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1. Geçici davranış da alkol, uyuşturucu, narkoz, yor-
gunluk, hastalık vs. sonucu ortaya çıkan davra-
nıştır.Narkoz alan edanın sayıklaması, Çok yoru-
lan Mehmet’in otobüste uyuyakalması, Alkol alan 
Fadıl’ın gece yaptığı davranışları hatırlayamaması, 
Depresyon ilacı alan Mert’in sürekli uyuması ref-
lekse örnekken, soğuk havada durakta bekleyen 
Meryem’in üşümesi ise homeostatik davranıştır. 

CEVAP:  E

2. Alışkanlık çatışması yani olumsuz aktarmada 
öğrenmeler birbirini olumsuz etkilemektedir. Mert 
Bey Türkiye’de arabaların direksiyonunun  sol 
tarafta olmasından dolayı araba kullanırken sol 
taraftan binmiştir. İngilterede araba kullanırken ise 
direksiyon sağ tarafta olmasına rağmen türkiyede 
olduğu gibi sol taraftan arabaya binmeye çalış-
mıştır.Bu durum olumsuz transfer yani alışkanlık 
çatışmasıyla açıklanır.

CEVAP:  A

3. Koşullanma gerçekleşmeden önce iki nötr uyarıcı 
arasında ilişki kurulur. Koşullanma nötr uyarıcı-
lardan biriyle gerçekleşir ve koşullu tepki diğer 
nötr uyarıcıya verilir.Buna göre Merlin hanım, yeni 
taşınan komşusunu kocasıyla birlikte her sabah 
görmüş  ve evinin önünü yıkadığı bir anda bir 
anda komşusuyla tartışan Merlin hanım, tartışma 
sırasında komşusunun eşi olmamasına rağmen 
onu görünce de konuşmaması ön koşullanmaya 
örnektir.

CEVAP:  A

4. Kaçma koşullanmasında  organizmanın  itici uya-
rıcı verildiğinde tepki vermesine denir. Yani durum 
ortaya çıktıktan sonra organizmada uzaklaşma 
görülür.Buna göre Hülya üniversiteyi okurken bir 
arkadaşıyla birlikte yaşarken bir takım sorunlar 
yaşanmış ve bu nedenle evi ayırmışlardır.Ancak 
hülya, kira zamanı kirayı nasıl ödeyeceğini düşü-
nürken ev sahibini görünce yolunu değiştirmesi 
uyarıcıyı görünce tepki verdiğini gösterir bu durum 
da kaçmayla açıklanır.

CEVAP:  C
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5. Simgesel ödülle pekiştirmede, Sembolik pekiştireç-
ler her doğru davranışa verilir. Pekiştireçler belirli 
bir sayıya ulaştığında asıl ödül verilir.Buna göre 
Emin öğretmen, okumayı geç öğrenen öğrencisi 
Ekine okuma yazmayı öğrendiği her durum için 
kırmızı kurdela vermesi ve bu kurdalelerden 5 tane 
biriktirdiğinde asıl ödülü vermesi simgesel ödülle 
pekiştirmedir.

CEVAP:  B

6. Kişinin ne zaman pekiştirileceğini bildiği pekiş-
tirme tarifesine sabit aralıklı tarife denilmektedir. 
Buna göre  maddi sıkıntı yaşayan Suzan hanım 
iş bulunca sevinmiş ve bir süre çalıştıktan sonra 
maaş gününü merak edip muhasebeye sorduğun-
da her ayın onunda maaş verildiğini öğrenmiştir.
Bu durumda ne zaman pekiştirileceğini öğrendiğini 
gösterir.

CEVAP:  A

7. Organizma  bir uyarıcıya karşı en son hangi  tepkiyi 
gösterdiyse aynı ya da benzer durumla karşılaştı-
ğında en sonki tepkisini göstermesine sonunculuk 
ilkesi denir. Buna göre Tunanın arkadaşlarıyla geç 
saate kadar eğlendiğinden dolayı iş yerine geç 
kalmış ve yatağını toplamadan işe gitmiştir.Bu 
olaydan sonra Tunanın işe ne zaman  geç kalsa 
yatağını toplamadan gitmesi Guthrie ‘e sonunculuk  
ilkesiyle açıklanır.

CEVAP:  D

8. Öngörü kapasitesi, gelecekle ilgili plan yapmadır., 
neyin nasıl olması gerektiği konusunda tahminde 
bulunma kapasitesidir.Buna göre Çağlayan hanım, 
bir yıl sonra evlenecek ve düğün için çok harcama 
yapılacağını düşünerek  sıkıntı yaşamamak adına 
şimdiden çok çalışıp para kazanmaya çalışması 
öngörü kapasitesiyle açıklanır.

CEVAP:  B
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9. Yürütücü biliş; bireyin neyi bildiğini, nasıl öğrendi-
ğini ve öğrendiği bilgileri nerede ne zaman kullana-
cağına yönelik farkındalıktır. Yani bireyin kendi biliş 
yapısı ve öğrenme özelliklerinin farkında olmasıdır. 
Buna göre dönem ödevi alan Alime’nin ödeviyle 
ilgili konuyu ne kadar bildiğini ne kadar sürede 
bunu hazırlayabileceğini düşünüp plan yapması 
yürütücü işlev ile açıklanabilir.

CEVAP:  A

10. Bireyin karşılaştığı bir problemi çözmek adına 
birkaç deneme yapar ve problemi çözemeyince 
biraz düşünüp çözüme aniden ulaşır.Buna içgörü 
yoluyla öğrenme denir.Buna göre Hande  hanım, 
yeni aldığı elektrik süpürgesini nasıl çalışacağını 
bilmediğinden dolayı rasgele düğmelere basmış 
ve çalışmadığını görünce biraz düşündükten sonra  
makinayı nereden çalıştıracağını bulması içgörü 
yoluyla öğrenmeyle açıklanır.

CEVAP: B

11. Koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcının organizma-
da meydana getirdiği doğal ve otomatik tepkidir.
Öğrenilmemiş tepkidir.Koşullu tepki ise koşullu 
uyarıcıya gösterilen tepkidir ve öğrenilmiştir.Buna 
göre Meral hanımın hamamda çok terlediğinden 
dolayı hamamdan çıkması koşulsuz tepki iken 
semiha hanımın hoşlanmadığı arkadaşını görünce 
hoşlanmadığı arkadaşı onun için koşullu uyarıcıdır 
ve gösterdiği sinir tepkisi de koşullu tepkidir.

CEVAP:  D

12. Bireyin özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiği 
durumlarda özgürlüğünü korumaya yönelik davra-
nış sergilemesine psikolojik tepkisellik denir.Buna 
göre Sibel, erken saatte uyumaya hazırlanırken 
annesinin erken uyu erken kalkacakmış deme-
sinden dolayı Sibel’in sinirlenip erken uyumaması 
psikolojik tepkisellikle açıklanır.

CEVAP: A
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13. Eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemleri okula 
kayıtlı öğrenciler için okulun bulunduğu bölgedeki 
RAM tarafından, herhangi bir okula kayıtlı olma-
yanlar için ise ikamet adresi ya da bakım ve barın-
ma hizmetinden yararlandığı kurumun bulunduğu 
bölgedeki RAM tarafından yapılır.

 Kaynaştırma öğrencilerinin eğitsel değerlendirme 
ve tanılama işlemlerini RAM bünyesinde oluşturu-
lan özel eğitim değerlendirme kurulu yürütür.

 CEVAP: C

14. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
Kurulunda görev yapacak sınıf rehber öğretmen-
lerini görevlendirilmesi sene başı öğretmenler 
kurul toplantısında yapılır. Her kademeden bir sınıf 
öğretmeni seçilerek öğretmenler kurulu tarafından 
görevlendirilir.

CEVAP: E

15. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre ortaokul 
kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin ilgi, 
yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda seçmeli 
derslere, eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesi-
ne ve hobi edinmesine; güçlü ve zayıf yönlerini 
tanımasına ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark 
etmesine; gelişim dönemi özelliklerini tanımasına 
ve uyum sağlamasına yönelik olarak eğitsel, mes-
leki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamın-
da yürütülür.

 Buna göre “sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik 
yaşamına hazırlanması” ortaöğretim kademesinde 
sunulması gereken rehberlik hizmetidir.

CEVAP: C

16. Hümanist yaklaşıma ait üç temel beceri(teknik) 
vardır. Bunlar koşulsuz kabul,empati ve saydamlık-
tır. Koşulsuz kabul, insanın biricik,tek ve benzersiz 
olduğu anlayışından yola çıkarak insanlara karşı 
önyargılı davranmamak, onları olduğu gibi kabul 
edebilmektir. Yunus Emre şiirinde koşulsuz kabul 
ilkesine vurgu yapmıştır.

CEVAP: B
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17. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre kişisel 
rehberlik; bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki 
ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla 
kendini tanıması; karar verme ve problem çözme 
gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştir-
mesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına 
devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan 
hizmettir.

 Buna göre I ve II. Öncüller doğrudur

CEVAP: D

18. Öğrencilere yardımcı olmak için çevresindeki ilgili 
olan bireylerle yapmış olduğu işbirlikli çalışma 
müşavirlik hizmetidir. Öğretmenin Ram ile yapmış 
olduğu çalışmalar ve bu çalışmaları sınıf rehber 
öğretmenine aktarması müşavirliktir.

  CEVAP: D

19. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik örgütlenmesi 
içinde bir çok görevi bulunmaktadır. Ancak kişilik 
testi uygulama uzmanlık ister. Alanında eğitim 
almış bir uzman tarafından uygulanır ve değerlen-
dirilir.

  CEVAP: E

20. Parsonian model; bireylere meslek edinme süre-
cinde 3 aşamalı olarak yardımcı olmayı amaçlar. 
Birinci en önemli aşaması bireyi tanımadır, daha 
sonra mesleklerin özelliklerini tanır ve en son aşa-
mada da uygun eşleştirmeyi yapar. Soruda da özel-
liklerinden bahsedilen model parsonian modeldir.

  CEVAP: A

21. Bireylerin mesleklerindeki beklentileri; statü, 
kazanç, saygınlık, güvenlik gibi beklentileri mesleki 
değer kavramı ile açıklanacaktır. Bireyinde kazanç 
konusunda şüphelerinden dolayı arkeolog olmak-
tan vazgeçmesi değer basamağında olduğunu 
göstermektedir.

  CEVAP: D
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22. Bireylerin uyumunu kolaylaştırmak için uyum sağ-
layıcı rehberlikten yardım alınır. Ayrıca bireyin 
kendi ile ilgili beklentileri ile içinde yaşadığı çev-
renin; ki bu çevre ailesi, arkadaşları öğretmenleri 
olabilir; beklentilerinin paralel olmadığı durumlarda 
da uyum sağlayıcı rehberlikten yardım alınmalıdır.

   CEVAP: D

23. Bu hizmet alanı ile psikolojik danışma ve rehber-
lik servislerinin olmadığı ya da yetersiz kaldığı 
durumlarda öğrencinin yardım ihtiyacının karşıla-
nabilmesi için rehberlik araştırma merkezleri(RAM), 
sosyal yardım kuruluşları, psikiyatri servisleri, özel 
eğitim uzmanı, sosyal çalışma uzmanı gibi diğer 
kurum veya kişilere yönlendirilmesi kastedilmek-
tedir. Danışmanı aşan, başedemeyeceği, yardımcı 
olamayacağını düşündüğü konuda danışanı başka 
bir yere göndermesine sevk denir.

  CEVAP: E

24. Problem tarama listesinde öğrencileri genel olarak 
üzen yada sıkıntıya sokan alanların tespiti için 
uygulanır. Ayrıca rehberlik hizmetlerinin plan ve 
programını hazırlama aşamasında veri toplama 
amaçlı da uygulanır. Ancak okul psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetleri kurulunda alınan kararlar 
gereği uygulamak öğrencilere gerekli yardımın 
yapılması için uygun olmayacağından doğru bir 
ifade değildir.

  CEVAP: B

25. Bebeğin bağlanma davranışları ağlama, gülümse-
me, mırıldanma, yakalama, emme ve izlemedir.

         
CEVAP:C

26. Bebeğin dudaklarının veya yanaklarının kenarına 
hafifçe vurulması bebeğin vurulan tarafa kafasını 
çevirmesi, emmeye hazırlanması olarak tanımla-
nan kavram rooting refleksidir.

CEVAP: D
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27. Büyüme: Bireyin fiziksel özellikleri için kullanılır ve 
organizmanın bedensel olarak gösterdiği değişik-
likleri ifade eder. Bireyin fizik yapısında zamana 
bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutundaki 
değişiklikler büyümedir. Boyun uzaması, kilonun 
artması, vücudun irileşmesi büyüme kavramı içinde 
yer almaktadır. Büyüme, gelişimin her yönüyle ilgi-
lidir ve gelişim sürecinde vücut organlarında deği-
şen bir hızla gerçekleşir. Boy hızlanırken, ağırlıkta 
yavaşlama olması gibi… 

CEVAP: B

28. Örgütleme, süreçleri sistematik ve tutarlı sistemler 
haline getirme ve bu amaçla birleştirme, koordi-
nasyon sağlama, fikirler ve eylemleri birleştirme 
eğilimidir. Başka bir ifadeyle karşı karşıya olduğu-
muz kavram ve olayları birbirleriyle tutarlı bütünler 
haline getirmeye çalışırız. Biyolojik süreç nasıl 
homeostasis şeklinde denge kurmaya çalışıyor-
sa aynı şekilde zihinde dengelenmeye ulaşmaya 
çalışmaktadır.

    CEVAP: D

29. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Meral boyama 
etkinliğini bitirememiş olsa da, resim ve kitap oku-
maya ilgi duymaktadır.

    CEVAP: C

30. Özümseme: Bireyin yeni deneyimlerini kendisinde 
var olan bilişsel yapılara uydurması anlamına gelir. 
Özümsemede çocuklar daha önceki şemalarını 
kullanırlar.

    CEVAP: A

31. Bebek bir davranışı izler ve daha sonra o davranışa 
benzer davranmaya çalışır bu durum ertelenmiş 
takliti karşımıza çıkarı ve bebeğin yavaş yavaş 
belleğinin oluştuğunun göstergesidir. Çocuk izler 
ve daha sonra tekrar hatırlar ve yapar bu durum 
hafızanın bir göstergesidir.

  CEVAP: A
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32. Animizm: Cansız varlıklara insani özelliklerin veril-
mesidir. Erol’un “Bitkiler sonbaharda yapraklarını 
döker, çünkü görünümlerini değiştirmek isterler” 
ifadesi animizme örnektir. 

CEVAP: C

33. Makasla çizgi üzerinden kesme,  Yardımla soyun-
ma  ve tuvaleti kullanma, Dört sözcüklü cümleler 
kurma ve  Çizilen bir çemberi bakarak çizme dav-
ranışlarını 3-4 yaş grubu çocuklar gerçekleştirmek-
tedir.   

CEVAP: C

34. Deneysel yöntemde araştırma ve kontrol grubu 
oluşturulur ve neden –sonuç ilişkisini araştırmak 
için bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenir. 
Bağımlı değişken sonuç, bağımsız değişken neden 
ilişkisini ortaya koyar. Soru kökü incelendiğin-
de Akademik başarı bağımlı değişken-Bilgisayar 
oyunu bağımlısı olma bağımsız değişkendir

CEVAP: A

35. Soru kökü incelendiğinde bilgisayar oyunu bağım-
lısı öğrencilerinden oluşan deney grubunun aka-
demik başarısının kontrol grubu öğrencilerine göre 
anlamlı şekilde düşük olduğu tespit edildiği gözlen-
mektedir. Buna göre “Bilgisayar oyun bağımlılığı ile 
akademik başarı arasındaki korelasyon -0.91’dir.” 
ifadesi doğrudur.

CEVAP: D

36. Tam öğrenme modeli, öğrencinin ön öğrenmeleri-
nin onun öğrenmesindeki önemini vurgular. Bunun 
için öğrencinin öğrenme ünitesini öğrenebilmesi 
için gerekli olan ön koşulları ne derece öğrenmiş 
bulunduğuna yer verir. Bloom’a göre; öğrencinin 
bir öğretim ünitesini öğrenebilmesi için gerekli olan 
zaman ve çaba şeklini belirleyen öğrenme gücünün 
(yeteneğinin) önemli derecede değiştirilebilmekte 
olduğu ve ideal öğrenme koşullarının sağlanma-
sı, yani öğrencilerin öğrenilebilecek ünitenin ön 
şartları bakımından tam olarak hazırlanmış, öğren-
me için güdülenmiş bulunmalarını ve öğretiminde 
bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun (onlar için 
anlamlı, işe yarar ve yeterli) bir hale getirildiğinde 
her öğrenci öğrenmeyi gerçekleştirebilecektir.

CEVAP: C 
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37. Eğitsel oyun; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devi-
nimsel becerilerini geliştiren, süreci ilgi çekici hale 
getirmek amacıyla kullanılan bir öğretim tekniğidir. 
Öğretmen süreçte öğrencilerin etkin katılımını sağ-
layacak ilgi çekici bir ortam yaratmış, aynı zaman-
da belli bir kural çerçevesinde oluşturduğu durum-
larla onları aktif kılarak duygularını ifade etmelerini 
sağlamıştır.

CEVAP: C

38. Vızıltı sorunun cevabı olarak açıklanır. Burada, 
küçük öğrenci grupları, verilen bir problem, soru ya 
da konu üzerinde görüşme yaparlar. Öğrencilerden 
bir hipotez geliştirmeleri ya da konu ile ilgili örnek 
bulmaları gibi işler istenebilir. Daha sonra grup-
lar sözcüleri aracılığı ile sonucu sınıfa sunarlar. 
Sunum, bazen sözcüler aracılığı ile sırayla bazen 
de büyük grup tartışması içinde yapılabilir. Süreçte 
gruptaki kişi sayısı kadar süre verilerek gerçekleş-
tirilen bu etkinlikte amaç öğrencilerin öğrendikleri 
hakkında konuşmaları sağlamaktır.

CEVAP: D

39. Anlamlılık öğretim ilkesi, öğrencilerin öğreneceği 
konuların onlar için anlamlı hale getirilmesidir, 
öğrencilerin, neden öğrendiklerini ve de ilerde ne 
işlerine yarayacağını bilmeleri onların öğrenme 
sürecine etkin katılımını sağlayacaktır. Bu ilke aynı 
zamanda güdülenme süreci ile aynı kapsamdadır.

CEVAP: A

40. Aktif öğrenme yaklaşımı öğrencilerin kendi öğren-
melerinden sorumlu oldukları, nasıl daha iyi öğre-
neceklerinin farkında olmalarını destekleyen bir 
öğretim sürecidir. Burada öğrencilerin metabilişsel 
düşünme  becerisi kazandırılır.Bu nedenle sorunun 
cevabı aktif öğrenme olarak açıklanmıştır.

CEVAP: A
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41. Altı uygulama ayakkabısı tekniğinde öğrenciler 
verilen renklere göre davranışta bulunurlar. 

 Renklerin açılımı şu şekildedir;

 Kahverengi: Esnek davranma.

 Lacivert: Kurallara uygun davranma

 Pembe: Hassas ve duyarlı davranma

 Turuncu: Tehlikelere karşı önlem alma

 Gri: Veri toplama ve araştırma yapma.

 Mor: Rolüne uygun davranma

 Öğretmenin, öğrencilerinden konu ile ilgili hassas 
olumalarını istemesi; pembe renkle, konu ile ilgili 
araştırma yapılmasını istemesi ise gri renkle açık-
lanır.

CEVAP: D

42. Kartopu sorunun cevabıdır. Çünkü burada öğrenci-
lerin önce ikişerli, daha sonra dörderli en sonunda 
sekizer kişilik gruplarla tartışmaları kartopu tekniği 
ile açıklanır. Bu süreçte öğrencilerin tartışma bece-
rileri de desteklenmiş olacaktır.

CEVAP: B

43. Zıt panel tekniğinde, belli ölçüde tartışılmış, tamam-
lanamamış ya da sınıfta işlenilen konuların tekrarı 
ve pekiştirilmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması, 
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: D
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44. Kolb tarafından geliştirilen yaşantı temelli öğrenme 
modeline göre öğrencilerin dört farklı öğrenme 
biçimleri bulun-maktadır. Bunlar; 

 Aktif yaşantı: Öğrencilerin süreçte yaparak yaşaya-
rak öğrenmeyi gerçekleştirecek etkinliklerde bulun-
masıdır.

 Somut yaşantı: Öğrencilerin materyal ve somut 
örnek yardımıyla hissetmeye ve dokunmaya dayalı 
etkinlikler gerçekleştirmesidir.

 Soyut kavramsallaştırma: Öğrencinin öğren-
me sürecinde zihinsel becerilerini kullanması ve 
düşünme süreçleriyle öğrenmesidir.

 Yansıtıcı gözlem: Öğrencinin inceleme yoluyla 
öğrenmesi ve öğrendiklerini farklı durumlarda kul-
lanabilmesidir.

 Verilen açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin bu 
davranışı soyut kavramsallaştırmaya örnek göste-
rilebilir.

CEVAP: C

45. Yaratıcı düşünme becerisinde; öğrencilerin bir 
durumda farklı, özgün ya da orijinal fikir üretmeleri 
beklenir. Yaratıcı düşünen bireyler risk alırlar ve 
deneme yanılma yolu ile eylemde bulunmaları söz 
konusudur.

CEVAP: A

46. Kollegyumda, sınıfa ya da panele misafir (uzman 
konuşmacı) getirilir. Konuşmacılar, uzmanlık alan-
larında ilgi çekici konuşmalar yaparak bilgi ve 
deneyimlerini öğrencilere anlatır. Konuşmacılar iş 
adamı, profesör, sporda başarılı bir isim, sanatçı 
olabilir. Böylece öğrenmeler gerçek yaşamla ilişki-
lendirilir.

CEVAP: B

47. Verilen sorunun cevabı 5E modelinin derinleştirme 
basamağı ile ilişkilidir. Çünkü 5E modelinin derin-
leştirme basamağında öğrencilerin ders sürecinde 
edindikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmeleri 
yani transfer edebilmeleri beklenir.

CEVAP: D
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48. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Akvaryum tekni-
ğinde (iç çember) sınıfın uygun bir yerine çember 
çizilerek ortasına boş bir sandalye konulur. Konu 
hakkında yorum yapmak isteyen öğrenci sandal-
yeye  oturarak  düşüncelerini  söyler.  Daha  sonra  
gönüllü  başka  öğrenciler  sandalyeye  oturarak  
düşüncelerini  söyler. Çemberin dışındaki öğrenci-
ler konuşmaları izler ve konuşmacıya dönüt verir. 
Sonuçta özet ve değerlendirme yapılır.

CEVAP: E

49. Analitik düşünme becerisi, bir bütünü parçalara 
ayırabilme (tümdengelimsel) ve parçalar ile bütün 
arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme ile farkları ayırt 
edebilmeye dayalı etkinliklerdir. Zihinde karşılaştır-
ma, inceleme, kıyaslama, yargılama ve değerlen-
dirme yapma becerilerine dayanır.

CEVAP: A

50. Proje temelli öğrenme, ilerlemeci eğitim akımına, 
pragmatik felsefeye ve yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımına uygundur. Proje tabanlı öğrenme, 
öğrencinin bireysel ya da grup olarak, diğer disip-
linlerle de ilişkili bir problem senaryosu üzerin-
de çalışması sürecidir. Öğrencilerin sorgulayarak 
öğrenmesini sağlar. Proje çalışmalarının sonunda 
bir ürün ortaya çıkar ve öğrenciler bu ürünü sınıfla 
paylaşırlar.

CEVAP: E

51. Sunuş yoluyla yapılan bir öğretim ortamında kulla-
nılan basamaklar şunlardır;

 -Öğretmenin kavramın tanımlaması

 -Öğretmenin ana kavramla alt kavram arasında 
ilişkilendirme yapması

 -Öğretmenin olumlu ve olumsuz örnekler vermesi

 -Öğrencinin kavramı -konuyu kendi cümleleriyle 
açıklaması

 -Öğrencinin kavram-konu ile ilgili örnekler vermesi

CEVAP: B
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52. Bilişsel çıraklık”, öğrencinin bir uzmanı gözleyerek 
başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile o 
işi kendi başına, hatta kendi biçemiyle yapar duru-
ma geldiği bir öğrenme süreci olduğu söylenebilir. 
Bilişsel çıraklık çalışması özellikle zihinsel etkinlik-
lerde kullanılır.

CEVAP: C

53. 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

54. Sokrat semineri, anlaşılması zor, farklı anlamlar 
çıkarılabilecek, üst düzey bir metnin ya da akade-
mik ve karmaşık bir konunun grup tarafından tartı-
şılmasına yönelik bir tekniktir. Belirlenen bir metnin 
(daha önce hiç karşılaşılmayan ve zor olan) grup 
içinde anlaşılmasını sağlamak üzere katılımcılar-
dan metin içinde bulunan bilinmeyen kelimelerin 
anlamını bularak incelemeleri istenir.

CEVAP: B

55. İş birlikli öğrenme yaklaşımında öğrencilerin küçük 
gruplar oluşturarak, bir görevi yerine getirmek, bir 
konuyu öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek ya 
da bir problemi çözmek için ortak bir amaç doğrul-
tusunda birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen bir 
öğrenme yaklaşımıdır. İşbirlikli öğrenme yaklaşı-
mında öğrencilerin, birbirlerinin öğrenmelerini des-
teklemesi, iletişim becerisini geliştirmesi gibi yarar-
ları söylenebilirken, “öğrencilerin bireysel çalışması 
sayesinde öz denetim becerisini desteklemesi” gibi 
bir faydası gösterilemez.

CEVAP: E
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56. Sorunun cevabı, D seçeneğidir. Burada, 
Ramazan’ın İngilizce bölümünü okuması örgün 
eğitimle, dil kursuna gitmesi, yaygın eğitimle ve son 
olarak İngiltere’ye giderek orada yaşamın içinden 
ingilizceyi ilerletmesi informal eğitimle açıklanır.

 Örgün eğitim; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta-
öğretim ve yüksek. öğretim kademelerinden oluşan 
ve birbirini takip eden kademelerden örülmüş eği-
tim türüdür.

 Yaygın Eğitim: Örgün eğitime (okullara)  hiç gir-
memiş, örgün eğitimin herhangi bir basamağında 
bulunan, örgün eğitimin herhangi bir basamağın-
dan ayrılmış ya da örgün eğitimini tamamlamış 
bireylere ve bir meslekte çalışan bireylerin, ilgi ve 
gereksinmelerine göre verilen eğitim faaliyetlerini 
kapsar.

 İnformal Eğitim: Bir plan ve programa bağlı olma-
dan, daha çok gelişigüzel ve tesadüfi etkinliklerle 
yürütülen eğitim sürecidir. Doğal ortamlarda ve 
sürelerde gerçekleşir.

CEVAP: D

57. İşevuruk ya da diğer adıyla uygulamadaki program; 
okulda öğretmen elinde hayat bulan program-
dır. Nelerin öğretildiği önemlidir. Resmi program, 
okulun ve öğretmenin algılayışı ve uygulayışı ile 
ilgilidir. Okulun ve öğretmenin ne öğrettiği ve nasıl 
öğrettiği ile ilişkilidir. Resmi, yazılı program teorik-
tir. Resmi programda yazılanlar harfiyen hayata 
geçmeyebilir veya yazılanlardan çok daha fazlası 
ortaya çıkabilir. Bunda resmi programın algılanışı, 
öğrencilerin yatkınlıkları, okulun çevresi ve ola-
nakları etkilidir. Resmi program standarttır ancak 
gerçekleşen/uygulamadaki program okuldan okula 
farklılık gösterebilir. Bu program öğrenme-öğretme 
pratiğidir.

CEVAP: B
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58. Bir toplumun kültürel yapısı, devlet düzeni, anaya-
sası, yönetim sistemleri, ekonomik modeli, istihdam 
yapısı, kurum ve kuruluşları eğitim programlarının 
yapılandırılmasına yön vermelidir. Program geliş-
tirmeye eğitim kurumları ile toplum arasındaki ilişki 
yön vermelidir. Bunun için program geliştirme çalış-
malarında toplumsal temeller yönlendirici olmalıdır.

 Eğitim programı toplumda var olan önemli prob-
lemler (göç, işsizlik, kan davası, etnik farklılıklar, 
sanayileşme, iletişim olanakları vb.) göz .nünde 
bulundurularak geliştirilmelidir. Eğitim programı, 
toplumdaki iş (istihdam) olanakları ve kalkınmanın 
gerektirdiği insan gücü kaynakları göz önünde 
bulundurularak geliştirilmelidir.

CEVAP: C

59. Süreç tasarımı (farklı disiplinlerin yöntemsel bilgi-
si); Esas olan öğrenciye düşünmeyi öğretmektir. 
Bu tasarımda her konu için ayrı ayrı öğrenme 
yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak 
bir öğrenme yolu ön plana çıkarılır. Bu tasarıma 
göre hazırlanan programlarda öğrencilerin eleştirel 
düşünmesi, problem çözme ve karar verme gibi üst 
düzey zihinsel becerileri kazanmaları amaçlanır. 
Başlıca temsilcileri Dewey ve Bayer’dir. Konuları 
tek tek öğretmek yerine, tüm disiplinlere uygulana-
bilecek süreçleri ve yöntemleri öğretmek gerekir. 
Farklı disiplinlerin yöntemsel bilgisi, bilgiyi işleme 
ve düşünmenin genel yolları geliştirilir. 

CEVAP: E
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60. 

 Yaşantı konisinde, yukarıdan aşağı doğru işe koşu-
lan duyu organ sayısı artar, öğrenmelerde kalıcılık 
artar ve daha somutlaşır.

 Seçenekler yukarıdan aşağı doğru, II,IV,III,I,V şekil-
de sıralanır.

CEVAP: B

61. A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Bilgisayar 
destekli öğretimde, bilgisayar öğretmenin yeri-
ne geçmez, öğretmene yardımcıdır ve  öğretimi 
tamamlayıcı niteliği vardır.

CEVAP: A

62. I. ifade yanlıştır. Metinlerin rahat okunması için, 
satır arası boşluklar harf boyutunun 1.5 katı kadar 
olmalıdır.Materyal geliştirme ile ilgili diğer ifadeler 
doğrudur.

CEVAP: E

63. 3x3 kuralının görsel materyalde kullanılması, 
bütünlük ilkesini olumlu etkiler.3x3 kuralına göre, 
materyalde en önemli öğe, sol üst köşeye yerleş-
tirilmelidir.Göz en çok sol üst köşeyi algılar. Bu 
nedenle 

 “Materyalde en önemli öğenin sağ üst köşeye 
yerleştirilmesi, bütünlük ilkesini olumlu etkiler.” 
Diyemeyiz.

CEVAP: E
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64. Öğretim materyallerinde renk kullanımı  dikkat çek-
mek için kullanılan unsurlardandır. Fakat renk fazla 
kullanıldığında dikkat dağıtır. Bu nedenle renk fark-
lılığı arttıkça dikkat toplanır diyemeyiz. Materyaller 
hazırlanırken kullanılan renkler öğrencinin gelişim 
özelliklerine uygun olarak seçilmelidir. Ayrıca renk 
algılama üzerinde de önemli bir etki yaratır.

CEVAP: D

65. Soru-Cevap:

 Dersin giriş bölümünde => ön bilgileri hatırlatmak, 
yoklamak,

 Gelişme bölümünde => aktif katılımı sağlamak,

 Sonuç bölümünde => formatif değerlendirme,

 amacıyla yapılır.

CEVAP: A

66. İletişim Engellerinden Kaçınma:

- Emir vermek, yönlendirmek

- Uyarmak, göz dağı vermek

- Ahlak dersi vermek

- Öğüt vermek, çözüm önerisinde bulunmak

- Yargılamak, eleştirmek, suçlamak

- Ad takmak, alay etme 

- Öğüt verme ya da çözüm önerisinde bulunma 
iletişim engeli yaratır.Bireyin benlik algısını 
zedeler.

CEVAP: D

67. Eğitim-öğretim etkinliklerinin etkililiği ve verimi hak-
kında bilgi sağlayan iletişim öğesi, dönüttür(fe-
ed-back). Dönüt aynı zamanda iletişimi çift yönlü 
hale getirir.

CEVAP: E
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68. Sınıf mevcudunun çok olduğu durumlarda kulla-
nılan, düz anlatım yapılacaksa kullanılması uygun 
olan oturma düzeni, klasik düzendir. klasik düzen-
de, sınıf içi iletişim-etkileşim zayıftır. Öğretmenin 
hakimiyeti zorlaşır ve istenmeyen davranışlar olu-
şabilir.

CEVAP: A

69. Dersin sonuç kısmında:

- dikkat çekme

- güdüleme

- soru-cevap

- özet

- diğer ders hakkında bilgi  etkinlikleri yapılır.

 Geçiş etkinliği, dersin giriş ve gelişme kısımlarında 
uygulanabilir.

CEVAP: C

70. Birimler arası mesafenin büyüklüğü ya da küçük-
lüğü, duyarlık kavramı ile ilişkilidir. Ölçme aracının 
hazırlanmasının, uygulanmasının ve puanlanması-
nın kolay olması, kullanışlık kavramı ile ilişkilidir.

 Ölçme aracının uygulandıktan uzun bir süre(3-6 
hafta) sonra aynı gruba tekrar uygulanması sonu-
cu, benzer sonuçlar vermesi, kararlık katsayısı ile 
ilişkilidir.

CEVAP: E

71. Ayşe, Filizden 10 net daha fazla yaptı.= eşit oran-
lı düzeyindedir.Sıralama ölçeğine benzemektedir 
ama sıralama ölçekleri aradaki farkın miktarı hak-
kında bilgi vermez.Burada aradaki fark 10 net ve 
net sayısında da mutlak sıfır bulunduğu için eşit 
oranlı ölçek olur.

 Gizem, Fatmaya göre daha kısadır.= Sıralama 
ölçeği

 Ali nin forma numarası 3, Bülentin forma numarası 
8 dir.=Buradaki numaralar, isimlerdirme anlamı 
taşıdığı için sınıflama(adlandırma) ölçeği düzeyin-
dedir.

CEVAP: D
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72. Ali’nin zeka puanı, Ayşenin zeka puanından 10 faz-
ladır.= Puan kavramı eşit aralıklı ölçek düzeyinde-
dir. Eşit aralıklı ölçeklerde toplama, çıkarma işlemi 
yapılabilir.

 Cengiz, Ahmet e göre 20 net fazla yapmıştır.=Net 
sayısı eşit oranlı ölçek düzeyindedir.Eşit oranlı 
ölçeklerde matematiksel dört işlemin hepsi yapıla-
bilir.

 Bingöl’ün rakımı, Antalya nın rakımından 3 kat faz-
ladır.=Rakım ifadesi, eşit aralıklı ölçek düzeyinde-
dir.Çünkü rakım belirlenirken kullanılan sıfır, bağıl 
sıfırdır.Eşit aralıklı ölçeklerde, toplama ve çıkarma 
işlemi yapılırken çarpma  ve bölme işlemi yapıla-
maz.Eşit aralıklı ölçekler kat-oran bilgisi vermez.
İfade bu nedenle yanlıştır.

 Samsun’un yüzölçümü, Sinop a göre daha fazladır, 
Yüzölçümü belirlenirken kullanılan sıfır, mutlak 
sıfırdır.Bu nedenle yüzölçümü ifadesi eşit oranlı 
ölçek düzeyindedir.Eşit oranlı ölçeklerde matema-
tiksel dört işlemin hepsi yapılabilir.

 5/A nın sınıf mevcudu, 3/D nin 2 katıdır.= Sınıf mev-
cudu belirlenirken kullanılan sıfır, mutlak sıfırdır.
Bu nedenle sınıf mevcudu ifadesi eşit oranlı ölçek 
düzeyindedir.Eşit oranlı ölçeklerde matematiksel 
dört işlemin hepsi yapılabilir.Kat-oran bilgisi de 
verir.

CEVAP: C

73. Bir öğretmenin, sınavda temiz ve düzenli olan 
öğrencilere ek puan vererek yaptığı hata türü, 
sistematik hatadır.Çünkü öğretmen ölçmek istediği 
özelliğin dışına çıkmıştır.Amacına hizmet etmemiş-
tir.Bu durumdan en çok geçerlik olumsuz etkilenir.

CEVAP: A

74. Testteki soru sayılarının arttırılması duyarlık kavra-
mı ile ilişkilidir.

 Duyarlık, birimler arası mesafenin büyüklüğü ya da 
küçüklüğü olarak tanımlanır.Soru sayısının artma-
sı, duyarlığı arttırır.

CEVAP: A
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75. ▪Soru sayısının ideal düzeyde artması duyarlığı 
arttırır ve güvenirlik artmış olur.

 ▪Seçenek sayısının artması, şans başarısını azal-
tacağı için güvenirlik bu durumdan olumlu etkilenir.

 Seçenekler arasında soru sayısı ve seçenek sayısı 
en yüksek olan test, en güvenilir sonuçları verecek-
tir.

CEVAP: E

76. Sözlü yoklamaların:

- Bilişsel alan üst düzey hedef davranışlarının 
ölçülmesinde etkilidir.

- Objektifliği düşüktür.

- Hazırlanması, uygulanması ve puanlanması 
zordur.

- Şans başarısı yoktur

- İlköğretimin ilk kademesinde not verme ama-
cıyla kullanılması yasaklanmıştır.

- Bireyin sözlü iletişim becerileri süreci etkiler.

 Ancak geçerlik ve güvenirliği yüksek değildir. Hatta 
klasik ölçme ve değerlendirme araçları arasında 
geçerlik ve güvenirliği en düşük olan ölçme araçla-
rıdır.

CEVAP: D

77. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA), D/Y testlerine 
alternatif olarak geliştirilmiştir ve şans başarısı, D/Y 
testlerine göre oldukça düşüktür.Tanılayıcı dallanış 
ağaçlar, bilişsel alanın alt düzey hedef-davranışla-
rının ölçülmesinde etkili olur.

CEVAP: B

78. Bağıl değerlendirmeye göre, aritmetik ortalama ve 
üzerinde puan alan bireyler dersten başarılı sayılır. 
Aritmetik ortalamaya eşit puan alan öğrencinin 
standartlaştırılmış Z Puanı, 0 olacaktır.

 O halde tabloda Z puanı  0 ve üzeri olan bireyler 
başarılı olacaktır diyebiliriz.

 Tabloya göre, Fatma, Ayşe ve Murat, dersten başa-
rılı sayılır.

CEVAP: C
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79. Murat, sınıfın %98’inden daha başarılı olmuştur. 
Doğrudur çünkü Muratın Z puanı iki dir.

 Fatma, dağılımın aritmetik ortalamasının 3 standart 
sapma üzerinde puan almıştır.=Doğru.Z puanı 3 
olan birey,Z tablosuna göre aritmetik ortalamanın 3 
standart sapma üzerinde puan almıştır.

 Ali, grubun %84’ünden daha başarısız olmuştur.=Z 
puanı 1 olan birey, grubun %84’ünden başarı-
lı,%16’sından başarısız olur.

 Ayşe, dağılımın medyan değerine eşit puan almış-
tır.=Z puanı 0 olan birey, dağılımın aritmetik orta-
lamasına eşit puan almıştır diyebiliriz. Z puanları 
normal dağılımda incelendiği için, aritmetik ortala-
ma, mod ve medyan birbirine eşittir.

 Ayşe, soruların %50’sini doğru yanıtlamıştır. 
İfadesine ulaşamayız. Ayşenin Z puanı 0 olduğu 
için Ayşe, grubun %50’sinden başarılı, %50’sinden 
başarısızdır diyebiliriz.

CEVAP: A

80. Testin aritmetik ortalaması = Madde güçlükler toplamı

 Testin aritmetik ortalaması =  0.50+0.30+0.10+0.75+0.60

 Testin aritmetik ortalaması = 2.25

CEVAP: C


