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1. Bireylerin çevre uyarıcılarını almaya en açık olduk-
ları dönem kritik dönemdir. Freud’a göre de 0-6 yaş 
arasında gelişim görevlerini başarılı olarak kazan-
mak kritik dönem içinde karşımıza çıkar.

  CEVAP: C

2. Olgunlaşma, insanın ya da bir organın belli bir 
yaşta beklenilen, saptanmış bir devinimi yapabile-
cek yetkinliğe ulaşmasıdır

 Meral’in önce iğne deliğinden ipliği geçiremezken 
sonraları bu işi başarması olgunlaşma kavramıyla 
açıklanabilir.

CEVAP: C

3. Bireyin kendisini zayıf gördüğü bir andaki eksikliği-
ni, kuvvetli olduğu başka bir alandaki başarı ilerlet-
me çabası ödünleme olarak bilinir. 

 Boyu kısa olan birisinin karşı cinsi etkilemek için 
aşk şiirleri ezberlemesi veya diksiyon dersi alarak 
güzel konuşmaya çalışması ödünlemeye örnektir.

CEVAP: A

4. Babada buluna sperm de XY kromozomu vardır. 
Annede ise XX kromozomu vardır. Buna göre 
V.öncülde verilen ifade doğru değildir.

  CEVAP: E

5. Yakınlığa karşı yalnızlık döneminde Erikson; bire-
yin kimlik kazanma çabasını artık aştığını ve çev-
resindeki bireylerle yakın ilişki, dostluk ve sevgi iliş-
kilerini geliştirmeye yönelik adımlar attığını belirtir. 
Soruda da Arzu’nun gerçek dostluklar kurabilmek 
için yaptığı adımlar anlatılmıştır. Bu durum C seçe-
neğinde verilen ifadenin doğru olduğunu göster-
mektedir.

  CEVAP: C
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6. Yaklaşma-yaklaşma durumunda birey; istenilen iki 
durumdan birini seçmek durumunda kalındığında 
yaşanılan karasızlıktır. Enver de hem eşini çok 
sevmekte ve birlikte olmak istemekte hem de arka-
daşlarından ayrı kalmak istememektedir. Bu durum 
yaklaşma- yaklaşma yaşadığını göstermektedir. 

   CEVAP: D

7. Çocuğun basit cümle ve gramer kurallarını öğren-
mesi ilk gramer evresinde gerçekleşir. Ayrıca bu 
dönemde; üç ya da dört kelimeden oluşan cümle-
leri özne ve yükleme göre kullanmaya başlar.

  CEVAP: C

8. Bedensel gelişimin en yavaş olduğu dönem son 
çocukluk dönemidir. Artık bedensel gelişim iyice 
yavaşlamıs yerini zihinsel gelişime bırakmıştır

CEVAP :D

9. Ben merkezci düşünme yani egosantrizm; çocuk 
sadece kendi gördüğü, bildiği, ve duyduğu nesne-
lere odaklanır. Çevresindeki herkesin bunları gör-
düğünü, duyduğunu yada bildiğini sanır. Efe’nin de 
elindeki hediye paketini telefondaki babasının da 
gördüğünü sanarak tepkiler vermesi egosantizmin 
etkisindendir.

   CEVAP: C

10. Özümleme; bireyin karşılaştığı yeni durumu kendi-
sinde var olan şemalarla açıklamasıdır. Bu nedenle 
çocuğun annesi ile konuşmasının sonunda köpek-
lerde insandır. Demesi özümleme ile açıklanır. Bar 
olan şemasına yeni durumu ilişkilendirmeye çalış-
mıştır.

  CEVAP: C
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11. Gelişim bir bütündür ilkesine göre gelişim fiziksel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda bir bütün 
olarak ilerler (Ülgen ve Fidan, 1997, s. 32). Bir 
alandaki gelişim öteki alanlardaki gelişimi de etki-
ler.

 Akranlarına göre geç konuşan Selda’nın, arka-
daşlarıyla iletişim kurmakta zorlanması bu yüzden 
kreşe devam etmek istememesi ve ayrıca çevre-
sinde ki bireylere agresif davranışlar sergilemesi 
“Gelişim bir bütündür” ilkesiyle açıklanabilir.

CEVAP: E

12. Kendini gerçekleştiren kehanet, bir kişi neyi bek-
lerse onun gerçekleşme ihtimali daha fazladır 
şeklinde açıklanabilir. Olması beklenen şeylerin 
başımıza gelmesidir.

  CEVAP: D

13. Olumsuz Habercilik (Geriye Koşullanma): Bir uya-
rıcının koşulsuz uyarıcının kesileceğine dair haber 
vermesidir. Diğer adı da geriye dönük koşullanma-
dır.

 Zil çalınca sınavın biteceğinin haber verilmesi > 
Olumsuz habercilik.

  CEVAP: A

14. Aralıklı çalışma öğrenilecek malzemenin belirli 
zaman aralıklarıyla tekrar edilmesi ve derse düzenli 
bir şekilde çalışılması anlamına gelir.

 Öğrenmeye ayrılan zamanı parçalara bölerek 
öğrenmedir.

   CEVAP: C

15. Bireylerin karşılaştığı durumlara göre tepkiler ver-
mesi o olaya yönelik koşullandıklarının bir gös-
tergesidir. Daha önceleri fotoğraf albümü Ceyda 
hanım için  nötr uyarıcı iken torunları sonrasında 
koşullanma gerçekleştiğinden dolayı koşullu uyarı-
cı olmuştur.

  CEVAP: B
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16.  İlk öğrenilen bilgilerin sonradan öğrenilenlere göre 
daha iyi hatırlanması; öncelik etkisi olarak bilin-
mektedir. Soruda da bahsedilen durum bu kavram 
içerisine girer.

  CEVAP: C

17. Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışlarımızda 
meydana gelen nispeten kalıcı izli değişmeler; 
öğrenme ürünüdür. Öğrenmeler istendik olabileceği 
gibi istenmedik de olabilir. Çocukların konuşması 
istendik bir davranıştır, ancak argo konuşması 
istenmedik bir davranıştır ancak her ikisi de öğren-
me ürünüdür.

  CEVAP: C

18. Vücut organlarının kendisinden beklenilen görev-
leri yerine getirmesi olgunlaşmadır. Olgunlaşma 
psikomotor ve zihinsel alanlarda meydana gelir. 
Çevresel değişkenlerden bağımsız kendiliğinden 
ortaya çıkar.

  CEVAP: B

19. Sosyal öğrenme kuramına ait olan öz düzenleme 
kapasitesiyle kastedilen; bireyin kendi kendini yön-
lendirmesi, karar vermesi, değiştirmesi ve geliştir-
meye yönelik adımlar atmasını ifade eder. 

  CEVAP: C

20. Zincirleme tekniğinde aşamalı davranışların en 
sonunda davranış pekiştirilmektedir. Yusuf da par-
kurda koşup, engelli bandından geçip topu sürmüş 
ve bu şekilde ödüle ulaşmıştır. Uygulanan yöntem 
zincirlemedir.

  CEVAP: A

21. Sorunun cevabı sönmedir. Pekiştirilmeyen davra-
nış söner. Koşullu uyaran belli bir süre koşulsuz 
uyaran olmadan verilirse organizma koşullu tepkiyi 
vermez. 

  CEVAP: D
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22. Kurt Lewin’in alan kuramına göre; kişinin yaşam 
alanı yüm psikolojik etkenleri de içine alan birinci 
derecede etkileşime girdiği çevresi ailesi, öğrenme 
ortamlarını, güdülenmesi gibi faktörleri içermekte-
dir.

   CEVAP: E

23. Öğrencilerin verilen bilgiyi zihinsel süreçlerinde 
nasıl kullanmaları gerektiğini vurgulayan psikolojik 
danışmanın izlediği yol bilgiyi işleme kuramına 
göredir. Buna göre bilgiye dikkat etmek, algılamak, 
işlemek, kodlamak, depolamak ve ihtiyaç dahilinde 
tekrar geri getirmek ve kullanmak gerekir.

  CEVAP: C

24. Bireyin iyi bildiği bir çevre ile bilgilerin imgelerini 
birleştirerek hatırlaması yerleşim(loci) yöntemidir. 
Serdar da tarihleri ve bilgileri yerleşim yöntemi ile 
hatırlamıştır.

   CEVAP: C

25. Çocukların uyumunu kolaylaştırmak ve çeşitli 
sorunlar yaşamalarını önlemek adına oryantasyon 
hizmeti sunulur ve bu çalışma öğrencilerin akade-
mik başarılarını ilgilendireceğinden eğitsel rehber-
liğin konusu içindedir. Ancak yapılan çalışmanın 
mesleki rehberlik konu alanı ile ilişkisi yoktur.

   CEVAP: E

26. Krize müdahale, tüm doğal afetlerde, cinsel istis-
mar durumlarında, intihar vakalarında, yakın 
kaybının gerçekleşmesi ve şiddete maruz ya da 
şahit olma durumlarında uygulanmaktadır. Bu gibi 
durumlarda bireylerin bu durumla baş edebilmeleri 
ve kısa sürede normal yaşantılarına dönebilmeleri 
için etkinlikler düzenlenmektedir. Kişinin deprem 
sonucunda yaşadığı etkiden kurtulması için ona 
sunulacak etkinlikler krize müdahale kapsamında-
dır.

 Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul 
rehber öğretmeninin sunması gereken en uygun 
rehberlik hizmeti krize müdahaledir.

CEVAP: B
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27. iletişimde karşı tarafı etkin dinleme, empatik tep-
kiler verme ve bendilini kullanma önemlidir. Karşı 
tarafın yaşadıklarını onun penceresinden anlaya-
bilmek ve kendi üstümüzdeki etkisini de yargılama-
dan, eleştirmeden dile getirmemiz gerekmektedir. 
Buna göre seçenekler incelendiğinde C seçeneği-
nin verilen ifadeye uygun olduğu görülmektedir.

   CEVAP: C

28. Sosyometri tablosu incelendiğinde Kadir öğrencisi, 
Kadriye ve Umut öğrencileri ile karşılıklı olarak bir 
birlerini istememişlerdir. Ayrıca Kadir Elif öğren-
cisini de istememiş ancak Elif Kadir ile oturmak 
istemiştir. Kadir öğrencisi sadece Mutlu öğrencisini 
istemiş ancak Mutlu da Kadir öğrencisini isteme-
miştir. Bu verilenlere göre Kadir K harfi ile ifade 
edilmektedir

   CEVAP: C

29. 

 Bireyin kendini tehlikelerden koruma ihtiyacı güven-
liktir. I. Öncülde ailesini tehlikelerden korumak için 
güvenlik ihtiyacına göre davranmıştır. Daha sonra 
II. Öncülde ise bir grubun içine girmeye çalışmış ve 
sevgi ait olma ihtiyacına yönelik bir adım atmıştır. 
Son olarak da III. Öncülde hayal gücü ile projeler 
üretmesi estetik ihtiyacına yönelik bir adım olacak-
tır.

 CEVAP: A
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30. İlkokul kademesinde öğrencilere kendini tanıma-
ya, kendini kabul etmeye, özgüven geliştirmeye, 
problem çözme ve karar verme becerilerini kazan-
dırmaya,olumlu benlik algısı oluşturmaya, akran-
ları ile geçinme ve birlikte hareket etmeye yönelik 
etkinlikler yapılır ancak hızlı bedensel değişim 
erinlik dönemi özellikleri arasındadır ve bu dönem 
de yapılacak bir çalıma değildir.

  CEVAP: E

31. Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemle-
rine göre program yada müfredat üzerinde yapılan 
değişiklikler ayarlayıcı rehberlik konusu içindedir.

  CEVAP: D

32. Soruda adı geçen öğrenci kendini ifaede edeme-
mekte ve içe kapanmaktadır. Bu durum bir iletişim 
sorunu yaşadığını göstermektedir. Bu açıdan ken-
dini uygun ifade etmesi, yaşadığı çatışmaları uygun 
çözmesi, kimseye hakkını yedirmemesi için iletişim 
eğitimi verilmelidir.

  CEVAP: D

33. Geleneksel rehberlik modeli bütün öğrencilere 
yaşam becerileri kazandırmaya çalışır. Bu duru-
mu da önleyici ve öngörüsel çalışmalarla yapar. 
Uygulamayı sınıf rehber öğretmenleri yaptığı için 
öğretmen odaklıdır. Ancak zaman çizelgesi ile 
sınırlı değildir. Bu özellik gelişimsel rehberlik mode-
linin bir özelliğidir.

  CEVAP: C

34. Öğrencilerin serbest zamanını değerlendirmek için 
sunulan yardımlar sosyal kültürel hizmetler kap-
samındadır. Bu hizmetler içerisine öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerine uygun eğitsel kulüplere katılımı 
konusunda yardımlar yapılır.

  CEVAP: C
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35. Özel öğrenme güçlüğü bulunan çocukların zeka 
düzeyleri normal gelişim gösteren akranlarına göre 
ya normaldir yada daha üstündür. Zekalarıyla ilgili 
bu duruma göre beyin işlevlerinde bilginin işlenme-
si ve öğrenilmesinde çeşitli sorunlar vardır.

  CEVAP: A

36. Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı; olgu, kavram 
ve genellemelerin öğretmen tarafından düzenli 
bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından 
öğrenilmeye hazır bir durumda verilmesi sürecidir. 
Açıklayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin 
öğretildiği bir yaklaşımdır. Etkinliklerin merkezinde 
öğretmen vardır. Öğretmenin amacı, öğrencinin 
bilgiyi anlamasını sağlamak için önceki bilgile-
ri ile yeni bilgileri ilişkilendirmelerini sağlamaktır. 
Öğretmen düzenlenmiş ve organize edilmiş bilgileri 
etkili bir şekilde sunar. Öğretmen bilgiyi sağlayan; 
ilke, kavram ve genellemeleri etkili bir şekilde 
sunan ve açıklayıcı örnekler verendir.

CEVAP: B

37. Verilen sorunun cevabı A seçeneğidir. Çünkü, 
kuluçka aşaması yaratıcılık düşünme becerisi ile 
ilişkilidir. Kuluçka aşaması;

1. Sorundan uzaklaşmak,

2. Sorunla ilgili düşünme gerektirmeyen işlerle 
uğraşma,

3. Sosyal aktivitelere katılma,

4. Satranç, dama vb. gibi oyunlar oynama, 

5. Düzenli uyuma,

6. Dinlenme,

7. Rahatlama ve gevşemeye çalışma olarak 
açıklanmıştır.

CEVAP: A

38. Bilişselcilik kuramına göre öğrenmeler zihinsel 
etkinlikler sayesinde gerçekleşir, süreçte özümse-
me, uyumsama ve de bilişsel dengesizlik yaşanır. 
Bu süreçte elde edilen bilgiler nesneldir ve süreçte 
ikincil kaynaklar kullanılır.

CEVAP: E
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39. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Burada ağırlıklı 
olarak öğrenilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi 
örnek olay yöntemiyle ilişkilidir. Bu durum da öğre-
tim ilkelerinden hayatilik öğretim ilkesi ile açıklanır. 
Hayatilik, öğrencilerin günlük yaşamdaki beklentile-
rine uygun bir öğretim ortamının düzenlenmesidir.

CEVAP: B

40. Nunley tarafından geliştirilen ve Bloom taksonomi-
sine göre öğretimin düzenlenerek uygulanmasına 
dayanan yeni bir öğretme-öğrenme yaklaşımıdır. 
İlerlemeci eğitim yaklaşımına, bilişsel öğrenme 
kuramına ve yapılandırmacı öğrenme kuramına 
bağlı olarak geliştirilmiştir. Basamaklı öğretim prog-
ramı öğrencilerin farklı ilgi ve yetenek alanlarına, 
farklı öğrenme yollarına sahip olduğu düşüncesi 
ile C, B ve A basamaklarında belirlenmiş olan bilgi 
edinme, bilgileri farklı problem durumları üzerinde 
kullanma, analiz yapma, sentez yapma, eleştirel 
düşünme ve yaratıcı düşünme gibi etkinlikleri kul-
lanarak görevler belirlemesi, uygulaması, değer-
lendirmesi ve bu görevleri başarması esasına 
dayanan bir öğretme-öğrenme düzeneğidir. 

CEVAP: D

41. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Çünkü yansıtıcı 
düşünme becerisinde herhangi bir düşünce ya da 
bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı des-
tekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir 
biçimde düşünülmesi ve gerektiğinde farklı durum-
larda kullanılmasıdır. Ayrıca yansıtıcı düşünme 
becerisinde öğretmenin süreçte öz eleştiri yaparak 
gerekli düzenlemeleri yapmasına katkı sağlar ve 
öğrencilerin öğrendikleri bilgileri farklı durumlarda 
ve gerçek yaşam sorunlarında kullanmalarını des-
tekler. 

CEVAP: B

42. Proje temelli öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin bir 
problem durumuna bilimsel ve bağımsız düşünme 
yollarını kullanarak bir iş, ürün ve performans orta-
ya koymaları sürecidir. Bu süreçte proje konularının 
öğrencilerin düzeylerinin üstünde olması, öğren-
cilerin gerçekleştiremeyeceği kadar zor olması ve 
onların ilgi, istek ve yetenek özelliklerine uygun 
olmaması olumsuz durumlar oluşturabilir. 

CEVAP: B
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43. Psikomotor beceri, beden hareketlerinin bir perfor-
mansı yerine getirmek için harekete geçirilmesidir. 
Bireyin performansına yansıyan öğrenme alanıdır. 
Bilişsel yeterliklerin ve duyuşsal özelliklerin ürünü 
olan becerilerin kazandırılmasında temel amaç; 
hareketleri doğru, hızlı ve düzgün biçimde yapabil-
mektedir. Öğrencinin hareketlerini gerçekleştirme-
sini sağlayan kas sistemi hareketleridir. 

CEVAP: C

44. Hayat bilgisi dersinde öğretmenin öğrenci grupla-
rına konuyla ilgili metin vermesi, onlardan birey-
sel özet çıkarmalarını istemesi, grup tartışmaları 
yapmalarını sağlaması ve değerlendirme sürecine 
katılım göstermelerini desteklemesi; öğrencilerin 
sürece etkin katılımıyla öğrenmelerini amaçladığını 
gösterir. Bu da onun aktif öğrenme yaklaşımını 
uyguladığını gösterir. Çünkü aktif öğrenme, öğren-
cilerin planlamadan uygulamaya, uygulamadan da 
değerlendirmeye kadar tüm sürece katılarak öğren-
meleri esasına dayanır.

CEVAP: D

45. Verilen soruda kullanılan öğretim tekniği, öykü 
oluşturma olarak açıklanmıştır. Burada yarım bıra-
kılan bir hikayeyi öğrencilerin yaratıcı düşünme 
becerisi sayesinde tamamlamaya çalışmaları ve 
beraberinde yazılı ifade becerisinin gelişmesi öykü 
oluşturma tekniği ile açıklanır.

CEVAP: D

46. Sorunun cevabı buluş yolu ile öğrenmedir. Çünkü 
süreçte öğrenmenin bir keşfetme işi olduğu, öğren-
cinin öğrenmeye hazır oluşunu yükseltecek birey-
sel yaşantıların sağlanması, içeriğin temel kavram 
ve ilkelere dayandırılarak anlamlı ve somuttan 
soyuta bir bütünlük gösterecek şekilde yapılanma-
sı, öğrenme yaşantılarının özellikle küçük yaşlarda 
sözel olmayan iletilerle başlamak koşuluyla zihinsel 
evrelerine göre oluşturulması ve keşfetme yoluy-
la yaparak yaşayarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir.

CEVAP: A
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47. Verilen bu sorunun B seçeneği zıt paneldir. Çünkü 
zıt panel tekniğinde,  belli ölçüde tartışılmış, 
tamamlanamamış ya da sınıfta işlenilen konuların 
tekrarı ve pekiştirilmesi,  yeni fikirlerin ortaya çık-
ması, konunun gözden geçirilerek tekrar edilmesi 
ve yanılgıların düzeltilmesi için sınıf soru soran ve 
cevap veren olarak (tartışan) iki gruba bölünür ve 
ders işlenir. Diğer  bir deyişle; sınıfta soru soran ve 
soruların cevabını aralarında tartışan iki konuşma-
cı grup oluşturularak uygulanır. Böylece yeni fikir 
oluşturularak konular gözden geçirilir ve belirgin 
yanılgılar  düzeltilir.

CEVAP: B

48. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Çünkü çember tek-
niğinin uygulanma şekli şöyledir; biri başkan, biri 
sekreter olmak üzere yaklaşık 15 kişiden oluştu-
rulan grup büyük bir çember şeklinde oturur. Grup 
üyeleri başkanın sağından başlayarak birer daki-
kalık konuşmalar yapar ve konuşmaları sekreter 
not alır. Öğrenciler iç içe iki çember şeklinde otur-
duğunda ise bu kez akvaryum tekniği uygulanır. 
Burada da hayat bilgisi öğretmeni dersin sonunda 
çember tekniğini uygulamıştır.

CEVAP: E

49. Öğretmenin bir beceriyi aşama aşama gösterme-
si, anlatması ve öğrencilerin öğretmeni izledikten 
sonra, aynı beceriyi yeterli bir düzeye gelene kadar 
tekrar etmesi şeklinde uygulanan öğretim yönte-
midir. Bolca uygulama sonucu öğrencinin beceriyi 
yeterli düzeyde yapabilmesi sağlanmış olunur. 
Ayrıca gösterip yaptırma yöntemi; bir psikomotor 
beceriyi hem kazandırmada hem de geliştirmede 
en önemli yöntemdir.

CEVAP: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 4

KPSS

50. Verilen sorunun cevabı “Karşılıklı sorgulama”dır. 
Çünkü karşılıklı sorgulama tekniğinde, öğretmen 
konuyu sunduktan sonra öğrencileri ikili ya da üçlü 
gruplara ayırır. Aynı gruptaki öğrenciler birbirlerine 
konuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar. Süreçte 
öğretmen tekniğin etkili olarak gerçekleşmesi için 
öğrencilere farklı soru kökü örnekleri verebilir. 
Öğrenciler bu örneklerden yola çıkarak yeni sorular 
oluştururlar ve karşılıklı olarak  bu soruları sorup 
cevaplarlar.

CEVAP: D

51. Sorunun cevabı D seçeneğidir.

 - Bedensel zeka……Dans, spor, gösterip yaptırma

 - Ritmik zeka……Şarkı söyleme, enstrüman çalma

 - Görsel zeka……Sanat etkinliği yapma, dans gös-
terisini zihinde canlandırabilme

CEVAP: D

52. Eğitsel oyunlar; bireylerin fiziksel, zihinsel yetenek-
lerini, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini 
geliştiren, yaşantıyı zevkli kılan, öğrenilen bilgilerin 
pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar 
edilmesini sağlayan etkinliklerdendir. Bu sayede 
çocukların çok yönlü gelişimleri desteklenmiştir. 
Eğitsel oyunların faydası şunlardır;

- Sosyalleşmeyi sağlar.

- İş birliği, dayanışma, paylaşma duygularını 
geliştirir.

- Çocuğun zihinsel gelişimini (özellikle problem 
çözme yeteneğini), dil gelişimini ve yaratıcı 
düşünme yeteneklerini geliştirir.

- Çocukların esnek ve anlayışlı olmasını sağlar.

- Çocuğu ileriki hayatına hazırlar.

- Mizah duygularını geliştirir.

 Fakat eğitsel oyunlar öğrencilerin öncelikli olarak 
psikomotor becerisini geliştirmez, öğrencilerin çok 
yönlü gelişimini destekler.

CEVAP: D
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53. Kavramlar arası ilişkilendirme yapmaktan çok yazılı 
bilgileri daha iyi anlamak, önceki bilgileri harekete 
geçirmek ve kavramları gruplamaktır. Kavram ağı 
ya da diğer bir değişle semantik ağ, bir metnin 
özetlenmesini ve daha kolay kavranmasını sağlar. 

CEVAP: B

54. Anlatım yöntemi öğrencilerin konuya ilişkin dikka-
tini çekebilmek onların hazır bulunuşluklarını belir-
lemek ve duyuşsal hedef alanına yönelik kazanım-
ların edindirilmesi sağlamak için kullanılan öğretim 
yöntemidir.

CEVAP: D

55. Verilen sorunun cevabı E seçeneğidir. Değişik 
görüşlere sahip kişi ya da grupların herhangi 
bir konudaki sorunları, (bilgi birikimlerine daya-
narak) tartışması bir sonuca varması için yapılır. 
Dinleyicilerde konuyla ilgili olarak kendi düşünce-
lerini açıklayarak ve soru sorarak katılımda bulu-
nurlar. Toplantıya katılan her birey soru sormaya, 
eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya çalışabilir.

CEVAP: E

56. Sorunun cevabı “İnformal Eğitim” olarak açıklan-
mıştır.  Bir plan ve programa bağlı olmadan, daha 
çok gelişigüzel ve tesadüfi etkinliklerle yürütülen 
eğitim sürecidir. Doğal ortamlarda ve süre.lerde 
gerçekleşir. Çocukların akranları, anne-babaları ve 
diğer bireylerle olan etkileşimi; sokak, iş yaşantıları; 
televizyon yayınları gibi yollardan edinmiş oldukları 
öğrenmelerdir. Bir annenin kızına örf ve adetlerini 
anlatması, öğrencilerin birbirlerine ders anlatması, 
bir oto tamircisinin çırağına işini göstermesi infor-
mal eğitim uygulamalarıdır.

CEVAP: D
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57. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir.  Sınavda 
soru çıkmayan dersler ya da ders bölümleri, orta-
lamaya katılmayan dersler, kısa vadede yarar 
getirmeyen duyuşsal özellikler, güzel sanatlar, 
estetik, yaratıcılık vb. gibi program boyutları çeşitli 
nedenlerle ihmal edilebilir. Resmi programın bazı 
boyutlarının atlanmasında okulun olanakları da 
etkilidir. Deney yapacak yeri ve malzemesi olma-
yan bir okulda fen ve teknoloji dersleri geçiştirile-
bilir. Bunun yanında öğretmen yeterlikleri de ihmal 
edilen programın oluşum nedenlerindendir.

CEVAP: C

58. “Amacımız Türk Ulusu’nu, son yüzyıllarda geri 
bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine ulusun 
en yüksek uygarlık gereksinimlerine uygun olarak 
ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları kurmuş 
olmaktır.” Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
amacına yönelik yukarıdaki ifadesi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni “Çağdaş Uygarlık düzeyine eriş-
tirme” görevini okullara ve öğretmenlere vermesi 
yeniden kurmacı yaklaşımla ilişkilendirilir. Yeniden 
kurmacılık anlayışında, eğitimin hedefi toplumda 
gerçek demokrasiyi sağlamak ve toplumu bu yönde 
yeniden düzenlemektir. Toplumun yeniden yapılan-
masında eğitim önemli bir sosyal reform aracıdır. 
Okul toplumsal değişimin en dinamik kurumudur. 
Eğitim davranış bilimlerinin bulgularına yönelik ola-
rak yeniden inşa edilebilir. Toplumu değiştirmede 
temel sorumluluk okullardadır.

CEVAP: D

59. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatı-
rım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. Sentez ( 
Yeni, özgün bir farklı bir ürün ortaya çıkarma)

 Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini iliş-
kilendirir.  Analiz ( İlişkilendirme, benzerlik ya da 
farklılıkları bulma)

 Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özellikleri-
ni ilgili haritalar üzerinde gösterir. Uygulama  
(Öğrenilenlerin benzer ya da farklı bir yerde kulla-
nılması) açıklanır.

CEVAP: A
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60. Sorunun doğru cevabı “Demokratik yaklaşım” ola-
rak açıklanmıştır. Çünkü burada toplumun çoğun-
lukçu demokratik yapısına uygun olarak grupların 
(referans) beklentilerini karşılamaya dayanır. Bu 
yaklaşımın temeli insan ilişkileri ve halkla bütün-
leşmeye dayanır. Sürece dahil olanların istekleri 
dikkate alınır.

CEVAP: D

61. Sibel öğretmen, sınıfın başarısı düzeyinin üzerinde 
başarı gösteren Ayşe’nin istenmeyen davranışlar 
sergilememesi için öncelikli olarak öğrenciyi düze-
yine uygun etkinliklere yönlendirip aktif katılımını 
sağlaması gerekir.

CEVAP: C

62. 

  Soru-Cevap:

 Dersin giriş bölümünde => ön bilgileri hatırlatmak, 
yoklamak,

 Gelişme bölümünde => aktif katılımı sağlamak,

 Sonuç bölümünde => Değerlendirme,

 amacıyla yapılır

CEVAP: A

63. İşbirlikli (kubaşık) öğrenmeyi destekleyen ve sınıf 
içi iletişimin oldukça yoğun olduğu oturma düzeni, 
küme(proje/çoklu grup) düzenidir.

 Bu oturma düzeninde gruplar heterojen olarak 
ayarlanmalıdır.

CEVAP: C

64. Etkili bir sınıf için sınıf kuralları oluşturulurken, bu 
kurallar öğrenciler tarafından değil, öğretmen reh-
berliğinde öğrencilerle birlikte hazırlanmalıdır.

CEVAP: B
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65. İfadeye göre, öğrenci öğretmeninin dikkatini çeke-
bilmek için dersle ilgisi olmayan sorular sormak-
tadır. Bu durumda öğretmenin ilk uygulaması 
gereken en uygun yöntem görmezden gelmedir. 
Öğretmen, öğrencisinin davranışını görmezden 
gelerek davranışı söndürebilir. Aksi taktirde, öğret-
men uyarırsa bu tepki öğrenci için pekiştireç görevi 
görür ve davranış artabilir.

CEVAP: A

66. Görsel materyallerde renk önemli role sahiptir. 
Renkler, psikoloji üzerinde etkilidir.Duygusal etki 
yaratmak, duyguları harekete geçirmede en etkili 
görsel tasarım ögesi renktir.

CEVAP: C

67. 

 Şekilde, her iki tarafta da aynı büyüklükte ve simet-
rik olarak ögeler yerleştirilmiştir. Bu durum, formal(-
simetrik) dengeye örnektir. Fakat informal denge 
formal dengeye oranla daha çok tercih edilir.

CEVAP: D

68. Materyalde öğelerin boyutu bazen yanıltıcı olabilir. 
Bu durumda birey öğeyi gerçek halinden daha 
büyük ya da daha küçük olarak algılayabilir. Bu 
durumu ortadan kaldırmak için bireye anlatılmak 
istenen öğe bireye tanıdık olan bir başka öğe ile 
birlikte verilmelidir.

 Materyalde bireye anlatılmak istenen öğenin, bire-
ye tanıdık olan bir başka öğe ile verilmesi  boyut 
kavramı ile açıklanır.

CEVAP: E
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69. Bazı durumlarda gerçek eşyalar sınıf ortamına 
getirilemez. Mesela, gerçek eşya çok büyük, çok 
küçük,pahalı ya da tehlikeli ise.Bu durumda gerçek 
eşyaların, 3 boyutlu temsilcisi olan modellerden 
yararlanırız.

CEVAP: B

70. Uygun birimin, uygun yerde kullanılması birimlerde 
bulunması gereken niteliklerden kullanışlıkla ilişkili-
dir.

 İfadede, boy uzunluğunun, santimetre ile şehirler 
arası mesafenin kilometre ile ifade edilmesi, kulla-
nışlığa örnektir.

CEVAP: A

71. Gerçekten yokluk, hiçlik bildirmeyen sıfıra bağıl 
sıfır denir.Örn, sıcaklığın celcius termometre ile 
ölçülmesinde kullanılan sıfır, rakım,enlem-boylam 
ölçümlerinde kullanılan sıfır ya da eğitimde, psiko-
lojide,sosyolojide yapılan ölçüm puanlarında kulla-
nılan sıfır.

 Sıfır, eğer gerçekten yokluk bildirirse, mutlak sıfır-
dır. Aracın hızında kullanılan sıfır gibi.Çünkü aracın 
hızı 0km/sa dediğimizde aracın gerçekten hiç hızı 
olmadığı anlamına gelir.

CEVAP: C

72. Standart T puanı 60 ve üzeri olanlar dersi geçer 
ifadesi ölçüte örnektir. Ölçüt ifadesinde, istatistik 
verileri kullanıldığı için bağıl ölçüt olur. Çünkü belir-
lenen T puanı grubun performansından etkilenir.

 Sınav yönergeleri ifadesi ise sınav kuralına örnek-
tir.Peki neden ölçme kuralı değildir.İfadenin ölçme 
kuralı olabilmesi için puanlama ile ilişkili olması 
gerekir.Ama sınav yönergeleri puanlama ile ilişkili 
değildir.Örn: Silgi alışverişi yasaktır gibi.

CEVAP: E
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73. Ahmet bey, hazırladığı ilgi ölçeğini ölçmek iste-
diği özelliğe sahip olan ve olamayan iki gruba 
uygulamıştır. Ahmet bey, yapı geçerliği belirleme 
yollarından, farklı gruplara uygulama yöntemini kul-
lanmıştır.Bu yöntemde özelliğe sahip olan ve olma-
yan grubun puanları birbirinden farklı yani puanları 
arası koralasyon -0.70 ve üzeri gelirse yapı geçerli-
ği yüksektir deriz.Ancak ifadede puanlar arası kore-
lasyon +0.78 gelmiş yani özelliğe sahip olan grupla 
olmayan grup benzer puanları almış.Ölçek özelliğe 
sahip olan grupla olmayan grubu ayıramamıştır.Bu 
nedenle ölçeğin yapı geçerliği düşüktür.

CEVAP: E

74. Hüseyin öğretmen, öğrencileri için hazırladığı tutum 
ölçeğini aynı öğrenci grubuna 5 hafta ara ile 2 kez 
uygulamıştır ve öğrencilerin iki uygulamadan aldık-
ları puanları karşılaştırıp, korelasyon belirlemiştir.
Hüseyin öğretmen, güvenirlik belirleme yöntemle-
rinden, Test-Tekrar-Test Yöntemini kullanmıştır.

CEVAP: B

75. Öğretmen, lise öğrencilerine geliştirdiği test ile 
öğrencilerin liseye giriş sınav puanlarını karşılaştır-
mıştır.

 Ölçme aracının geçmişteki başarı ve performansı 
yansıtabilme derecesi uygunluk geçerliği ile ifade 
edilir.

 Geliştirilen testin, geçmişte elde edilen sınav pua-
nıyla uyumu araştırıldığı için bu testin uygunluk 
geçerliği araştırılıyor diyebiliriz.

CEVAP: C

76. Soru sayısının artması, güvenirlik temel kavramla-
rından duyarlık ile ilişkilidir.Duyarlık artarsa, güve-
nirlik de artmış olur.

 Seçenek sayısının arttırılması, şans başarısını 
azalttığı için  güvenirliği arttıran bir faktördür.

 Seçeneklerden soru sayısı ve seçenek sayısı en 
yüksek olan testin, güvenirliği en yüksektir.

CEVAP: C
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77. Yapılandırılmış gridler,9-12-16 kutucuktan oluşur.
Çoktan seçmeli testlere ve eşleştirme testlerine 
alternatif olarak geliştirilmiştir ve şans başarısı 
onlara göre oldukça düşüktür.Yapılandırılmış grid-
ler, üst düzey hedef davranışların değil alt düzey 
hedef davranışların ölçülmesinde etkilidir.

CEVAP: C

78. Madde güçlük(pj)ler toplamı, 1.00 a eşit olan mad-
delerin madde standart sapmaları(sj) ve madde 
varyansları(sj²) eşittir.

 1. ve 3. maddelerin, pj ler toplamı 1.00 a eşittir.
Bu nedenle bu iki maddenin, madde varyans ve 
madde standart sapma değerleri birbirine eşittir.

CEVAP: B

79.

puan frekans
Yığılmalı 

frekans(Ʃf)

15 2 2
20 2 4
25 2 6
35 5 11
45 2 13
50 0 13

 Tablodaki yığılmalı frekans değerlerinden belirle-
nen frekans değerleri yukarıda belirtilmiştir.

 Ranj:Alınan en yüksek puan –alınan en düşük 
puan 

 Ranj:45-15

 Ranj:30

 50 puana ait frekans değeri, 0 dır.Yani 50 puan hiç 
kimse tarafından alınmamıştır.Bu nedenle alınan 
en yüksek puan 4’tür.

CEVAP: C
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80. Z X X
Sx
–

=

 Z=(48-40)/4

 Z=2

 
Z puanı: –3 –2

%2 %2

%14 %14

%34 %34

+2 +3–1 +10

20 30 70 8040 6050T puanı:

 Z puanı 2 olan öğrenci, grubun yaklaşık %98inden 
başarılıdır.

CEVAP: E


