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1. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin açıklık 
ilkesine uygun davrandığı söylenebilir. Öğretimde 
açıklık ilkesine göre, dersin işlenmesi sırasında 
ne kadar çok duyu organının katılımı sağlanırsa 
öğrenme o ölçüde kolay, unutma da o ölçüde zor 
olur. Bu ilke konunun görülerek, ölçülerek, gözlem 
ve deneylerle incelenmesi, duyumların etkinliği ile 
yaşanmış bilgilerle öğrenilmesidir. Ayrıca soyut 
kavramlardan oluşan konuların öğretiminde açıklık 
(ayanilik) sözcük zenginliği ile sağlanır. Bu imgesel 
algının oluşturulması, konunun iyi anlaşılması, ve-
rilen örneklerin anlaşılabilirliği, çokluğu ve kullanı-
lan sözcüklerin çeşitliliği ile gerçekleştirilebilir.

C

2. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin jigsaw 
(ayrılıp birleşme) tekniğini uyguladığı söylenebilir.  
Bu tekniğe göre sınıflarda oluşturulan gruplarda 
konu gruptaki kişi sayısına bölünür. Her üye fark-
lı bir bölümü öğrenmek amacıyla konuyu seçer. 
Üyeler kendisinin olan bölümle ilgili gerekli bilgileri 
edindikten sonra diğer gruplarda kendisi ile aynı 
konuyu almış kişilerle bir araya gelerek uzman 
gruplarını oluştururlar. Daha sonra üyeler ken-
di gruplarına dönerler ve bilgilerini arkadaşlarıyla 
paylaşırlar.

A

3. Problem çözmenin aşamaları sırasıyla şu şekilde-
dir: 

 ● Problemin farkına varma

 ● Problemi kaynaklarıyla tanımlama

 ● Çözüm seçenekleri (hipotez) oluşturma

 ● Veri toplama ve analiz etme

 ● Hipotezleri test etme

 ● Sonuçlara ulaşma ve değerlendirme

C

4. Seçenekler incelendiğinde buluş yoluyla öğretim 
stratejisinin özellikleriyle ilgili olarak A, C, D ve E 
seçeneklerinin doğru olduğu söylenebilir. Ancak 
sınıf dışı veri kaynakları araştırılarak elde edilen 
öznel bilgilerin sınıflandırılmasıyla gerçekleşen 
stratejinin araştırma olduğu söylenebilir.

B

5. Seçenekler incelendiğinde A, B, D ve E’nin proje 
ve problem çözme yöntemlerinin ortak özellikleri 
arasında yer aldığı söylenebilir. Ancak öğrencile-
rin çalışmalarıyla ürün tasarlamaları sadece proje 
yöntemine özgü bir durumdur. Problem çözmede 
ürün tasarlamak söz konusu değildir.

C

6. Soru öncülü analiz edildiğinde Hasan Çavuş’un 
gösterip yaptırma tekniğini uyguladığı söylenebilir. 
Özellikle psikomotor davranışların ve bilişsel alanın 
uygulama düzeyindeki becerilerin kazandırılmasın-
da etkili olan bu yöntem öğretilecek becerinin ilk 
önce öğretici tarafından yapılarak açıklanmasıyla 
başlar. Bu aşamada gösterim tekniği uygulanmış 
olur. Burada öğretici yerine bir yönerge ya da video 
kayıt üzerinden de becerinin nasıl yapılacağı açık-
lanabilir. Ardından öğrencilerden izledikleri beceriyi 
yapmaya çalışmaları istenir. Bu süreçte öğrencilere 
yaptıklarıyla ilgili olarak anında dönüt ve düzeltme 
verilmelidir. Ancak soru kökünde bize bölük çavu-
şunun beceri, adımlarını uygulanmalı olarak açık-
ladığı aşamada hangi yöntem ya da tekniği kullan-
dığı sorulmaktadır. Bu aşamada kullanılan öğretim 
tekniği gösterimdir.

c
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7. Aktif öğrenme yaklaşımını göz önünde bulundu-
rarak öğretim etkinlikleri gerçekleştirmek isteyen 
öğretmenin düz anlatım yöntemi kullanması daha 
az uygundur. Çünkü anlatım yöntemi bilginin bir 
öğretici tarafından sunulmasını ve öğrencilerin pa-
sif dinleyici konumunda olması gerektiğini savunur. 

E

8. Soru öncülü incelendiğinde Ayşen’in görsel zekâ-
ya daha çok sahip olduğu söylenebilir. Bu yönü 
gelişmiş bireyler üç boyutlu düşünebilirler ve bir 
nesnenin arka planını da görebilirler. Hayal güçleri 
yüksektir, görerek ve gözlemleyerek yorumda bulu-
nabilirler. Yüzleri, renkleri, şekilleri hatırda tutarlar; 
yönleri yardım almadan bulabilirler.

C

9. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin rulman tek-
niğini kullandığı söylenebilir. Rulman bir tartışma 
tekniğidir ve sınıfta öğrencilerin iç içe iki çember 
oluşturmasıyla uygulanır. İç çemberdekiler dışa, 
dıştakiler ise içe doğru otururlar. Her öğrenci diğer 
çemberde karşısında oturan kişiyle belirlenen konu 
hakkındaki görüşlerini 1-2 dakika boyunca tartışır. 
Ardından çemberler bir sıra yana kayar ve her öğ-
renci diğer çemberde karşısına yeni gelen kişiyle 
tartışmaya devam eder. Bu işlem çemberler tam 
tur dönene kadar devam ettirilir. Rulman öğrencile-
rin iletişim becerilerinin gelişmesini, yeni görüş ve 
düşüncelerin paylaşılmasını, zengin bir bakış açısı 
kazanılmasını sağlar.

E

10. Altı şapka öğretim uygulamasının gerçekleştiği sı-
nıflarda alternatif çözüm yollarının üretilmesi onun 
yanal düşünme becerisine katkı sağladığını gös-
terir. Yanal düşünme becerisini kullanan birey en 
mantıklı geleni ve öne çıkanı kabul etmek yerine 
bir duruma farklı açılardan bakabilir. Bu düşünme 
becerisi, bir olaya farklı bakış açılarını kullanarak 
çok yönlü şekilde bakabilmeyi ve esnek düşünme-
yi sağlar. Birey yaratıcı, empatik, olumlu, olumsuz, 
objektif, öznel gibi pek çok bakış açısını bir arada 
kullanabilir.

D

11. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin proble-
me dayalı öğrenme yaklaşımını kullandığı söylene-
bilir. Problem çözme, öğrencilerin sorunları birincil 
veri kaynaklarına dayalı olarak çözdükleri yöntem-
dir. Sınıf içi ve dışında elde edilen bilgilerin bilimsel 
süreç becerileri kapsamında düzenlenerek bir so-
runun çözümünde kullanılmasını sağlar.

C

12. Seçenekler incelendiğinde rol oynama tekniğinin 
sınırlılıklarıyla ilgili olarak A, B, C ve D seçenekleri 
tekniğin sınırlılıkları arasında yer aldığı söylene-
bilir. E seçeneği bir sınırlılık değildir. Rol oynama 
tekniği öğrencilerin yaşamda karşılaşılabilecek du-
ruma hazırlanmasını sağlar.

E
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13. Soru öncülünde öğretmenin yararlandığı öğretim 
uygulamasının bilgi haritası olduğu söylenebilir. 
Bilgi haritası, bir metindeki önemli bilgilerin ve bu 
bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak gösteril-
me biçimidir. Bilgiyi haritalandırma, metindeki bilgi-
yi anlamak için metni iki boyutlu olarak yapılandırıl-
mış haritalara dönüştürme tekniklerinden biridir. Bu 
teknikte öğrenci nesnel bir tutumla var olan bilgisini 
çizgiler yardımıyla birbirine bağlar.

C

14. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin konferans 
tekniğini kullandığı söylenebilir. Konferans, bilim ve 
sanat konularında uzman kimselerin, dinleyicileri 
bilgilendirmek için yaptıkları konuşmalardır. Bilim-
sel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir 
görüşü anlatmak, bir tezi savunmak konferansın en 
belirgin amacıdır.

A

15. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin zıt panel 
tekniğini kullandığı söylenebilir. Bu teknikte önce-
likle bir lider seçilir. Daha sonra sınıf ikiye ayrılır. 
Sınıfın bir yarısı soru, diğer yarısı cevap grubu olur. 
Soru soran grup soruları hazırlar, cevap verecek 
grupsa sorulması muhtemel olan soruları düşüne-
rek cevapları hazırlamaya çalışır.

A

16. Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve D’nin araştır-
ma becerisine sahip bireylerin özelliklerinden oldu-
ğu söylenebilir. Ancak “Yenilikleri kabul ettirebilmek 
için ikna gücüne sahip olur.” özelliği girişimci birey-
lerin bir özelliğidir.

E

17. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin, öğrenci-
lerin ürün oluşturup bunu her öğrencinin inceleye-
bileceği yere koyup sunmalarını sağlaması sergi 
tekniğini kullandığını gösterir. Sergiler, kazandırıl-
mak istenen becerilerle ilgili olarak sunulabilecek 
ürünlerin düzenlenmesi ve öğrenciler tarafından 
incelenmesi amacıyla kullanılan bir öğretim uygu-
lamasıdır. Bu teknikte öğrenciler hem ürünler oluş-
tururken hem de ürünleri sergilerken öğrenmeler 
gerçekleştirirler. Bundan dolayı sergiler hem ürün 
hem de süreç değerlendirmeye imkân verir.

D

18. Soru öncülü incelendiğinde Hayri Öğretmen’in 
çoklu zekâ kuramına uygun olarak hareket etti-
ği söylenebilir. Çoklu zekâ kuramını dikkate alan 
öğretmenlerin, öğretim sürecini planlarken öğ-
renciler arasındaki bireysel farkları ve bir bireyde 
birden çok zekâ boyutunun bulunduğu görüşünü 
göz önünde bulundurmaları gerekir. Bundan dolayı 
eğitim durumları düzenlenirken yaşantı zenginli-
ği sağlamaları; olabildiğince farklı yöntem, teknik, 
materyal ve değerlendirme metotları kullanmaları 
oldukça önemlidir.

A
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19. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin sosyal 
öğrenme modelini dikkate aldığı söylenebilir. So-
ruda Fatih Öğretmen, soru-cevap sürecinde yanlış 
yanıt veren öğrenciyi cezalandırdığı takdirde öğ-
renciler bu durumu gözlemleyecektir. Bu şekilde 
derse katılım ihtimalleri düşecektir. Bu da sosyal 
öğrenme yaklaşımıyla ilgilidir. Çünkü sosyal öğren-
meler gözlem ve taklide dayanır.

D

20. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin simülasyon 
(benzetim) tekniğini uyguladığı söylenebilir. Bu tek-
nikte uygulama gerçeğine yakın yapay ya da sanal 
bir ortam oluşturularak gerçekleştirilir. Benzetim, 
özellikle psikomotor davranışları kazandırmada, bi-
reyleri gelecekte alacakları rollere hazırlamada ve 
mesleki deneyim kazandırmada kullanılabilir. Eğer 
öğretilecek beceri gerçek ortamda uygulanırken 
başarısızlık durumunda yaşamsal bazı tehlikeler 
ya da büyük maddi kayıplar ortaya çıkaracaksa 
öğrenciler gerekli tecrübeyi kazanana kadar oluş-
turulan yapay (temsili) ortamların kullanılması daha 
doğru olur.

A

21. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin beyin 
temelli öğrenmeyi kullandığı söylenebilir. Beyin 
paralel çalışan bir işlemcidir ve aynı anda birçok 
işlemi gerçekleştirebilir. Öğrenme fizyoloji ile ilgi-
lidir ve fizyolojik gelişimi etkileyen her türlü unsur 
bireyin öğrenmesini de etkiler. Öğrenme ortamında 
öğrenciye zengin alternatifler ve uyarıcılar sunula-
rak öğrenme anlamlı hâle getirilmelidir. Öğrenme-
de duygular etkilidir ve öğrenme ortamının olumlu 
duygulara dayanan bir atmosfere sahip olması ge-
rekir.

B

22. Yabancılaşmış öğrenci; zor öğrenir, okuldan kaçar 
ve okula karşı isyankârdır. Dersle ilgisi olmayan, 
katılım göstermeyen ve devamsızlık sorunu yaşa-
yan Melahat’ın yabancılaşmış öğrenci tipine sahip 
olduğu söylenebilir.

A

23. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin öğ-
renci merkezli etkinlikler gerçekleştirmek istediği 
görülmektedir. Bu durum öğrencilerin ilgi, ihtiyaç 
ve özelliklerine göre etkinliklerin düzenlenmesini 
gerektirir. Bir öğrenme sürecinde etkin katılımın 
sağlanması ve bu bağlamda sınıfta istenmeyen 
davranışların görülmemesi için öğretmenler planla-
ma sürecinden itibaren öğrenci isteklerini dikkate 
almalıdır. Bu da faaliyetleri onlarla birlikte planlayıp 
gerçekleştirmekle olur.

A

24. Öğretmen, yargılayıcı olmadan, düzgün, net, an-
laşılır, bir dil kullanmalıdır. Ayrıca ben dilini tercih 
etmelidir. Böylelikle öğrenciler ile etkili bir iletişim 
ortamı oluşturabilecektir. Bu bilgiler ışığında ön-
cülde yer alan olayı yaşayan bir öğretmenin seçe-
neklerde verilen ifadeler arasından B seçeneğinde 
yer alan “Biri bana neler olduğunu anlatabilir mi?” 
ifadesini kullanması problemin nedenini anlama ve 
etkili bir iletişim süreci oluşturma açısından daha 
doğru olacaktır.

B
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25. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin tepki-
sel modeli işe koştuğu söylenebilir. Tepkisel sınıf 
yönetimi modeli, davranışlar ortaya çıktıktan sonra 
verilen tepkilerle sınıf yönetiminin sağlanması ge-
rektiğini savunur. Bu modelde ödül ve ceza yoğun 
şekilde işe koşularak davranış kontrolü sağlanma-
ya çalışılır.

D

26. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin U düzeni 
yerleşimi kullandığı söylenebilir. Bu düzene göre, 
öğretmen her öğrenciye tek tek yaklaşabilme şan-
sına sahiptir. Bütün öğrencilerin bir gösterimi izle-
mesi gerektiği durumlarda daha çok tercih edilir. 
Büyük grup tartışması yapılacak durumlarda da 
kullanılabilir. Yüz yüze iletişimi destekler.

A

27. Soru öncülü incelendiğinde verilen görselin öğrenci 
tarafından anlaşılmadığı görülmektedir. Çünkü ve-
rilen görsel metinlerle zenginleştirilmeyerek hangi 
işaretin ne anlama geldiği veya görsel içerisinde 
işaretli alanların ne anlama geldiği metinle belirtil-
mediği görülmektedir. Bu kapsamda görseli metinle 
zenginleştirmenin daha uygun olduğu söylenebilir.

A

28. Yaparak yaşayarak öğrenmeler her zaman daha 
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Bu kap-
samda öğrencinin bütün duyu organını kullanarak 
yapma davranışı daha kalıcı öğrenmeler gerçek-
leştireceği söylenebilir.

A

29. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin gösteriler-
den yararlanmasının daha doğru olduğu söylene-
bilir. 

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

Ç
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Dale’in yaşantı konisi incelendiğinde başkalarının 
yardımıyla ve bütün duyu organına hitap edecek 
bir yaşantıdan yararlanmak isteyen öğretmenin 
gösteri yoluyla edinilen yaşantıdan yararlanması-
nın daha uygun olacağı görülmektedir.

B
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30. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin birebir 
öğretim (özel öğretici) yazılımlarını kullandığı söy-
lenebilir. Bu yazılım, belirli bir konu kapsamındaki 
bilgilerin öğrenciye onun kişisel hızında sunulma-
sını sağlar.

C

31. Dokuyu güçlendirme, bilginin görsel bir materyale 
eklenecek unsurların 3 boyutlu olması veya efekt-
lerle desteklenmesi resme bakan kişide dokunma 
hissi yaratmasıdır. Bu işlem görselde yer alan un-
surların inandırıcılığını artırır.

B

32. Soru öncülü incelendiğinde l ve ll. maddelerin in-
formal ve formal eğitimin ortak özellikleri arasında 
yer aldığı söylenebilir. Ancak lll. madde sadece in-
formal eğitim IV. madde ise sadece formal eğitim 
kapsamında yer alır.

a

33. Taba-Tyler modelinin aşamaları şu şekildedir:

İhtiyaçları (Gereksinimleri) Belirleme

Genel Amaçları Belirleme

Amaçları Saptama

İçeriği Belirleme

Öğrenme Yaşantılarını Belirleme

Öğrenme Yaşantılarını Düzenleme

Değerlendirme Yap

Sonuç Yeterli mi?

Ayrıntılı
İşleri

Formüle Et

İşlemleri
Tekrar Belirle

Başla

Hayır Bitir

Evet

C

34. Soru öncülünde eğitmenlerin elde ettikleri farkın-
dalıkları gözlem tekniğiyle sağladıkları söylenebi-
lir. Bu teknik, ihtiyaç belirleme sürecinde daha çok 
eğitimciler ve öğretmenler tarafından doğrudan 
kullanılabilmektedir. Gözlem, bir olay, nesne ya da 
canlının planlı bir şekilde izlenmesi sonucunda veri 
toplanmasını sağlayan bir ihtiyaç belirleme tekniği-
dir. Bu tekniğin en önemli yönü ilk elden ve anında 
bilgi elde edilmesini sağlamasıdır.

A
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35. Soru öncülü incelendiğinde sınavların bu şekilde 
düzenlenmesi çerçeve olma özelliğiyle ilgilidir. Ha-
zırlanan programlar konuları ana hatları ile ortaya 
koyan bir çerçeve sunmaktadır.

E

36. Merkeze alınan konular ve sorunlar çevresinde 
toplumun laboratuvar olarak görülmesinin ve bu 
yolla daha çok güncel sorunların çözülmesinin 
sağlandığı tasarım yaklaşımı çekirdektir. Bu tasa-
rımda programın merkezine toplumsal bir sorun 
yerleştirilir ve dersler merkezdeki bu sorun üze-
rinden ilişkilendirilir. Bu yönüyle tasarımın korelas-
yonel özellik gösterdiği de söylenebilir. Çekirdek 
tasarımında programlar öğrenci sisteme girmeden 
önce tasarlanır ancak belli değişikliklere de olanak 
sağlar. Öğrenciler derslerde programın merkezin-
deki soruna ilişkin çözümler üretmeye çalışırlar. Bu 
süreçte seçimlik derslere de yer verilebilir. Öğren-
ciler toplumu bir laboratuvar olarak görüp ürettikleri 
çözümleri toplumsal sahada uygulamaya dönüş-
türmeye çalışırlar.

C

37. Ölçme işlemi yapılırken kullanılan birimlerde bu-
lunması gereken özellikler vardır. Bunlar eşitlik, ge-
nellik, kullanışlılıktır. Ancak ölçme işlemi yapılırken 
kullanılan birimlerin evrensel nitelikte olması gere-
kir. Bu durum birimde bulunması gereken özellik-
lerden “genellikle” ilgilidir.

c

38. A seçeneğinde verilen örnek bağıl değerlendir-
meye, B seçeneğinde verilen örnek bağıl ölçüte, 
C seçeneğinde verilen örnek mutlak ölçüte, D se-
çeneğinde verilen örnek ölçmeye, E seçeneğinde 
verilen örnek mutlak değerlendirmeye örnek olarak 
verilebilir.

b

39. Mod, en çok tekrar eden puandır. Ranj ise sınıf-
ta en yüksek puanı alan öğrencinin puanından en 
düşük puanı alan öğrencinin puanı çıkarılarak bu-
lunur. 

Puan Öğrenci

10 5

30 10

60 15

100 5

35
+

15 kişi ile en çok tekrar en 
puan 60’tır. Yani 60 puan 
mod değeridir.

Toplam öğrenci

sınavdan alınan en yüksek puan 100’dür. En düşük 
puan ise 10’dur.

100 – 10 = 90 grubun ranjıdır.

c
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40. Sınıfın aritmetik ortalamasını ( )X  bulmak için sı-
navdan alınan puanların kişi sayısına bölünmesi ile 
bulunur.

5 :10 = 50

10 :30 = 300

15 :60 = 900

5 :100 = 500
+ +

35 1750

sınava katılan 
toplam kişi

↓ ↓
sınavda alınan 
toplam puan

X
35
1750

50==  testin aritmetik ortalamasıdır.

b

41. Madde güçlük indeksi bulunurken aşağıdaki formül 
kullanılır.

Güçlük indeksi 
(Pj)

=
Üst grup doğru + Alt grup doğru

2 gruptaki cevaplayıcı sayısı

Buna göre maddenin güçlük indeksi

, .P dur
100

20 10
100
30

0 30’j =
+

= =

c

42. En kuvvetli çeldirici doğru seçenek haricinde en 
çok işaretlenen seçenektir. Buna göre;

A seçeneği → 15

B seçeneği → 25

C seçeneği → 15

D seçeneği → 30

E seçeneği → 15

D seçeneği doğru cevap olduğu ve diğer seçenek-
lerde de en çok işaretlenen seçenek B(25) seçe-
neği olduğu için en kuvvetli çeldirici B seçeneğidir.

d

43. 

z puanı+3+2+10–1–2–3

T puanı80706050403020

Ham 
puan

Öğrencinin
puanı

84807672686460

Aritmetik
ortalama

Artimetik ortalamanın 72, standart sapmanın 4 ol-
duğu bir testten 80 puan alan bir öğrencinin T pua-
nı 70, z puanı +2’dir.

c
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44. Çoktan seçmeli testlerde şans başarısı vardır, an-
cak bu düzeltme formülü ile azaltılabilir. Puanlama-
sı objektiftir. Bu sebeple II ve IV. öncüller yanlış-
tır. Kapsam geçerliği yüksek olan çoktan seçmeli 
testlerde istatistiksel değerler önceden kestirilebilir. 
Hazırlanması zor, uygulanması kolaydır.

c

45. Öğrenci psikolojik raporları gibi öğrenci ile ilgili olan 
özel durumlar portfolyoların içinde yer almamakta-
dır. 

Portfolyoya neler konulabilir?

 ● Portfolyoların içerisine öğrenciye ve derse ait 
olmak koşuluyla her türlü çalışma konulabilir. 
Bunlar:

 ● Yazılı ödevler, ders notları, çizimler, modeller

 ● Bir kitap incelemesi

 ● Kavram yanılgılarının düzeltildiğini gösteren bir 
makale

 ● Problem çözme, tartışma ve grup proje rapor-
ları 

 ● Fotoğraflar, resimler, afişler

 ● Grup ödevleri veya grup çalışmaları 

 ● Öz/akran/grup değerlendirme formları

 ● Mülakat ve gözlem kayıt notları

 ● Portfolyo içeriği ile ilgili veliye ve/veya öğretme-
ne yazılan öğrenci mektupları

 ● Öğretmen kontrol ve değerlendirme listeleri

 ● Öğrencilerini ileride tekrar yapmak istediği 
ödevler

 ● Laboratuvar deney raporları, gözlem raporları

 ● Bir konuyla ilgili yazılmış kompozisyon

 ● Bir otobiyografi (Herhangi bir alandan olabilir.)

 ● Gazete veya magazin yazıları

 ● Gelecek ile ilgili planlanan hedefler 

 ● Konferans veya seminer notları

e

46. Yapı geçerliği ölçme aracını ölçmeyi amaçladığı 
yapıyı başka yapılara karıştırmadan eksiksiz öl-
çebilme derecesidir. Sosyal bilgiler öğretmenin 
yaptığı uygulamalar ile yapı geçerliği yüksek test 
hazırlamıştır diyebiliriz.

a

47. Ölçülen özelliğin gözlenen değeri ile gerçek değeri 
arasındaki farka ölçmede hata denir. Bütün ölçme 
işlemlerine aynı yönde ve miktarda karışan hataya 
sabit hata denir. Ölçme sonuçlarına belli bir sistem, 
mantık dâhilinde karışan hataya sistematik hata 
denir. Ölçme işlemine gelişigüzel, sistemsiz ve ka-
sıt olmadan karışan hataya tesadüfi hata denir. A 
seçeneği sistematik hata, B ve E seçenekleri sabit 
hata, C ve D seçenekleri tesadüfi hatadır.

a

48. Deneysel araştırmada doğrudan araştırmacının 
kontrolünde olan değişken yani araştırmanın se-
bebi bağımsız değişkendir. Deneysel araştırma-
da doğrudan araştırmacının kontrolünde olmayıp 
bağımsız değişkene göre farklılık gösteren yani 
araştırmanın sonucu olan değişkene araştırmanın 
bağımlı değişkeni denir. Buna göre araştırmanın 
bağımsız değişkeni kullanılan öğretim programı, 
bağımlı değişkeni öğrenci başarısıdır.

c
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49. Toplum hoş karşılamadığı davranışları toplumun 
hoş karşılayacağı bir biçimde sergilemek yüceltme 
savunma mekanizmasıdır. Küfür, seviyesiz davra-
nışlar normalde toplum tarafından hoş karşılanmaz 
ancak Harun filminde ve çektiği videolarda yine 
küfür edip seviyesizce davranışlar sergilemektedir 
ancak toplum eleştirmemektedir.

c

50. Tek yumurta ikizlerinin genetik yapısı aynıdır. Çift 
yumurta ikizlerinin ise farklıdır. Tek yumurta ikizleri-
nin kendi aralarındaki ilişki katsayısının çift yumur-
ta ikizlerinden daha fazla çıkması ve çevrenin aynı 
ya da farklı olmasının etki etmemesi zekâ üzerinde 
kalıtımın daha çok etkili olduğunu göstermektedir.

a

51. Organizmadaki gizil potansiyellerin zamanla açığa 
çıkması olgunlaşma olarak adlandırılır. Olgunlaş-
ma nitel bir kavramdır. Hem zihinsel hem de fizik-
sel olabilir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar soyut 
kavramları öğrenebilecek zihinsel olgunlukta de-
ğillerdir. Bu yüzden Ayşe doktorun söylediği yanlış 
anlamıştır.

e

52. Piaget’ye göre bireyin eldeki verilerden yola çıka-
rak olasılıklar üretmesi hipotetik düşünme olarak 
adlandırılır. Erman da geleceğe dair yorumlar yap-
tığı için hipotetik düşünme becerisi geliştirmiştir.

d

53. Erikson’a göre bireyler ergenlik döneminde kimlik 
bulmaya karşı kimlik karmaşası yaşarlar ve “Ben 
kimim?” sorusunu sorarlar. Bu konuda çalışan bir 
diğer kuramcı da Marcia’dır. Ona göre bireylerin bir 
kimlik arayışı içinde olmaları olumlu bir durumdur. 
Erman da siyasetle ilgilendiği için kendine bir siyasi 
görüş oluşturmaya çalışmaktadır. Bu yüzden kim-
lik arayışı içinde olan bireyler zaman zaman anne 
babaları ile ters düşüp tartışabilirler. Bu olağan bir 
durumdur ve aslında güzel bir şeydir. Ergenin kim-
liğini önemsediğini ve bir kimlik arayışı içinde oldu-
ğunun göstergesidir. Eğer bir ergen hiç anne baba-
sıyla tartışmıyorsa burada bir sorun var demektir.

c

54. Piaget’ye göre dünyayı anlamamızı sağlayan bil-
gi kalıpları şema (bilişsel yapı olarak adlandırılır). 
İnsanlar bir uyarıcı ile karşılaştıklarında ilk olarak 
o uyarıcıyı zihinlerindeki şemalar ile açıklarlar 
(özümleme). İnsanların perde kelimesini farklı şe-
kilde anlaması onların zihinlerindeki bilişsel yapıla-
rın yani şemaların farklı olduğunu gösterir.

b
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55. Freud’a göre bireyler bebeklik dönemlerinde oral 
dönemde olurlar. Oral dönemde libido ağız ve 
çevresindedir. Bu yüzden bebeklerin emzirilmesi 
ve beslenmesi önemlidir. Ancak gereğinden fazla 
emzirilen ya da beslenen  bebeklerde bu döneme 
saplanma olur. Bu döneme saplanan bireylerde de 
sigara içme, çok konuşma, çok yemek yeme, tırnak 
yeme, parmak emme gibi istenmeyen davranışlar 
gözlenebilir.

a

56. Bebekler ilk anlamlı kelimelerini yaklaşık bir yaş 
civarında söylerler. Bu yüzden bir yaşa kadar be-
beklerin çıkardıkları sesler anlamsız ve evrensel-
dir. Altı aylık bir bebeğin acıkınca ma-ma demesi dil 
gelişimi kuramlarına göre imkansızdır. 

d

57. Erikson’a göre bebekler 0-2 yaşları arasında temel 
güvene karşı güvensizlik duygusu yaşarlar. Bu dö-
nemde annenin çocukla ilgilenmesi, ihtiyaçlarını 
zamanında karşılaması, ona sevgi ile yaklaşması 
önemlidir. Bu durumda çocuk dünyanın güzel ve 
güvenilir bir yer olduğunu öğrenir ve ömür boyu 
kendini güvende hisseder.

a

58. Piaget’ye göre özerk dönemdeki bireyleri olayları 
değerlendirirken soyut düşündükleri için insanların 
niyetlerini de göz önüne alırlar. Aysun da öğretme-
nin yaşadığı duruma iyi niyetle yaklaşacağını dü-
şünmüştür. Bu durum onun özerk evrede olduğunu 
gösterir.

d

59. Kohlberg’e göre itaat ve ceza evresinde olan bi-
reyler ceza alma korkusu ile kurallara uyarlar. Eğer 
ceza almayacaklarından emin olurlarsa kuralları 
çiğnerler. Buna göre Ali itaat ve ceza evresinde-
dir. Çünkü öğretmeni gözlerken kopya çekmekte 
öğretmeni gözlemediği zamanlarda ise kuralları 
çiğnemektedir. Veli ise saf çıkarcı evrededir. Çün-
kü saf çıkarcı insanlar her şeyin karşılıklı olduğunu 
düşünürler ve bencildirler. Buna göre Veli de saf 
çıkarcıdır.

b
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60. Vygotsky’e göre bireyin kendi başına öğrenebile-
cekleri ile çevre yardımıyla öğrenebilecekleri ara-
sındaki farka yakınsak gelişim alanı denir. Bireyin 
çevreden aldığı yardımlar ve çevreden yardım ala-
rak öğrenmesi Vygotsky kuramında oldukça önemli 
bir yer tutar.

c

61. Öğrenilmiş davranışlar yaşantı sonucu oluşan ve 
kalıcı izli davranışlardır. Geçici davranışlar belirli 
bir faktör altında sergilenen bu faktör ortadan kalk-
tığında sergilenmeyen davranışlardır. Refleksler 
doğuştan gelen anlık, basit, tepkisel davranışlardır. 
İçgüdüler ise doğuştan gelen reflekslere göre daha 
karmaşık yapıdaki davranışlardır. Örnekler incelen-
diğinde I numaralı örnek geçici davranıştır. II ve V 
numaralı örnekler öğrenilmiş davranışlardır. III nu-
maralı örnek içgüdüsel davranış, IV ve VI numaralı 
örnek ise reflekstir. Buna göre D seçeneğindeki 
ifade yanlıştır.

d

62. Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için bireyin öğ-
renme durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 
Buna sonuçlar hakkında bilgi ya da dönüt denir. 
Filiz de girdiği sınav sonucunda öğrenme durumu 
hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu için Aslı’ya 
göre daha çok başarılı olmaktadır.

e

63. Pavlov’un tepkisel koşullanma kuramına göre or-
ganizma için başlangıçta herhangi bir anlam ifade 
etmeyen yani nötr bir uyarıcı onun için doğuştan 
bir tepki uyandıran bir uyarıcı ( koşulsuz) ile eşle-
şerek tepki oluşturur hâle gelir yani koşullu uyarıcı 
olur. Bu uyarıcıya verilen tepki de koşullu tepkidir. 
Hakan için öğretmen ve soru başlangıçta nötr bir 
uyarıcı iken koşulsuz uyarıcı olan acı ile eşleşti ve 
Hakan Öğretmen’in sorduğu soruya tepki verir hâle 
geldi. Bu tepkiler ise koşullu tepkilerdir.

c

64. Organizmanın yaptığı bir davranıştan sonra ortam-
dan istenmeyen bir uyarıcının çıkması sonucu o 
davranışı daha sık yapması olumsuz pekiştirmedir. 
D seçeneğindeki ifade olumsuz pekiştirme değil 
cezadır. Çünkü birey yaptığı bir davranışın kötü 
sonuçlanması sonucu o davranışı bir daha yap-
mamış. Davranışın sıklığında bir azalma olmuştur. 
Pekiştirme olsaydı davranışı daha sık yapması ge-
rekirdi. 

d
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65. Model’in davranışlarının cezalandırılması sonucu 
gözlemcinin davranışlarında azalma olması dolaylı 
ceza kavramı ile açıklanır. Murat Bey de eski öğ-
rencilerine yaptıklarını anlatmış ve o öğrencilerine 
yaptıkları sınıftaki öğrenciler için dolaylı ceza işlevi 
görmüştür.

e

66. Bireyin davranışlarını kendisine göre uyarlaması, 
kendisine uygun planlar yapıp bu planlara uyabil-
mesi öz düzenleme kapasitesinin yüksek olduğunu 
gösterir. Örnek incelendiğinde Bayram Hoca’nın öz 
düzenleme kapasitesinin Furkan Hoca’dan daha 
yüksek olduğu görülmektedir.

b

67. Uzun süreli belleğe yollanacak bilgilerin ilk harfle-
rinden bir şifre oluşturup uzun süreli belleğe yolla-
mak ilk harf yöntemidir.

d

68. Gestalt kuramına göre birey her şeyi tam olarak 
algılama eğilimindedir. Bu durum tamamlama il-
kesi olarak açıklanır. Bu yüzden zihin yarım kalan 
uyarıcıları tamamlamaya çalışır ve bir uyarıcı ya-
rım kaldığı zaman daha çok akılda kalır. Bu yüzden 
öğrencilerin hepsi öğretmenin tam olarak nerede 
kaldığını hatırlamışlardır.

a

69. Bireyin bir problemin bileşenleri arasındaki ilişkileri 
anlayıp aniden probleme çözüm ürettiği öğrenme 
şekli içgörüsel (kavrayarak/kavrama yoluyla) öğren-
medir. Özgür de mangalı nasıl yakacağını aniden 
bulduğu için bu durum içgörüsel öğrenme örneğidir.

b

70. İnsancıl kuramcılara göre öğrenme öğrenci mer-
kezli olmalı. Öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları dikka-
te alınmalı. Öğretmen konuları veren konumunda 
değil öğrenme sürecinde öğrencilere rehber konu-
munda olmalı.

c
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71. Çağdaş eğitim bireylerin tüm yönleriyle gelişme-
lerini, toplumsal yaşama katkı sağlamalarını, ken-
dileriyle barışık ve üretken olmalarını amaçlar. 
Toplumla uyumlu olmak, toplumun değerlerini sor-
gulamadan kabul etmek anlamında değildir. Bu ne-
denle, D seçeneğinde verilen çağdaş eğitim anlayı-
şına uygun değildir. Çünkü bazı durumlarda toplum 
değerleri insan haklarına aykırı olabilmektedir.

d

72. Her öğrencinin yetenekleri ve bu doğrultuda aka-
demik alandaki başarıları farklıdır. Bu durumun ka-
bul edilmesi ve her öğrencinin ayrı olarak değerlen-
dirilmesi rehberlik ilkelerinden bireysel farklılıklara 
saygı ilkesinin gereğidir. Öğretmenlerin öğrencileri-
nin aynı başarıyı göstermelerini beklemeleri, birey-
sel özelliklerinin yani bireysel farklılıklarının dikkate 
alınmaması anlamına gelir. Bu durumda en uygun 
biçimde C seçeneğinde ifade edilmiştir.

c

73. Bir insanın kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında ol-
ması kendini tanıma kapsamındadır. Bu özellikleriyle 
barışık olmaları, hatalı yönlerinin olabileceğini kabul 
etmeleri, güçlü ve zayıf yönleriyle barışık ve uyumlu 
olmaları ise kendilerini kabul ettiklerini gösterir.

a

74. Rehberlik hizmetlerinde ilgilerin ortak bir anlayışa 
sahip olabilmesi için rehberlik hizmetleri konusun-
da bilgilendirmeleri gerekir. Okul rehber öğretmen-
lerinin, öğrenciyle ilgili diğer kişilere yönelik yapmış 
oldukları bilgilendirme çalışmaları, müşavirlik hiz-
metleri kapsamında yer alır. Bir okul rehber öğ-
retmeninin, ortak bir anlayış ve iş birliğini sağlama 
amacıyla öncelikle müşavirlik (konsültasyon) hiz-
metlerinden faydalanması gerekir.

a

75. Bireylerin kendi benlikleriyle barışık ve uyumlu 
olma düzeyi öz saygılarını gösterir. Kendi ben-
likleriyle barışık ve uyumlu bireylerin öz saygıları 
yüksektir. Öz saygıları yüksek bireyler çevreleriyle 
sağlıklı ilişkiler kurabilir, duygularını ifade etmekten 
çekinmezler. Diğer insanlarla saygıya dayalı bir 
ilişki kurarlar ve iletişim becerilerinde başarılıdırlar. 
Bu yüzden eleştirel ve suçlayıcı bir dil kullandıkları 
ifadesi doğru değildir.

c

76. Gerçekçi tipler; açık havada yapılan mesleklere ilgi 
duyan, fiziksel olarak güçlü, nesneleri tamir etme 
gibi konularda başarılı bireylerdir. Gerçekçi tipe 
uygun meslekler arasında ziraat alanı, mühendis-
likler, spor alanı gibi meslekler yer alır.  Rehber öğ-
retmenin, Nazan’a mühendislik alanını önermesi, 
“Holland mesleki tercih envanteri” sonuçlarına göre 
gerçekçi tipinin daha baskın olduğunu gösterir. 

d
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77. Bir grubun sosyal yapısını, grup içi ilişkileri, liderle-
ri, yalnızları ve reddedilenleri belirlemek amacıyla 
sosyometri tekniğinden yararlanılır. Ancak sosyo-
metri tekniği ile bireylerin seçilme nedenlerini ilişkin 
bilgi elde edilemez. Yani bir öğrencinin lider veya 
reddedilen olduğu bilgisi sosyometri ile elde edilir-
ken, neden lider veya reddedilen olduğu hakkında 
bilgi alınamaz. Bu nedenle sosyometri tekniğinden 
sonra “kimdir bu” tekniğinin uygulanması grup içi 
ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kimdir bu 
tekniğinde, öğrenciler arkadaşlarının özeliklerine 
ilişkin bilgi verdikleri gibi kendilerini nasıl gördükle-
ri hakkında da bilgi paylaşırlar. Bu yolla tercih ne-
denlerine ilişkin bilgi toplanmış olur. Aynı zamanda 
öğrencilerin kendi özelliklerinin ne derece farkında 
oldukları hakkında da bilgi toplanmış olur.

b

78. Daha çok okul öncesi ve ilkokul döneminde uygu-
lanan arzu listesi ile çocukların hayatlarındaki do-
yurulmamış istek ve beklentilerinin, sıkıntılarının ve 
huzursuzluklarının kaynağını belirlemek amaçlanır.  
Uygulamada öğrencilere, sihirli bir gücünüz olsa ne 
yapardınız, piyangodan ikramiye çıksa ne almak 
isterdiniz, üç dileğiniz ne olurdu gibi sorular yö-
neltilir ve öğrencilerin cevapları kaydedilir. Verilen 
durumda Gül Hanım’ın yararlandığı bireyi tanıma 
tekniği arzu listesidir.

d

79. İl ve ilçelerde rehberlik hizmetlerinin etkili yürütüle-
bilmesi için rehberlik ve araştırma merkezleri açılır. 
Rehberlik ve araştırma merkezleri okullar gibi millî 
eğitim müdürlüklerine bağlıdır. Rehberlik ve araş-
tırma merkezleri, okullardaki rehberlik hizmetleri-
nin etkili yürütülmesi konusunda gerekli katkıyı ve 
yardımı sağlar. Ancak rehberlik ve araştırma mer-
kezlerinin okullar üzerinde herhangi bir amir yetkisi 
yoktur. B seçeneğinde verilen rehberlik ve araştır-
ma merkezlerinin görevlerine ilişkin yanlış bir bil-
gidir. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun 
kurulmasından okul müdürleri sorumludur.

b

80. Bireyselleştirilmiş eğitim programları öğrencinin 
eğitim gördüğü okullarda oluşturulan “BEP Geliştir-
me Birimi” tarafından hazırlanır. Öğrencinin devam 
ettiği eğitim programı ve eğitime ilişkin bireysel 
özellikleri dikkate alınarak her öğrenci için ayrıca 
hazırlanır. Uzun süreli ve kısa süreli hedeflerin be-
lirlenmesi de okuldaki ekip tarafından yapılır. Seçe-
nekler içinde sadece C seçeneğinde verilen birey-
selleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasına 
ilişkin doğru bir bilgidir.

c


