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1. Örnek olay yöntemi, buluş yoluyla öğrenme stra-
tejisine uygun olarak düzenlenen bir tartışma çe-
şididir. Bu yöntem aracılığı ile öğrenciler, gerçek 
hayatta yaşanmış ya da yaşama olasılığı olan 
problem durumu ile ilgili tartışırlar. Örnek olay yön-
teminin aşamaları şöyledir:

 I. Örnek olayın sunulması

 II. Anlaşılmayan yerlerin sorulması

 III. Öğrencilere yönlendirici sorular sorularak dü-
şünmeye sevk edilmesi

 IV. Öğrencilerden alternatif çözüm önerilerinin 
alınması

 V. Öğrencilerin örnek olayı kendi cümleleriyle ye-
niden yazması

Örnek olay yöntemi ile yaratıcı düşünme, sorgu-
lama yapma, empati kurma, problem çözme gücü 
kazanma, sosyalleşme, öğrenilenlerle yaşam ara-
sında bağ kurma gibi bilişsel ve duyuşsal beceriler 
kazanılır. Ancak örnek olay yöntemi devinişsel be-
ceriler kazandırmaz.

e

2. 5N - 1K yöntemi problemin tanımlanması aşama-
sında bilgiler toplanılan bir yardımcı yöntemdir. Ne, 
nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim gibi sorular-
la problemin kaynakları ile tanımlanmasını sağlar. 
Soruda verilen metin incelendiğinde;

Kim: Prenses adlı kedi

Nasıl bir kedi: Mavi gözlü, beyaz tüylü

Neden ciğeri yedi: Karnı aç olduğu için

Nerede yaşıyor: Salondaki küçük bir bölmede

Sorularının karşılığı bulunmaktadır. Ancak “Ne za-
man?” sorusu ile ilgili bir tanımlama yapılmadığı 
için zamanla ilgili bir bilgi toplanamamaktadır.

c

3. Altı şapkalı düşünme tekniği, problem durumları ile 
ilgili farklı açılardan çözüm üretme, sistemli düşü-
nerek karar vermeye dayalı bir tartışma tekniğidir. 
Şapkaların özelliği şöyledir:

Beyaz şapka: Nesnel bir şekilde bilgi toplama

Kırmızı şapka: Öznel yorumlar yapma ve duygu-
sallık

Siyah şapka: Dezavantajları düşünme

Sarı şapka: Avantajları düşünme

Yeşil şapka: Alternatifleri düşünme ve yaratıcılık

Mavi şapka: Mantıklı ve sistemli düşünerek karar 
verme

Soru bu doğrultuda analiz edildiğinde, A seçene-
ği siyah, B seçeneği sarı, C seçeneği kırmızı, D 
seçeneği beyaz, E seçeneği ise yeşil şapkaya ait 
düşüncelerdir.

e

4. PYP yaklaşımı araştırma, inceleme, yaratıcılık, 
eleştirel bakış, iş birliği, girişimcilik gibi yeterlilikleri 
kazandıran çağdaş bir yaklaşımdır. Bu tür prog-
ramlarda rekabet gibi geleneksel beceriler kazan-
dırılmaz.

e

5. Alan gezileri problem çözme, çevre ve okul arasın-
daki ilişkiyi kurma, somut yaşantılar kazandırma 
sosyalleşme, birincil elden ve asıl kaynağından 
bilgiye ulaşma, gerçek yaşam becerileri edinme, 
kavram öğrenme maksatlı düzenlenen derslik dışı 
öğretim yöntemidir. Etkin katılım sağlaması, öğret-
menin yoğun bir çaba sarf etmesi ve maliyetli olma-
sından dolayı ekonomik bir öğretim tekniği olduğu 
söylenemez.

d
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6. Ekip destekli öğretim, Trump tarafından geliştirilen 
ve birkaç öğretmen ya da uzmanı öğretim etkinlik-
lerini birlikte yürüttükleri öğretim yaklaşımıdır. Ekip 
destekli öğretim göreve yeni başlayan öğretmen-
lerin yetişmesinde yardımcıdır. Bu yaklaşım hem 
okuldaki kaynakların etkili kullanımını hem de öğ-
retmenlerden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlar. 
Öğretmenlerin ekip içinde becerilerinin geliştiği bu 
yaklaşımda öğretmen ya da uzmanlar arasında her 
zaman uyum gözlenemeyebilir.

c

7. Bir drama tekniği olan rol yapmada, öğrenciler ken-
dilerini bir kişi ya da nesne yerine koyarak canlan-
dırma yaparlar. Daha çok empati ve kişiselleştirme-
nin ağırlıklı olarak kullanıldığı rol yapma tekniği ile 
öğrenciler sanat becerilerini ve iletişim becerilerini 
sınıf ortamında geliştirirler.

d

8. Iraksak düşünme problem çözümünde alternatif 
(çok seçenekli) düşünme becerilerinin geliştirildiği 
bir yaratıcı düşünme becerisidir. Öğrencilerde bu 
düşüncenin geliştirilmesi için açık uçlu sorular so-
rulması ve öğrencilerin kendi düşüncelerini  ifade 
etmelerine olanak sağlanmalıdır.

c

9. Kuantum öğrenme, olayların tekli nedenleri ve so-
nuçları yerine olasılıkların ve farklılıkların önemli ol-
duğunu vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma 
göre aynı şeyler aynı şartlar altında aynı sonuçları 
doğurur anlayışını ortadan kaldırmıştır. Artık öğret-
me değil öğrenmeyi öğrenme kavramı dikkat çek-
mektedir. Öğrenciler bilgiye ulaşma yollarını bilmeli 
ve öğretmen rehberliğinde etkili ve verimli çalışma 
yollarını işe koşmalı ve bireysel farklılıklara uygun 
olarak problem çözme becerilerini geliştirmelidir.

b

10. Belgin Öğretmen’in dersinde uyguladığı iş birlikli 
öğretim tekniği “Karşılıklı sorgulamadır.” Öğrenci 
gruplarının öğretmenin yönlendirici soruları ile tar-
tıştıkları bu teknikte sosyalleşme ve iletişim beceri-
leri kazandırma hedeflenir.

b

11. Köşelenmede, uygun problemler seçilir ve açıkla-
nır. Olası çözümlerden tartışmalı olanlar seçildikten 
sonra çözüm önerileri kartonlara yazılıp sınıfın be-
lirli köşelerine asılarak öğrencilerin uygun bulduk-
ları çözümün olduğu köşeye gitmeleri istenir. Aynı 
köşeye gidenler grup oluşturur ve neden o çözümü 
seçtiklerini gerekçesiyle tartışır. Daha sonra sınıfça 
karar alınır ve tartışma sona erer.

e



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

4 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-3

12. Düşün - eşleş - paylaş öğretim tekniği öğrencile-
rin bir konu üzerinde önce bireysel olarak düşünüp 
hazırlık yaptıkları, ardından ikili yani eşli çalışma 
grupları ile çalışmalarını sürdürdükleri ardından 
üçlü gruplarda fikirlerini paylaştıkları bir tekniktir. 
Gruplar, bu öğretim tekniği ile probleme dair elde 
ettikleri çözüm önerilerini birlikte tartışarak fikir alış-
verişi yapar. En son grupların sınıfa sunum yapma-
ları ile etkinlik tamamlanır. Kartopu tekniğinde ise 
tartışma gruplarının 2, 4, 8 kişi şeklinde katlanarak 
ilerlemesi gerekir.

e

13. Metafor ya da benzetme öğretim tekniği kavram 
öğretiminde bilinen bir kavramla bilinmeyen bir 
kavram arasında çeşitli açılardan benzerlik ilişkisi 
kurma yoluyla gerçekleşir. Beynin cevize benzetil-
mesi, dolaşım sisteminin trafik akışına benzetilme-
si, insan vücudunun arabanın çalışma sistemine 
benzetilmesi bu tekniğe örnek olarak verilebilir.

d

14. Programlı öğretime uygun olarak yürütülen bir 
derste, herhangi bir yöntem, teknik ya da yakla-
şım belirlenirken önce davranışsal amaçlar yani 
hedefler belirlenir. Bu davranışsal amaçlara uygun 
olarak programın konuları yani üniteleri aşamalı bir 
şekilde sıralanır. Öğrencilerin sürece etkin katılım-
ları sağlanarak sorularla konular pekiştirilir. Tüm bu 
etkinlikler öğrencinin kendi hızına uygun bir şekilde 
ilerlemesine de olanak sağlayacak şekilde yürütülür.

a

15. Gagne’nin öğretim durumları modeline göre bir 
öğrenme ürünü olan “Bilişsel Strateji”ye göre öğ-
renciler öğrenme yapılarına kendinden bir şeyler 
katarlar ve metabilişsel düşünme süreçlerini işe 
koşarlar. Daha etkili bir yol bulma, kendi öğrenme 
yollarını fark etme ve kendi öğrenme sorumlulukla-
rını alma bu öğrenmenin özellikleridir.

c

16. Okulda öğrenme modeline göre, öğrencinin bir öğ-
renme birimini anlayabilmesi için gerekli olan ön 
koşul öğrenmeleri, sayısal ve sözel yetenekleri “öğ-
retimden yararlanma yeteneği” olarak belirtilir. Bu 
öğretim etkinliğinden yararlanılması için, öğrencile-
rin konuyla ilgili ön öğrenmelerinin yeterli olmasına 
özen gösterilmelidir.

a

17. Global düşünme bir diğer adıyla bütünleştirici dü-
şünme, Novak tarafından geliştirilen kavram harita-
ları ve Buzan tarafından geliştirilen zihin haritaları 
ile düşünmedir. Bu yollarla yapılan düşünmelerde 
insan zihindeki dağınık bilgi kavramlar bir araya 
getirilerek örgütlenir. Ön bilgilerle yeni bilgilerin 
ilişkilendirilmesi, kendine özgü planlar yapma ve 
görsellerle edinilen somut yaşantılar global düşün-
mede önemlidir. Bu düşünme yoluyla kavram yanıl-
gıları da giderilir. 

c
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18. Çoklu zekâ kuramına göre, uygulanan farklı yön-
tem ve teknikler öğrencilerin farklı zekâ alanlarının 
gelişmesini sağlar. Problem çözme yöntemiyle ne-
den - sonuç ilişkisi kurulur ve mantıksal çıkarımlar 
yapılarak hipotezler geliştirilir. Bu yönüyle problem 
çözme mantıksal ve matematiksel zekâya uygun-
dur. İş birlikli öğrenme sosyal zekâyı, bireysel ça-
lışma öze dönük zekâyı, alan gezisi ise doğa zekâ-
sını geliştirir. Sergi yöntemi ile de çocukların görsel, 
bedensel ve sosyal zekâları gelişir.

b

19. Yansıtıcı gözlem, durumları dikkatlice gözleme, na-
sıl gerçekleştiğini düşünme, varlıkların oluşumunu 
ve özünü kavramaya çalışma ve edindiği izlenim-
lerini kayıt altına almaya dayalıdır. Bu öğrenme 
biçimine sahip öğrencilerde öze dönük yani kişisel 
zekâ baskındır. Bu tip öğrencilerin kendi farkında-
lıkları gelişmiştir ve kendi duygu ve düşüncelerine 
güvenirler.

c

20. Sunuş yoluyla öğrenmenin aşamaları şöyledir:

 ● İçeriğin düzenlenmesi ve ön organize edicilerin 
sunulması

 ● Kavram ilke ve genellemelerin açıklanması

 ● Açıklamaların örneklerle desteklenerek bilişsel 
yapının güçlendirilmesi

 ● Aktarılan içeriğin özetlenmesi

 ● Öğrencilerden öğrenilen kavramlara ilişkin açık-
lama ve örnek istenmesi

Tüm bu aşamalar öğretmen tarafından planlanır.

b

21. Worksop (çalıştay) belirli bir konuda yeterli bilgiye 
sahip olan öğrencilerin kısa bir zaman içerisinde 
belirli bir yerde toplanarak konuyla ilgili sorunları 
ve bunları çözme yollarını tartıştıkları bir öğretim 
tekniğidir. Bu teknik kazanımların en az uygulama 
düzeyinde olduğu durumlarda daha etkili şekilde 
kullanılabilir. Grup üyeleri önce beyin fırtınası ya-
par daha sonra çözüm yollarını özetler ve bir rapor 
hazırlanır.

e

22. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama, öğrenme güç-
lüğü çekme, okuduğunu anlamama ve ifade ede-
meme, şiddete uğrama, etkili ve verimli çalışa-
mama gibi nedenlere dayalı sorunlar yaşanıyorsa 
rehberlik biriminin bilgisine ve bu birimlerden elde 
edilecek verilere göre hareket edilmelidir.

d

23. Sınıfta istenmeyen davranışların yönetiminde öğ-
rencilerin derse dikkatini sağlamak için öncelikle 
onlarla “göz teması” kurulmalıdır. Öğrencinin dav-
ranışı sönmeye başladı ve derse adaptasyonu 
sağlandıysa öncelikle “görmezden gelme” yapıl-
malıdır. Eğer öğrenci ya da öğrenciler istenmeyen 
davranışı sürdürüyorsa sözlü uyaran verilmelidir.

e
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24. Öğretimsel lider, ders öğretimini esas alan ve 
dersin hedefine göre konuları yöntemler ve ölç-
me araçları belirleyen ve buna göre hareket eden 
özelliklere sahiptir. Bu lider tipinde, öğretim prog-
ramlarının amaçları çerçevesinde planlama yapma 
özelliği hâkimdir.

c

25. Sınıfta çekingen, utangaç, yalnız, arka planda kal-
mış ve fark edilmeyen öğrencilere gölge öğrenci 
denir. Bu öğrenciler süreçte etkin katılım sergile-
mek yerine örtük katılım sergilemeyi tercih ederler. 
Bu öğrencilerin seviyelerine uygun sorular sorulup 
konuşmaya teşvik edilmeleri, açık uçlu sorularla 
düşüncelerinin alınması, grup faaliyetleri ile sos-
yalleştirilmeleri gerekir. Evet ya da hayır gibi seçe-
nekleri olan kapalı uçlu sorular bu tip öğrencilerin 
gelişimine katkı sağlamaz.

a

26. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, yetenek ve gelişim özellik-
lerinin dikkate alınarak sınıf yönetiminin benimsen-
diği model “gelişimsel” modeldir. Bu modele göre, 
öğrenciler arasında bireysel farklılıklar ve öğrenci-
lerin öğrenme stilleri oldukça önemlidir. Gelişimsel 
modelde, öğrencilerin zihinsel, dilsel, bedensel, 
kişilik vb. özellikleri açısından sınıf yönetimi benim-
senir.

c

27. Uzaktan eğitim sistemli ağlarla ortak bir öğrenme 
içeriğinin zaman ve mekân sınırı olmadan tv, rad-
yo, internet ve yazılı materyallerle öğrenime sunul-
masıdır. Bu yaklaşım daha çok sınıf içi etkinliklerin 
yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda tercih  
edilir. Oldukça fazla duyu organına hitap etmesi, 
bireysel çalışma olanağı sağlaması açısından ve 
zengin materyal olanaklarının sunulması açısından 
dikkat çeken bir yaklaşımdır.

a

28. 

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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Koninin tepesinden tabanına inildikçe 

 ● Yaşantılar daha somut hâle gelir.

 ● Öğretim daha basit şekilde gerçekleşir.

 ● Duyu organı sayısı artar.

 ● Öğrenilenler daha kalıcı hâle gelir.

 ● Öğrenilenlerin günlük yaşama transferi ve farklı 
durumlara genellenebilme becerisi artar.

 ● Öğretim daha açık ve anlaşılır hâle gelir.

 ● Yapılacak etkinliğe ayrılması gereken süre ar-
tar.

 ● Proje etkinliği doğrudan doğruya maksatlı ya-
şantılar kapsamında yer alır.

d
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29. Kavramlar ve kavramlara ait özelliklerin iki boyut-
lu bir tabloda eşleştirildiği görsel çalışma anlam 
çözümleme tablosudur. Öğrencilerin sürece etkin 
katıldıkları bu öğretim aracı ile kavram öğrenme 
ve kavram yanılgılarını belirleme gerçekleşir. Tab-
lonun dikey boyutunda kavramlar yatay boyutunda 
ise özellikler yazar. Öğrencilerden eşleştirme yapa-
rak kavram öğrenme ve varsa kavram yanılgılarını 
ortaya çıkarma hedeflenir.

e

30. Soru öncülünde verilenler incelendiğinde öğretme-
nin sanal platformlar arasında yer alan dijital öykü 
uygulamasından yararlandığı söylenebilir. Dijital 
öykü: sanal bir ortamda ses, resim, grafik, görüntü, 
müzik ve metne dayalı anlatımlar oluşturulmasıdır.

a

31. Öğretim amaçlı özel öğretici yazılımları ya da bire- 
bir öğretim yazılımları, belirli bir ders içeriğini öğ-
renciye kazandırmakta kullanılmaktadır. Belirli bir 
konu ya da kavram öğretmeye yönelik programlar-
dır. Amaç yeni bir konuyu öğrenciye sunmaktır. İyi 
hazırlanmış bir uygulamada yeni kavramlar anlamlı 
parçalara ayrılır ve öğrencilerin kavramları anlayıp 
anlamadıkları sık sık kontrol edilir.

e

32. Programın içeriğine yapılan yeni bilgi eklemeleri ve 
içerikten çıkarılan eski bilgiler içeriğin genel yapısı-
nı bozmuyorsa “denge”, öğrenciler okuduklarından 
ana fikir çıkarıyorlarsa “soyutlama”, içeriğin sade, 
anlaşılır ve kullanışlı olması “optimal yapı” ilke ya 
da stratejisi olarak ifade edilir.

d

33. Öğretim programı; hedef, içerik, eğitim durumları 
ve değerlendirme ögelerinden oluşur. Bu ögeler-
den herhangi birindeki değişimin bütün ögeleri et-
kilemesi “dinamiklik” özelliği olarak ifade edilir. Bu 
ilişkide hedefe göre içerik; hedef ve içeriğe göre 
eğitim durumları; hedef, içerik, eğitim durumlarına 
göre değerlendirme ögesi belirlenir.

c

34. Bloom’un yenilenen bilişsel alan taksonomisin-
de en üst düzey yaratmadır. Ürün tasarlama, fikir 
önerme, özgün bir eser oluşturma, yapılandırma, 
ön bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirerek orijinal bir 
yapı meydana getirme, sentez, alternatif çözümler 
üretme ve farklı açılardan düşünce ifade etme ya-
ratma basamağı ile doğrudan ilgilidir.

e
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35. Örgütleme, farklı değerleri bir araya getirme, değer-
ler arasındaki çelişkileri çözümleme ve iç tutarlılığı 
olan bir değer sistemi oluşturma ile ilgilidir. Bu ba-
samakta yeni değerler oluşturulur. Bu basamakta 
kararlı oluş, süreklilik, yeni bir bilgiyi organize etme 
gibi kazanımlar gerçekleşir. Almaya açıklık, farkı-
na varma, algıda seçicilik, farkları görme “Alma”; 
istekli oluş, zevk alış, razı oluş “tepkide bulunma”, 
zaman ayırma, önemseme, adanma, kabul etme, 
“değer verme”, alışkanlık hâline getirme, kişiliğe 
sahip oluş, savunma, gözden geçirme, hizmet 
etme, çözme, kullanma ise “kişilik hâline getirme” 
basamağı ile ilgili kazanımlardır.

e

36. Çocukların mahalledeki akranlarından öğrenmesi 
“informal eğitim”, Bir ders kapsamında ve siste-
me kayıtlı olarak internet yoluyla ders öğrenme ve 
ders takibi “formal eğitim” ile ilgilidir. İnformal eğitim 
plansız, formal eğitim planlı etkinliklerle gerçekleşir.

a

37. Ölçme, değişkenlerin gözlemlenerek gözlem so-
nuçların sayı ve/veya sembollerle gösterilmesi sü-
reci olarak tanımlanmaktadır. Buna göre II, IV ve 
V öncülleri ölçme işlemidir. Değerlendirme ölçme 
sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak yargıda 
bulunulması sürecidir. Buna göre I. öncül değer-
lendirmedir. Ölçüt, değerlendirmeye dayanak teşkil 
eden, ölçme sonuçlarının karşılaştırılmasında esas 
alınan niceliklerdir. Buna göre III. öncül ölçüttür.

b

38. Bitirme süreleri söz konusu olduğunda mutlak bir 
başlangıç noktası (sıfır) ve eşit bölmelenmiş birim-
ler kullanıldığından eşit oranlı ölçek düzeyinde bir 
ölçme işlemi yapılmıştır diyebiliriz.

b

39. Gerçek manada yokluğu bildiren, ölçülen özelliğin 
var olmadığı sıfıra mutlak sıfır denir. Gerçek yokluk 
bildirmeyip sonradan insanlar tarafından belirlenen 
sıfıra bağıl sıfır denir. Buna göre A, B, C ve E seçe-
nekleri bağıl sıfır, C seçeneği mutlak sıfırdır.

c
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40. Hem eş değerlilik hem de kararlılık anlamında gü-
venirlik belirleyen yöntem paralel formlar yöntemidir.

b

41. Geçerliği etkileyen faktörler:

 ● Her türlü hata, geçerliği olumsuz etkiler. Sabit 
ve sistematik hatalar geçerliği doğrudan düşü-
rürken tesadüfi hatalar dolaylı olarak düşürür.

 ● Güvenirliği düşüren her şey geçerliği de düşürür.

 ● Testin çok kolay ya da çok zor olması geçerliği 
düşürür. Testin uygulanma amacı ölçülen özelli-
ğe sahip olanla (bilenler) olmayanı (bilemeyen-
ler) ayırmaktır. Sorular çok zor ya da çok kolay 
olduğunda cevaplayıcılar düşük ya da yüksek 
puanlara yığılacağından bilenlerle bilemeyenler 
ayrılamayacağı için geçerlik düşecektir.

 ● Seçimlik sorulardan oluşan test kullanmak ge-
çerliği düşürür. Çünkü öğrenciler farklı farklı so-
ruları seçerek cevaplandıracaklardır. Bu durum 
hem testin ayırt etme gücünü hem de kapsamı 
ifade etme gücünü olumsuz etkileyecektir.

 ● Testteki maddelerin ayırt edicilik indekslerinin 
yüksek olması geçerliği artırır.

 ● Puanlayıcının yanlı puanlama yapması (siste-
matik hata) geçerliği düşürür.

 ● Sürenin iyi ayarlanması geçerliği artırır. Süre çok 
verildiğinde cevaplayıcılar kopya çekebilirler. 
Kopya çekilmesi geçerliği doğrudan düşüren is-
tisnai bir tesadüfi hatadır. Süre kısa verildiğinde 
bu sefer de cevaplayıcılar, cevabını bildikleri bazı 
sorulara ulaşamayacakları için gerçek puanla-
rından daha düşük puanlar alacaklardır. Ayrıca 
öğrencilerin bazı sorulara erişememesi bu so-
rulardaki kazanımların yoklanmamasına neden 
olacağı için kapsam geçerliğini de düşürecektir.

 ● Cevapların optik formda belli bir örüntü (desen) 
oluşturması geçerliği düşürür. Dikkati yüksek 
olan cevaplayıcılar soruların tamamının cevabı-
nı bilmeseler bile tam puan alabilirler. Test dikkat 
ölçmeye başladığı için yapı geçerliği düşecektir.

 ● Ölçme aracının amaca uygun olması geçerliği 
artırır. Ağırlık ölçmek için metre, ilgi ölçmek için 
geometri testi kullanmaya kalkarsak uygun olma-
yan araç kullandığımız için geçerlik düşecektir.

 ● Maddelerin evreni iyi örneklemesi (kapsam ge-
çerliği) geçerliği artırır.

 ● Soruların öğrencilere önceden verilmesi geçer-
liği düşürür.

 ● Kopya çekilmesi ve şans başarısı geçerliği düşürür.

 ● Sorular içerisinde cevaplara ipucu bulunması 
geçerliği düşürür.

 ● Düzenli olarak aynı soruların kullanılması ge-
çerliği düşürür. Okullarda her yıl aynı soruları 
soran öğretmenler vardır. Bu öğretmenlerin aynı 
soruları kullandıkları bilindiğinden öğrenciler ce-
vapları ezberlerler ve yoklanan tüm kazanımlar 
hatırlama düzeyinden öteye gidemez.

 ● Soruların birbirlerine ipucu vermesi geçerliği dü-
şürür. Dikkati yüksek cevaplayıcılar ipucundan 
yararlanarak cevaba ulaşırsa dikkat ölçülmeye 
başlandığı için yapı geçerliği düşecektir. Çünkü 
ölçülmeye çalışılan özellikle başka bir özellik 
(dikkat) beraber ölçülmüş olacaktır.

 ● Soruların açık, net olmaması cevaplayıcıların so-
ruları farklı yorumlamaları sonucunda yanlış ce-
vaplar vermelerine neden olup geçerliği düşürür.

b

42. Kapsam geçerliği; bir ölçme aracının ölçmek istedi-
ği kapsamın tam olarak yansıtıp yansıtmadığıyla il-
gilenir. Derste işlediği konular hakkında soru sorup 
kazanımın kazandırılıp kazandırılmadığı hakkında 
bilgi sağlamaya çalışan bir öğretmenin kapsam 
geçerliği hakkında bilgi sağlamaya çalıştığı söyle-
nebilir.

c

43. – 1,00 $  yüksek negatif korelasyon

0,00 $  nötr korelasyon

+ 1,00 $  yüksek pozitif korelasyon

Ayak numarası ile zekâ arasında herhangi bir ilişki 
bulunmayacağından bu ilişkiyi nötr korelasyon sı-
nıfına alabiliriz.

c
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44. Testin aritmetik ortalamasını bulmak için madde 
güçlüklerinin toplamını almamız lazım.

Madde P rjx

1 0,11 – 0,30

2 0,80 0,55

3 0,90 – 0,45

4 0,88 0,30

5 0,70 – 0,50

Buna göre beş maddenin aritmetik ortalaması

0,11 + 0,80 + 0,90 + 0,88 + 0,70 = 3,39’dur.

c

45. Bir testte yer alan maddelerin testin amacına hiz-
met ettiğini söyleyebilmemiz için madde ayırt edici-
liğinin +1’e yakın olması gerekir. Bu durum (rjx = 1) 
soruyu alt grubta yer alan herkesin soruyu yanlış, 
üst grupta yer alan herkesin soruyu doğru cevap-
ladığı durumdur. Madde güçlüğünün (P) ise orta 
seviyede (P = 0,50) olması gerekir. Bu duruma en 
yakın madde ise 2. maddedir.

b

46. Mod, grupta en çok tekrar eden puandır. Buna göre 
Ali’nin puanı 2, Burak’ın puanı 3, Cemil’in puanı 2, 
Deniz’in puanı 5, Emre’nin puanı 2’dir. Grupta en 
çok tekrar eden puan 2 olduğu için mod 2’dir.

b

47. AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

Cevaplama ve puanlama 
çok zaman almaz, kolay-
ca gerçekleştirilebilir. Bu 
bakımdan kullanışlılığı 
yüksektir.

Hazırlanması bir mik-
tar deneyim gerektirir.

Seçenek sayısı fazla 
yazılarak şans başarısı 
azaltılabilir.

Soruların güçlük dü-
zeylerini kestirmek 
zordur.

Puanlaması objektiftir. Yalnızca olgusal (bil-
gi) düzeyindeki kaza-
nımları ölçebilir. Üst 
düzeyde yetersiz kalır.

Uygun biçimde hazırla-
nırsa tüm eğitim kade-
melerinde kullanılabilir.

Şans başarısı vardır, 
bu nedenle cevaplar 
listesindeki ifade sa-
yısı ifadeler listesin-
dekinden fazla tutulur.

Çok kısa sürede geniş 
bir kapsam ölçülebilir.

Her türlü konudan eş-
leştirme testi hazırla-
mak mümkün değildir.

d

48. Sözlü, yazılı yoklama, kısa cevaplı test, doğru yan-
lış testleri ile bilişsel beceriler ölçülür. Performans 
testleri psikomotor becerilerin ölçülmesi için en uy-
gun ölçme araçlarındandır.

e
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49. Aynı bireylerin farklı yaşlarda incelenmesi esasına 
dayalı araştırma yöntemine boylamsal yöntem de-
nir. Söz konusu araştırmacının 5 yıl boyunca aynı 
hastaları incelemesi boylamsal yöntemdir. 

b

50. Organizmanın bir davranışı yapabilecek olgunluk 
seviyesine gelmesinin yanı sıra o davranışa ilişkin 
ilgi, istek, tutum ve ön bilgilere sahip olması o dav-
ranışa hazır olduğunu gösterir. Organizma  bir dav-
ranışı yapabilecek olgunlukta olmasına rağmen o 
davranışı yapmıyorsa o davranışa ilgisini veya iste-
ğinin olmadığı söylenebilir. Çınar’ın diğer derslerde 
başarılı olup Türkçe dersinden başarılı olamaması 
Türkçe dersine karşı ilgisizliğinden kaynaklanmak-
tadır ki bu durum hazırbulunuşluğunun olmaması 
ile açıklanır.

d

51. Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına göre oral 
dönemde emme ihtiyacı yeterince giderilemeyen 
veya gereğinden fazla giderilen çocuklar bu dö-
neme saplanırlar. Bu döneme saplanan bireylerde 
içki ve sigara içme, argo konuşma, oburluk, tırnak 
yeme, ısırma, tükürme gibi davranış bozuklukları 
görülür. Dolayısıyla Mehmet Bey’in bu davranışları-
nın temelinde oral dönemdeki olumsuz yaşantıların 
yer aldığı söylenebilir. 

a

52. Erikson’a göre 30-60 yaş arasındaki bireyler ken-
dilerine ve çevrelerine faydalı olmak için çaba sarf 
ederler. Bu çabalarında başarılı olurlarsa üretken 
bir kişilik özelliği kazanırlarken aksi durumda dur-
gunluk psikolojisine kapılırlar. 45 yaşında olan 
Sevda Hanım’ın kendini işe yaramaz, başarısız ve 
yerinde sayıyor hissetmesi yani hiçbir işe yarama-
dığını düşünmesi üretkenliğe karşı durgunluk krizi-
ni başarısız atlatacağını gösterir. 

d

53. Çocuğun nesnelerin, olayların ve insanların yalnız-
ca bir özelliğine dikkat edip başka özelliklerini fark 
edememesine odaklanma (odaktan uzaklaşama-
ma) denir. Orhan’ın kendisinden küçük olan ama 
boyca uzun olan kuzeninin kendisinden yaşça da 
büyük olduğunu düşünmesi sadece boya odaklan-
dığını, odaklandığı boydan uzaklaşıp da yaşa dikkat 
edemediğini gösterir ki bu durum Orhan’da odaktan 
uzaklaşma özelliğinin gelişmediğini gösterir. 

e
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54. Bir bütünün onu oluşturan parçalardan oluştuğu-
nun bilinmesi parça bütün ilişkisi ile açıklanır. Öğ-
rencilerin Sami Bey’in kızlarının toplam çocukların-
dan daha çok olduğunu söylemeleri parça-bütün 
ilişkisinin gelişmediğini gösterir. 

b

55. Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre toplumun 
menfaatlerini ön planda tutan ve kuralların toplum 
yararına olacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini 
savunan bireyler sosyal anlaşmalar eğilimindedir. 
Köylülerin bu davranışı onların sosyal anlaşmalar 
eğiliminde olduklarını gösterir. 

c

56. Piaget’nin ahlak gelişim kuramına göre dışa bağlı 
dönemdeki çocuklar kuralların değişmez olduğunu 
düşünür ve yanlış yapılan bir davranışın mutlaka 
cezalandırılacağını düşünürler. Toprak’ın, anne-
sine yalan söylediği için ceza aldığını düşünmesi 
dışa bağlı dönemde olduğunu gösterir. 

a

57. Çocuğun başkasının bakış açısını dikkate alama-
dan yalnızca kendi ekseninde ve kendi kontrolünde 
gerçekleştirdiği konuşmaya benmerkezci dil denir. 
Seren’in bu konuşmayı tamamen kendi kontrolün-
de gerçekleştirmesi benmerkezci dil kullandığını 
gösterir. 

c

58. Bebeğin sırtüstü yatarken başını yana çevirip ko-
lunu yüzünü döndüğü tarafa uzatması tonik boyun 
refleksidir. 

b

59. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeler üzerinde-
ki zorlaştırıcı etkisine olumsuz aktarma denir. Ebru, 
önce kullandığı telefonda işlemleri geri tuşu ile geri 
almış ve yeni telefonda geri tuşu olmadığını bir 
türlü öğrenemediğinden telefonun sol alt kısmına 
basıp işlemleri geri almaya çalışmıştır ki bu durum 
olumsuz aktarma ile açıklanır. 

d
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60. Organizmanın bir davranışı yapabilmesi için sahip 
olması gereken biyolojik donanıma türe özgü hazır 
oluş denir. Vahşi hayvanların evcilleştirilememeleri 
türe özgüdür ve buna uygun olmamalarından kay-
naklanmaktadır. 

b

61. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardın-
dan koşullandığı uyarıcının başka bir uyarıcıyla eşle-
mesine bağlı olarak o uyarıcıya koşullanamamasına 
engelleme denir. Sabri Bey’in, künefesini çok beğen-
diği künefeciye koşullandıktan sonra başka hiçbir 
künefeciye koşullanamaması engelleme kavramı ile 
açıklanır.

c

62. Thorndike, organizma bir davranışının ardından 
hoşuna gidecek bir uyarıcıyla karşılaşırsa o dav-
ranışı tekrar etme olasılığı artar ki buna etki yasası 
demiştir. Faruk bir arkadaşına yardım ettikten son-
ra övgü alması hoşuna gitmiş ve herkese yardım 
etmeye başlamıştır. 

e

63. Organizmanın pekiştireç elde etmesi için yapması 
gereken davranış sayısının belirsiz olduğu durum-
larda değişken oranlı tarife geçerlidir. Söz konusu 
yarışmada en çok doğru yanıt veren yarışmacıya 
para ödülü verilmesi değişken oranlı pekiştirme 
tarifesidir. Çünkü yarışmacılar kaç doğru yanıttan 
sonra pekiştireç alacaklarını bilmemektedirler. 

b

64. Bir davranışının ardından organizma açısından 
istenmedik bir uyarıcının ortama katılmasına bağlı 
olarak davranışın tekrarlanma olasılığının azalma-
sı süreci ceza ile açıklanır. Söz konusu durumda 
Emre, mezuniyet balosuna gitmiş ve istemediği sı-
kılma ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla bu durum ceza 
süreci ile açıklanır. 

d



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

14 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-3

65. Kişisel yaşantıların saklandığı alan, anısal bellektir. 
İki arkadaşın sohbetleri anılara yönelik olduğundan 
anısal bellek kullanılmıştır.

a

66. Gestalt kuramına göre zamanda ve mekânda ya-
kın olan uyarıcıların birlikte algılanması yakınlık 
yasasıyla açıklanır. Söz konusu olayda Sıtkı Bey’in 
yaşadığı durum yakın olan uyarıcıların birlikte algı-
laması sonucu gerçekleşmiştir.

b

67. Bireyin gözlemlediği bir davranışı zihninde şema-
laştırıp saklayabilme kapasitesine sembolleştirme 
kapasitesi denir. Şempanzenin gözlemlediği dav-
ranışı aç kaldıktan sonra taklit etmesi o davranışı 
zihninde sakladığını gösterir ki bu durum sembol-
leştirme kapasitesi özelliğinin olduğunu gösterir. 

e

68. Modelin bir davranışının pekiştirilmesi gözlemcinin 
o davranışı yapma olasılığını arttırmasına dolaylı 
pekiştirme denir. Söz konusu olayda öğretmenini 
küçük düşüren öğrencilere ceza verilmemesi (yani 
davranışlarının pekiştirilmesi) başka öğrencilerde 
aynı davranışı yapma isteği yaratmıştır ki bu durum 
dolaylı pekiştirmedir.

c

69. Maslow’a göre bireyin bulunduğu konumu koruma-
ya  yönelik  çabaları güvenlik ihtiyacından kaynak-
lanır. Mehtap Hanım’ın söz konusu çabaları güven-
lik ihtiyacıyla ilgilidir.

d

70. Yapılandırmacı kurama göre öğretmenlerin, öğren-
cilerin gereksiz şeylerle uğraşmalarını önlemek ve 
eğitim faaliyetini doğru değerlendirmeleri amacıyla  
rehberlik yaptığı aşama, açıklama aşamasıdır. 

e
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71. İnsanlar ekonomik gelir elde etmenin yanında ken-
dilerini sosyal düzen içinde bir yere yerleştirmek 
için de meslek seçerler. Mehmet Bey, ekonomik 
olarak ihtiyacı olmamasına karşı toplumsal yaşam 
içinde saygın bir konum elde etmek için mesleği-
ni sürdürmektedir. Mehmet Bey’in bu davranışı 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki saygı düze-
yinde yer alır.

d

72. Seçenekler içinde verilenlerden, ailesinde sorun 
yaşayan öğrencilerle görüşmek psikolojik danışma 
veya bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında yer 
alır. Sevk veya yöneltme hizmeti öğrencilerin yar-
dım alacakları bir kurum ya da uzmana gönderil-
mesidir. Bu nedenle C seçeneğinde verilen eşleş-
tirme doğru değildir.

c

73. Empati, karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini 
anlayarak uygun bir biçimde iletme becerisi olarak 
tanımlanabilir. Soru kökünde verilen ifade incelen-
diğinde çocuğun arkadaşları tarafından futbol oyu-
nuna alınmadığı ve bu duruma üzüldüğü anlaşıl-
maktadır. Çocuğun temelde ifade etmeye çalıştığı, 
arkadaşları tarafından oyuna alınması isteğidir. Bu 
durum da en uygun biçimde B seçeneğinde ifade 
edilmiştir. 

b

74. Rehberliğin işlevleri sekiz başlık altında değerlendi-
rilir. Ayarlayıcı işlev, rehberlik ve ders programları-
nın hazırlanma sürecine yönelik yapılan çalışmalar 
ve yardımlardır. Soru kökünde Mustafa Bey, okulda 
hazırlanan sınıf rehberlik programlarının öğrenci 
özelliklerine uygun ayarlanması ve hazırlanmasına 
yönelik bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar rehber-
liğin ayarlayıcı işlevi kapsamında yer alır.

a

75. Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramında 
meslek seçimi gelişimsel bir süreç olarak değer-
lendirilir. 5-11 yaş arası fantezi hayal dönemi ola-
rak adlandırılır. 11-17 yaş arasını kapsayan geçici 
seçimler dönemi de kendi içinde alt basamaklara 
ayrılır. 11-12 yaş ilgi, 13-14 yaş yetenek, 15-16 yaş 
değer ve 17-18 yaş geçiş dönemine karşılık gelir. 
Soru kökünde ilgilere dayalı meslek seçiminin ya-
pıldığı yaş aralıkları sorulmaktadır. 

b

76. Mesleki rehberlik çalışmaları yaşam boyunca su-
nulması gereken hizmetlerdir. Tüm bu süreçte 
bireylerin meslek seçimi ve mesleki alanda yaşa-
dıkları sorunlara yönelik sunulan profesyonel hiz-
metler de kariyer danışmanlığı olarak adandırılır. 
Bireylerin mesleki gelişim süreci yaşam boyunca 
devam eder ve bu süreçte ilerlemeler ile gerileme-
ler yaşanır. Meslek seçimlerine ilişkin geri dönüşler 
yaşanabilir ve bireyler mesleki tercihlerini değişti-
rebilirler. Bu nedenle günümüz açısından meslek 
seçiminin geri dönülmez olduğu doğru bir bilgi de-
ğildir.

e
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77. Grubun yapısı hakkında bilgi veren sosyomet-
ri tekniğinin uygulanabilmesi için grup üyelerinin 
birbirlerini yeterince tanımaları gerekir. Uygulama 
öncesinde yeterli açıklama yapılmalı ve yönergeye 
uygun hareket edilmelidir. Ancak tekniğin psikolojik 
danışmanlar tarafından uygulanması gerekli değil-
dir. Sınıf rehber öğretmenleri de sosyometri tekni-
ğini uygulayabilir ve değerlendirebilir. Sosyometri 
sonuçları hakkında öğrencilere dönüt verilmelidir. 
Ancak bu durumun sonuçların sınıfta paylaşıldığı 
olarak yorumlanmamalıdır.

a

78. Bireye ait özellikler yeterince gözlenmediğinde söz 
konusu olan hata türü yetersiz gözlemdir. Kerim 
Bey, bazı özellikleri öğrencilerinde yeterince gör-
meden gözlem formunu doldurmuştur. Burada ya-
pılan hata, gözlem yetersizliğidir. 

c

79. Rehberlik hizmetlerinde öğrenci adına karar ver-
mek yoktur. Öğretmenler öğrencilerine tercih ko-
nusunda yardımcı olabilir, bu konudaki bilgilerini 
paylaşabilir ancak karar verme sorumluluğu her 
zaman öğrencide olmalıdır. Bu nedenle E seçene-
ğinde verilen, öğrencileri adına karar vermek, sınıf 
rehber öğretmenlerinin görevlerinden biri olamaz.

e

80. Bir öğrencinin özel eğitim hizmeti kapsamına alın-
ması kararı, rehberlik ve araştırma merkezlerinde 
bulunan özel eğitim hizmetleri bölümü tarafından 
tanılandıktan sonra verilir. Bu nedenle özel eğitime 
ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerin aileleriyle 
görüşülerek rehberlik ve araştırma merkezlerine 
yönlendirilmeleri uygun olacaktır.

a


