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1. Kazanılmış yaşantı:Bireylerin birbiriyle ve çevreyle 
etkileşimi sonucunda ortaya çıkan etkinliklerden 
kalıcı izler ve davranışta değişime yol açan etkin-
liklerdir.

 “Erkan’ın sosyal medyada paylaşılan videoyu izle-
mesi” yaşantısal yaşantıya örnektir.

CEVAP: E

2. Öğrenme; tekrar ve yaşantılar sonucunda dav-
ranışlarda meydana gelen nispeten kalıcı izli 
değişmelerdir. Buna göre I.ve III.öncüldeki ifadeler 
öğrenme ürünüdür. Ancak diğer öncüller refleksif 
davranışlardır.

  CEVAP: A

3. Organizmanın herhangi bir davranışı öğrenebilme-
si için gerekli olan biyolojik donanıma sahip olu-
şuna türe özgü hazır oluş denir.Bir türe ne öğretip 
ne öğretemeyeceğimizi biyolojik altyapı sınırlar, 
belirler.

  CEVAP: A

4. Olumsuz aktarma, önceki bilgi ya da davranışın 
yeni öğrenme durumunda yeni öğrenmeyi zorlaş-
tırması ya da engellemesidir.

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

  CEVAP: B

5. Her iki bilgide kişide vardır.Eski bilgi yeninin hatır-
lanmasını engelliyorsa ileriye ket vurmadır.

 Önceki bilginin sonraki bilgiyi unutturması, karıştır-
ması durumudur.Haliyle önceki bilgi yani geri bilgi, 
sonraki bilgiyi yani ileri bilgiyi unutturduğu için, unu-
tulan da ileri olduğu için, ileriye ket vurma oluyor.

  CEVAP: B
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6. Öğrenmenin etkili olduğu yöntemlerden biri 
olan çağrışımsal anlamda; birbirlerini çağrıştı-
ran kavramlarla öğrenme gerçekleşir. Soruda da 
Öğrencinin öğretmeni gördüğünde ödevi düşünme-
si veya zilin teneffüsü hatırlatması çağrışım yoluyla 
öğrenmeye örnektir

  CEVAP: B

7. Klasik koşullanmada; öncelikle koşulsuz uyaran ile 
koşulsuz tepki arasında bağ kurularak koşullanma-
lar sağlanmaya çalışılır. Erhan’ın elektrik çarpması 
sonucu yaralanması koşulsuz uyarıcı, elektrikli 
aletleri tamir etme korkusunu koşullu tepki  ve bu 
korkunun giderek ortadan kalkmasını ise; sönme-
dir.

   CEVAP: E

8. Kendiliğinden geri gelmesi sönme gerçekleştik-
ten uzun bir süre sonra sadece koşullu uyarıcıyı 
aldığında koşullu tepkinin tekrar ortaya çıkmasıdır. 
Ya da hiç bir neden yokken de kendiliğinden geri 
gelme söz konusu olabilir.

   CEVAP: B

9. Yusuf’un yaşadığı olay sonucu gürültülü sesi 
duyunca korku tepkisini vermesi klasik koşullanma-
ya örnektir. Klasik koşullanmada koşullu ve koşul-
suz uyarıcının verilme zamanının birbirlerine yakın 
olması koşullanmayı gerçekleştirecektir. Bitişikliğin 
sağlanması klasik koşullanmanın ilk ve en önemli 
adımıdır. Bu sebeple E seçeneğinin doğru olduğu 
görülmektedir.

   CEVAP: E

10. Pekiştirme koşulları ile farklı bir ortamdaki davranış 
gösterme oranı arasındaki ters ilişkinin açıklanması 
davranışta kontrasttır. Soruda Umut’ta isteklerini 
anneannesine ağlayarak isteklerini yaptırmış ancak 
anne ve babasına yaptıramadığında bu davranış-
tan vazgeçmiştir.

   CEVAP: A
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11. Bireyler yaşantılarında belli nesnelerin belli işlev-
leri olduklarını öğrenirler. Öğreğin telefon konuş-
mak için, kalem yazmak içindir. Ancak bireyler bu 
nesnelerin bu işlevlerine takılıp kalırsa yaratıcı 
düşünemez ve olasılıkları irdeleyemez. Bu durum 
problem çözmede karşılaşılan güçlüklerden biridir 
yani işleve takılmadır. Soruda da Melahat hanım 
her şeyin yerinde ve eksiksiz olması konusunda 
konuşmasında amaçtan ziyade işleve takıldığını 
göstermektedir.

   CEVAP: E

12. Bilgilerin şemalar halinde uzun süre saklandığı 
alan uzun süreli bellektir. Bu sebeple doğru cevap 
C dir. Ancak  E seçeneğinde verilen ifade kafa  karı-
şıklığına sebep olmuş olabilir. Bu ifade kısa süreli 
belleğin bir işlevidir. Kısa süreli bellekte bilgiler 
işitsel ve görsel olarak depolanır. Özelliklede işitsel 
depolama daha baskındır.

   CEVAP: C

13. Kolhberg’in ahlak gelişimi kuramında saf çıkarcı 
bireyler kendi çıkarları için kurallara uyarlar. Yarar 
getiren tüm davranışlar onlar için iyidir. Karşılıklı 
iletişimde koşullara göre davranırlar. ‘sen bana 
bunu yaparsan bende sana bunu yaparım’ mantığı 
ile hareket ederler. Soruda da bahsedilen durum 
saf çıkarcı evrede olduğunu göstermektedir.

   CEVAP: C

14. Gestalt psikolojisi bütünlük algısına dayanır. Bir 
bireyin davranışlarını anlamak için tek tek dav-
ranışlarına değil tüm davranışlarına hatta içinde 
yaşadığı aileye topluma bile bakmak gerektiğini 
savunur.

  CEVAP: B
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15. Hazır bulunuşluk, insanın belli bir gelişim görevini 
olgunlaşma ve öğrenme yoluyla yapabilecek düze-
ye gelmesidir (Başaran, 2000, s.- 24). Bazen geli-
şim görevlerinin alt gelişim görevleri vardır. Bu alt 
gelişim görevleri yerine getirilmeden bir üst gelişim 
görevinin öğrenilmesi olası değildir. Örneğin, ilko-
kul çocuklarına doğal sayıları öğretmeden kesirli 
sayıları öğretmeye çalışmak yanlış olur.

CEVAP: A

16. Gelişim değişik alanlarda nöbetleşerek gerçekle-
şir. Bazı dönemlerde bir gelişim alam hızlanırken, 
diğerleri duraklayabilir. Örneğin, doğumdan sonraki 
1,5 yılda bedensel gelişim, öteki gelişim alanları-
na göre daha hızlıdır. Sonra dil gelişimi ön plana 
çıkmaya başlar. Çocukların bazen boy bazen de 
ağırlık gelişimi birbirine göre hızlı olabilir.

 Sorunsuz olarak yürüyen  Erdal, konuşmaya baş-
layınca yürümesinde gerilemeler olmuş ve sık sık 
yürürken düşmeye başlaması “Gelişim nöbetle-
şe devam eder.” İlkesiyle ilgilidir.

CEVAP: D

17. Savunma mekanizmalarından biri olan idealleştir-
me;  Kişinin sevdiği şeylere çok fazla olumlu özellik 
katmasıdır. Bazı kişilerin sevdikleri kişilerin olumlu 
yönlerini görüp bunları abartmasıdır.

  CEVAP: B

18. Değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisinin 
irdelenmesi için deneysel yöntem kullanılmalıdır. 
Ayrıca değişkenler arasındaki ilişki düzeyi içinde 
istatistiksel yöntem kullanılmalıdır. Buna göre okul 
öncesi eğitim ile zihinsel gelişim  yüksek pozitif bir 
korelasyona sahip olacağından  C seçeneğindeki 
ifade en doğrudur.

  CEVAP: C

19. Piaget’e göre çocuklar bir durumdan diğer duruma 
yönlenemediklerinde özelden özele akıl yürütme ile 
bağlantıyı oluşturmaya çalışırlar. Mine de yine mi 
misafir geldiğin, sorarak misafir ile keki bağlamıştır.

  CEVAP: C
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20. Plasenta;  fetüsün korunması, beslenmesi için 
gerekli olan, anne ve fetüs arasındaki metabolik 
değişiklikleri yöneten önemli bir organdır.

   CEVAP: C

21. Piaget’in kuramına göre Asil işlem öncesi dönemde 
yer almaktadır. Bu dönemdeki çocuklar genellik-
le dikkatini bir durumun bir yönüne yada sınırlı 
bir kısmına odaklarlar. Belirli bir zamanda birden 
fazla yönüyle ilgilenmekte zorlanırlar. Bu duruma 
odaklaşma adı verilir. Soruda da Asil annesi ile 
birlikte yaptıklarının son kısımlarına kendini vermiş 
ve odaktan uzaklaşmada sorun yaşamıştır. Zaten 
odaktan uzaklaşma somut işlemler döneminde 
kazanılan bir özelliktir.

   CEVAP: B

22. Rehberlik hizmetlerinden bireyi tanıma hizmetinde 
amaç bireyin kendi özelliklerinin farkındalığını oluş-
turmak bu sebeple de kimlik aramasında sorun-
lar yaşamasını engellemektir. Bu açıdan sorunun 
cevabı kimlik arama olmalıdır.

   CEVAP: C

23. Erikson’un psikososyal gelişim kuramında üretken-
liğe karşı durgunluk evresi 40 yaşlarında başlar 
ve 65’li yaşlara kadar devam eder. Bu dönemin 
en önemli özellikleri; birey toplum için yararlı 
işler yapabildiği, yeni kuşaklara rehberlik ettiği için 
üretkendir. Anne-baba olma, iyi çocuk yetiştirme, 
iş yaşamında faydalı olma, üretim faaliyetlerinde 
bulunma temel özellikleridir. Zerrin hanımda çocuk-
larını iyi yetiştirmiş ve bu dönemin genel özellikleri-
ni gerçekleştirmiştir.

   CEVAP: C

24. Fenomenal alan, kendini ve dış dünyayı kendine 
özgü bir biçimde algılayan bireyin öznel yaşantısını 
ifade etmektedir. Bu nedenle bireyin davranışlarını 
anlayabilmek için, onun kendine özgü algılayışının 
ve yaşantısının bilinmesi veya onun yaşamında 
neyin anlamlı olduğunun, neyi gerçekleştirmeye 
çalıştığının, bir başka deyişle onun fenomeninin 
anlaşılması gerekmektedir.

  CEVAP: A
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25. Eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştirilen etkin-
likler şunlardır:

• Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik yapılarına 
uygun okul, program ve alan seçmelerine yar-
dım etme

• Okul ve çevrelerini tanımalarına ve uyum sağ-
lamalarına yardım etme

• Öğrencilerin kendilerine uygun öğrenme stra-
tejileri geliştirmelerine, verimli ders çalışma 
alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olma

• Başarıyı artırma yollarını öğrenerek öğrenme 
güçlüklerinden kurtulmalarına yardımcı olma

• Öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesine” yardım 
etme

• Üst eğitim kurumlarını tanımalarına yardımcı 
olma

• Öğrencilerin bilimsel araştırma yapma ve 
okuma alışkanlıklarını geliştirmesine yardım 
etme

• Öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmelerine 
yardım etme

• Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı göste-
ren öğrencileri belirleme

• Zamanı etkili kullanma becerisini kazanmasına 
yardım etme

 Erhan Bey’in, öğrencilere etkin dinleme ve ders 
notu tutma yöntemleriyle ilgili seminer vermesi 
eğitsel rehberlik kapsamındadır.

 CEVAP: C

26. Grup rehberliği: Aslında rehberlik bireye sunulan bir 
hizmettir; bu rehberliğin temel ilkelerinden biridir. 
Ama bu hizmet bazen aynı anda bir topluluğa da 
sunulabilir. Daha çok eğitsel rehberlik hizmetleri 
için başvurulan grup rehberliği, sınıf rehber öğret-
menleri tarafından planlanır, uygulanır, değerlen-
dirilir ve geliştirilir. Okul rehber öğretmeni Erhan 
Bey’in öğrencilere etkin dinleme ve ders notu tutma 
yöntemleriyle ilgili seminer vererek  sunduğu birey 
sayısına göre rehberlik hizmeti grup rehberliğidir.

CEVAP: A
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27. Soruda bahsedilen öğrenciye sunulması gerek 
yardım sevk hizmeti olmalıdır. Çünkü soru kökü-
ne dikkat ederseniz sınıf rehber öğretmeninin 
hangi yardımı sunması gerektiği sorulmaktadır. 
Öğrencinin sorunu ortaya çıkmıştır. Müdahale edil-
mesi gereken bir sorundur ve psikolojik danışma 
hizmeti alması sağlanmalıdır. Ancak sınıf rehber 
öğretmenleri psikolojik danışma hizmetini suna-
mazlar. Bu işin eğitimin almış uzman bireyler tara-
fından sunulması gereken bir hizmettir.

CEVAP: B

28. Akran zorbalığı; tahrik edilmeden bir yada daha 
fazla öğrencinin düzenli olarak veya kasten bir 
öğrenciye yapmış oldukları olumsuz davranışlar 
olarak tanımlanır ve saldırganlığın bir biçimidir. 
Zorbalar diğer öğrencilere fiziksel, sözel ya da 
dolaylı şiddet uygularlar. Fiziksel zorbalık; vurmak, 
itmek, düşmanca hareket etmek.Sözel zorbalık; 
korkutmak, hakaret etmek, utandırmak, lakap tak-
mak.Dolaylı zorbalık ise; gruptan dışlamak, gör-
mezlikten gelmek, dedikodu yapmak.

CEVAP: C

29. Kimsenin hakkını yemeyen ve kimseye hakkını 
yedirmeyen bireylere atılgan bireyler denir. Soruda 
da bahsedilen durum bir akran zorbalığı örneği 
olduğundan hem madur olan hem de zorbalığı 
yapan her iki grup öğrenciye de farklı amaçlar doğ-
rultusunda atılganlık eğitimi verilir.

CEVAP: C
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30. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde giz-
lilik esastır. Buna göre, öğrenciye ait özel bilgiler 
onun izni olmaksızın başkalarıyla paylaşılmaz. 
Gizliliğin korunması ilke olarak kabul edilmekle 
birlikte, gizliliğin de sınırları vardır. Psikolojik danış-
manlar, bireye olduğu kadar çalıştığı kuruma ve 
topluma karşı da sorumludurlar. Birey hakkında 
edinilen bilgiler, bireyin kendisine ve/veya için-
de bulunduğu topluma zararlı olabilecek unsurlar 
taşıdığında birey önceden bilgilendirilerek durum 
gerekli kişilere bildirilir ve durumun gerektirdiği acil 
önlemler alınır.

CEVAP: C

31. Geliştirici rehberlik: Bireylerin gelişim dönemlerine 
uygun özellikleri göstermesi, bu yolla bireylerin 
olumlu yönde bir uyum geliştirmesi ve kişilik oluşu-
mu için yardım etme hizmetidir. 

 Aslan’ın ses tellerinde kalınlaşma ve sesinin daha 
gür çıkması ergenlik dönemine ait özellikler olduğu 
için okul rehber öğretmeni geliştirici rehberlik hiz-
meti sunmalıdır. 

CEVAP: C

32. Holland Kişilik Tipleri ve özellikleri aşağıdaki tablo-
da verilmiştir.

GERÇEKÇİ

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ

BASKIN
TALEPLER / 

ETKİNLİKLER
TİPİK MESLEKLER

Sabırlı ve hoşgörülü, 
pratik, maddeci, 

erkeksi, antisosyal, 
uyumlu, içten, doğal, 
sabırlı, iç görüleri ve 

başarma güdüleri 
fazla

* Kas etkinliği, motor 
koordinasyonu ge-
rektiren işler

* Açık havadaki işler, 
mekanik, sistema-
tik çalışmalar

* Nesneler, eşyalar, 
makineler ve hay-
vanlarla ilgili etkin-
likler

Otomobil tamirci-
si - her çeşit araç 

teknisyeni, elektrikçi, 
mühendis, ziraat 
ile ilgili meslekler, 

beden eğitimi 
öğretmeni



www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 3

KPSS

ARTİSTİK

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ

BASKIN
TALEPLER / 

ETKİNLİKLER
TİPİK MESLEKLER

Heyecan ve 
coşkuları denge-
siz, hayalci, fevri, 

karmaşık, sezgileri 
güçlü, bağımsız, 
duygusal, uyumlu 

olmayan, duyarlı ve 
etkileyici

* Estetik faaliyetler 
yapar

* Tutkulu, bağımsız, 
sistematik olmayan 
aktiviteler

* Sanatsal etkinlik ve 
ürünler yaratma

* Bağımsız yaratıcı 
çalışmalar

Yazar, ressam, ak-
tör, tiyatro sanatçısı, 
müzisyen, kompo-
zitör, dekoratör ve 

mimar

SOSYAL

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ

BASKIN
TALEPLER / 

ETKİNLİKLER
TİPİK MESLEKLER

Yardımsever, sorum-
luluk sahibi, sosyal 
işbirliğine yatkın, 
empatik, arkadaş 

canlısı, içten, sabırlı, 
nazik, anlayışlı

* İnsanlarla birlikteli-
ği saptayan aktivi-
teler

* Başkalarını eği-
terek geliştirmek, 
yardım etmek

* Başkalarını ikna 
etme, yönlendirme

Sosyal hizmet 
uzmanı, rehabili-

tasyon danışmanı, 
psikolog, psikolojik 
danışman, halkla 
ilişkiler uzmanı, 

üniversite öğretim 
üyesi, öğretmen

GİRİŞİMCİ

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ

BASKIN
TALEPLER / 

ETKİNLİKLER
TİPİK MESLEKLER

Dışa dönük, enerjik, 
kendine güvenli, 

atılgan, fevri, ikna 
yeteneği yüksek, 
sabırsız, meraklı, 
maceracı, iyimser, 
sosyal, konuşkan

* Başkalarını ikna 
etmeye yönelik fa-
aliyetler

* Sosyal eğlendirici 
etkinlikler

* Organize edilmiş 
çalışmalar

Satıcı, pazarlama-
cı, komisyoncu, 

menejer, politikacı, 
avukat

GELENEKSEL

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ

BASKIN
TALEPLER / 

ETKİNLİKLER
TİPİK MESLEKLER

Dikkatli, titiz, itaat-
kâr, tutarlı, esnek 
olmayan, düzenli, 
sabırlı, vicdanlı, 

özdenetimli, hayal 
gücünden yoksun, 

dengeli

* Sistemli kurallara 
bağlı aktiviteler

* Nesnelerle ilgili sis-
tematik çalışmalar

* Kayıt tutma, he-
saplama, kontrol 
işlemleri, veri işle-
me makineleri kul-
lanma

Banka vezneda-
rı, kütüphaneci, 

daktilograf, postacı, 
muhasebeci, kitapçı, 

finans elemanı
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 Birey hukuk fakültesi  bölümünü bırakarak sosyal 
hizmetler  bölümüne geçmiş ve bölümü bitirerek 
çalışmaya başlamıştır. Zor durumda olan aile ve 
bireylere yardım etmekten mutluluk duymaktadır. 
Bu durum Holland’ın kişilik tiplerinden sosyal tipe 
uygundur.

CEVAP: E

33. Ginzberg ve arkadaşlarının  gelişim kuramına göre 
bireyleri bir süreç içinde mesleklerini seçerler ve 
kolay kolayda geri dönemezler. Para ve emek kay-
betmemek için geri dönüşü yoktur. Ancak soruda 
farklı bir meslek grubunu eğitim alırken değiştiren 
bir öğrenciden bahsedilmektedir. Ginzberg ve arka-
daşlarına göre bu birey gerçekçi dönem içindedir 
ve netleşme aşamasında billurlaşma evresinin 
içindedir. Yani bu dönemlerin her biri kendi içinde 
gerçekçi dönem alt basamakları olduğundan dolayı 
cevap C seçeneğidir.

    CEVAP: C

34. 

 Bu basamaklar kendi içinde bir hiyerarşik yapılan-
ma gösterir. Bir basamaktaki ihtiyaç birey için yeter-
li bir doyum düzeyine ulaşırsa bir üst basamaktaki 
ihtiyaç ortaya çıkar. Bireyin fiziksel, güvenlik ve 
sevgi basamaklarındaki ihtiyaçları karşılandığında 
saygı, statü basamağının ihtiyaçları ön plana çıkar.

 Yağmur’un  arkadaş grubundan kopmamak için 
istemeyerek de olsa etkinliklere katılması sevgi/ait 
olmaya ait bir ihtiyaçtır.

CEVAP: C
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35. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre Destek 
eğitim odası açılması görevi il /ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine aittir  ve gerekli ders araç-gereçle-
rini okul müdürü özel eğitim hizmetleri kurulundan 
talepte bulunur. Talebi uygun görüldüğünde özel 
eğitim hizmetleri kurulunun tavsiyesiyle ilçe milli 
eğitim müdürlükleri tarafından sağlanır.

     CEVAP: B

36. Modüler öğretimde, bireyin kendi kendisine öğren-
mesini sağlayacak biçimde etkinliklerin düzen-
lendiği, bütünlüğü olan ve birbirini tamamlayan 
bağımsız öğrenme birimlerinden oluşan bir öğretim 
yaklaşımıdır. Mesleki ve teknik eğitimde kullanılır. 
Mesleki ve teknik eğitim belli modüllere ayrılır. Her 
modül kendi içinde bir bütünlük taşır; aynı zamanda 
diğer modüllerle de sıkı bir ilişkisi ve bağlantısı ola-
bilir. Her modül öğrenildikten sonra, onunla ilişkili 
olan diğer modüle ya da başka birine geçilir.

CEVAP: C

37. Yaratıcı düşünme bireyin; yeni, farklı, orijinal, 
özgün, kendine özgü, alternatif düşünce ve ürün-
ler ortaya koymasıdır. Daha önce düşünülmemiş 
ya da bulunmamış tasarı, fikir ve eylemi ortaya 
koyma sürecidir. Bu nedenle araştırma inceleme 
stratejisinde öznel bilgiye ulaşabilmek için yaratıcı 
düşünme becerisine de ihtiyaç duyulmaktadır. 

CEVAP: B

38. Transfer edebilme öğrencilerin öğrendikleri bir 
konuyu günlük yaşamda farklı ya da benzer durum-
larda kullanabilmelerini hedeflemedir. Burada da 
öğrencilerin kazanımla ilgili bilgileri günlük yaşamla 
ilişkilendirmelerinin hedeflenmesi transfer edebil-
meleriyle ilişkilidir.

CEVAP: C
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39. Öğretmen süreçte, proje temelli öğrenmeyi ve de 
yansıtıcı düşünme becerisini kullanmıştır. 

 Proje temelli öğrenmede; Öğrencilerin grup ya 
da bireysel olarak gerçek yaşam konularına ve 
uygulamalarına ilişkin olarak disiplinler arası (bilim-
sel alanlar-konular-etkinlikler) bağlantı kurarak bir 
problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir 
tür problem çözme etkinliğidir. 

 Yansıtıcı düşünme; deneyimlerin önceki bilgi bağ-
lamında, yeni bilginin üretilmesi ve alternatif yol-
ların geliştirilmesine öncülük edecek olan yolları 
bulmaya çalışarak analiz edilmesini içeren bilişsel 
bir sorgulamadır. Ayrıca yansıtıcı düşünmede birey 
kendi kendini değerlendirir.

CEVAP: C

40. Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir. Çünkü 
argümantasyonda, iddia, sonuç, sonuçların haklı-
lığı, sebepler ya da destekleyiciler olabilmektedir. 
Argümanlar bir teori yanlısı ya da karşı çıkıcı 
olabilmektedir. Teoriyi sağlayan açıklamalardan 
ortaya çıkabilmektedir. Argümanların hem bireysel 
hem de grupça sınıf konuşmalarında ele alınması 
gerektiğini, öğrencilerin güvenilir iddialar sağlaya-
rak ve kendi pozisyonlarını akranlarına inandıra-
rak konuşmaya dayalı argümantasyon  (dayanak-
landırma = temellendirme) yapmaları gerekti-
ğini savunmaktadır.

CEVAP: B

41. Örnek olay; öğrencilerin günlük hayatta karşılaş-
tıkları veya karşılaşabilecekleri bir problem, olay 
ya da konunun sınıf ortamında tartışılarak çözüm-
lenmesine dayalı bir öğretim yöntemidir. Süreçte 
uygulanacak örnek olay uygulamalarında seçilecek 
problem durumunda pek çok özellik bulunmalıdır. 
Seçenekler bu doğrultuda incelendiğinde; A, B, 
C ve E seçenekleri bir örnek olayda bulunması 
gereken niteliklerdendir. Ancak D seçeneğinde 
verilen “Birden çok sorun durumuna yönelik örnek 
durumun seçilmesi yanlıştır. Çünkü örnek olay yön-
teminde tek sorun durumu ama birden fazla çözüm 
durumuna yönelik olması önemlidir.

CEVAP: D
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42. Birlikte öğrenme, yetenek düzeylerinin çaprazlan-
dığı ekiplerin oluşturulduğu bir iş birlikli öğrenme 
yaklaşımıdır. Her ekibe tamamlaması için bir proje 
ya da çalışma verilir. Her bir ekip üyesi, kendi yete-
nekleri ya da ilgileri ile uyumlu olan bölüm üzerinde 
çalışır. Burada amaç, bütün grubun etkisini daha da 
iyileştirmek üzere tek tek öğrencilerin güçlü yönle-
rini en üst düzeye getirmektir. Her bir ekip üyesi, 
verilen bir projeyi ya da çalışmayı tamamlamak 
üzere gerekli olan bilgileri ve materyali toplamaktan 
sorumludur. Sonuçtaki değerlendirme, ekip perfor-
mansının niteliğine dayanır. Ekipte yer alan her 
öğrenci aynı notu alır.

CEVAP: C

43. Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin 
öğretmenin verdiği nitelikli örnekler ve sorular yar-
dımıyla bir konunun temel kavram, ilke ve genel-
lemelerini keşfetmeleridir. Öğrenciyi merkeze alan 
bu öğrenme yaklaşımında öğretmen süreçte yol 
gösterici, yönlendirici yani rehberlik rolünü üstlen-
mektedir. Süreç içerisinde buluşun gerçekleşmesi 
için ön bilgiler harekete geçirilir ve yeni bilgilerle 
ilişki kurulur. Öğrenilen bilgilerin örneklendirilerek 
ve farklı durumlarda kullanılması sağlanarak bilgi-
lerin kalıcılığı sağlanır.

CEVAP: C

44. İstasyon tekniği; bütün sınıfın her aşamaya (istas-
yona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun 
yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli 
bir tekniktir. Bu teknikte öğrenciler, herhangi bir 
konuda belirli aşamalardan geçerek ve etkinlikleri 
tamamlayarak ortaya bir ürün koyarlar. Sorunun 
seçenekleri ele alındığında öğrencilerden beklenen 
bir çalışmayı her ne olursa olsun yarım bırakılan 
yerden devam ettirmeleri önemlidir. Bu tekniğin en 
önemli özelliği yaratıcı düşünme becerisini destek-
lemesidir. 

CEVAP: B
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45. Bil-iste-öğren (BİÖ) stratejisi açılım olarak “Ne 
biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?” 
anlamlarına gelen ve öğrencilere öğrenmeye karşı 
olumlu tutumlar edinme, verilen konuda bilinen bil-
giyi ortaya çıkarma olanağı veren ve her öğrencinin 
belli bir ilgi alanını araştırarak, bilgi üzerinde belirli 
kategorilerin ayrımını yaparak, öğrencilerin artıştaki 
yapı ve içeriğin farkına varmalarını sağlayan çağ-
daş bir öğrenim yöntemidir. 

CEVAP: D

46. Eğitsel oyunlarla derste konular daha ilgi çeki-
ci duruma getirilebilir, etkin olmayan öğrencilere, 
derse katılma olanağı sağlanır. Öğrenciler oyun 
oynayarak öğrenir. Okul öncesi ve ilköğretim çağın-
daki çocukların gelişim özelliğine çok uygun oldu-
ğundan onların çok yönlü gelişimlerini destekler. 
Soruda öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişi-
mine vurgu yapılmıştır. Oysa eğitsel oyun sadece 
öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimini de 
desteklemez, aynı zamanda duyuşsal ve bilişsel 
becerilerini de destekler. Öğrenciye neşeli ve rahat 
ortam sağlanmakta, sınıf içi çalışmalara da deği-
şiklik getirmektedir. Konular oyuna dönüştürülerek 
ilgi çekici duruma getirilir. Eğitsel oyunlar, öğrenilen 
bilgilerin daha rahat ve eğlenceli bir ortamda tekrar 
edilerek pekiştirilmesini sağlayan etkinlikleri kap-
sar.

CEVAP: E

47. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Problem 
çözme sürecinde “Araştırılacak problemlerin öğret-
men tarafından seçilmesi” yapılandırmacılık anla-
yışına uygun bir açıklama değildir.  Çünkü öğret-
men dersin kazanımına uygun birden fazla prob-
lem durumunu öğrencilerle paylaşır ve öğrenciler 
ilgi duyduğu bir sorunu diledikleri gibi araştırırlar. 
Ayrıca “Problem çözme”  önceki  bilgi  ve  dene-
yimden  faydalanarak  veya  araştırma  sonucu  
yeni  bilgiler edinerek karşılaşılan bir problemin 
çözülmesidir. Problem çözme, üst düzeyde zihinsel 
faaliyetleri gerektirir. Problem çözme yönteminde 
karşılaşılan sorunu net olarak kavrama önceki bilgi 
ve becerileri bu sorunun çözümünde kullanabilme, 
problemin güçlüğüne göre bazı durumlarda, analiz 
ve sentez becerisini gerektirmektedir. 

CEVAP:  D
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48. Mantıksal - matematiksel zeka alanında; mantık 
kuralları, sebep – sonuç ilişkilerini kurma, sonuç 
çıkarma, akıl yürütme ve sayısal işlem yetenekleri 
iyi olan bireyler yer alır. Sayıları kullanma, problem 
çözme, akıl yürütme yollarını kullanma, hipotez 
kurma, düşünceler arasındaki ilişkileri anlama yete-
neklerini kapsar. Bilim insanları, matematikçiler, 
mühendisler, istatistikçiler bu tür zekâya sahiptir. 
Nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve matema-
tiksel konularda başarılıdırlar.

CEVAP: A

49. Çocukların bir öyküyü zihinlerinde oluşturup onu 
diledikleri gibi canlandırmaları yaratıcı drama ile 
açıklanır. Bu çalışmada öğrencilerin yaratıcı düşün-
me becerisini, sosyalleşmelerini, dil becerisini ve 
beraberinde sorumluluk duygusunu desteklemele-
rini sağlayacaktır. Fakat zihinde tasarlama, görsel 
uzamsal zeka alanını destekleyecektir. Burada 
drama hayata geçirildiği zaman kinestetik beceri 
gelişecektir.

CEVAP: D 

50. Sorunun doğru cevabı, D seçeneğidir. Çünkü kav-
ram karikatürlerinin genel niteliklerini sıralarsak,

 -Öğrencilerin var olan bilgi ve düşüncelerinin ortaya 
çıkarılmasını sağlar.

 -Düşünceleri sorgulatarak ve derinleştirerek ayrıntı-
ya girmeyi kolaylaştırır.

 -Alternatif bakış açıları sunar.

 -Tartışma ortamı yaratmak için bir uyaran olarak 
kullanılır.

 -Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını 
sağlar

 -Kavram yanılgılarını ve kararsızlıklarını ortaya 
çıkarır ve giderilmesini sağlar.

 -Araştırmaya yönlendirir.

 -Katılımı ve motivasyonu artırır.

 -Bir konuyu özetlemek ya da tekrar etmeye yar-
dımcı olmak için kullanılabilir.Fakat kavram karika-
türleri eğitsel değer taşır, öğrencileri güldürmek ve 
onları eğlendirmek  gibi bir öncelikli mizahi amacı 
söz konusu değildir.

CEVAP: D
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51. Bu çalışmada kullanılan öğretim tekniği gösterip 
yaptırmadır. Burada yapılan bu çalışma sayesinde 
öğrenciler psikomotor becerileri geliştirmeyi bera-
berinde izleyerek ve dönütlerle bir beceriyi yapmayı 
öğrenmişlerdir. Gösterip yaptırma yöntemi öğrenci 
öğretmen merkezli bir çalışmadır, hedef öğrencile-
rin psikomotor becerileri kazanmalarıdır.

CEVAP: E

52. Verilen sorunun cevabı E seçeneğidir. Çünkü kolle-
gyum  tartışma tekniği sınıfta oluşturulan iki grubun 
(öğrenci ve uzman grupları) belirlenen konuyla 
ilgili sırayla sunum yapmaları esasına dayanan bir 
tartışma tekniğidir. Soruda, bu özelliklere uygun bir 
etkinlik yapıldığı görülmektedir.

CEVAP: E

53. Programlı öğretimin özellikleri incelendiğinde;

 -Öğretimi bireyselleştirir.

 -İlgi çekici ve merak uyandırıcıdır.

 -Anında dönüt düzeltme sağlar. ( Süreçte en önemli 
basamaktır çünkü programa süreklilik sağlar. ) 

 -Zamandan ekonomiklik sağlar.

 -Tekrar olanağı verir.

 -Her öğrenci kendi öğrenme hızına göre hareket 
eder.

 -Okulda ve okul dışında uygulanabilir.

CEVAP:C

54. Tutum, bireyin bir uyarana, olaya veya nesneye 
olumlu veya olumsuz yönlerdeki eğilimi olarak 
tanımlanabilir. Tutumlar, organizmanın biyolojik 
kalıtımıyla değil, yaşantılar yoluyla edinilmektedir. 
Öğrenciler olumlu bir benlik algısı geliştirmeleri için 
cesaretlendirilmelidir. Burada da bazı öğrencilerin 
bahçede oyun oynamak yerine kantinde zaman 
geçirmeyi tercih etmeleri tercih etmeleri tutum 
becerisi ile açıklanır.

CEVAP: D
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55. Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğretim 
modelinin aşamalarında aşağıdaki etkinlikler ger-
çekleştirilmektedir.

 I. Görev Belirleme: 

- Bilme ve kavrama düzeyindeki hedef alanları-
nı kapsar.

- Öğrencilerin temel bilgileri edinmesi, anlaması 
ve becerileri kazanması

- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun görev 
alanlarının belirlenmesi

 II. Görevi Uyulama: 

- Uygulama düzeyindeki hedef alanını kapsar.

- Edinilen temel bilgilerin seçilmesi, uygulanma-
sı, farklı problem durumları üzerinde kullanıl-
ması

- Öğrencilerin belirledikleri görevleri yerine 
getirmesi

 III. Görevi Değerlendirme: 

- Analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki 
hedef alanlarını kapsar.

- Yaratıcı düşünme, etkin düşünme, eleştirel 
düşünme gibi üst düzey düşünme yollarının 
kullanılması

- Öğrencilerin, başardıkları görevlerin sonuçla-
rını tartışması

CEVAP: D

56. Yaygın eğitim bireye ilgi ve gereksinimleri doğrul-
tusunda sunulan halk eğitimi ve hizmet içi eğitim 
uygulamalarını kapsar. Soruda Edebiyat öğretme-
ninin gereksinim duyduğu bir konuda aldığı halk 
(yaygın) eğitimine vurgu yapılmıştır. Bireyin ilgi ve 
istekleri doğrultusunda görev yaptığı kurum dışında 
aldığı herhangi bir kurs yaygın eğitim kapsamında-
ki halk eğitimi türüne girer.

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 3

KPSS

57. Resmi program; Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanır. 
Tanımlanmış, öğrencilere kazandırılacak hedefler, 
bu hedefleri kazandırıcı ünite ve konular, eğitim 
ve sınama durumları boyutları açıklanarak yazılı 
bir doküman haline getirilmiş, eğitim otoritesince 
onaylanarak okullara gönderilmiş programdır. Bu 
program ülkenin eğitim felsefesini ve eğitim politi-
kalarını yansıtır. Okulun ve öğretmenlerin ülkenin 
öğrencilerine kazandırması gereken eğitim beklen-
tilerini tanımlayan programdır. Resmi ve teoriktir. 
Yazılı dokümandır. Standarttır.

CEVAP: C

58. Çoğunluğun ortak görüş ve düşüncelerini belir-
lemek üzere bireylerden yazılı (mektup ya da 
açık uçlu sorulardan oluşan anket) olarak alınan 
raporların değerlendirilmesine dayanan bir tek-
niktir. Mektuba cevap veren uzmanlar birbirinden 
bağımsız ve habersizdir. Böylece var olan durum 
analiz edilir ve gelecekte nelerin, nasıl olabileceği 
üzerinde görüşlerin alınması sağlanır. Bu süreçte, 
öncelikle amaçlar belirlenir ve bunların gelecekte 
alacağı durum üzerinde çalışılır. Bireylerin bağım-
sız düşünmesini sağlar ve ekonomiktir. Sürecin 
temel aşamalarında (politikalar oluşturma, eğilimle-
ri belirleme, standartları belirleme vb.) kullanılır. 

 Delphi Tekniğinin Olumlu Yönleri;

- Parasal açıdan ekonomiktir.

- Katılımcıların, görüşlerini etki altında kalma-
dan açıklama fırsatları vardır.

- Grup kararları alınırken baskın kişilerden etki-
lenme söz konusu değildir.(Bu nedenle Grup 
kararları alınırken donanımlı kişilerden etkilen-
me söz konusudur diyemeyiz.)

- Anlamsız ve yersiz tartışmalara girilmesi söz 
konusu değildir.

- Bağımsız düşünmeyi sağlar.

- Kontrollü iletişim kurulması, uzmanlar grubu-
nun konu dışı kalmalarını önler.

CEVAP: A
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59. Öğretmenin hayat bilgisi dersinde sorduğu sorular:

I. Resim yapmadan önce temiz bir resim kağı-
dı almak niçin gereklidir? sorusunun amacı, 
öğrencinin konuyu anlamasına yöneliktir. 
Çünkü niçin sorusu yorumlama, özetleme ve 
örneklendirme ile doğrudan ilişkilidir.

II. Boyalarımızı kullanmadan önce kağıtlarımı-
zın temiz olmasının bize sağladığı yararlar 
nelerdir? sorusunun amacı, öğrencinin verilen 
durumu analiz etmesidir. Çünkü verilen bir 
durumun faydalarını, zararlarını bulmak veri-
len konuyu analiz etmeye ve ilişkileri görmeye 
yöneliktir.

CEVAP: A

60. Sorunun cevabı “gelişimsel” model olarak açıklan-
mıştır. 

- Öğrencinin ruhsal ve fiziksel gelişim düzeyleri 
dikkate alınır.

- Bu yaklaşıma göre sınıftaki tüm etkinlikle-
rin yürütülmesinde ve kuralların konulmasın-
da öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun 
düzenlemeler yapılır. İlköğretim 1. sınıf öğren-
cisinin somut işlemler dönemine uygun öğre-
tim etkinliklerine sokulması da bu duruma 
örnektir.

CEVAP: D

61. Öğretmenin, derse geldiğinde o gün işlenecek 
konu başlıklarını sözel olarak ifade etmesi ya da 
kavram ağı şeklinde tahtaya çizmesi, dersin işleniş 
basamaklarından gözden geçirme ile ilişkilidir.

CEVAP: B

62. Görmezden  Gelmek:   Davranış kısa süreli ilkdefa 
yapıldıysa, basit rahatsız edici değilse, davranışının 
farkına varıp düzeltmeye çalıştıysa, dikkat çekmek 
için yapıldıysa, uyarmak farklı sonuçlar doğuracaksa 
uygulanabilir. Soruda öğrencinin, hatasının farkına 
varıp, kedini düzeltmeye çalıştığı ifade edilmiştir. Bu 
durumda öğretmenin, görmezden gelmesi gerekir.

CEVAP: C
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63. Okul bahçesinde yakan top oynarken tartışan 
öğrencilerin, tartışmayı sınıfa taşımaları isten-
medik ya da olumsuz davranış olarak açıklanır. 
Öğretmenin bu süreçte öncelikle yapması gereken 
davranış:

 -sınıfta tartışmaların nedenini/kaynağını araştırmak

 -sınıfta tartışan öğrencileri sürece aktif katmak için 
görev veya sorumluluk vermek

 Buna göre öğretmenin yapması gereken öncelikli 
uygulama ortaya çıkan olumsuz durumun nedenini/ 
kaynağını belirlemek olacaktır.

CEVAP: C

64. Görsel materyallerde, bireyin materyali gerçekmiş 
gibi hissetmesini sağlayan görsel tasarım ögesi, 
dokudur.Doku ögesi, görsel doku ve dokunsal doku 
olmak üzere 2 ye ayrılır. Doku ögesi sayesinde; 
materyale gerçekçilik ve 3 boyutluluk izlenimi veril-
miş olur. 

CEVAP: C

65. Bütünlük, görsel bir materyalde ögeler arası iliş-
kileri ortaya koyar ve bu şekilde de karikatürü 
anlamamız zorlaşır. Karikatürdeki balonların kime 
ait olduğunun belli olmaması karikatürdeki öge-
ler arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğunu yani 
o karikatürde bütünlük ilkesinin sağlanamadığını 
gösterir.

CEVAP: B
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66. Araç, gereç, materyal seçimini etkileyen faktörler:

 •Öncelikli olarak kazanıma uygun olmalıdır.

 •Yöntem Teknikler

 •Konunun yapısı

 •Öğretmen özellikleri

 •Öğrenci özellikleri

 •Öğretim ortamı özellikleri

 •Araç gereç özellikleri

 •Kısıtlamalar(zaman ve maliyet)

 •Aracın elde edilebilirliği

 D seçeneğinde verilen veli beklentisi, bu faktörler 
arasında yer almaz.

CEVAP: D

67. Bireyin, birden fazla duyu organına hitap eden 
ortamlar, çoklu öğrenme ortamı ifadesi ile açıklanır. 
Materyaller bireyin birden fazla duyu organına hitap 
eder isi öğrenme kalıcılığı artar ve bilgilerin unu-
tulması zorlaşır. Materyallerin, birden fazla duyu 
organına hitap etmesi, öğretim ilkelerinden, açıklık 
ile ilişkilidir.

CEVAP: D

68. Materyallerde, başlığın büyük harf ile yazılması 
gerekir ama başlığın büyük harf ile yazılabilmesi 
için başlığın 3 kelimeyi geçmemesi gerekir. Çünkü 
büyük harfle olan yazılarda göz harfleri ayırt etmek-
te zorlanır ve yorulur. Diğer seçeneklerde verilen 
ifadeler, öğretim ilkeleri açısından doğrudur.” ifade-
si eklenmelidir.

CEVAP: B

69. Ölçme işleminde, ölçülen özelliğin belli miktarına 
ne kadar puan verilmesi ile ilgili belirlenen kurallar, 
ölçme kuralı olarak ifade edilir.

 Ölçme kuralının puanlama ile ilişkili olması gerekir. 
1. ve 2. ifadeler, puanlamayla ilişkili olup ölçme 
kuralı iken, 4. ifade sınav kuralına örnektir.

 3. ifade ise ölçüt kavramına örnektir.

CEVAP: A
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70. Bağıl sıfır, gerçekten yokluk hiçlik belirtmeyen sıfır 
türüdür.

 Deniz seviyesinden yapılan yükselti ölçümlerinde, 
Celcius termometresiyle yapılan sıcaklık ölçümle-
rinde, tarih ve takvim belirten zaman ifadelerinde, 
psikomotor, bilişsel,duyuşsal beceri puanlarında 
kullanılan sıfır türü, bağıl sıfırdır. 

 Bağıl sıfır, gerçekten yokluk hiçlik belirtmeyen sıfır 
türüdür.

 Örn: 

 28C ifadesinde 28 yerine, sıfır yazdığımızda, hiç 
sıcaklık olmadığı anlamına gelmez, havanın soğuk 
olduğu anlamına gelir.Bağıl sıfır, tanımlanmıştır.

 43 net ifadesinde, 43 yerine sıfır yazdığımızda 
bireyin hiç net yapmadığını belirtir.Bu ifadede kul-
lanılan sıfır, mutlak sıfırdır.                                                                                             

CEVAP: D

71. Sınavda, maddelerden birinin silik çıkması ve 
okunmadığı için bütün öğrencilerin bu soruyu boş 
bırakması, “sabit hata” ya örnektir.

 Sabit hataların, kaynağı, miktarı, yönü bellidir. Bu 
nedenle sabit hatalar, aritmetik işlemler ile düzelti-
lebilir. 

 Sabit hatalar sonucu, ölçme işleminin güvenirliği 
etkilenmez, ama geçerliği düşer.

 Sabit hatalar, dağılımının x, mod ve medyan değerini 
değiştirir. x, mod ve medyan, hata miktarı kadar 
artar ya da azalır.

 Sabit hatalar sonucu, dağılımın standart sapma, 
varyans ve ranj değerleri değişmez.

CEVAP: E

72. Geçerlik katsayısı ≤

 Güven�rl�k kat sayısı

 Geçerlik katsayısı ≤ 0 64,

 Geçerlik katsayısı ≤ 0,8

 Seçenekler arasından E seçeneğinde verilen 0,83 
değeri, ölçme aracının geçerlik katsayısı olamaz.

CEVAP: E
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73. Soruların kolaydan zora, basitten karmaşığa hazır-
lanması ve orta güçlükte olan sorulardan oluşması 
güvenliği arttırır. 

 Düzeltme formülünün kullanılması, şans başarısını 
azaltacağı için güvenliğin artmasına yardımcı olur.

 Test-Tekrar-Test yönteminin kulanılması, güvenliği 
arttırmaz, güvenirliğin belirlenmesini sağlar.

CEVAP: D

74. Öğrencinin bitirilmiş ödevleri, performans görevleri, 
aile-öğretmen görüşü notları, portfolyoya dahil edi-
len ödevlerin secilme nedenleri, öğrencinin okudu-
ğu kitapların listesi, öğrencinin yaptığı bazı işlerin 
fotoğrafları gibi belge ve materyalleri portfolyoya 
dahil edilebilir. Okul rehber öğretmeninin, öğrenci 
hakkında tuttuğu raporlar gizlilik ilkesi dikkate alı-
narak saklandığı için portfolyaya dahil edilemez.

CEVAP: E

75. Kelime ilişkilendirme testleri, çoktan seçmeli ve 
eşleştirme testlerine alternatif olarak geliştirilmiştir. 
Kelime ilişkilendirme testlerine göre çok daha azdır. 
Kelime ilişkilendirme testleri (KİT), bilişsel alanın alt 
düzey hedef ve davranışlarını ölçmektedir. 9-12-16 
kutucuktan oluşur.

CEVAP: A

76. Klasik ölçme ve değerlendirme araçlarıyla ilgili, 
B,C,D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler doğru-
dur.

 A seçeneğinde yer alan, “yazılı yoklamalar, bilişsel 
alanın alt düzey hedef davranışlarını ölçmektedir” 
ifadesi yanlıştır.

 Yazılı yoklamalar, bilişsel alanın sentez ve değer-
lendirme basamaklarını yani üst düzey hedef ve 
davranışları ölçmede elverişlidir.

CEVAP: A
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77.  
Puan (x) Frekans (f)

10 2
20 3
30 4
40 6
50 4
60 3

 Mod, bir dağılımda frekansı en yüksek olan yani en 
çok tekrar eden puan değeridir.

 Tablodaki bilgilere göre 40 puan, 6 kez tekrar 
etmiştir. Bu nedenle dağılımın mod değeri, 40’dır.

                             CEVAP: D

78. Aritmetik ortalama=Öğrenci puanları toplamı/ 
Toplam kişi sayısı

 Aritmetik ortalama=(f.X)/Ʃf

 f.X=(2.10+3.20+4.30+6.40+4.50+3.60)

 f.X=820 

 Toplam frekans (Ʃf)=22

 Aritmetik ortalama=820/22

 Aritmetik ortalama=37.2

CEVAP: C
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79.

Puan Frekans
10 2
20 3
30 4
40 6
50 4
60 3

 Soruda verilen bilgilere göre dersten geçebilmek 
için mod değerine eşit ya da mod değerinden daha 
yüksek puan almak gerekmektedir.

 Mod, dağılımda frenkansı en yüksek olan puan 
değeridir. Dağılımın modu, frekansı en yüksek olan 
40 puandır.

 Dersten 40 puan ve üzeri alanlar başarılı olucaktır.

 40 puan alan,6 kişi

 50 puan alan, 4 kişi

 60 puan alan, 3 kişi başarılı olacağına göre, toplam 
13 kişi dersten başarılı olur.

CEVAP: C

80. Standart hata, standart sapma ile doğru, güvenirlik 
katsayısı ile ters orantılıdır.

 Standart hatası fazla olan test, standart sapması 
yüksek, güvenirlik katsayısı düşük olandır.

 Buna göre, standart sapmanın en yüksek yani 5 
olan ve güvenirliği düşük, 0.74 olan testin hatası en 
yüksektir.

CEVAP: B


