
www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 5

KPSS

1. Erken çocukluk dönemi gelişim içerisinde temel 
sayıltılar arasında  Psikanalitik kurama göre 0-6 
yaş gelişim için kritik dönem içermesi sayılır.  
Kızlar ince motor becerileri gerektiren etkinliklerde 
erkeklerden daha çok yeterlik gösterir. Ancak II. 
Öncülde verilen, ince motor kasları kalın motor 
kaslarından daha önce gelişir’ ifadesi doğru değildir. 
Tam tersi bir ifadenin doğruluğu bilinmektedir.

CEVAP: C

2. Meta-analiz,bir konuda daha önce yapılmış 
araştırmalar arasında ki ilişkileri araştırmak için 
dolaylı kullanılan bir araştırma desenidir. Soru 
kökünde öğrencinin akademik başarı üzerindeki 
etkisini araştırmak isteyen Ahmet Bey, daha 
önce yapılmış  “ Sınıf mevcudunun öğrencinin 
akademik başarı üzerindeki etkisi, Okuldaki sosyal 
faaliyetlerin akademik başarı üzerindeki etkisi,Aile-
okul iletişiminin akademik başarı üzerindeki etkisi” 
konulu araştırmaları incelemiştir dolayısıyla meta-
analiz yöntemini kullanmıştır.

      CEVAP: C

3. İzleme Refleksi: Bebeklerin yanakları okşandığında 
veya ağızlarının kenarına dokunulduğunda ortaya 
çıkar, Bebek ağız kenarına dokunan bir objeyi 
başını o yöne çevirerek izler ve dokunan nesneyi 
emmeye çalışır.

    CEVAP: C

4. Gelişim genelden özeledir ilkesi kas kullanımı ile 
ilgilidir. Bebekler ilk başlarda kaba kalın motor 
hareketler yaparlar ancak ilerleyen zamanlarda 
ince motor kaslar kullanılmaya başlar.

  CEVAP: C
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5. Erikson’un dayandığı temel düşünceler şunlardır:

• Genel olarak insanların temel ihtiyaçları 
aynıdır

• Benlik ya da egonun gelişimi temel ihtiyaçların 
karşılanmasıyla oluşur.

• Gelişim dönemler halinde meydana gelir.

• Her dönem gelişim için fırsatlar sağlayan 
bir krizle veya psiko-sosyal bir problemle 
nitelenir.

• Farklı dönemler bir şeyin güdülenmesinde 
farklılıklar oluşturur

CEVAP: A

6. “Otoriter” bir tutum içinde olan anne-babalar 
koymuş oldukları katı kurallara çocukların aynen 
uymalarını isterler. Denetimin yüksek, çocuğa karşı 
duyarlılığın düşük olan bir tutumdur. Otoriter anne-
baba belki çocuğunu sevmektedir. Ancak sevgisini, 
çocuk istenilen şekilde davrandıkça gösterir, 
sevgisini istenilen davranışların belirip gelişmesi 
için kullanır. Çocukla sözel etkileşimde bulunmaz, 
istek ve emirlerinin tartışmasız yerine getirmesini 
ister.

       CEVAP: B

7. Oral dönemde (0-1 yaş arası) temel haz kaynağı 
emmedir. Emme, pasif ve bağımlı bir davranıştır. 
Freud’a göre, anne ya da annenin yerine geçen 
yetişkin tarafından çocuğun memeden erken 
kesilmesi ya da aksine çok uzun emzirilmesi, onun 
bu döneme bağımlı olmasına neden olmaktadır.

  CEVAP: A
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8. Olgunlaşma; büyük ölçüde öğrenme yaşantılarına 
bağlı olmayan, genetik kodlamanın bir sonucu 
olarak belirli bir süre sonunda ortaya çıkan işlevsel 
değişmelerdir.

 Olgunlaşma, bireyin ya da herhangi bir organın 
kendisinden beklenen görevi yerine getirebilecek 
güce ulaşmış olması demektir. Olgunlaşma için 
belirli bir zaman gerekir. Bireyin herhangi bir 
davranışı yerine getirebilmesi ancak o davranışın 
gerektirdiği olgunluk düzeyine ulaşabilmiş olması 
ile olanaklıdır.

 Bahar’ın ilk zamanlar düz çizgi çizemeyip sonraları 
başarması  olgunlaşma kavramıyla açıklanabilir.

    CEVAP: C

9. 8. aya kadar olan bebekler, gözden kaybolan nesneleri 
bulmak için hiçbir girişimde bulunmamaktadırlar. 
Sekizinci aydan sonra ise, nesnelerin gözden 
kayboldukları yerlerde aranmasına başlanmaktadır. 
Ne var ki, aynı nesnenin ikinci kez başka bir yere 
gizlemesi durumunda, bebeklerin onu yine ilk kez 
bulmayı başardıkları yerde aradıkları saptanmıştır. 
Bu ise, bu düzey bebeklerinin kendi eylemlerinden 
bağımsız olan bir devamlı nesne şemasına 
henüz sahip olmadıklarını yansıtmaktadır. Piaget 
kuramında bu olgu, duyusal devinimsel bir ben-
merkezciliğin belirtisi olarak yorumlanmaktadır.

   CEVAP: B

10. Hayatında ilk kez kaplan gören bir çocuk önce onu 
kafasındaki kedi şemasıyla açıklamaya, onu büyük 
bir kedi olarak tanımlamaya çalışır(Özümseme). 
Ancak bir süre sonra kedi şemasının yeterli 
olmadığını (çevrenin etkisiyle) fark ederse zihninde 
yeni bir kavram (kaplan şeması) oluşturarak onu 
anlamaya çalışır (Uyumsama).

 CEVAP: A

11. Odaktan uzaklaşamama sorunu yaşayan 
çocuklarda tersine çevirememe görülür.  Fatoş, 
Aylin’nin kardeşi kim? diye sorulduğunda Ali diye 
cevap verir. Ali’nin kardeşi var mı diye sorulduğunda 
ise ”Hayır, yok.” Diye cevap verir. Dolayısıyla 
tersine çevirememe sorunu vardır.

  CEVAP: D
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12. Öğrencilerle görüşmede elde edilen bilgilerin 
gizliliği korunmalıdır. Ancak durumun aciliyetine 
göre yetkililerle görüşmek ve bilgisel alışverişte 
de bulunmak gerekir. Ciddi ruhsal sorunları olan 
bir öğrencinin acil olarak tanısının ve tedavisinin 
yapılması gerekir. Ancak okullarda bu durumu okul 
psikolojik danışmanları yapamayacakları için velisi 
ile iletişime geçip bir uzman tarafından gerekli 
incelemelerin yapılması sağlanmalıdır.

   CEVAP: B

13. Bir sınıf içinde son zamanlarda yaşanan 
huzursuzluk sorununu çözmek isteyen sınıf rehber 
öğretmeninin öncelikli olarak yapması gereken 
sorunun nedenlerini anlamaya çalışmak olmalıdır. 
Sorunun kaynağına yönelik bilgiler toplamak ve 
sorunu kendisinin çözüp çözemeyeceği konusunu 
irdelemesi gerekmektedir.

  CEVAP: D

14. Soruda kendini ifade eden birey empati ile 
yaklaşıldığında annesi ile ilişkisinde annesinin 
kendisine yakın davranmadığını ve devamlı olarak 
eleştirdiğinin verdiği üzüntüyü dile getirmeye 
çalıştığı görülür. 

   CEVAP: D

15. Psikolojik danışman İlknur hanım mesleklerin 
özelliklerini giriş koşullarını, çalışma alanlarını 
tanıtmaya yönelik bir çalışma yapmıştır. Ayrıca 
“ben kimim?” uygulamasında kendi özelliklerini fark 
ettirmeye, “ailemdeki meslekler” ile de ailesindeki 
üyelerin hangi meslek gruplarına ait olduğu ile 
ilgili bilgiler elde etmeye çalışmıştır. Ancak mesleki 
doyum ile kendi kişisel özellikleri arasındaki 
ilişkiyi irdeleyebilecek bir gelişim döneminde 
bulunmadıkları için bu amaca yönelik olan bir 
çalışma yapılmamıştır.

  CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ
ÇÖZÜM - 5

KPSS

16. Kendisini ifade eden öğrencinin baskın olan kişilik 
tipi gelenekseldir. Holland’a göre insanlar kendi 
özelliklerine göre meslekler seçerler. Sevgi de 
kendini ifade ederken çok düzenli olduğunu, 
titiz olduğunu kurallara uyulması gerektiğini ve 
planlı yaşamayı sevdiğini vurgulamıştır. Verilen 
bu özelliklerin tamamı geleneksel tipin özellikleri 
arasındadır.

   CEVAP: E

17. Yapılması planlanan çalışma oryantasyon 
hizmetidir. Bu çalışma da üst sınıfta okuyan 
öğrencilerden yardım alınması planlanmıştır. Bu 
durum akran danışmanlığı içerisindedir. Ayrıca okul 
kuralları tanıtılarak daha kolay uyum sağlaması 
planlanmış ve önleyici rehberlikten de yardım 
alınmıştır. Ancak sunulan hizmetin verimliliğini 
araştırmaya ya da amacına ulaşıp ulaşmadığını 
değerlendirmeye yönelik bir çalışma planlanmadığı 
için izleme hizmetine başvurulmamıştır.

   CEVAP: B

18. Sınıf rehber öğretmenleri öğrencilerine ders 
çalışma alışkanlığını kazandırmak için zaman 
cetveli uygulayabilir. Bunun için de gerekli 
önerilerde bulunabilir. Ancak çalışma masasına 
oturamadıklarında kanepe üstünde yatarak 
ders çalışmayı öneremez. Çünkü bu durum 
dikkat dağıtacak bir uygulamadır ve öğrencilerin 
kendilerini derse verememelerine sebep olacaktır.

  CEVAP: D

19. Bir öğrenci başarısızlığı kabul etme tutumu 
sergiliyor ise ders çalışırken çaba harcamaz. Bunun 
yerine dışsal mazeretlere sığınarak açıklamalarda 
bulunur. Öğretmen anlatamıyor, ders içeriği çok zor 
gibi açıklamalar yapar.

  CEVAP: C
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20. Bir sorun ortaya çıkmadan önce alınan tedbirler 
önleyici rehberlik içerisindedir. Okul rehber 
öğretmenide yapılan araştırma sonuçlarındaki 
olumsuzluğun kendi okulunda görülmesini istemez 
ve çeşitli tedbir amaçlı çalışmalar yapar. Bu durum 
da önleyici rehberlikten yardım alaması gerektiğini 
gösterir.

  CEVAP: E

21. Rehberlik hizmetlerinde bireylere yardım etmek 
işbirlikli çalışma ile mümkündür. Soru kökü dikkatlice 
okunduğunda rehberlik ilkesi kapsamında soru 
sorulmuştur. Bu durum da cevabı ekip çalışması 
olan C seçeneğine götürmektedir. Soru eğer ki 
rehberlik hizmeti olarak sorulsa idi; cevap müşavirlik 
olacaktı.

  CEVAP: C

22. Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri kapsamında 
bireylerin sahip oldukları özel yetenek alanlarını 
geliştirmek için ve çeşitli alanlardaki eksikliklerini 
gidermek için açılan kurslar vardır.

  CEVAP: D

23. Öğrenme, tekrar ve yaşantı sonucu meydana gelen 
nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.Refleks, 
bir uyarıcıya karşı gösterilen ani ve istemsiz 
tepkilerdir. Polis olan Harun’un dik yürümesi ve 
Murat’ın el yazısıyla yazı yazması öğrenilmiş bir 
davranış iken Tuğbanın uyurken kamyonunu korna 
sesinden dolayı irkilmesi reflekstir.

CEVAP: C

24. Olumlu aktarma, öğrenmelerin birbirini olumlu 
etkilemesidir.Elif, çocukluğundan beri  tekerlekli 
paten kullanmış ve lise döneminde buz patenine 
merak sardığı için buzda kaymaya başlarken 
arkadaşlarına göre  dengesini kolay sağlayıp buzda 
kayması öğrenmelerin birbirini olumlu etkilediğini 
gösterip olumlu aktarmayla açıklanır.

CEVAP: A
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25. Engellemede uyarıcıların sırası yanlış verildiği için 
koşullanma gerçekleşmez.Yani ilk uyarıcı o kadar 
güçlüdür ki onun yerine geçecek olan uyarıcıya 
koşullanmayı engeller. Buna göre evlenmek üzere 
olduğu nişanlısından ayrılan Esra bir süre sonra 
Kemal beyle nişanlanmış ve doğumgününde, eski 
nişanlısıyla kıyaslayıp sürprizler beklemesi ancak 
sadece çiçek geldiğini görünce şaşırıp üzülmesi 
engellemeyle açıklanabilir.

CEVAP: A

26. Bir uyarıcının bir şeyin başlayacağına dair haber 
vermesine olumlu habercilik, bir uyarıcının bir 
şeyin bittiğine dair haber vermesine olumsuz 
habercilik denir.Buna göre kedisini alkış sesine 
koşullanak isteyen Aylin hanım alkış sesinden 
sonra kedisine mama vermektedir.Bu durum birkaç 
kez tekrarlandıktan sonra alkış sesini duyan kedinin 
mama geleceği düşüncesiyle sahibine koşması 
mamanın geleceğine dair beklentiye girdiğini 
gösterip olumlu haberciliğe örnektir.

CEVAP: A

27. Üst düzey koşullanma organizmanın birden fazla 
uyarcıya koşullanmasıdır.Ancak koşullanma 
sonradan gerçekleşir.Ahmet  basket oynarken 
topun patlamasında dolayı korkmuştur.Bu olaydan 
sonra ne zaman basket topunu görse irkilmiştir.
Nötr olan uyarıcı kasket topu koşullu uyarıcı 
haline gelmiştir.Bu olaydan sonra abisini basket 
topu alıp basketboll oynamaya gittiğini görünce 
abisinden de korkması koşullanmanın olaydan 
sonra gerçekleştiğini gösteriri ki bu durum ikinci 
dereceden koşullanmayla açıklanır.

CEVAP: C

28. İkinci tip ceza mahrum bırakmadır.Yani 
organizmanın hoşuna giden durumu, uyarıcıyı 
ortamdan çıkarmadır.Buna göre öğretmenin sürekli 
geç kalan öğrencisi sultanı sürekli uyarmasına 
rağmen tekrar geç kalmasından dolayı onu 
tenefüse çıkarmaması mahrum bıraktığını gösterir 
ki bu da ikinci tip cezadır.

CEVAP: A
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29. Sistematik duyarsızlaştırmada, en az korku yaratan 
durumdan en çok korku yaratan duruma yönelik 
aşamalılık sergilenir.Korku yaratan uyarıcıyla 
yavaş yavaş karşı karşıya getirilir ve sonunda 
korku durumunun ortadan kalkmasını sağlayan 
tekniktir.Buna göre okuldan korkan fatihe önce okul 
resimlerinin gösterilmesi, sonra okul bahçesinde 
oynamasını sağlaması,sonra sınıfa geçirilmesi 
ve okul korkusunun ortadan kalması sistematik 
duyarsızlaştırmaya örnektir.

CEVAP: A

30. Bireyin beklentisinin karşılanmadığı durumlarda 
davranışı yapma sıklığı azalır ve ortadan kalkar.
Buna örtük sönme denir.Buna göre kahvaltıda 
annesinin gözlemesini çok seven yağmurun 
annesinden sık sık gözleme istemektedir.Ancak 
kahvaltıda hevesle gözleme beklediği bir anda 
annesinin gözlemesinin eskisi güzel olmadığını 
görmüş ve annesinden bir süre gözleme 
istememesi beklentisinin klarşılanmadığından 
dolayı davranışının söndüğünü gösterip örtük 
sönmeye örnektir.

CEVAP: A

31. Yakınlık, bireyin birbirine yakın olan uyarıcıları 
gruplayarak yani ilişkilendirerek algılamasıdır.
Buna göre Meryem ve hülya çocukluk arkadaşı 
olduğu için sürekli vakit geçirmekte ve ilerleyen 
zamanlarda meryme felsefe öğretmeni olmuş, hülya 
ise turist rehberi olmuştur.Ancak onları sürekli yan 
yana gören insanların hülyayı da felsefe öğretmeni 
sanmaları yakınlıkla ilişkilidir.

CEVAP: B

32. Sabit zamanlı ve sabit oranlı tarifenin birlikte 
kullanıldığı pekiştirme tarifesine katışık birleşik tarife 
denilmektedir. Buna göre ayakkabı mağazasında 
çalışan Gülay’ın patronunun bir ay içinde 20 
ayakkabı satarsan prim alacağını belirtmesi üzerine 
10 günde 20 ayakkabı satmış ve primini almak için 
bir ayı tamamlamak zorunda kalması sabit zaman 
ve sabit oranlı tarifenin kullanıldığını gösterirki bu 
durum katışık birleşik tarifeyle açıklanır.

CEVAP: E
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33. Birey başkalarının davranışlarını gözlemleyerek 
onları model alarak davranışları öğrendiği öğrenme 
yoluna sosyal öğrenme denir.Buna göre Aslının 
annesini izleyerek hırka örmeyi öğrenmesi sosyal 
öğrenmeyle açıklanır.

CEVAP: C

34. Bir işin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgilerin depolandığıı 
bellek alanına işlemsel bellek denir.Buna göre 
örgünün nasıl başlanacağına dair bilgileri 
hatırlaması işlemsel bellekle açıklanır.

CEVAP: A

35. Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim ihtiyacı olan 
bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün 
olduğu kadar ayırmadan, toplumla etkileşim ve 
karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak 
şekilde planlanıp yürütülmelidir. Çünkü özel eğitim 
hizmetlerinde en az sınırlandırılmış ortam  ilkesi 
vardır. Bu ilkeye göre özel eğitime ihtiyacı olan 
bireyin ortamı akranlarıyla birlikte paylaşacak 
şekilde planlanmalıdır.

CEVAP: D

36. Açık oturum tekniğinde, 3–5 kişilik grubun 
belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla 
dinleyicilere aktardığı bir tekniktir. Panelden 
farkı üyeler başkandan söz alarak konuşurlar ve 
aralarında tartışmazlar. Sadece bir konu ile ilgili 
görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Başkan, üyelere 
söz vererek oturumu yönetir. Sonunda tüm sınıf 
tartışmaya katılabilir.

CEVAP: E
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37. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Çünkü 
D seçeneği “Elektrikte iletkenliği sağlamak için 
alüminyum kağıt kullanma” çalışması pratik 
düşünme ile ilişkilidir. A,B,C ve E seçenekleri deney 
çalışması ile ilgilidir. Burada deney çalışmasında 
öğrenci ilk elden bilgiyi duyu organlarını kullanarak 
edinir.  Aynı zamanda yaratıcı düşünmeyi sağlar.  
Öğretmen deneyin hedeflerini,  dersin hedefleri 
çerçevesinde belirleyip gerekli araç-gereçleri 
önceden hazırlar ve bir ya da birkaç kez ön deneme 
yaptıktan sonra sınıfta gerekli güvenlik önlemlerini 
de alıp deney uygulamasını gerçekleştirir.

CEVAP: D

38. Araştırma-inceleme yolu, öğrencilerin günlük 
yaşam problemlerine yönelik verilen bir problem 
senaryosuyla birlikte bilimsel süreç basamaklarını 
kullanarak kendilerine özgü çözüm yolları üretmeleri 
esasına dayanır.

CEVAP: E

39. Beyin fırtınası, yaratıcı problem çözme gücünü 
geliştirmeyi amaçlayan grup tartışma tekniğidir. 
Katılımcılar yaratıcı düşünme ve hayal kurma 
yoluyla bir konuya çözüm getirmek üzere fikirlerini 
özgürce sunarlar. Önemli olan, öğrencilerin 
fikir üretmelerini ve fikirlerini (kendilerine) ifade 
etmelerini sağlamaktır. Tekniğin temel amacı; kısa 
sürede çok sayıda fikir üretmek, sorunlara çözüm 
getirmek ve yaratıcılığı geliştirmektir. Üst düzey 
tartışma tekniği olarak da kullanılır. 

CEVAP: A

40. Metabilişsel düşünme becerisi, zihinsel çözümleme 
süreçlerine dayanır. Metabilişsel (üst-biliş) yaklaşım; 
düşünmeyi düşünme, etkinlikleri planlama ve 
değerlendirme becerilerini içerir. Birey, aktif / etkin 
öğrenme için önemli olan süreçleri kullanır.

CEVAP: C
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41. Tam öğrenme yaklaşımında bir sınıfın öğrencilerinin 
hazırbulunuşluluk düzeyine uygun, nitelikli öğretim 
hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) sağlanır 
ve ihtiyaçları olan zaman tanınırsa her öğrenci 
başarılı olur. Tam öğrenme; grupla ve sınıfta öğretim 
tekniğidir. Bilgi birimleri üniteler şeklinde belirlenir 
ve bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye geçilmez. 
Tam öğrenmede öğrenciler, öğrenme standardına 
(%70 gibi) ulaşamaz ise ek-ilave (tamamlayıcı) 
öğretim yapılır.

CEVAP: B

42. Yapılandırmacılık ağırlıklı etkinliklerde öğrenci 
merkezdedir. Öğrenciler bilgiye ulaşmak için, 
sorular sorar, deneyimler yaşar ve bilgiyi kendileri 
oluşturur. Yapılandırmacılık ağırlıklı bir öğretim 
sürecinde öznel bilgiler edinilmesine özen gösterilir, 
burada öğrencilerin nesnel bilgiye ulaşmaları söz 
konusu değildir.

CEVAP: E

43. Din dersi öğretmenin dersinde uyguladığı işbirlikli 
öğrenme tekniği, birlikte öğrenmedir. Çünkü 
birlikte öğrenme, öğrencilerin işbirlikli öğrenme 
gruplarında kendi ilgi, istek ve yetenek özelliklerini 
üst düzeyde kullanabilecekleri proje çalışmaları 
yapmalarına dayanır. Her öğrenci proje sürecinde 
ilgisi ve yeteneği doğrultusunda bir görev alarak 
grubuna üst düzeyde katkı sağlar. Böylece etkinlik 
sürecinde grup içi yoğun bir etkileşim yaşanmış 
olur.

CEVAP: A

44. Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir. Çünkü 
burada paragraf incelendiğinde, “Bir sınıf öğretmeni 
dersinde öğrencilerine okuma yazma becerisi 
için “o” ve “ü” sesini öğretmek istemiştir. Bunun 
için öğrencilerinin bu harfleri hissedebilmeleri için 
kumda ve havada yazı yazdırmış (Somuttan – 
soyuta) matematik dersinde ise sayılarla renkli 
boncukları eşleştirmiştir (Somuttan – soyuta)

CEVAP: B
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45. Proje temelli öğretim sürecinde, öğrenci merkezli 
aktif öğrenme süreçlerinin gerçekleşmesini 
sağlayan çağdaş bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje 
tabanlı öğrenme ile öğrenenler, yaşamlarında 
karşılaşabilecekleri sorunları, sınıf ve diğer 
ortamlarda farklı disiplinlerle bağlantı kurarak ve bir 
senaryo çerçevesinde ele alarak çözmeye çalışırlar. 
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, temelde; grupla 
birlikte çalışma becerileri, yaşam becerileri, bilişsel 
işlem becerileri, kendi kendini yönetme becerileri, 
tutumlar, eğilimler, inançlar (kendi kendine 
yeterlik) gibi becerilerin ve özelliklerin gelişmesine 
olanak sağlayabilir. Çünkü bu süreçte öğrenciler, 
farklı disiplinlerden gerçek bir konu ya da sorun 
üzerinde, birlikte çalışarak, ürünler oluşturarak 
veya araştırmalar düzenleyerek başkalarına 
fikirlerini anlatma, sonuçları düzenleme, verileri 
grafik haline getirme, tahminde bulunma, soruları 
inceleme cevaplandırmaya yönlendirilirler.

 CEVAP: E

46. Verilen ifadeler sunuş yoluyla öğretim stratejisinin 
temel özellikleri doğrultusunda incelenecek olursa;

I. Tümdengelimsel düşünme becerisine uygun 
etkinlikler düzenlenir. (Doğru)

II. Bilişselcilik öğrenme kuramı temel alınarak 
geliştirilmiştir. (Doğru)

III. Bilme ve kavrama düzeyindeki hedeflerin 
kazandırılmasında etkilidir. (Doğru)

IV. Kavram, ilke ve genellemeler öğretmen 
tarafından anlamlı bir yapı bütünlüğünde 
öğrencilere açıklanır. (Doğru)

V. Öğretmen ve öğrenciler arasında sınırlı bir 
etkileşim vardır. (Yanlış çünkü sunuş yolu ile 
öğrenme stratejisinde öğretmen ve öğrenci 
arasında yoğun bir etkileşim vardır.  

CEVAP: E
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47. Öğretmenin bir beceriyi aşama aşama göstermesi, 
anlatması ve öğrencilerin öğretmeni izledikten 
sonra, aynı beceriyi yeterli bir düzeye gelene 
kadar tekrar etmesi şeklinde uygulanan öğretim 
yöntemidir. Bolca uygulama sonucu öğrencinin 
beceriyi yeterli düzeyde yapabilmesi sağlanmış 
olunur. Gösterip yaptırma ya da örneğini göstererek 
yaptırma yöntemi bir işlemin, bir deneyin nasıl 
yapıldığını, bir araç-gerecin ya da makinenin nasıl 
çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, 
göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye 
yaptırarak (yaparak yaşayarak) öğrenmeyi 
sağladığı bir yöntemidir. Davranış model 
gösterilerek öğrencilerin bu modelden öğrenmeleri 
(yapmaları) sağlanır.

CEVAP: C

48. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Çünkü rol 
oynama, öğrencilerin bir kişinin, nesnenin ya da 
varlığın yerine geçerek belirli bir metin dahilinde 
canlandırma yapmaları esasına dayanır. Bu 
süreçte öğrencilerin sosyalleşmeleri ve ağırlıklı 
olarak empatik düşünme becerileri kazandırılır.

CEVAP: C

49. Akvaryum tekniğinde; sınıftaki tüm öğrencilerin 
tartışmaya aktif katılımına dayanır. Sınıfta iç içe 
iki çember oluşturulur. İç çemberdeki öğrenciler 
bir konuyu aralarında tartışırken, dış çemberdeki 
öğrenciler tartışmayı izler. Belli zamanlarda dış 
gruptaki öğrenciler, iç çemberdeki öğrencilere soru 
sorabilirler. Çemberdeki öğrenciler aralarında yer 
değiştirebilirler.

CEVAP: D

50. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Çelişkili ve zıt 
konuların öğrenciler arasında tartışıldığı bir tekniktir. 
Öğrenciler bir konuda “Katılıyorum”, “Tamamen 
katılıyorum”, “Katılmıyorum” düzeylerine göre görüş 
geliştirirler. Duruma göre görüşlerini değiştirebilirler. 
Öğrencilerde düşüncelerini gerekçeleriyle ifade 
etme, düşüncelerini savunma, kanıt bulma, 
hoşgörü, dinleme, farklı görüşe katlanma, değişime 
açık olma gibi özellikleri geliştirir.

CEVAP: C
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51. Öğretmenin ders anlatımında sürecin sonunda 
öğrencilerin tehlikeli olan bir duruma yönelik 
uygulamalar yapmasını istemesi de simülasyon 
(benzetim) tekniğini kullandığını gösterir. Çünkü 
benzetim; tehlikeli, maliyetli ve zaman alıcı 
konuların gerçeğin aynısını temsil eden yapay 
ortamlarda öğrencilerin uygulamalar yaparak 
öğrenmeleri esasına dayanır.

CEVAP: D

52. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Tümdengelim, genel 
halden özel hallere inen bir düşünce sürecidir. Bu 
süreçte tanımlatıcı ve ayırıcı özelliklerin özenle 
seçilmesine dikkat edilmelidir.

CEVAP: C

53. Burada kullanılan yöntem örnek olay ile açıklanır. 
Örnek olayda, gerçek hayatta karşılaşılan ya 
da karşılaşılabilecek problemler sınıf ortamında 
çözülerek öğrenme sağlanır. Öğrencilerin 
burada öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında 
kullanabilmeleri beklenmektedir.

CEVAP: A

54. Aktif öğrenme öğrencilerin öğrenme sürecine 
yaparak yaşayarak (etkin) katılımını gerektirir. 
Öğrenciler merak duyarak ve kuşkuyla birlikte 
bilgiyi öğrenmelidir. Bu nedenle eğitim bilgilendirme 
değil, bilgiyi üretme ve kullanma odaklı olmalıdır. 
Öğrenciler süreçte düşünen, düşündüğü için neyi, 
niçin ve nasıl yaptığını bilen bir durumda olmalıdır. 
Öğrenci öğrenme sürecine zihinsel olarak katılmalı 
ve yaparak etkin olmalıdır. Öğrenci sınıfta bilginin 
pasif alıcısı değildir. Öğrenci bizzat konuşarak, 
yazarak, soru sorarak, düşünce üreterek, tartışarak, 
ilişki kurarak, problem çözerek bilgiyi üretir ve 
yaşamında kullanır.

CEVAP: E
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55. Sergi öğrencilerin, öğrenme sürecinde ürettikleri 
ürünlerin değerlendirildiği ve paylaşıldığı bir öğretim 
tekniğidir. Yapılmış ya da üretilmiş olan nesne, 
model, sanat eseri vb. ürünlerin değerlendirilmesi 
yapılır. Hazırlanan ürünler; sınıf sergileri, fuarlar, 
şiir, kitap, resim, heykel sergileri gibi etkinliklerle 
ortaya konulur ve incelemeye sunulur. Bu teknikte 
öğrencilerin yaratıcılığı, üretkenlik becerileri 
geliştirilir ve öğrenme süreci ile ilgi çekici, doyum 
sağlayıcı bir anlama kavuşur.

CEVAP: C

56. Örgün eğitime (okullara) hiç girmemiş, Örgün 
eğitimin herhangi bir basamağında bulunan, örgün 
eğitimin herhangi bir basamağından ayrılmış ya 
da örgün eğitimini tamamlamış bireylere ve bir 
meslekte çalışan bireylerin, ilgi ve gereksinmelerine 
göre verilen eğitim faaliyetlerini kapsar. Burada 
da çocukların bir müzik kursuna gitmeleri yaygın 
eğitim kapsamındadır.

CEVAP: B

57. Eğitim programı, bir eğitim kurumunun çocuklar, 
gençler ve yetişkinler için sağladığı, Milli Eğitim ve 
kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük 
tüm faaliyetlerini kapsar. 

 Eğitim programı kavramının ortak özellikleri;

- Öğrencilere kazandırılacak nitelikleri belirleyen 
bir kılavuzdur.

- Öğrencilerin belirlenmiş olan hedef-
davranışları kazanmalarını sağlayacak 
stratejileri düzenleyen faaliyet planları ve 
yazılı dokümanlardır.

- Öğrencilerde gerçekleşecek öğrenme 
yaşantılarının düzeneğidir.

- Okulda öğrenci öğrenmelerini kılavuzlayan ve 
açıklayan bir düzenektir.

- Okulda dersler ve ders dışı kol etkinlikleri, 
özel ve önemli günlerin kutlanması, rehberlik 
etkinlikleri, kurslar, okul gezileri vb. etkinlikleri 
belirleyen düzenektir. B seçeneğine 
ulaşamayız çünkü eğitim programı okul içi ve 
okul dışı etkinlikleri düzenleyen bir programdır. 

CEVAP: B
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58. İlerlemecilik eğitim felsefesi sorunun doğru 
cevabıdır. Bu felsefeye göre, eğitim-öğretimin 
amacı; demokratik ve sosyal hayatı geliştirmek, 
öğrencilerin ilgi, yeteneklerine ve gereksinimlerine 
uygun yaşantılarla gelişimlerine yardımcı olmaktır. 
Öğrenen somut yaşantılarıyla öznel bilgisini 
oluşturur ve bilgisini günlük yaşama aktarır. 
Eğitilmiş kişi hayata uyan değil, hayata yön veren, 
onu geliştiren kişidir. Eğitim toplumda geleneksel 
olarak devam eden standartları ve değişmezlikleri 
değil, sürekli değişen hayatı öğretmelidir.

CEVAP: D

59. Modüler programlama yaklaşımı - Vygotsky- 
Öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere 
(öbeklere) ayrılır. Öğrenme üniteleri aşamalı olup 
olmadığına bakılmadan anlamlı parçalara ayrılarak 
düzenlenir. Bu modüllerin birbiri ile ilişkili olması 
zorunlu değildir. Konuların sıralaması esnektir, 
birbirine bağımlı değildir. Ancak her biri anlamlı bir 
bütün olarak düzenlenir. Hizmet içi eğitimde sık 
kullanılır.

CEVAP: C

60. Geniş alan tasarımında (disiplinlerarası);  
Tasarımın temel amacı konuları ve etkinlikleri 
mantığa uygun bir şekilde bütünleştirmektir. 
Bilgilerin ve konuların disiplinler-dersler arasında 
bütünleştirilmesi sağlanarak, daha işlevsel hale 
getirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Öğrencilere 
kazandırılacak bilgi, beceri ve duyguların 
birleştirilmesi gerekir; çünkü bunlar bir bütündür. 
Bu hem bilgi, beceri ve duyuşların bir bütünlük 
içinde öğrenciye sunulması, hem de aralarındaki 
ilişkinin görülüp anlaşılması için gereklidir. Bu 
bağlamda benzer bilgi, beceri ve duyuşları içeren 
disiplinler bir araya getirilmelidir. Dil ve edebiyat, 
güzel sanatlar, fen bilimleri, matematik ve geometri, 
sosyal bilgiler vb. gibi dersler bu yaklaşıma örnek 
olarak verilebilir

CEVAP: A
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61. Sınıf ortamında öğrenci benlik algısını akademik 
ve sosyal açıdan geliştirmek isteyen öğretmen, 
seçenekler arasından sen dilini kullanmamalıdır. 
Sen dili, uygun olmayan üslupla suçlayıcı dil 
kullanmaktır.

CEVAP: C

62. İletişimin ögeleri

 -Kaynak

 -Mesaj

 -Kanal

 -Alıcı 

 -Dönüt 

 Kanal, mesajın alıcıya yani eğitim-öğretim 
sürecinde öğrenciye ulaşmasını sağlayan yoldur. 
Kullanılan materyaller ve yöntem-teknikler kanal 
öğesi ile ilişkilidir.

CEVAP: C

63. İsyankar, öfkeli, okul ve dersler ile bağı olmayan 
öğrenciler, Good ve Power a göre yabancılaşmış 
öğrencilerdir. Bu tür öğrenciler kendilerini bir yere 
ait hissetmezler ve boş vermişliği seçerler.

CEVAP: D

64. Öğrencinin, derste sürekli öğretmenin fark edeceği 
şekilde istenmeyen davranış sergilemesinin 
nedeni, öğretmenin dikkatini çekme isteğidir. Bu 
durumda öğretmen, davranışı görmezden gelerek 
söndürmelidir.

CEVAP: B

65. Eğitim-öğretim sürecinde, duruma göre birden 
fazla sınıf yönetimi modelinden faydalanmayı 
hedefleyen model, bütünsel(sistem) modeldir.

 Bu modelde tepkisel modele az yer verilir.

CEVAP: D
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66. Araç Gereç Materyal Kullanmanın Faydaları: 

• Öğretimde çoklu öğrenme ortamı sağlar(Yani 
bireyin birden fazla duyu organına hitap eder 
ve bu şekilde kalıcı öğrenmeler desteklenmiş 
olur).

• Dikkat çeker.

• Hatırlamayı kolaylaştırır.

• Farklı zamanlarda tutarlı içereğin sunulmasını 
sağlar.

• Bireysel farklılıklara hizmet eder.

• Ders içi zamandan tasarruf sağlar.

• Ortak yaşantı alanını genişletir.

• Güvenli gözlem imkanı verir.

 D seçeneğinde verilen, somut kavramları 
soyutlaştırır ifadesi yanlıştır. Doğru olan, soyut 
kavramları somutlaştırır.

CEVAP: D

67. C seçeneğinde verilen, bütünsel gelişimi 
destekler ifadesi yanlıştır.Uzaktan eğitim, yalnızca 
bilişsel alanın alt düzey hedef davranışlarının 
kazandırılmasında etkili olur.

CEVAP: C
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68. 

 

Yaşantı konisinden yukarıdan aşağı doğru, elde 
edilen yaşantılar somutlaşır.

 Seçeneklerde bulunan kukla gösterisi, konide 
hareketli resimler basamağına denk gelir.

 Seçenekleri yukarıdan aşağı doğru sıralarsak, en 
aşağıda bulunan dramatizasyondur ve en somut 
yaşantılar dramatizasyon ile gerçekleşir.

CEVAP: C

69. Materyalde herhangi bir öğenin algısal 
ayırtedilebilirliğini arttırmak yani dikkati çekmek için 
o öğeye vurgu yapılması gerekir.

 Vurgu, farklı renk, boyut, şekil, yazı stili gibi faktörler 
ile sağlanabilir.

CEVAP: D

70. Sedef öğretmenin, öğrencilerinin kavram 
yanılgılarını, öğrenme eksikliklerini belirlemek 
için  geliştirdiği test amacına göre biçimlendirici 
değerlendirmeye örnektir. Biçimlendirici 
değerlendirmede puanlar not amaçlı değil öğretimin 
kalitesi hakkında dönüt sağlar.

 Sedef öğretmen, başarı ölçütü olarak, hedef 
davranışları dikkate aldığı için, 2. ifadede kullanılan 
ölçüt, mutlak ölçüte örnektir.

CEVAP: B
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71. Ölçme sonuçları hakkında karara varmak için 
belirlenen sınır, ölçüt kavramı ile ifade edilir.

 Ayşegül öğretmenin, öğrencilerin geçip kalma 
durumu hakkında karar vermesi için belirlediği sınır 
da ölçüt kavramına örnektir.

CEVAP: D

72. Özellikleri sayı ve miktar olarak ifade edebilen 
değişkenlere, nicel değişken denir.

 Atılan gol sayısı,aracın hızı, yüz ölçümü gibi ifadeler 
nicel değişkendir.İfadelerdeki sayısal değerler 
miktar belirtir.Ancak plaka kodu,sokak numarası 
ifadeleri nicel değil nitel değişkendir.Bu ifadelerde 
yer alan sayısal değerler miktar bilgisi vermez 
sadece isimlendirme amacı taşır.

CEVAP: C

73. Başarı testlerinde bulunması önemli olan geçerlik 
türü, kapsam geçerliğidir.

 Psikolojik yapılı testlerde ilk aranan geçerlik, yapı 
geçerliğidir.

 Seçme sınavları için, yordama geçerliği önemlidir, 
yüksek olması gerekir.

CEVAP: B

74. Güvenirlik, geçerlik için ön koşuldur ama yeterli 
koşul değildir ve geçerli olan her şey aynı zaman 
da güvenilirdir. Güvenilir olan, geçerli olabilir de 
olmayabilir de.

CEVAP: D

75. Handan hanım, öğrencilerin sınav kağıtlarını 
puanladıktan sonra bütün öğrencilere, bir önceki 
yıl uyguladığı sınavın puan dağılımından elde 
ettiği mod değerinin %15’i kadar puan eklemiştir. 
Bu durumda her öğrenciye aynı miktarda puan 
eklemesi yapıldığı için, oluşan hata türü sabit 
hatadır.

CEVAP: D
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76. Performans görevinde, öğrencinin süreçte 
yaptıklarıyla sonuçta ortaya çıkan ürün birlikte 
değerlendirilir.Performans görevi daha çok 
psikomotor davranışların ölçülmesinde etkilidir.

CEVAP: A

77. Bilişsel alanın, üst düzey hedef davranışlarını 
ölçen, özellikle sentez düzeyini ölçmede en elverişli 
olan klasik ölçme ve değerlendirme aracı, yazılı 
yoklamadır.

CEVAP: B

78.

Soru 1 2 3 4 5
pj 0.50 0.34 0.68 0.43 0.12
rjx 0.60 0.13 0.43 0.30 -0.24

 Tabodaki bütün maddelerin kullalma zorunluluğu 
var ise, en köklü değişiklik ayırtediciliği(rjx)en 
düşük olan maddede yapılmalıdır.

 Tabloya göre ayırtediciliği en düşük olan madde 5. 
maddedir.

CEVAP: E
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79. 

Soru 1 2 3 4 5
pj 0.50 0.34 0.68 0.43 0.12
rjx 0.60 0.13 0.43 0.30 -0.24

 Bireylerin kavram yanılgılarını ve öğrenme 
eksikliklerini belirlemek isteyen öğretmen, 
uygulayacağı sınav için kolay yani güçlük(pj) değeri 
0.60 ve üzeri olan ve ayırtediciliği en az 0.30 ve 
üzeri olan maddelerden tercih etmelidir.

 Tabloya göre, en kolay yani pj değeri en yüksek ve 
ayırtediciliği de istenilen düzeyde olan madde 3. 
maddedir.

CEVAP: C

80. Madde varyansı(sj²)=pjx(1-pj)

 Madde varyansı,0.21 olan maddenin madde 
güçlüğü ya 0.7 dir ya da 0.3 dür.

 Madde güçlüğü en düşük 0.3 olabilir.

CEVAP: B


