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1. Karşıt koşullanmada tepkisel yani  klasik koşul-
lanma yolu ile öğrenilen duygunun tam tersine 
çevrilme yöntemidir. Yani duygu değiştirme söz 
konusudur. Bu durumda koşullu veya koşulsuz 
uyarıcının farklılaşması gerekmektedir. Buna göre 
Enver’in köpeğe karşı gösterdiği sevmeme tepkisi-
ni sevme tepkisine çevirmek için kullanılan yöntem 
karşıt koşullanmaya örnek oluşturur.

CEVAP: D

2. Klasik koşullanma da karşımıza çıkan bir kavram 
olan engelleme nötr bir uyarıcıya koşullandıktan 
sonra aynı koşulsuz uyarıcı ile ilişkilendirilen başka 
bir nötr uyarıcıya koşullanamama sürecidir. Buna 
göre Arzu hanımın otomatik vites arabaya koşul-
landıktan sonra aynı tepkiyi manuel vites arabaya 
karşı gösterememesi engellemeye örnek oluşturur.

CEVAP: B

3. Ceza yerine davranışı kontrol eden tekniklerden 
biri olumsuz pekiştireçtir.  Olumsuz pekiştireç kul-
lanmada istenmeyen davranışı yapan bireye dav-
ranışı yapmaması konusunda uyarıda bulunulur 
uyarıyı alan birey istenmeyen davranışı yapmaktan 
vazgeçer ve durum olumsuz pekiştireç kullanmadır.

CEVAP: A,

4. Öğrenme büyüme ve olgunlaşma süreçlerinin 
sonunda bireyin ilgi, istek ve önbilgileri ile ger-
çekleşir. Ve tekrar,yaşantı sonunda davranışlarda 
meydana gelen nispeten kalıcı izli değişmelerdir. 
Buna göre D seçeneğinde verilen ifade bir öğrenil-
miş davranıştır.

CEVAP: D

5. Öğrenme psikolojisinde koşullanma sürecinde kar-
şımıza çıkan bir kavram sonralık etkisidir. En son 
öğrenilen bilgilerin önceki bilgilere göre daha iyi 
hatırlanması sonralık etkisidir.

CEVAP: B
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6. Bireylerin içinde yaşadıkları çevre davranışların 
kazanılmasında etkilidir. Yaşanılan aile yapısı, kül-
tür, toplumsal değerler bireylerin gelişim süreçlerini 
de etkilemektedir. Arda da küçük yaşlardan itibaren 
müzik ile iç içedir ve bu özelliği diğer arkadaşların-
dan bazı dersleri daha çabuk öğrenmesine sebep 
olmuştur.

CEVAP: E

7. Geriye ket vurma: Her iki bilgide kişide vardır. 
Sonraki bilginin önceki bilgiyi unutturması karıştır-
masıdır.Sonraki bilgi yani ileri bilgi, önceki bilgiyi 
yani geri bilgiyi unutturduğu için geriye ket vurma 
olur.

CEVAP: D

8. Etkili öğrenme yöntenlerinden biri olan bütün –
parça- bütün ilişkisinde özellikle öğrencilere önce 
bütün gösterilmesi daha sonra parça son olarak da 
yine bütün oluşturulmalıdır. Bu şekilde daha kalıcı 
öğrenme yaşantıları karşımıza çıkar. 

  CEVAP: E

9. Bir konu öğrenilirken, bireyin önceki öğrenmele-
rinden yararlanarak aralarında bağ kurmasıdır. 
Geçmiş yaşantılar ile anlatılan konular arasında 
benzerlik sağlanıyorsa anlamsal çağrışım gerçek-
leşir. Anlamsal çağrışımlar bireyin konuya odak-
lanmasını sağladığı gibi, hatırlamalarında ipucu 
olabilmektedir ve bireyin konuyu örgütleyebilmesini 
sağlamaktadır.

  CEVAP: B

10. Olumsuz aktarım: Önceki bilgi ya da davranışın 
yeni öğrenme durumunda yeni öğrenmeyi zorlaş-
tırması ya da engellemesidir.

 Önceki bilginin, yeni bilgiyi öğrenilmesini zorlaştır-
ması ve yavaşlatmasıdır.

 F klavyeyi öğrenmişse, Q klavyeyi öğrenirken F 
klavye bilgilerimden dolayı yavaş ve zor öğrenirim.

  CEVAP: B
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11. Koşulsuz tepki; koşulsuz uyarıcıya verilen öğrenil-
memiş tepkidir. Doğuştan sahip olunan ve refleksif 
bir tepkidir. Buna göre C seçeneğinde verilen ifade 
öğrenilmemiş bir davranıştır.

  CEVAP: C

12. Öğrenilmiş çaresizlik, organizmanın göstermiş 
olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda, 
sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançtır. 
Öğrenilmiş çaresizlik, bireyseldir ve sadece bir 
kehanetten ibarettir. Öğrenilmiş çaresizlik içine 
düşen birinin benlik saygısı düşer.

  CEVAP: C

13. Gelişim ve büyüme aynı şey değildir. Özet yapacak 
olursak; büyüme hacim olarak değişme, gelişim 
ise; karmaşıklık düzeyinde ve işlevlerdeki değişme-
lerle belirlenir (Myers, 1996).

CEVAP: E

14. Davranışçı yaklaşıma göre “hiç kimse doğduğu 
anda diğerinden farklı değildir. Hepimiz bir “tabu-
larassa” olarak dünyaya geldik yani boş bir levha 
olarak daha sonra yaşantılarla farklılaşmalar olur” 
varsayımına göre hareket ederler

  CEVAP: A

15. Sosyal psikoloji insanların birbirlerini nasıl etkiledik-
lerini, birbirleriyle olan ikili ilişkilerini, grup içindeki 
davranışlarını inceler.

  CEVAP: D

16. Değişkenler arasındaki ilişki düzeyi istatistiksel 
yöntemlerle elde edilir. İki değişkenden biri artarken 
diğeri de artıyor ise, yada biri azalırken diğeride 
azalıyor ise bu değişkenler arasında pozitif kore-
lasyon vardır diyeceğiz. Soruda da zeka düzeyi 
ile analitik düşünme değişkenleri verilmiştir. Her 
ikisininde aynı anda artması yada azalması vardır. 
Bu durum pozitif korelasyondur.

CEVAP: B
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17. Gelişimsel araştırma yöntemlerinden biri olan boy-
lamsal desende; aynı yaş dilimi içinde bulunan 
çocukların farklı zamanlarda tekrar tekrar incelene-
rek verilerine ulaşmak amaçlanır. 

  CEVAP: B

18. Gelişimde kritik dönemler vardır. Yani çevre uya-
rıcılarına en açık olunduğu dönemdir. Melda’nın 
da yaşadığı duruma rağmen yetişkinlikte akranları 
kadar etkili görememesi D seçeneği ile açıklan-
maktadır.

  CEVAP: D

19. Vücut organlarının kendisinden beklenilen görevleri 
yerine getirebilecek düzeye erişmesi, olgunlaşma 
kavramıyla açıklanmaktadır. Soruda da bahsedilen 
kavram olgunlaşmadır.

  CEVAP: B

20. Özel bir durumdan başka bir özel duruma genel-
leme yapmadan akıl yürütmeye özelden özele akıl 
yürütme denir. Bir şeyle başka bir şeyi eşleştire-
bilmek ve diğer durumları görememek, anlayama-
maktır.

CEVAP: C

21. Savunma mekanizmalarının özellikleri:

• Savunma mekanizması kullanan birey, davranı-
şının gerçek işlevinin farkında değildir. Savunma 
mekanizmalarının çoğu ego tarafından yönetilir.

• Savunma mekanizmaları çoğunlukla bilinçdışı 
süreçlere dayanır. 

• Savunma mekanizmaları çoğunlukla bilinçdışı 
süreçlere dayanır etkisi altında, gerçeği olduğun-
dan biraz daha farklı algılarız.

• Savunma mekanizmaları kaygımızı azaltmada etki-
lidir

 Yalnızca II. öncül doğrudur.

CEVAP: B
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22. Büyüme, bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, 
organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçir-
dikleri biçim, hacim, ağırlıkla ilgili değişmelerdir.

 Bacak kaslarının sertleşmesi büyüme kavramına 
örnek olamaz.

CEVAP: D

23. Olgunlaşma, insanın ya da bir organın belli bir 
yaşta beklenilen, saptanmış bir devinimi yapa-
bilecek yetkinliğe ulaşmasıdır (Başaran, 2000, 
s. 23). Olgunlaşma, büyümeyle birlikte oluşur. 
Olgunlaşmanın olması için öğrenmeye gereksinim 
yoktur. Örneğin, çocuklar omurgaları olgunlaştığı 
zaman kendi başına oturabilir.

CEVAP: B

24. Soruda bahsedilen öğrenci ilkokul kademesindedir. 
Bu dönemde çocukların ilgileri çok sık değişiklik 
göstereceğinden dolayı öğretmenin yapması gere-
ken durum belli bir süre görmezden gelme olmalı-
dır.

   CEVAP: D

25. Rehberlik hizmetlerinden biri olan izleme hizmetin-
de; sunulan hizmetin amacına ulaşıp ulaşmadığı-
nın değerlendirilmesi vardır. Okul rehber öğretmeni 
de öğrencilerine bireyi tanıma hizmetini sunmuş ve 
sunduğu hizmetin etkinliğini araştırmak istemiştir. 
Bu durum izleme hizmetinden yardım aldığını gös-
termektedir.

   CEVAP: E

26. Meslek seçiminin bir süreç olduğunu ancak önemli 
olanın bu süreç içinde bireyin kendini nasıl algı-
ladığı olduğunu bu sebeple de benlik kavramını 
önemseyen ve üstünde duran kuramcı Super’dır. 
Bireylerin mesleki süreçte uzlaşmayı aradığını ve 
bulmak için denemeler yaptığını söyler.

   CEVAP: B
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27. Özel gereksinimli çocukların oyun davranışlarıyla 
ilgili olarak;dikkat süreleri kısa olduğu için etkinliğin 
tamamına katılamayabilirler. Oyunları öğrenme-
de ve amacını anlamakta zorlanabilirler. Oyunda 
yapılması gereken fiziksel hareketleri yapmakta 
zorlanabilirler. Oyun sırasında diğer çocukların 
yakınlığı ve sayısı özel gereksinimli çocuk için teh-
dit unsuru olabilir.  Ancak destek ve etkinliğin nasıl 
yapıldığı gösterilmesi gereken bir durum olduğun-
dan D seçeneğinde verilen ifade doğru bir davranış 
oluşturmamaktadır.

   CEVAP: D

28. Buna göre verilen bilgiler incelendiğinde A seçe-
neği Mikrosistem doğru cevap olmalıdır. Çünkü 
mikrosistemde birey sirincil ilişkiler kurar.

   CEVAP: A

29. Bireyin kendisini algılama durumuna benlik, bire-
yi diğerlerinin algılama durumuna kişilik denir. 
Tekin’in  kendisini sabırlı,hoşgörülü ve çalışkan 
olarak tanımlaması benlik kavramına örnektir.

  CEVAP: B

30. Travmatik olaylara doğrudan maruz kalma: 
Örneğin, bir trafik kazası sonucu araçta yakınla-
rının ölümüne şahit olmak veya araç içerisinde 
sıkışarak bir süre kurtarılmayı beklemek çocuğun 
travmatik olaydan daha olumsuz etkilenmesine yol 
açabilir.

     CEVAP: B

31. Bireylerin duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini 
belirlemek için ve bir konuya yönelik değer verip 
vermeme derecesini ölçmek için kullanılması gere-
ken bireyi tanıma tekniği tutum ölçeğidir.

  CEVAP: C

32. Okullarda, okul müdürlerinin rehberlik örğütlenmesi 
içinde birden çok görev ve sorumlulukları bulun-
maktadır. Öğretmenlerin her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyacını karşılar. Etkinliklerde ihtiyaca 
yönelik yer/mekan ihtiyacını giderir. Velilerle eşgü-
dümlü çalışmayı destekler.

  CEVAP: D
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33. Soru öncülünde verilen bilgiler kapsamında öğret-
menin yapmış olduğu çalışma eğitsel rehberliğe 
yöneliktir. Bu açıdan tekrarın önemi ile ilgili, soru 
çözmenin etkisiyle ilgili, hazırlıklı olarak gidilen 
dersteki başarı ile ilgili ve planlı ve programlı 
ders çalışmak için zaman cetvelinin hazırlanması 
gerektiği ile ilgili olarak bilgiler sunabilir ancak E 
seçeneğinde verilen ifade kişisel rehberliğin konu 
kapsamına girmektedir.

   CEVAP: E

34. Oryantasyon programı önleyici hizmet-
ler kapsamında yürütülür. Öğrenci ve aileyi 
içine alan devamlılık arz eden bir programdır. 
Oryantasyon programının temel amacı öğrenci-
nin yeni ortama hızla adapte olarak sorun yaşa-
maması ve devam ettiği okulu benimsemesidir. 
Sadece öğrencilerin disiplin cezalarını önlemek 
oryantasyon programının amacı olamaz.

   CEVAP: E

35. Psikolojik danışmanın sunmuş olduğu yardım-
lar sosyal kültürel hizmetler kapsamındadır. 
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, ser-
best zamanlarını etkin kılmak için yapılan yönlen-
dirmeleri kapsar.

  CEVAP: A
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36. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Çünkü 
burada öğrenci konuyu daha iyi anlayabilmek için 
ses kaydı kullanmıştır. Bu durum bilişsel strateji-
ye uygun bir örnektir. Bilişsel stratejide öğrenme 
yoluyla kazanılan zihinsel şema ve yapılar anla-
mındadır. Aynı zamanda yeni bir yol, taktik geliştir-
medir. Bilişsel stratejiler dikkat,  algılama,  depola-
ma,  kontrol,  geri  çağırma,  yeniden  örgütleme  ve  
transfer gibi boyutlardan oluşur. ( Anatomi dersinde 
konuları kavramları takip edebilmek için ses kaydı 
kullanma)

A) Resim dersine karşı istekli ve ilgili olma- 
TUTUM BECERİSİ

B) Mantık dersinde sembolleri öğrenebilme - 
SÖZEL iLİŞKİLENDİRME

C) Yüzme kursunda kuralına uygun bir şekilde 
teknikleri deneme - PSİKOMOTOR BECERİ

D) Türkiye’nin sınır komşularının adını sayabil-
me– SÖZEL BECERİ ile açıklanacaktır.

CEVAP: C

37. Burada kullanılan öğretim modeli tam öğrenmedir. 
Öğretmen, sürece öncelikle hedef ve davranışları 
belirleyerek ve öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal 
giriş davranışlarını ölçerek başlamıştır (GİRDİ). 
Süreçte öğrencilerine uygun ve kaliteli öğretim hiz-
metleri sunarak her öğrencinin öğrenmesine yöne-
lik etkinlikler düzenlemiştir (SÜREÇ). Sonuçta ise 
izlemeye yönelik değerlendirme yaparak ünitede 
belirlenen standarda öğrencilerin ulaşıp ulaşmadık-
larını tespit etmiştir (ÇIKTI). 

CEVAP: B

38. Ülkü Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin çarpma 
işleminde zorlandığını tespit etmiştir. Böyle bir 
durumda öğretmenin kullanması gereken en uygun 
öğretim uygulaması, bireyselleştirilmiş öğretim ola-
caktır. Çünkü bireyselleştirilmiş öğretim, eğitimin 
tüm sınıfa değil; 3-5 kişilik homojen gruplara ya da 
bireysel olarak öğrencilere yapılması gerektiğini 
savunur.

CEVAP: D
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39. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Aktif öğren-
me sürecinde öğrenciler;

 -Bilgi kaynaklarına kendileri ulaşırlar. Kaynak 
bulma, bilgi toplama, bunları düzenleme, örgütleme 
ve sunmada birlikte çalışırlar.

  -Bireysel ve grup sorumluluğunu taşırlar. 

 -Birbirleriyle etkileşimde bulunarak, ortak bilgi üretir 
ve bunları birbiriyle paylaşırlar. 

CEVAP: C

40. İngilizce dersinde “Geçmiş Zaman” konusunun 
işlenmesinde uygulanan işbirlikli öğrenme tekniği, 
ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretimdir. Çünkü 
bu öğretim tekniğinde, öğrenciler konuları öncelikle 
kendi başlarına çalışarak öğrenirler. Sonrasında 
öğretmen, sınıfta tüm öğrencilere bireysel değer-
lendirme yapar. Öğrencilerin sınav sonucunda yap-
mış oldukları hatalara ise, öğretmenin hazırlamış 
olduğu cevap anahtarı yardımıyla bir grup öğrenci 
geri bildirim sunar. Sürecin sonunda yapılan bu 
çalışma ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim ile 
açıklanır.

CEVAP: C

41. Akran destekli öğrenmede, aynı sınıfta okuyan 
öğrenciler birlikte çalışır. Akran öğretiminin pek çok 
yararı vardır; 

 Bunlar:

- Yaşıt öğreticiler, çoğunlukla yetişkinlere rahat 
yanıt veremeyen öğrencilerin öğretiminde 
etkili olur.

- Yaşıt öğretimi, öğretici ile öğrenen arasında 
bir arkadaşlık bağı geliştirebilir.

- Yaşıt öğretimi, öğretmenin bütün sınıf öğretimi 
yaptığı sırada ulaşamadığı, yavaş öğrenen, 
ilgisini toplayamayan, izleyemeyen öğrencile-
rin gereksinim duydukları bireysel ilgiyi göre-
bilmelerine olanak sağlar.

CEVAP: D
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42. Gözlem tekniğinde öğrencinin doğal ya da toplum-
sal olayları inceleme, verileri toplama ve kaydetme 
ve bir sonuca ulaşma becerileri geliştirilir. Gözlem 
tekniği öğrencinin araştırma eğilimini ortaya koyar. 
Öğrencilerin gerçek hayat içinde ya da yapay 
ortamlarda (laboratuvar, sınıf ) olayları, nesneleri, 
insanları bir plan dahilinde belirti ve koşulları-
nı izlemelerine dayanan bir öğretim tekniğidir. 
Öğrencilerde araştırma eğilimini ortaya çıkarır.

CEVAP: A

43. Şenay Öğretmen’in öğrencilerine bilmedikleri “Kök 
boyası” kavramını öğrenmeleri amacıyla süreç-
te yer verdiği öğretim tekniği, öğrenme halkası-
dır. Çünkü öğrenme halkası; yapılandırmacı ekole 
dayanan, Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre 
düzenlenen ve kavram öğretiminde kullanılan bir 
uygulamadır. Ayrıca öğrenme halkası bazı kaynak-
larda 3 E modeli olarak da anılır.

 Üç aşamadan meydana gelir.

 I.Öğrencilere önce kavram ya da olayla ilgili denge-
sizlik yaşatmak amacıyla somut deneyimler kazan-
dırılır.

 II.Deneyim edinen öğrencilerin kavramla ilgili bilgi-
leri öğrenmesi sağlanır. Kavramın tanımı ve tanıtı-
mı yapılır.

 III.Öğrencilerin öğrendikleri kavramı farklı durum-
larda kullanmaları (transfer etme) destelenir. 

 CEVAP: D
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44. Basitten – Karmaşığa (Kolaydan–Zora) ilkesinde, 
öğrenme konuları birbirine ön koşul ve aşamalı-
lık ilkelerine göre hiyerarşik sıralanmalı ve işlen-
melidir. Öğrenilecek konular, zorlukları açısından 
derecelendirilmelidir. Bu nedenle önce kolaydan 
başlayıp giderek zorlaşan bilgilere doğru öğretim 
yapılmalıdır. Burada da öğretmenin bu çalışmasın-
da kolay sorulardan ve örneklerden zor ve karma-
şık örneklere geçmesi basitten karmaşığa öğretim 
ilkesi ile ilişkidir.

CEVAP: B

45. Yansıtma düşünme becerisi, deneyimlerin önceki 
bilgi bağlamında, yeni bilginin üretilmesi ve alter-
natif yolların geliştirilmesine öncülük edecek yolları 
bulmaya çalışarak analiz edilmesini içeren bilişsel 
bir sorgulamadır. Fakat “Dersin işlenişinde zaman 
kaybı yaşamamak için konunun önemli kısımlarını 
anlatması” yansıtıcı düşünme becerisine sahip 
bir öğretmenin yapabileceği bir çalışma değildir. 
Çağdaş düşünme tekniklerinden biri olan yansıtı-
cı düşünmede öğrencinin sürece aktif katılımına 
önem verilir.

CEVAP: A

46. Düşün – eşleş – paylaş tekniği, öğrencilerin öğren-
me konuları hakkında konuştukları ve düşünce-
lerini tüm grupla paylaşmadan önce fikirlerini tar-
tıştıkları üç aşamalı bir öğretim uygulamasıdır. İş 
birlikli öğrenme süreci uygulamalarında kullanılır. İş 
birlikli öğrenmenin iki önemli özelliği olan “düşünme 
zamanı” ve “akran etkileşimi” özelliklerinin gelişimi-
ni sağlar. Bu sayede bu çalışma ile akran destekli 
öğretim sürecine de destek verilmiş olur.

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 2

KPSS

47. Buluş yoluyla öğrenme, öğretmenin sorduğu soru-
lar ve verdiği örnekler yardımıyla öğrencilerin sez-
gisel düşünme becerilerini kullanarak bir konudaki 
temel kavram, ilke ve genellemeleri keşfetmeleridir. 
Öğrenciyi merkeze alan buluş yolunda, öğretmen 
rehberlik rolünü üstlenir. Bu doğrultuda A, B, C ve 
D seçeneklerden verilen açıklamalar öğrencilerin 
buluş yolunda sürece etkin katılımlarını destekleye-
cektir. Ancak E seçeneğinde verilen “Konuyla ilgili 
öznel açıklamalar yapmalarını bekleme” bilişselcilik 
anlayışına uygun değildir. Bu adım yapılandır-
macılık yaklaşımına uygun bir çalışmadır. Bilişsel 
kuramda bilgiler nesnel, yapılandırmacılık kuramın-
da ulaşılan bilgiler özneldir.

CEVAP: E

48. Konuşma halkası, öğrencilerin görüş farklılıkları-
nı görmesine ve farklı görüşlere saygı gösterme 
davranışını geliştirmeye yarayan bir yöntemdir. Bu 
yöntemin bir amacı da sınıf içinde güven ve saygı 
atmosferi oluşturmak, öğrenciler arasında ilişkileri 
ve iletişimi geliştirmektir. Konuşma halkası bir öykü, 
bir canlandırma, bir olay, bir resim vb. bir durumla 
ilgili yapılır. Önce öykü anlatılır, okunur, canlandır-
ma izlenir ya da olay açıklanır. Konuşma halkası 
yönteminde katılımcılar kendilerini bu olayda, öykü-
de yer alan birinin yerine de koyarak düşündükleri 
için empati yetilerinin gelişmesi söz konusudur.

CEVAP:C

49. Zihin haritası, bir kavramın zihinde çağrışım 
yapan her şeyini sözel ve görsel şemalaştırmaktır. 
Öğrencilerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve beynin 
bütün çalışmasını destekleyen bir öğretim tekni-
ğidir. Kavramın etrafından oklar çıkarılarak akla 
gelen her şeyin hem kelimelerle hem de resimlerle 
görselleştirilmesi sağlanır.

CEVAP: B
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50. Verilen sorunun cevabı mikro öğretimdir. Çünkü 
Mikro öğretim tekniğinin uygulama aşamalarına, 
4-5 kişilik bir grup bir plan hazırlayarak başlar. 
Daha sonra hazırlanan bu plan bir kişi tarafından 
uygulanır ve uygulanan süreç görsel cihazlara kay-
dedilir. Kaydedilen süreç izlenir ve plana dönüt ve 
düzeltmeler yapılır. Bundan sonra yapılması gere-
ken ilk etkinlik ise, verilen dönütler ışığında planın 
yeniden hazırlanıp tekrar uygulanmasıdır. Burada 
da öğretmenin kendi kendine dönütler vermesi bu 
teknikle açıklanır, Tekniğin en önemli ayırt edici 
kısmı “kayıt” altında olmasıdır.

CEVAP: E

51. Panel tekniğinde, grup üyeleri konuya çeşitli kay-
naklardan hazırlanarak, ulaştıkları bilgilere kendi 
bakış açılarını ve görüşlerini katarak konunun her 
bir boyutunu ele alarak sınıfın önünde sunar ve 
kendi aralarında tartışırlar. Tekniğin amacı katı-
lımcıların fikirlerinden yararlanarak bir probleme 
çözüm getirmektir. Birkaç kişiden oluşan uzmanlar 
grubu bir konudaki bilgilerini, duygularını ve düşün-
celerini farklı açılardan dinleyicilere sunar.

 CEVAP: C

52. Sorunun cevabı örnek olay çalışmasıdır.Örnek olay 
çalışmasında çocuklara bir hikaye okunur ya da bir 
olay anlatılır, burada geçen sorun durumuna yöne-
lik çocuklardan çözüm önerilerinde bulunmaları 
istenir. Yaratıcılık becerisini de geliştiren bu yöntem 
çocukların günlük yaşama uyum sağlamalarını 
destekler.

CEVAP: B

53. Analoji, bilinen benzerliklerden yararlanılarak, bilin-
meyen benzerliklere ulaşma akıl yürütmesinde; iki 
olay ya da durumun birbirlerine olan benzerliğinden 
yararlanılarak, birinde var olan bir özelliğin diğerin-
de de olabileceği sonucuna varılmaktadır. Burada 
da havanda su dövmekle harcanan zaman ve 
emek vurgulanmıştır.. 

CEVAP: B
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54. Sorunun doğru cevabı “İstasyon” tekniği olarak 
açıklanmıştır. İstasyon tekniğinde öğrencilerde 
geliştirilmesi amaçlananlar, eksik ya da yarım bıra-
kılan bir işi tamamlama, onların yaratıcı düşünme 
ve iş birlikli çalışma alışkanlığını geliştirme hedef-
lenir.

CEVAP: D

55. Akvaryum; öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma 
becerilerinin geliştirilmesinde kullanılır. Özellikle, 
öğrencilerin ilgi duyduğu konularda ya da üzerin-
de anlaşamadıkları konuların öğretiminde etkilidir. 
Öğrencilerin tartışma yapma ve grupla çalışma 
becerilerinin geliştirilmesinde kullanılır. Burada da 
öğretmenin bir çember oluşturarak konuşmak iste-
ye öğrencilerin sandalyeye oturarak konuşmasını 
istemesi ve bu süreçte konuşan öğrenciye hiç bir 
öğrencinin müdahale yapamayacak olması akvar-
yum tekniği ile açıklanır.

CEVAP: D

56. İdil Hanım’ın, uzun yıllar Almanya’da yaşayıp ve 
oradaki arkadaşlarına yufka açmayı, makarna kes-
meyi öğretmesi beraberinde de  onlardan da bil-
mediği tatlıları yapmayı öğrenmesi kültürleşme ile 
ilişkilidir. Farklı kültürlerden olan bireylerin bir arada 
yaşarken birbirlerinden kendi kültürlerinde olan 
davranışları öğrenmesi “kültürleşme”dir.

CEVAP: A
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57. Çağdaş eğitimde göz önünde bulundurulacak ilke-
ler;

 Evrensel değerlere, ulusal değerlere, eğitimin genel 
amaçlarına ve ülkenin eğitim felsefesine dayanma

- Birey (öğrenci) merkezli olma

- Öğrencileri düşünmeye, paylaşmaya, araştır-
maya özendirme

- Öğrencilerin üst düzey zihinsel yeteneklerini 
geliştirme

- Öğrencilerin sosyal duyarlılıklarını geliştirme

- Her öğrenciye uygun öğretim etkinliği (progra-
mı) uygulama

- Öğretimde farklı yöntem ve teknikleri kullanma

- Dersler arasında yatay ve dikey ilişkilere 
dayalı olma

- Araştırma – geliştirme faaliyetleriyle yürütülür 
olma

- Yaşamla ilişkili olma (Yaşam becerilerini 
kazandırma)

- Öğrenciye verimli çalışabileceği ortamlar 
hazırlama

- İş birlikli öğrenmelere yer verme Fakat çağ-
daş eğitim sürecinde öğrencilerin aynı olduğu 
kabul edilmez, bireysel farklılıkları açığa çıka-
rılmaya çalışılır.

CEVAP: B

58. Farklar Yaklaşımı; okul ve eğitim ortamı bireylerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. İhtiyaç, 
öğrencide olması gereken bilgi, tutum, beceri ile 
bireyin sahip olduğu bilgi, tutum, beceri arasındaki 
farktır (olması gereken ile mevcut durum arasın-
daki fark). Böylece gözlenen başarı düzeyleri ile 
beklenen başarı düzeyi arasındaki farklar belirlenir. 
Bu fark programın bireylere kazandırması gere-
ken özellikleri gösterir ve programı şekillendirir. 
Örneğin; ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin mate-
matik dersi öğretim programına göre sahip olduk-
ları hedef-davranışlar ile sahip olmaları gereken 
hedef-davranışlar arasındaki fark belirlenip bu fark 
programa yön verir.

CEVAP: A
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59. Disipliner yaklaşımı, ortaöğretim ve yüksek öğre-
timde yaygın olarak kullanılmaktadır. Konular belirli 
alanlarda toplanır. Bu yaklaşımda, temelde gerçe-
ğin sınıflanmış bilgisi yatar. Gerçek; biyoloji, fizik, 
kimya, jeoloji, astronomi, edebiyat, tarih, coğrafya, 
dil, tıp vb. gibi bölünmüş; ayrıca bu disiplinler de 
kendi içlerinde alt disiplinlere ayrılmıştır. Konular 
akademik disiplinler üzerine temellendirilmelidir. 
Disipline edilmiş bilgi, bu tür yetişeğin temel özel-
liğidir. Eğer öğrenci tarihi öğrenecekse bir tarihçi 
gibi araştırma; biyolojiyi öğrenecekse, bir biyolog 
gibi deney ve gözlem yapmalıdır. Bu ilke çok 
önemlidir. Çünkü öğrenci konunun özünü, onun 
dayandığı ilkeleri, süreci ve kavramsal yapıyı böyle 
davranmakla anlar. Bu yaklaşımda öğrenci aktif 
olarak deney, gözlem, araştırma yaparak öğrenme 
etkinliklerine katılmaktadır

CEVAP: D

60. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Sentez 
basamağında düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerin 
yeni, özgün ve de farklı ürünler ortaya çıkarmaları 
beklenir.

CEVAP: D

61. Sınıf yönetimi öğrenmeyi gerçekleştirecek bir sınıf 
ortamını sağlama sürecidir. Diğer bir deyişle; sınıfta 
öğrenme için olumlu bir sınıf iklimi oluşturmadır. 
Öğretmen sınıf yönetiminin en önemli ögesidir. 
Sınıfın eğitim-öğretime hazırlanması, sınıf kuralları-
nın öğrencilerle birlikte belirlenmesi, öğretimin etkili 
sürdürülmesi ve öğrencilerin istenilen davranışları 
göstermesini sağlamada öğretmenin olumlu sınıf 
yönetimine ilişkin görevleri bulunmaktadır. Sınıf 
yönetiminin en önemli işlevi; etkili öğretme-öğren-
me ortamını oluşturmaktır. 

CEVAP: D

62. Sınıf içerisinde aynı anda ve birbirine yakın olarak 
bir çok sorun ortaya çıkabilir, öğretmenin bu sorun-
ları takip etmeli ve anında müdahale etmelidir. Bu 
nedenle öğretmenin, birden fazla olaya aynı anda 
müdahale etmesi, sınıf yönetimi özelliklerinden 
eşzamanlılık ile ilişkilidir.

CEVAP: E
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63. Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımında öğrencinin 
dışarıdan kontrolü yoktur. Bazı zihinsel ve biliş-
sel aktiviteler ile öğrencinin otokontrol becerisinin 
geliştirilmesi söz konusudur. Diğer seçenekler, 
çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı için doğrudur.

CEVAP: D

64. Empatik Dil: Kendini karşısındakinin yerine koy-
mak, onu doğru bir şekilde anlayıp, durumu ona 
ifade etmektir.  “Arkadaşlarınla tartıştığın için bir 
türlü derse motive olamı yorsun” ifadesi empati dili-
ne örnektir.

CEVAP: D

65. Dale’nin yaşantı konisinde, yukarıdan aşağı doğru 
elde edilen yaşantılar somutlaşır, kullanılan duyu 
organ sayısı daha fazladır ve öğrenmeler daha 
kalıcıdır, Dale’nin üst kısmında, sözel semboller ile 
edinilen yaşantılar vardır ve en az kalıcı öğrenme-
leri sağlar.

 

Gösteriler, gezilere göre daha somut ve kalıcı 
yaşantılar sağlar. Çünkü burada bahsedilen göste-
ri, bireyin izlediği değil kendi gerçekleştirdiği göste-
rilerdir.

CEVAP: E
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66. “Materyalde zıt renklerin kullanılması, ahenk ilke-
sini sağlar.” İfadesi yanlıştır çünkü zıt renklerin bir 
arada kullanılmasıyla vurgu yapılmış olur.Ahenk 
ise, uyumlu renklerin bir arada kullanılmasıyla sağ-
lanır. Diğer seçenekler, görsel tasarım ile ve ögeleri 
açısından doğrudur.

CEVAP: B

67. Benzetim (Simülasyon) Programları: Öğrencileri 
gerçek hayata hazırlayan, bilgi ve becerilerin göre-
rek ve yaparak kazanılmasını sağlayan program-
lardır. Benzetim programları sayesinde tehlikeli, 
zor, pahalı, gerekli araç ve gereçlerin kontrollü 
ortamlarda bulunmadığı deneyler eğitim ortamla-
rında uygulanmaktadır.

CEVAP: C

68. Görsel materyalde gözün, bir objeden diğerine 
rahatlıkla kayabilmesidir ifadesi ritim kavramı ile 
açıklanır.

CEVAP: C

69. Saydam olmayan materyallerin yansıtılmasını sağ-
ların öğretim aracı, opak projektör bir diğer adıyla 
episkoptur.

CEVAP: D

70. Ölçme sonuçlarına ölçüm denir ve ölçüm, sayı, 
sıfat, sembolün kendisidir.

 Nihal’in not ortalaması olan 76 değeri ölçüm kavra-
mına örnektir.

CEVAP: B
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71. Amacına göre yapılan değerlendirmeler 3’e ayrılır.

 Bunlar; Summatif değerler

     Formatif değerler

     Diagnostik değerler

 Kritik hedef-davranışların yoklamanın amaçlandığı 
değerlendirme türü, summatif değerlendirmedir.

 Summatif değerlendirme, süreç sonunda, ünitler, 
konular bittikten sonra uygulanır. Bu değerlendirme 
türünde, öğrenci hakkında karar vermek adına not 
verilir.

CEVAP: C

72. Ölçme sonuçları hakkında karar alabilmek için 
kullanılan sınır değeri, ölçüt kavramı ile ifade edilir. 
Ölçütler, bağıl ölçüt ve mutlak ölçüt olmak üzere 
2’ye ayrılır.

 CEVAP: A

73. A,B,C ve E şıklarında verilen ifadeler güvenirliğin 
artmasında rol oynar.

 Sınavın uygulandığı grubun özellikler bakımın-
dan homojen olması güvenirliği olumsuz etkiler. 
Sonuçların farklılaşmasının artması,bilen-bilmeyen 
ayrımının ortaya koyulması için sınavın uygulandı-
ğı grubun özellikler bakımından heterojen olması 
gerekir.

CEVAP: D
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74. Sınavın hazırlanmasının, uygulanmasının ve puan-
lanmasının, kolay olması, kullanışlık kavramı ile 
açıklanır.

 Sınav sorularının, açık, net ve anlaşılır olması, 
güvenirliği olumlu yönde etkiler ama her güvenilir 
olan geçerli olmayabilir.

 Test sorularının, madde güçlük değerinin(pj) yük-
sek olması yani sorunun kolay olması geçerliği 
olumsuz yönde etkiler.Bilen-bilmeyen ayrımının en 
iyi yapıldığı madde pj değerleri orta güçlüktür.

 Testin, öğrencilere bir süre sonra tekrar uygu-
landığında öğrencilerin ilk uygulama puanları ile 
çok benzer puanlar alması güvenirlik temel kav-
ramlarından tutarlık ya da kararlık ile açıklanır. 
Bilen öğrencilerin yüksek, bilmeyen öğrencilerin ise 
düşük puan alması, ölçme aracının geçerli olduğu-
nun kanıtıdır.Geçerlik, ölçme aracının bilen-bilme-
yen ayrımını yapabilme derecesidir.

CEVAP: E

75. Bir ölçme aracında, içtutarlık yüksek ise, -sorular 
homojen

  -Sorular tek boyutlu

 -sorular benzer özellikleri ölçmektedir.  Yorumları 
yapılabilir.

 İçtutarlık yüksek ise, güvenirlik yüksektir yorumu 
yapılabilir.

 Kişilik, ilgi, tutum ölçeklerinde sorular uyumlu yani 
iç tutarlık yüksek ise yapı geçerliği yüksektir yoru-
mu yapılabilir.

 İçtutarlık yüksek ise sorular farklı özellikleri değil, 
benzer özellikleri ölçmektedir.

CEVAP: E

76. Klasik ölçme ve değerlendirme araçlarından, 
geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan çoktan seç-
meli testler, en düşük olan ise sözlü yoklamalardır.

CEVAP: A
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77. Özdeğerlendirme sayesinde: - birey, güçlü ve zayıf 
yönlerini fark eder.

 -Bireylerde, metabiliş(üstbiliş) düşünmeyi sağlar.

 -Bireyin eleştiri yapma becerisi gelişir. 

 -Bireyin öz düzenleme, öz yargılama kapasitesi 
artar.

 Özdeğerlendirme, çağdaş ölçme ve değerlendirme 
araçlarından olduğu için, rekabeti ortamı oluştur-
ması söz konusu değildir.

 CEVAP: C

78. Z
Sx

X X–
=

 Dağılım, normal dağılım özelliği gösterdiği için 
meydan,aritmetik ortalama ve mod birbirine eşittir.

 Aritmetik ortalama=60

 Z = (69 - 60) / 3 = 3

 Z = 3

 T = 10.Z+50

 T = 10.3+50

 T = 80

 CEVAP: E
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79. Merkezi eğilim ölçüleri olan, aritmetik ortalama, 
mod, meydan ve mutlak başarı oranı, grubun başa-
rısı hakkında bilgi vermektedir.

 Merkezi dağılım ölçüleri olan, standart sapma, 
varyans, ranj ve bağıl değişkenlik katsayısı ise 
test puanlarının benzerliği, farklılığı, homojenlik ve 
heterojenlik hakkında bilgi verir.

CEVAP: A

80. Güvenirliği en yüksek olan maddeler, pj değeri 0.5 
olan maddelerdir. Güvenirlik için madde güçlüğü 
0.5 olanı seçmemiz gerekir ancak tabloda madde 
güçlükleri verilmemiştir.

 Madde güçlüğüne maddelerin varyans değerlerin-
den ulaşabiliriz.

 (sj²)=pjx(1-pj) dir.

 Pj değeri 0.5 olan maddenin, madde varyans 
değeri 0.25 dir.1. maddenin madde varyasn değeri 
0.25dir.O halde güvenirliği en yüksek olan madde, 
1. maddedir.

CEVAP: A  


