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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayan-
lar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Soru öncülünü incelediğimizde öğretmenin yaptığı 
uygulamanın bilinenden bilinmeyene öğretim ilkesi 
kapsamında yer aldığı söylenebilir. Bu öğretim ilke-
si yeni konunun da kolay öğrenilmesi ve öğrenciler 
için anlamlı bir hâle gelmesi için öğrencilerin bildik-
lerinden başlaması gerektiğini vurgular.

a

2. Soru kökünde özellikleri verilen becerileri geliştir-
miş bireylerin baskın zekâ alanı öze dönüktür. Öze 
dönük (içsel) zekâ, bireyin kendini iyi tanıması ve 
duygularının farkında olması süreçleri temeline 
dayanır. Genel olarak bulundukları grup içerisinde 
yalnız kalmayı tercih eden içsel zekâsı baskın bi-
reyler, sorumluluk alırlar ve bağımsız çalışma alış-
kanlığına sahiptirler.

e

3. Bir başkan ile birlikte 3 - 5 kişiden oluşan, bir uz-
man grubunun belirli bir konuyu bir masa etrafında 
oturup öğrenci ya da dinleyici karşısında farklı açı-
lardan ve derinlemesine analiz ettiği, düşünceler 
sunduğu tartışma türü paneldir. Soru öncülünde 
de bu uygulamaya benzer bir öğretim süreci ifade 
edilmiştir.

b

4. Sınıfındaki öğrencilerine olumlu bağlılık becerisini 
kazandırmayı hedefleyen bir öğretmen, öncelikle 
iş birlikli öğrenme yaklaşımını kullanmalıdır. Se-
çenekler arasında sadece D seçeneğindeki uygu-
lama iş birlikli öğrenme yaklaşımının kullanıldığını 
göstermektedir. Olumlu bağlılık, iş birliğine dayalı 
öğrenmenin en temel ilkesidir. İş birliğine dayalı bir 
öğrenme ortamında, öğrencilerin iki sorumluluğu 
vardır. Bu sorumluluklardan biri, verilen görevi veya 
ödevi öğrenmek; ikincisi ise verilenleri grubun diğer 
üyelerinin de öğrendiğinden emin olmaktır. 

d

5. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük 
yaşama aktarmalarını sağlayan en önemli öğretim 
yöntemi örnek olaydır. Bu nedenle öğretmen örnek 
olay yöntemini daha fazla kullanmalıdır. Örnek olay 
yöntemi gerçek yaşamda karşılaşılmış ya da karşı-
laşılabilecek bir olayın, durumun, konunun içindeki 
problemlerin sınıf ortamında öğretmenin rehberli-
ğinde öğrenciler tarafından çözümlenmesinde işe 
koşulur. Böylece öğrenci öğretim sürecinde öğren-
diği bilgileri gerçek yaşamda nasıl kullanacağını 
öğrenir.

c
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6. Kavramların, olayların, olguların ve genellemelerin 
tümdengelimsel bir yaklaşım ile öğretmen tara-
fından aktarılarak anlamlı öğrenmenin sağlandığı 
sunuş yoluyla öğrenme stratejisinde gösterim (de-
monstarsyon), anlatım, analoji (metafor) ve soru - 
cevap tekniği kullanılabilir. Ancak öğrencilerin ken-
di kendilerine sonuç ve genellemelere vardıkları, 
üst düzey beceriler kazandıkları ve tamamen etkin 
oldukları problem çözme yöntemi kullanılamaz.

d

7. Yapılandırmacı anlayışta öğrencilerin üst düzey 
düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Öğretmenin, tüm bilgileri öğrencilere aktarmakla 
değil, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağla-
makla görevli olduğu görüşü benimsenmiştir. Öğ-
rencinin somut yaşantılar üzerinden öznel bilgisini 
oluşturması, bilgiyi keşfetmesi ve derinlemesine 
öğrenmesi sağlanmıştır. Öğrencinin bilgiyi ezberle-
mesinden çok, öğrencinin bilgiyi elde etme, keşfet-
me, yorumlama ve paylaşma becerileri geliştirilme-
ye çalışılmıştır. Ancak öğrencinin öğretim sürecine 
etkin katılması ve bilgiye kendisinin ulaşması öğ-
retmende olması gereken nitelikleri azaltmamıştır, 
aksine bu becerilerin kazandırılmasını sağlayan 
öğretmen yeterlilikleri önem kazanmış, öğretmenin 
görev ve nitelikleri artmıştır.

a

8. Gagne’nin öğrenme hiyerarşisinde öğrenme dü-
zeyleri;

1. İşaret öğrenme,

2. Uyarıcı - tepki bağını öğrenme,

3. Zincir öğrenme,

4. Sözel öğrenme,

5. Ayırt etmeyi öğrenme,

6. Kavram öğrenme,

7. İlke öğrenme,

8. Problem çözme

olarak sıralanır. Ancak Gagne’ye göre bu hiyerarşi 
içerisinde ayırt etmeyi öğrenme basamağından iti-
baren bireylerin zihinsel beceriler gerçekleştirmeye 
başladıklarını savunur. Bu kapsamda en kolay öğ-
retilecek zihinsel beceri, ayırt etme becerisidir.

c

9. Oluşturulan heterojen gruplarda aynı ünitenin 4-5 
kişilik gruplara verildiği, her gruptan aynı konuyu 
alan bir öğrencinin aynı grupta toplandığı böylece 
uzmanlaşma gruplarının oluşturulduğu teknik ay-
rılıp birleşmedir. Jigsaw olarak da ifade edilen bu 
teknikte aldıkları konuyu tam anlamıyla öğrenen 
öğrenciler ilk durumda bulundukları gruplara döne-
rek diğer grup üyelerine uzmanlaştıkları bu konuyu 
öğretirler. Söz konusu süreçte öğretmenin kullan-
mış olduğu iş birlikli öğretim tekniği ayrılıp birleş-
medir.

e

10. Mikro öğretim tekniği, öğrencileri ileride alacak-
ları rollere hazırlamak ve deneyim kazandırmak 
amacıyla kullanılan öğretim tekniğidir. Bu teknik, 
öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme beceri-
lerini geliştirir. Mikro öğretim tekniğinin en önemli 
noktası, örnek ders uygulamasının görüntülü ola-
rak kaydedilmesidir. Bunun temel nedeni ise öğ-
rencilere öz değerlendirme imkânı sağlamaktır. 
Bu teknikte uygulama görüntülü olarak kaydedilir. 
Öğrenci daha sonra sınıf arkadaşlarıyla birlikte bu 
görüntüleri inceleyerek kendisini değerlendirir. Ek-
siklerini görerek düzeltir. Bireyin eksiklerini kendi-
sinin gözlemleyerek irdelediği süreçlerde hataların 
tekrar edilme olasılığı düşüktür. Bu bilgiler ışığında 
mikro öğretim tekniğinde örnek ders uygulaması-
nın görüntülü olarak kaydedilmesinin temel nedeni-
nin öğrencilere öz değerlendirme imkânı sunması 
olduğu söylenebilir.

b

11. Günümüzde farklı meslek alanlarında özellikle kri-
tik ve hayati beceriler içeren mesleklerde davranış-
ların tam bir şekilde bireyler tarafından kazanılması 
gerekmektedir. Bu tür bir yaklaşımı temel alan he-
def davranışların en az % 70’inin kazanılması ko-
nusuna dikkat çeken bir model olan tam öğrenme 
kullanılabilecek en uygun modeldir. Aynı zamanda 
bireylerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağla-
yan, özellikle tehlikeli bir durumda karşılaşılan güç-
lüklerin yapay bir ortamda risk içermeden kazan-
dırılmasını temel alan bir teknik olarak benzetim 
tekniği kullanılabilir. 

d
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12. Soruda kavram haritalarının yararları sorulmuştur. 
A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilenler kavram 
haritalarının yararlarındandır. Öğrencilerin yanlış 
öğrendiği kavramlarla uyuşmayan, onun tersi de-
liller içeren metinlerle kavram yanılgılarının gideril-
mesini sağlama ise kavramsal değişim metinleri ile 
sağlanabilecek bir yarardır.

e

13. Öğrenme sürecinde lateral (yanal) düşünme be-
cerilerinin işe koşularak bir problemin çözümüne 
ilişkin; net, tartışmasız bilgilerin, duygusal bakış 
açısının, dezavantajların, olumsuzlukların, riskle-
rin, olumlu yönlerin, avantajların, alternatif ve ya-
ratıcı fikirlerin ışığında sistematik bir bakış açısı ile 
serinkanlı bir şekilde karar vermeyi sağlayan öğ-
retim tekniği altı şapkadır. İnsanların farklı yönleri 
görmesi, çok yönlü düşünmesi, analiz etmesi ve 
bunların sonucunda karar vermesini sağlayan bu 
teknik yaratıcı, empatik ve analitik düşünme beceri-
lerini geliştirir. Bu bilgiler ışığında bu tekniğin temel 
amacının doğru karar vermeyi öğretmek olduğu 
söylenebilir. 

c

14. Bir fen bilimleri dersi öğretmeni “Bilimsel süreç 
becerilerini kullanarak sıra dışı ürünler hazırlar.” 
kazanımı gereğince yaptığı uygulamada proje ta-
banlı öğrenmeyi uygulamalıdır. Bu yaklaşım ya da 
yöntemde öğrencilerden yaşamsal sorunları ince-
lemeleri, bilimsel süreç becerilerini kullanarak araş-
tırmalar yapmaları ve süreç sonunda somut ürünler 
hazırlamaları beklenir. Problem çözme yönteminde 
ise böyle bir ürün hazırlanmaz. Diğer seçenekler-
de verilen yöntem ya da teknikler de bilimsel süreç 
becerileri kapsamında yapılan çalışmalar değildir.

d

15. Öğrencilerin öz yeterlik algılarının yükseltilmesin-
de başarı ilkesinin önemi daha fazladır. Çünkü 
öğrenciye başarabileceği güçlükte görevler verilir 
ve etkinlikler uygulanır, sonrasında da ödüllendir-
me ve pekiştirme uygulanırsa öğrencinin kendine 
güveni artacaktır. Başarıyı tadan öğrenci kendine 
güvenerek olumlu bir yeterlik algısına sahip olacak 
ve istenen davranışları tekrarlama sıklığı artacaktır.

a

16. Bireyin problem çözme, karar verme, fikirleri pra-
tikte uygulama yeteneklerinin gelişmiş olması aktif 
yaşantı öğrenme biçimine, fikirlerin mantıksal ana-
lizini yapma ve sistematik planlama yeteneklerinin 
gelişmiş olması ise soyut kavramsallaştırma öğren-
me biçimine sahip olduğunun göstergesidir. Hem 
aktif yaşantı hem soyut kavramsallaştırma öğren-
me biçimine sahip bireyler, ayrıştıran öğrenme sti-
line sahiptir.

b

17. Soru öncülünde verilen ipuçları tam öğrenme yak-
laşımına aittir. Çünkü bu yaklaşımın temel dayana-
ğına göre kaliteli öğretim değişkenleri işe koşularak 
öğrencilerin %70 - %90 öğrenme başarısına ulaş-
tırılması, öğrenemeyen öğrencilerin ek öğretim hiz-
metine tabi tutularak hedeflenen standarda ulaştı-
rılması gerekir.

e
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18. Öğretmen belirtilen süreçte düşün - eşleş - paylaş 
tekniğini kullanmıştır. Bu teknikte öğretmen tara-
fından belirlenen problem ya da konu öğrenciler 
tarafından önce tek başına düşünülüp sonra eşleş-
tiği arkadaşıyla karşılıklı tartışma şeklinde devam 
eder. Öğrenciler vardıkları sonucu sınıfa sunar ve 
bir sınıf değerlendirmesi yapılır.

a

19. Soru öncülünde verilen ifadelerden anlaşılacağı 
üzere öğretmen, deneyimlerinden yararlanarak bir-
takım önlemsel çalışmalar yapmıştır. Buradan ha-
reketle öğretmenin yansıtıcı düşünme becerilerini 
işe koştuğu söylenebilir. Çünkü yansıtıcı düşünme, 
bireyin geçmiş deneyimlerini dikkate alarak ders 
çıkarmasını ve edindiği bilgi birikimini geleceğe 
yansıtmasıdır.

c

20. Çağdaş yaklaşımların etkisi ile öğrenme sadece 
okulda gerçekleşemez, bireyin var olduğu her yer-
de öğrenmeden söz edilebilir. Bireylerin ihtiyaçları-
nı istedikleri zaman kendi potansiyellerine göre gi-
derebilecekleri yaşam boyu öğrenme yaklaşımında 
bireylerin öğrenmede süreklilik sağlamasını temel 
alır. Soru öncülünde verilen “bireylerin potansiyelini 
sürekli olarak geliştirebilecekleri durumlar sağlan-
ması” ifadesi ile de yaşam boyu öğrenmenin özelli-
ğine vurgu yapılmıştır.

d

21. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği 
yanıtlarla ve tüm sınıfın katılımıyla gerçekleşen tar-
tışma çeşidi büyük grup tartışmasıdır. Büyük grup 
tartışması sınıf mevcudunun kalabalık olmadığı 
durumlarda tüm sınıfla yapılan öğretim tekniğidir. 
Bir etkinliğin veya örnek olay uygulamasının ya da 
alan gezisinin sonunda değerlendirme amacıyla 
kullanılabilir.

e

22. Sağlıklı iletişim süreci oluşturmak isteyen bir öğ-
retmenin yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek 
doğruyu buldurması, öğrenciler hedeflenen davra-
nışları gösterdiğinde onları pekiştirmesi, sorun ya-
şandığında sorunun kaynağını belirlemesi, öğrenci 
yanlış yanıt verdiğinde dönüt ve düzeltme kullan-
ması olumlu uygulamalardır. Öğrencilerin her dav-
ranışını övme ve ödüllendirmeden kaçınılmalıdır. 
Çünkü sadece olumlu davranışlar ödüllendirilmeli 
ve övülmelidir.

b
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23. Öğretmenin öncelikli olarak öğretim yılı başında 
kuralları belirlemesi ve bunlara uymamaları duru-
munda karşılaşacakları sonuçları öğrencilere ve 
velilerine net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. 
Zira soru öncülünde verilen bilgiler doğrultusunda 
da öğrencilerin davranış sınırlarını önceden belirle-
yen değişken kurallardır.

a

24. Öğretmen, öğrencilerinin özelliklerini dikkate alarak 
vazgeç ifadelerinden ve yollarından yararlandığı 
için gelişimsel modeli kullandığı söylenebilir. Geli-
şimsel model sınıf yönetiminde öğrencilerin özellik-
lerini dikkate alarak bu özelliklere uygun uygulama-
lar yapılması gerektiğini ifade eder.

c

25. Öğrenme sürecinde istenmeyen davranışları ön-
leme anında yapılacak işlemlerden biri de gör-
mezden gelmedir. Görmezden gelme; istenmeyen 
davranışı görmeme ya da görmemiş gibi davranma 
değil, sözsüz iletiler yoluyla olumsuz davranışın 
yapılmaması konusunda ileti sunma işlemidir. Eğer 
öğrenciler yapılan davranışın hatalı olduğunu bili-
yorsa ve bu davranış anlıksa öğretmen görmezden 
gelme işleminden yararlanabilir.

d

26. Soru öncülünde bahsedilen öğretmen süper liderlik 
türüne örnek oluşturmaktadır. Süper liderliğin te-
mel bakış açısı izleyenlerin kendi kendilerinin lideri 
olmasıdır. Sınıf lideri olarak öğretmen, öğrencilerin 
her birinin liderlik özelliği sergileyebilmeleri için et-
kinliklere katılımlarını sağlamalı ve sorumluluk duy-
gusu kazanmalarına yardımcı olmalıdır.

b

27. Bir görseli oluşturan ögelerin belirli bir düzende 
ve birbiriyle ilişkilendirilerek sistematize edilmesini 
sağlayan ilke bütünlüktür. Kelimeler, oklar, yönlen-
dirmeler vb. yollarla ögeler arasında oluşturulan 
ilişkilendirmelerle konunun anlamlılığını artıran bu 
ilke görselle aktarılmaya çalışılan bilgileri basitleş-
tirerek kolay öğrenilebilir hâle getirir.

e

28. Seçenekler içerisinde öğrencilerin sosyalleşme-
sinde ve gerçek yaşam durumları için deneyim 
kazanmasında en etkili yazılım problem çözmedir. 
Problem çözme programları gerçek hayatta karşı-
laşılabilecek problemin çözülmesinde kullanılır. Di-
ğer yazılımlara göre öğrencilerin sosyalleşmesinde 
ve topluma uyumunu sağlamada daha etkilidir.

a
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29. Sunumlar hazırlanırken aşağıdaki ölçütler dikkate 
alınmalıdır:

 ● Paragraflar bölünmeden aynı ekranda bitirilme-
lidir.

 ● El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır.

 ● Harflerin tümü büyük veya italik yazı karakterin-
de olmamalıdır.

 ● Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt 
çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb. dikkat çekici 
özelliklere yer verilmelidir.

 ● Cümlelerin, anlamlı bir biçimde mümkün oldu-
ğunca kısa tutulmuş olmasına özen gösterilme-
lidir.

 ● Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılma-
lıdır.

 ● Paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek 
ve okunabilecek bir biçimde yer almış olmalıdır.

 ● Anlamı bozmaması için, kelimeler satır sonla-
rında bölünmemelidir. 

 ● Bir slaytta beş ile sekiz satır arasında yazı ol-
malıdır.

 ● Aynı ekranda, çok sayıda dikkat çekici özellik-
lerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Bu bilgiler doğrultusunda öncülde verilenler ince-
lendiğinde II ve IV. ifadelerin hatalı olduğu görül-
mektedir.

c

30. Soru öncülünde bahsedilen süreçte öğretmen ters 
yüz edilmiş öğrenme yaklaşımından yararlanmış-
tır. Ters yüz edilmiş öğrenmenin amacı, ders ko-
nularının önceden kaydedilerek öğrencilere dijital 
ortamda sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler, kendi 
öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrene-
bilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olası-
lıkları büyük oranda düşer. Konuları kendi kendine 
öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise pratik yap-
ma imkânı bulurlar.

a

31. Soru öncülünde bahsedilenler incelendiğinde öğ-
retim etkinliklerin somuttan soyuta ve basitten 
karmaşığa doğru yapılandırılması gerektiğinin vur-
gulandığı görülmektedir. Bu doğrultuda Dale’in ya-
şantı konisi dikkate alındığında öğretimin başların-
da daha somut ve basit yani koninin tabanına daha 
yakın yaşantılardan yararlanması gerekir.

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Bütün duyu
organlarıyla

Kendi
kendine
edinilen

Gözle

Göz ve kulakla

Göz ya da kulakla

Başkalarının
yardımıyla

edinilen
Televizyonla edinilen yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

Geziler yardımıyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

Doğrudan doğruya maksatlı yaşantılar

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar
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Bu doğrultuda seçenekler incelendiğinde modelle-
rin diğer yaşantılara göre daha somut ve basit ya-
şantılar sağladığı görülmektedir.

b
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32. Soru öncülünde verilen süreçte içeriğin çekirdek 
programlama yaklaşımına uygun olarak düzen-
lendiği söylenebilir. Çekirdek programlamada mer-
kezde bir konu vardır ve dersler bu konuların et-
rafında yer alır. Merkezdeki konunun etrafında yer 
alan dersler genellikle seçimliktir. Okutulan belirli 
derslerin ana bir tema etrafında birleştiği program 
tasarımı olan çekirdek programlar öğrencilerin or-
tak bir temel oluşturduktan sonra seçtiği alanlarda 
uzmanlaşmasına imkân verir.

c

33. Soru öncülündeki ifadeler incelendiğinde öğren-
me sürecinde bellek destekleyici soruları soran 
öğretmenlerin, öğrencilerinin anımsama ya da ez-
ber yoluyla dağarcıklarına ekledikleri bilgileri geri 
çağırmalarını sağlaması onların esasici eğitim fel-
sefesini temel aldıklarını gösterir. Konuların çok iyi 
özümsenmesi gerektiğine ve disiplinli çalışmaya 
önem veren esasici eğitim felsefesinde öğrenmeler 
zihinsel disiplin, soyut düşünme ve ezber gerektirir. 
Bu anlayış geçmişten gelen temel disiplin ve be-
cerilerin öğrencilere kazandırılması gerektiğini sa-
vunur. Daimîcilik ise geçmişten gelen tüm bilgilerin 
aynen aktarılması gerektiğini vurgular.

d

34. Anderson ve Krathwohl’un oluşturduğu yenilenmiş 
hedef taksonomisinde bilgi basamağı “hatırlama” 
olarak, kavrama basamağı “anlama” olarak değiş-
tirilmiş ve bilişsel olarak en üst düzey davranışlar 
ise yaratma basamağı olarak adlandırılmış, değer-
lendirme basamağı yaratma basamağından önceki 
basamak olarak ifade edilmiştir. Soru kökünde ve-
rilen kazanım ifadesi incelendiğinde anlama basa-
mağında yer aldığı söylenebilir. Anlama basama-
ğında örnekler verme, özetleme, açıklama, yorum 
ve sınıflama yapma gibi davranışlar gerçekleştirilir. 

b

35. Eğitim bir sistemdir ve bu sistemi oluşturan değiş-
kenler vardır. Bu değişkenler; girdi, işlem, çıktı ve 
dönüttür. Girdi, sistemin hedefini gerçekleştirmek 
için gerekli olan her şeydir. İşlem, girdilerin işlen-
mesi ve biçimlendirilmesidir. Çıktılar, ortaya çıkan 
ürünlerdir. Dönüt, ürün ve sonuç hakkında elde edi-
len bilgilerdir. Soru kökünde bahsedilen öğretme-
nin öğrenme yaşantılarının düzenlenmesine vurgu 
yapması bu süreçte eğitim sisteminin işlem unsuru-
nu ön plana çıkarır. Çünkü işlemler, tüm öğrenme 
yaşantılarının ve öğrencileri istendik davranışlarla 
donatmak için her türlü etkinliğin gerçekleştirildiği 
bölümdür.

b

36. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadelerin öğ-
retim planlarının öncelikli eğitsel unsurlarından 
olduğu söylenebilir. Ancak E seçeneğinde verilen 
“Yasal yönden zorunluluk arz etme” ifadesi, öğret-
menlerin öğretim planı hazırlamalarını gerektiren 
eğitsel unsurlar içerisinde en sonda yer alır. Zira 
günümüzde öğretim programları kılavuzu bulunan 
derslerin planlanması zorunluluğu yoktur. Ders 
planları bu kılavuzlarda açıkça belirtilmektedir. Di-
ğer yandan öğretmenlerin planlamayı bir zorunlu-
luk olarak değil eğitsel bir ihtiyaç olarak görmeleri 
gerekir.

e
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37. Bunun gibi soruları çözerken öncelikle sonuçların 
hangi ölçek düzeyinde olduğundan bahsetmek ge-
rekir. Soruda rakım, leblebinin kütlesi ve gelirden 
bahsedilmiş. Rakım eşit aralıklı, kütle ve para mik-
tarı eşit oranlı düzeydedir. Eşit aralıklı ölçeklerde 
sonuçlar arasında oranlama işlemlerinin yapılama-
dığını ama toplama-çıkarma işlemlerinin anlamlı 
olduğunu biliyoruz. Eşit oranlı ölçeklerde ise oran-
lama dahil her türlü işlem anlamlıdır. Seçenekler 
incelendiğinde E seçeneğinde rakımların birbirine 
oranlandığı görülür. Rakım eşit aralıklı düzeyde 
olduğu için oranlama işlemleri anlamsızdır yapılan 
yorumlar hatalı olur.

e

38. Dolaylı ölçme farklı bir değişkenden/göstergeden 
yardım alınarak yapılan ölçmelerdir. Eğitimde en 
sık kullanılan ölçme türüdür. Seçenekler analiz 
edildiğinde; ortalama sürat belirlenirken hesapla-
ma gerektiği için türetilmiş, bir yılda okunan kitap 
sayısı farklı bir değişkene ihtiyaç duymadan direkt 
sayma ile yapıldığından dolayı doğrudan, tutumlar 
test ile ölçüldüğü için dolaylı, element yoğunluğun-
da hesaplama gerektiği için türetilmiş, İngilizce’de-
ki hatalı kelimelerin sayılması da direkt gözlem ile 
sayma gerektirdiği için doğrudan ölçmeye örnektir. 

c

39. Verilen bilgiler incelendiğinde kurs başlamadan 
önce yapılan bir sınavda bahsedildiği görülür. Bir 
kurs başlamadan önce yapılan bu tip sınavlar tanı-
ma amacı güderler. Soruların %50’sini çözmek ise 
mutlak ölçüte örnektir çünkü kaç soru çözülmesi 
gerektiği önceden bellidir ve diğer öğrencilerin pu-
anlarına bağlı değildir.

d

40. Verilen işlemleri yapan öğretmen sorduğu sorula-
rın tüm kazanımları içermesine özen göstermiştir. 
Tüm konulardan soru sorulması ve özellikle kritik 
konulara özen gösterilmesi öncelikle kapsam ge-
çerliğinde artış sağlar. Kapsam geçerliği okul test-
lerinde istenen en önemli geçerlik türüdür. Kapsam 
geçerliği yüksek olan testler tüm konuları içerdikleri 
için okullarda bu özellik dikkate alınmalıdır.

d
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41. Soruların orta güçlükte olması, öğrenci sayısının 
artırılması (heterojenlik arttığı için), testte yönerge 
bulunması ve soruları kolaydan zora doğru sırala-
mak güvenirliği artırır. Öğrencilerin benzer başarı 
düzeyinde olması yani homojen olması ise güve-
nirliği artırmaz tam aksine düşürür. Güvenirlikte 
soruların homojen, öğrencilerin heterojen olması 
gerekmektedir.

c

42. Aynı testi, aynı öğrenci grubuna belli bir zaman 
sonra tekrar uygulamak test - tekrar test yöntemi-
dir. Bu yöntemde test sonuçlarının kararlılığı ince-
lenmektedir. Test sonuçları 3 hafta sonra da benzer 
nitelikteyse zamana karşı direndiği yani kararlı ol-
duğu yorumu yapılır. Kararlılık psikolojik testlerde 
önemsenen bir özelliktir.

a

43. Yapılan işlem sonucunda iki adet cetvel oluşmuş-
tur. 20 cm’lik cetvel sonundan kırıldığı için hataya 
neden olmaz yalnızca boyu kısalmış olur.(Cetvelin 
başlangıç kısmı sağlam.) Kalan parça yani boyu 10 
cm’ye düşen cetvel ise başlangıç kısmından 20 cm 
kırıldığı için 20 cm fazla ölçme yapar. 

I. 20 cm’lik cetvelle yapılan ölçmelerde bir hata 
yoktur çünkü cetvelin boyu kısalmıştır bu durum 
hataya neden olmaz.

II. 10 cm’lik cetvelle 10 cm’ye kadar olan cisimleri 
ölçerken hatalı kısım bir kere kullanılacağı için sa-
bit hata karışır.(başlangıç kısmı hatalı)

III. 10 cm’lik cetvelle 10 cm’ye kadar olan cisimleri 
ölçerken hatalı kısım bir kere kullanılacağı için sa-
bit hata karışır.

c

44. Bu tip sorular çözülürken soru sayısı ve aritmetik 
ortalamanın oranına yani mutlak başarı düzeyine 
bakmalıyız.

Öğrenme

50’de 30 ise 100’de 60 %60

Gelişim

40’ta 12 ise 100’de 30 %30

Ölçme

30’da 20 ise 100’de 66 %66

Program

25’te 21 ise 100’de 84 %84

Rehberlik

20’de 14 ise 100’de 70 %70

d

45. Değişkenlik ölçüleri öğrenci grubunun farklılaşma 
düzeyleri hakkında bilgi verirler. Ranj, standart 
sapma, varyans, çeyrek sapma ve bağıl değişken-
lik katsayısı gibi ölçüler değişkenlik(yayılım) ölçü-
leridir.

d

46. Nimet’in Z puanı nerede yüksekse oradaki yüzdelik 
dilimi düşüktür.

1. Yazılı için Z
9

59 50
1=

-
=+

2. Yazılı için ,Z
10

75 60
1 5=

-
=+

 I. Z puanı 2. yazılıda arttığı için yüzdelik dilim da-
ralmıştır.

 II. 2. sınavın standart sapması daha büyük oldu-
ğu için öğrenciler birbirinden daha farklıdır.

 III. Nimet 2. yazılıda daha yüksek puan aldığı için 
mutlak başarısı artmıştır.

c
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47. Davranışın yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi ve-
ren ancak yapılma düzeyi hakkında bilgi vermeyen 
puanlama araçlarına kontrol listesi denilmektedir.

c

48. Yapılandırılmış grid tekniğinde öğrenciler, kutucuk 
içinde verilen seçeneklerden uygun olanları seçe-
rek sorulan soruyu yanıtlamış olurlar. Seçme işlemi 
söz konusu olduğu için öğrencinin orijinal bir şey-
ler üretmesi mümkün değildir dolayısıyla üst düzey 
becerileri ölçmede de yetersizdir. Seçenek olduğu 
için şans başarısı yani atarak tutturma olayı müm-
kündür. (Çok az da olsa vardır.) Hazırlanmaları cid-
di bir emek ve uzmanlık istemektedir.

c

49. Organizmanın çevresindeki varlıklarla girdiği etki-
leşime bağlı olarak edindikleri şeyler yaşantı (de-
neyim) kavramıyla açıklanır. Verilen açıklamadaki 
durum da bu kavramın etkisine işaret eder. 

c

50. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre bireyin 
karşılaştığı bir durumu zihninde var olan şema-
larıyla açıklamaya çalışmasına özümleme denir. 
Mert’in havuzu zihnindeki deniz şemasıyla açıkla-
ması da özümleme kavramıyla açıklanabilecek bir 
durumdur.

a

51. Farklı gelişim alanlarının birbiri üzerindeki etkisi 
“Gelişim bir bütünlük hâlinde seyreder.” ilkesi ile 
açıklanır. Mahir’deki değişim süreci de bu ilkeyle 
açıklanabilir. Çünkü psikomotor alandaki becerileri 
onun sosyal gelişimini de olumlu etkilemiştir.

c

52. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocukla-
rın bir şeyi başka bir şeymiş gibi kullanarak oyunlar 
oynamasına sembolik oyun denir. Söz konusu du-
rumda çocuğun kitabı bilgisayarmış gibi kullanması 
da bu kavrama örnek oluşturur.

e
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53. Freud’un psikanalitik kuramına göre çocuğun hem-
cins akranlarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiği ve 
böylelikle cinsiyet rollerini pekiştirme fırsatı buldu-
ğu gelişim dönemi latent dönemdir.

b

54. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre bireyin 
kendi menfaat ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak 
hareket ettiği gelişim evresi araçsal ilişkiler evresi 
veya saf çıkarcı evredir. Söz konusu durumda da 
Sarper’in ve üst sınıftaki öğrencinin bu evrenin eği-
limlerini yansıttıkları söylenebilir.

c

55. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocuğun 
başkalarının bakış açılarını göz önüne alamayıp 
her şeyi kendine göre değerlendirmesine benmer-
kezcilik veya benmerkezci düşünme denir. Söz ko-
nusu durumda Ata da kendisinin bildiği bir masalı 
annesinin de biliyor olacağını düşünmektedir. Do-
layısıyla bu durum benmerkezcilikle açıklanabilir. 

e

56. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre orta 
yaşlılık yıllarında kendine ve başkalarına faydalı 
olabilen, kendini ve başkalarını mutlu edebilen bi-
reyler üretken bir kişiliğe sahip olur. Aksi takdirde 
bireyde durgun bir kişilik yapısı ortaya çıkar. Söz 
konusu durumda Galip Bey’in de “üretkenliğe karşı 
durgunluk” krizi yaşadığı söylenebilir. 

c

57. Dil gelişimi sürecinde çocuğun birden fazla sözcü-
ğü bir araya getirmesine karşın ekleri, bağlaçları 
kullanmadan konuşmasına telgrafik konuşma de-
nir. Acıktığı zaman annesine “Anne aç.” diyen bir 
çocuğun bu sözleri de bu kavramla açıklanabilecek 
bir durumdur. 

b

58. Annesinden ayrılırken olumsuz tepkiler gösterip 
annesine kavuştuğunda bazen olumlu bazen olum-
suz tepkiler gösteren çocuklar çelişkili bağlanma 
biçimine sahiptir. Söz konusu durumda Azra’nın da 
bu bağlanma biçimine sahip olduğu söylenebilir. 

e
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59. Klasik koşullanmaya göre koşullu tepki öğrenme 
yoluyla ortaya çıkan tepkileri ifade etmektedir. Do-
layısıyla D seçeneğindeki tepkinin koşullu tepki 
olduğu söylenebilecekken diğer seçeneklerdekiler 
koşulsuz yani doğal tepkilerdir. 

d

60. Organizmanın öğrenme sürecine olabildiğince faz-
la duyu organıyla dâhil olmasına etkin katılım denir. 
Organizma okuma, yazma, dinleme ve anlatma sü-
reçlerinden ne kadar çok yararlanırsa o kadar etkili 
öğrenmeler gerçekleştirir. Söz konusu durumda Ali 
de bu unsurdan yararlanmıştır. 

e

61. Organizmanın bir uyarıcı karşısında göstermeyi 
öğrendiği tepkiyi ona benzeyen başka uyarıcılar 
karşısında da göstermesine uyarıcı genellemesi 
denir ve söz konusu durum da bu kavramla açık-
lanır. 

b

62. Bir davranışın ardından organizma açısından is-
tendik bir uyarıcının ortamdan çıkmasına ikinci tür 
ceza denmektedir ve söz konusu durum da bu kav-
ramla açıklanabilir.

b

63. Bir davranışın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler iş-
lemsel bilgi olarak nitelendirilir. Yani “Nasıl?” so-
rusuna yanıt oluşturan bilgiler işlemsel bilgidir ve 
Cansu’nun okuduğu yönerge de işlemsel bir bilgi 
içermektedir.

a

64. Gestalt kuramına göre bireyin zamanda ve 
mekânda birbirine yakın olan uyarıcıları bir bütün 
olarak algılaması yakınlık yasasıyla açıklanır. Er-
man Bey’in söz konusu durumu da bu yasayla iliş-
kilendirilebilir. 

d
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65. Bir davranışın ardından organizma açısından is-
tenmedik bir durumun ortadan kalkmasına bağlı 
olarak o davranışın sürdürülmesine olumsuz pekiş-
tirme denir. Söz konusu durumda Deniz de o uygu-
lamayı kullanarak geçim sıkıntısından kurtulunca 
uygulamayı sürekli kullanmaya başlamıştır. Dola-
yısıyla bu durum olumsuz pekiştirme ile açıklanır.

a

66. Bireyin başkalarının deneyimlerinden hareketle 
gerçekleştirdiği öğrenmelere dolaylı öğrenme den-
mektedir ve Ayşe Hanım’ın söz konusu davranışı 
da komşusunun deneyiminden hareketle öğrenil-
miştir. Dolayısıyla bu durum dolaylı öğrenme kav-
ramıyla açıklanır.

c

67. Bireyin geçmiş yaşantılarına ilişkin bilgileri sakla-
dığı alan anısal bellektir ve söz konusu durumda 
Hüsnü Bey’in de daha çok anısal belleğini kullan-
dığı söylenebilir.

a

68. Organizmanın bir davranışı yapabilecek biyolojik 
donanıma sahip olabilmesi türe özgü hazır oluş 
kavramıyla açıklanır ve parçada anlatılan durum 
da bu kavramla ilişkilidir.

d

69. Tepkisel koşullanmada koşulsuz bir uyarıcı ile eş-
leştikten sonra organizmada tepki yaratmaya baş-
layan uyarıcılara koşullu uyarıcı denirken bu uyarı-
cılara karşı gösterilen tepkilere koşullu tepki denir. 
Verilen örnekte öğrencinin öğretmenini gördüğün-
de tedirginlik duyması da koşullu tepki kavramıyla 
açıklanır.

e

70. Bir problemin belli bir inceleme sürecinin ardından 
o problemle ilgili unsurlar arasındaki ilişkilerin fark 
edilmesi yoluyla birdenbire çözülmesine kavrama 
yoluyla öğrenme denmektedir ve verilen açıklama-
da da bu öğrenme sürecinden söz edildiği görül-
mektedir.

e



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

15 Diğer sayfaya geçiniz.

ULTRA SON

71. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri de sunulur. Rehber-
lik hizmetleri; psikolojik danışma, bireyi tanıma, 
oryantasyon, bilgi toplama - yayma, yöneltme, iz-
leme, müşavirlik, çevreyle ilişkiler, araştırma gibi 
çalışmaları kapsar. Seçenekler incelendiğinde B 
seçeneğinde verilenin oryantasyon çalışmalarının 
rehberlik hizmetleri kapsamında bir çalışma olduğu 
görülecektir.

b

72. Rehberlik hizmetleri bir sorun olsun veya olmasın 
tüm öğrencilere sunulması ve ulaştırılması gereken 
bir hizmettir. Rehberlik hizmetleri öğrencilerin ya-
şadıkları sorunların çözümünün yanında gelişim-
lerini desteklemek amacıyla da sunulur. Bu durum 
“Rehberlik hizmetleri her öğrenciye açıktır.” ilkesiy-
le ifade edilmiştir. Soru kökünde durumu verilen 
öğretmen rehberlik hizmetlerini sadece sorunlu 
öğrencilere dönük bir hizmet olarak görmektedir. 
Bu yaklaşımı “Rehberlik hizmetleri her öğrenciye 
açıktır.” ilkesine aykırıdır. Sorunun cevabı C seçe-
neği olmalıdır.

c

73. Okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında; oryan-
tasyon, bireyi tanıma, müşavirlik, psikolojik danış-
ma, bilgi toplama-yayma, yöneltme ve izleme gibi 
birçok rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet-
ler içinde yer alan yöneltme ve yerleştirme hizmeti; 
öğrencilerin bir okul, ders, meslek alanı gibi seçim-
lerine yardımcı olma ile ihtiyaç duyulan hizmetler-
den yararlanabilmeleri için uygun kurum ve kişi-
lere yönlendirilmesi gibi çalışmaları kapsar. Soru 
kökünde 8. sınıf öğrencisi Emrah’a lise seçimine 
yardımcı olmak amacıyla yapılacak çalışmalar so-
rulmuştur. Bu çalışmalar yöneltme ve yerleştirme 
hizmetleri kapsamında yer alır. 

d

74. Gelişimsel rehberlik anlayışı, rehberlik hizmetle-
rinin kriz veya sorun olduğunda sunulması fikrine 
karşı olarak ortaya çıkmıştır. Gelişimsel rehberlik 
anlayışına göre rehberlik hizmetleri bir sorun olsun 
veya olmasın tüm bireylere ve tüm yaşamları bo-
yunca sunulması gereken bir hizmettir. Hizmetle-
rin planlamasında öğrenci özellikleri ve gelişimsel 
ihtiyaçlar temele alınır. Hizmetlerin sunulmasında 
tüm öğrencilere ulaşılması amaçlandığı için reh-
berlik hizmetleri daha çok öğretmen odaklı olarak 
sunulur. Bu nedenle A seçeneğinde verilen ifade 
gelişimsel yaklaşım için yanlıştır. Sorunun cevabı 
A seçeneği olmalıdır.

a

75. Rehberliğin işlevleri; uyum sağlayıcı, önleyici, çare 
bulucu, tamamlayıcı, ayarlayıcı, yöneltici, geliş-
tirici ve krize müdahale olarak sekiz başlık altın-
da incelenmektedir. Bu işlevler arasında yer alan 
ayarlayıcı işlev, rehberlik programlarının ve eğitim 
programlarının hazırlanması, okuldaki eğitim ko-
şullarının düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışma-
lardır. Bu kapsamda psikolojik danışmanların, ders 
kitaplarının ve eğitim programlarını hazırlanmasına 
müşavirlik yapmaları, ayarlayıcı işlev kapsamında 
yer alır. Sorunun cevabı B seçeneği olmalıdır.

b
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76. Gelişimsel kuramlar içinde yer alan Super’ın benlik 
kuramında, mesleki gelişim süreci beş dönemde 
ele alınır. Bu dönemlerden ilki 0 – 14 yaşlarını kap-
sayan büyüme dönemidir. Daha sonra 14 -24 yaş-
larını kapsayan araştırma, 24 – 44 yaşlarını kapsa-
yan yerleşme, 44 – 64 yaşlarını kapsayan koruma 
ve 64 yaş ve sonrasına denk gelen çöküş aşama-
ları yer alır. Araştırma basamağı da; 14 – 17 yaşla-
rını kapsayan deneme, 18 – 21 yaşlarını kapsayan 
geçiş ve 21 – 24 yaşlarına karşılık gelen sınama 
alt basamaklarına ayrılır. Deneme basamağında 
bireyler hayalî olarak mesleki rolleri oynarlar. Bir 
anlamda mesleği yaptıklarını hayal ederek kendi-
lerine uygun olup olmadığını sorgularlar. Ayşe’nin 
söyledikleri düşünüldüğünde hem de yaş dönemi 
dikkat edildiğinde deneme basamağında olduğu 
görülecektir. 

a

77. İletişim sürecinde tercih edilmesi gereken iletişim 
dilinin ben dili olmasına karşın günlük hayatta 
sıklıkla sen dili kullanılmaktadır. Sen dili karşımız-
dakini suçlayıcı mesajlardır. Bu nedenle sen dili 
kullanımı sıklıkla savunma veya suçlama davranı-
şını ortaya çıkarır. Soru kökünde kullanılan “çocu-
ğunuzla yeterince ilgilenmediğiniz için” ifadesi sen 
dili kapsamında değerlendirilir. Suçlayıcı bir mesaj 
içerdiğinden iletişim sürecinde bir çatışmaya yol 
açmıştır. Sorunun cevabı D seçeneği olmalıdır.

d

78. Bireylerin yaşadıkları sorunların farkına varabil-
meleri, sorunlarına çözüm yolu bulabilmeleri gibi 
amaçlarla edebî eserlerden veya yaşam öyküle-
rinden yararlanılması bibliyoterapi olarak adlan-
dırılır. Soru kökünde psikolojik danışman Cemre 
Hanım’ın velisine bir kitap önermesi bibliyoterapi 
tekniğinin kullanıldığını gösterir. 

a

79. İl ve ilçe genelinde rehberlik hizmetlerinin etkili yü-
rütülebilmesi için rehberlik ve araştırma merkezle-
ri kurulur. Her rehberlik ve araştırma merkezinde 
PDR hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri olmak 
üzere iki bölüm kurulur. İl - ilçe genelinde yapılacak 
rehberlik çalışmalarını içeren çerçeve programını 
hazırlamak RAM psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetleri bölümünün görevidir. Özel eğitime ihti-
yaç duyan öğrencilerin incelenmesi ve tanılanma-
sı görevi de özel eğitim hizmetleri bölümüne aittir. 
Ancak rehberlik ve araştırma merkezlerinin okullar 
üzerinde bir idari veya denetim yetkisi yoktur. Reh-
berlik servisi psikolojik danışmanlarının çalışmala-
rını denetleme görevi okul müdürlerinindir. 

c

80. Özel eğitim hizmetlerinin sunulmasında öğrencile-
rin yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim 
görmelerine öncelik verilir. Farklı bir ifadeyle in-
celemesi yapılan öğrenciler mümkün olduğu ka-
dar normal okullarda tutulmaya yani kaynaştırma 
eğitimine alınmaya çalışılır. E seçeneğinde verilen 
özel eğitim okullarına yerleştirilmelerine öncelik 
verilmesi gerektiği bilgisi doğru değildir. Öncelikle 
kaynaştırma tedbiri alınmaya çalışılır. 

e


