
.

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. Bilinenden bilinmeyene ilkesine göre her yeni öğ-
renme bir öncekinin üzerine temellenir. Bundan do-
layı öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri etkinlik 
öncesinde test edilmelidir. Dersin girişinde sorulan 
sorular, yapılan tanıma testleri sözü edilen bu du-
rumu sağlamada yardımcı rol oynarlar.

a

2. Kişinin kendi öğrenmelerinin farkında olması, bu 
farkındalıkla süreci planlaması, yönetmesi ve de-
ğerlendirmesi metabilişsel düşünme ile açıklanır. 
Öğretmen, öğrencilere sorular sorarak farkındalık 
oluşturmakta ve öğrencilerin öğrenmelerinin hangi 
süreçlerden geçtiğini görmelerini sağlamaya çalış-
maktadır.

c

3. Farklı alanlarla ilgili (bilişsel, duyuşsal ve deviniş-
sel) etkinlikleri içeren çalışmaları öngören kuram 
çoklu zekâdır. İnsan ilişkileri sosyal, piyes kines-
tetik, şarkı müzikal ve görsel çalışmalar uzamsal 
zekâya uygundur. Bu durum birden çok zekâ ala-
nına yönelik bir çalışmayı yani çoklu zekâ kuramını 
ortaya koyar.

d

4. “Grupta biri çalışır, diğerleri ondan faydalanır.” man-
tığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, her üyenin 
bilgi, beceri ve değer bakımından güçlü bireyler ol-
masını ve potansiyeli ölçüsünde grubunun amaçla-
rının gerçekleşmesine katkıda bulunmasını içeren 
iş birlikli öğrenme ilkesi “bireysel sorumluluk”tur.

a

5. Rehber öğretmenin uyguladığı öğretim tekniği so-
ru-cevaptır. Karşılıklı diyaloglara dayanan ve doğ-
ruyu öğrenciye buldurmaya dayalı bu teknikte dü-
şünmeye ve düşündüklerini ifade etmeye çalışma 
amaçlanır. Ayrıca rehber öğretmen ekleme ya da 
genişletme dönütünden faydalanmıştır. Bu dönüt 
uygulanmasında öğrencinin doğru ancak eksik bil-
gilerine ilaveler yapılır.

c

6. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin öğren-
menin öznesi olduğu drama, köşelenme, kartopu, 
akvaryum gibi öğrenci merkezli etkinliklerin uygu-
landığı öğretim modeli aktif öğrenmedir.

d
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7. Öğrenme sürecinde mantık, matematik ve bilimsel 
süreçlere ilgi duyan bireylerde soyut kavramsallaş-
tırma öğrenme stili gelişmiştir.

c

8. Sınıf ortamına gerçek yaşam problemlerinin geti-
rilerek özgün çözüm yolları ve ürünler oluşturmayı 
amaçlayan öğretim yönetimi projedir. Kemal Bey 
öğrencilerin sınırlı imkânlarla öğretimi sağlayabil-
melerini amaçlamış ve öğretim sistemini ürün oluş-
turma üzerine temellendirmiştir.

a

9. Öğrenme-öğretme sürecinde etkinliklerin seçilerek 
öğrencilere sunulduğu öğrencilerin bu etkinlikler-
den istediklerini seçebildiği ve sürecin bilgi, kav-
rama, uygulama, analiz ve sentez basamaklarına 
uygun olarak ilerlediği, sürecin sonunda tartışma 
etkinliği ile birlikte değerlendirmenin yapıldığı öğre-
tim yaklaşımı basamaklı öğretimdir.

e

10. Bilişsel strateji, öğrenme yoluyla kazanılan zihinsel 
şema ve yapı anlamına gelir. Bilişsel strateji; dik-
kat, algılama, depolama, kontrol, geri çağırma, ye-
niden örgütleme ve transfer boyutlarından oluşur. 
Yeniden örgütleme aşamasında özgün, yaratıcı ve 
orijinal ürünler oluşturulur.

b

11. Mustafa Bey öğrencilere yeni fırsatlar verilmesi ge-
rektiğini savunmuştur. Sarı şapka iyimserliği temsil 
eder ve yeni fırsatlar verilmesi gerektiğini savunur. 
Sinan Bey olaya karamsar açıdan yaklaşmış. Teh-
likeleri önceden görmeye çalışmıştır. Siyah şapka 
riskleri, tehlikeleri temsil eder ve olayın tehlikeli bo-
yutunu görmeye çalışır.

b

12. Öğretmenin nükleer saldırıda yapılacakları slaytlar 
yardımı ile aktarması “anlatım” daha sonra gönüllü 
olan üç kişiye bir durum verip canlandırmalarını is-
temesi “drama”dır. Anlatım, konunun öğretmen ta-
rafından bildiklerini anlatması suretiyle, sözel yolla 
diğerlerine bilgi verilmesidir. Bu yöntem en yaygın, 
en çok da eleştiri alan yöntemdir. Ancak zorunlu 
olduğu durumlar da vardır. Drama ile öğrenciler 
hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini 
yaşayarak öğrenirler. Problem çözme ve iletişim 
kurma yeteneğini geliştirir. Bu teknik, bilinen en 
eski öğretme tekniklerinden birisidir. Sorunun çel-
diricisi benzetimdir. Hoca tatbikat yaptırsaydı süreç 
benzetime dönecekti.

a
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13. Ezber öğrenmeyi ortadan kaldırarak anlamlı öğren-
meyi sağlamayı amaçlayan öğretmen öğrenci etki-
leşimine fırsat veren ve süreçte öğrencinin keşfedi-
ci rolü üstlendiği öğretme biçimi interaktif öğretme 
biçimidir.

c

14. Hazırlık aşaması: İlk önce sorun tespit edilir. Sorun 
sınıflandırılır. Problem durumu belirlenir.

Kuluçka aşaması: Sorunla ilgili geçmiş bilgiler göz-
den geçirilir. Deneyimler hatırlanır. Hangi bilgilerin 
kullanılabileceği tespit edilir. Bu aşamada problem 
ortamından uzaklaşılır. En fazla zaman alan aşa-
madır.

Aydınlanma aşaması: Sorunun bütün boyutu artık 
görülebilir. En kısa süren aşamadır. Çoğunlukla çö-
züm yolu bir anda ortaya çıkar.

Gerçekleşme - Doğrulama aşaması: Bu aşamada 
çözüme ulaşılır.

b

15. Kavram ağları, öğrencilerdeki mevcut bilgileri hare-
kete geçirerek kavramlar arasındaki ilişkiyi ve kav-
ramların kapsamını geliştirmek amacıyla kullanılan 
grafik araçlardır. En büyük miğfer kavram merkeze 
alınarak yapılır. Bu kavramın kapsamına giren di-
ğer kavramlar, kapsam ve özgün özelliklerine göre 
gruplandırılır.

e

16. Panel, bir başkan yönetiminde bir sorunun farklı 
açılarıyla incelenip öğrencilerin bilgilenmelerini, 
yorum yapmalarını, soru sormalarını, sorularına 
cevap bulmalarını ve problem durumuna farklı açı-
lardan bakmayı geliştiren bir küçük grup tartışma 
tekniğidir.

a

17. Uygulamanın önce bir öğretmen ya da materyal ta-
rafından gösterilip ardından öğrencilerin davranışı 
tekrarladıkları öğretim tekniği gösterip yaptırmadır.

c

18. Köşelenme, problem durumlarına öğrencilerin ola-
sı çözümler bulduğu ve bunu düşüncesini içeren 
kartonların altında tartıştıkları bir öğretim tekniği-
dir. Öğrencilerin düşüncelerini nedenleriyle birlikte 
açıkladıkları bu teknikle her grup kendi düşüncesini 
sınıfa sunar.

a
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19. Öğrencilerin kendi bilgisinin doğruluğundan emin 
oluncaya kadar sorgulandığı öğretim tekniği sokrat 
tartışmasıdır. Bu teknikte, soru - cevap yöntemi ile 
diyalog kurulup öğrenci düşünmeye sevk edilirse 
öğrencinin şüphe duyması sağlanır.

e

20. Öğrencilerin sayılarla şekiller arasında ilişki kurup 
mantıksal sonuçlara ulaşması, analitik düşünme ile 
ilgilidir. Çıkarım yapma, olası çözümleri düşünme, 
problem çözme ve ilişkilendirme bu düşüncenin ka-
rakteristik özellikleridir.

c

21. Geleneksel bir yaklaşım olan programlı öğretim; 
küçük adımlar, etkin katılım, başarı, anında dönüt 
ve bireysel hız ilkelerine dayanır. Bireysel hız ilke-
si öğrenciler arasındaki rekabeti güçlendirir ve her 
öğrenci kendi hızında ilerleme sağlar. Seçenekler-
de verilen diğer yöntem, teknik ve yaklaşımlar öğ-
rencilerin birlikte çalışma becerilerine dayalıdır ve 
çağdaş eğitim sistemlerinde sıklıkla kullanılır.

d

22. Geçmişten gelen kalıplara öğrenciyi sokmaya çalı-
şan ve bunu yaparken diğer öğretmen, yönetici ve 
veliden destek alan kalıplayıcı öğretmendir.

e

23. Ne kadar iyi planlansa da sınıf olaylarının tahmin 
edilmesinin mümkün olmaması öngörülemezlik 
kavramı ile ifade edilir. Soru öncülünde de öğretim 
sürecinde sıklıkla beklenmeyen durumların meyda-
na geldiği vurgulanmaktadır.

e

24. Kiraz Hanım, sınıfta problem çıkmadan önlemler 
aldığı için önlemsel modele göre hareket etmiştir. 
Bu model, istenmeyen davranışlara yönelik ön gö-
rüde bulunmayı ve bunları oluşturabilecek durum-
ları engellemeyi temel alır.

c
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25. Sınıf kuralları, kurallara öncelikle öğretmenin uy-
masını sağlamaz. Sınıf kuralları öncelikle öğrenci-
lerin faydasına olması için oluşturulur. Ancak öğ-
retmenin model oluşturması öğrencilerin uyumlu 
davranışlar sergilemesinde etkilidir.

d

26. Bir öğrencinin sürekli gözü ile oynaması, gözünü 
kaşıması, gözünün kızarması ve bulanması göz 
hastalığına işaret olabilir. Bu durumda, öğretmenin 
idare iş birliği ile sınıfa bir göz doktoru davet etmesi 
ya da çocuğun ailesi ile iş birliği kurarak çocuğu 
doktora götürmeleri için onları bilgilendirmesi en 
uygun yol olur.

c

27. Simülasyon programları, sınıf içinde bir olay, durum 
ya da programın gerçeğe uygun geliştirilen bir mo-
del ya da yakın koşulları oluşturarak öğrenmenin 
gerçekleştiği bir öğretim yazılımıdır. Bilgisayarla 
benzeşim yoluyla eğitim, özellikle gerçek ortamın 
çok tehlikeli, pahalı ve çok zaman alıcı olduğu du-
rumlarda gerçekleşebilmektedir. Ayrıca benzetim 
programları, gerçek hayattaki olayların kontrolünü 
sağlayarak riski en aza indirir.

c

28. Boyut; bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı, bir 
cismin en, boy ya da yüksekliğinden her biri, var 
olanın biçimlendirilmesi anlamlarına gelir. Nesne-
lerin görselde büyüklük-küçüklük, uzunluk-kısalık, 
incelik-kalınlık özelliklerine göre belirtilmesini içerir.

d

29. Temel hareket, oyun ve fiziki becerilerin öğretimin-
de gösteri tekniği etkilidir. Bu yöntemin uygulan-
masında bir çok öğretim araç ve gerecinden fay-
dalanılır. En kalıcı öğrenmeyi sağlayan araçlar ise 
gerçek objeler ve modellerdir.

e

30. Çalışma yaprağı; evde ve sınıfta öğrencilerin kendi 
kendine çalışmalarına, sınıfta eğitim sürecine et-
kin katılmalarına yardımcı olan, üzerinde birtakım 
bilgi, soru ya da etkinliklerin yer aldığı kâğıtlardır. 
Kavram haritaları ise kavramlar arasındaki ilişkileri 
gösteren diyagramlardır. Bilgiyi düzenlemeye ve 
ifade etmeye yarayan grafiksel araçlar olan kav-
ram haritası, birbiriyle bağlantılı olan kavramların 
bir şablon ya da şema üzerinde ilişkisinin gösteril-
mesine yardımcı olur.

b
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31. Yazılı materyal hazırlanırken; vurgulamalar için de 
olsa büyük harf kullanılmaz, ana başlıklar hariç 
yazı küçük harfle yazılır. Paragraflar arası boşluklar 
satır arası boşluklardan geniş olmalı, metnin uzun 
paragraflar içermesi durumunda tek sütun kullanıl-
malıdır. Görselde fazla ayrıntı ve gerçeğe yakınlık-
tan kaçınılmalı ve satır sonuna sığmayan kelimeler 
alt satıra alınmalıdır.

d

32. Bireysel, sosyal, bölgesel, kültürel, çevresel, tekno-
lojik, bilimsel farklılıklar ve değişimler programların 
aynen uygulanmasını zora sokmaktadır. Bu durum 
esneklik özelliği olarak ifade edilir. Esneklik, öğ-
retmenlerin kazanım, içerik ve yöntem seçiminde 
özerk davranmasını doğurabilir.

c

33. Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bu-
lundurularak o ay ya da o gün içinde ulaşmaları 
beklenen kazanımlar seçilir. Seçilen kazanımlar 
gelişim alanları belirtilerek açık bir şekilde yazılır. 
Bu gelişim alanları bilişsel, dilsel, sosyal, duygusal, 
bedensel vb. alanlardır.

e

34. Sarmal programlama, konuların ana yapılarının 
bozulmadan sürekli genişletilerek tekrar edilmesi-
ni savunan bir yaklaşımdır. Ünitenin alt konuların 
kapsamı bu yaklaşımla sürekli genişletilir. Böylece 
ön bilgilerle yeni bilgiler arasında bir ilişki kurulur ve 
konuların pekiştirilerek kalıcılığı sağlanır.

b

35. Öğrenme öğretme süreci belirlenen kazanımlara 
göre açıklanırken;

 ● Eğitim ortamının nasıl düzenleneceği yazılır.

 ● Öğrencilerin nasıl yönlendirileceği açıklanır.

 ● Materyallerin nasıl kullanılacağı yazılır.

 ● Öğretmenin ve öğrencinin süreçteki rolü yazılır.

Öğrenme sürecinde elde alınacak ve kazanımlara 
uygun olarak verilen kategorilendirilmiş kavramlar 
ve temalar içerik ögesi belirlenirken yazılır.

d

36. Öğretim programları tasarlanırken ya da öğretim 
planları hazırlanırken, programa süreklilik sağlan-
ması, kalite-kontrolün gerçekleşmesi ve programın 
etkinliğini test etmek için değerlendirme ögesine 
yer verilir. Programın öğrenci, öğretmen, hedef, 
içerik, eğitim durumları açısından değerlendirilmesi 
yapılan işin sonuçlarının ne düzeyde karalı olduğu-
nu gösterir. Böylece yeni hedefler seçme, konuları 
yeniden yazma ve yeni yöntemler seçme işi daha 
kolay hâle gelir.

d
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37. ● Dorukan Öğretmen’in Ali’yi dersten geçirmesi 
değerlendirmedir. (A)

 ● Ali’nin sınavdan aldığı “80 puan” ölçümdür. (B)

 ● Öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek ölç-
me işleminin amacıdır. (C)

 ● Her bir sorunun değerinin 2 puan olarak belir-
lenmesi ölçme kuralıdır. (D)

Fakat soruda ölçüt ifadesine yer verilmemiştir. Öl-
çüt, değerlendirme sürecinde verilen karara temel 
oluşturan sınırdır.

e

38. Özel sağlık meslek lisesine öğrenci alımında 90 
puan sınırı kullanılması sonucunda kontenjan sı-
nırı 30 olduğu için 30’dan daha az öğrenci ya da 
30’dan daha fazla öğrenci 90 puan sınırını sağla-
yabilir. Bu nedenle B seçeneğindeki “Kontenjandan 
daha fazla sayıda öğrenci başarılı olabilir.” yorumu 
doğrudur.

b

39. Bağıl değerlendirmede kullanılan ölçütün değeri 
ölçme sonuçlarına bağlı olarak belirlenir. Bu ne-
denle aritmetik ortalama mod, medyan, standart 
sapmaya bağlı ölçütler bağıl ölçüttür..

e

40. ● Turnusol kâğıdı asitte kırmızı, bazda mavi renk 
vermektedir. Asit ya da baz olma özelliği tur-
nusol kâğıdının renk değiştirme özelliği aracılı-
ğıyla ölçüldüğü için dolaylı ölçmedir. (A)

 ● Değişkenler arasında aritmetik işlemler yapıla-
rak yeni bir değişken türetilen ölçmeler türetil-
miş ölçmelerdir.

Üçgenin alanı = 
  üTaban x Y kseklik

2
 formülünden 

hesaplanarak üçgenin alanı hesaplandığı için türe-
tilmiş ölçmedir. (B)

 ● Duyu organıyla yapılan gözlemler doğrudan 
ölçmedir. Dönem boyunca okunan kitap sayısı 
görme organıyla gözlem yapılarak belirlendiği 
için doğrudan ölçmedir. (C)

 ● Bir özelliği kendisiyle aynı türden bir özellik-
le karşılaştırılarak ölçme doğrudan ölçmedir. 
Öğrenciler başarı sırasına koyulurken öğrenci 
puanları birbiri ile karşılaştırıldığı için doğrudan 
ölçmedir. (D)

 ● Kronometre yardımıyla bir şarkının süresi be-
lirlenirken şarkının süresi kronometredeki süre 
ile karşılaştırıldığı için doğrudan ölçmedir. (E)

b

41. Ebeveyn tutumunun öğrencilerin iletişim becerileri-
ne etkisinin incelenmesi deneysel araştırma örne-
ğidir. Çünkü buradaki ebeveyn tutumu ile iletişim 
becerileri arasındaki neden-sonuç ilişkisi kurulmak-
tadır. Deneysel araştırmalarda bir değişkenin baş-
ka bir değişken üzerindeki etkisi araştırılır. Burada 
da ebeveyn tutumunun öğrencilerin iletişim beceri-
sine etkisi olup olmadığı araştırılmaktadır.

c



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

9 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-4

42. Yapı geçerliği, ölçme aracının ölçmek istediği te-
orik (soyut) özelliği ölçebilme derecesidir. Sosyal 
girişkenlik ölçeği sosyal girişkenlik özelliğine farklı 
düzeylerde sahip olan yaş gruplarına (ilkokul ve 
lise öğrencilerine) uygulanmış ve sosyal girişken-
lik özelliği bakımından aralarında bir farklılık elde 
edilmiştir. Yani sosyal girişkenilk ölçeği, sosyal gi-
rişkenlik özelliğini ölçebilmiştir.

b

43. Kuder Richardson 20 yönteminde tutarlılık değil, iç 
tutarlılık katsayısı elde edilmiştir.

d

44. KR-21 katsayısı yüksek (0,70 ve üzeri ) ise aşağı-
daki yorumlar yapılır:

 ● Testin maddeleri tek boyutlu bir yapı göster-
mektedir. (A yanlış)

 ● Testin yapı geçerliği büyük ihtimalle yüksektir, 
yorumu yapılabilir. (B yanlış)

 ● Testte yer alan maddeler kazanım bakımından 
homojendir. (C yanlış)

 ● Madde örneklerinden kaynaklı hata miktarı az-
dır. (D yanlış)

 ● Testte yer alan maddeler benzer kapsamı ölç-
mektedir. (E doğru)

e

45. Soruda özellikleri verilen ölçme aracı kontrol liste-
sidir.

Kontrol listesi örneği

Davranışlar Evet Hayır

Davranış 1 ✓

Davranış 2 ✓

Davranış 3 ✓

Davranış 4 ✓

a
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46. Yazılı yoklamalar sentez ve değerlendirme gibi üst 
düzey davranışların ölçülmesinde elverişlidir. Ayrı-
ca yazılı yoklamada seçenekli bir yapı söz konusu 
olmadığı için şans başarısı yoktur. Aynı zamanda 
hazırlanması kolaydır. Bu nedenle en uygun ölçme 
aracı yazılı yoklamadır.

e

47. Madde standart sapması (Sj), bir maddeden elde 
edilen puanlar arasındaki farklılaşmayı gösteren 
değerdir. Seçeneklerdeki maddeler incelenip kı-
yaslandığında 2. maddeye dokuz kişinin yanlış, 
sadece bir öğrencinin doğru yanıt verdiği görül-
mektedir. Yani maddenin farklılaşmaya etkisi diğer 
maddelere göre daha azdır. Bu nedenle standart 
sapması en düşüktür.

a

48. Testin aritmetik ortalaması, puanlar toplamının sı-
nava giren kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre,

Aritmetik ortalama =

10
10 9 9 8 6 5 4 4 3 2

10
60

6
+ + + + + + + + +

= =

olarak elde edilir.

c

49. Organizmanın kendisinden beklenilen davranışı 
yapabilecek düzeye gelmesi olgunlaşmadır. Mü-
kemmeliyetçi anne babalar, çocuklarının sürekli 
mükemmel davranmalarını istedikleri için çocuktan 
yapamayacağı ve olgunluk düzeyine uygun olma-
yan davranışlar beklemektedir. Dolayısıyla da ço-
cuk olgunluk düzeyine uygun olmayan davranışları 
yapamadığı için gelişimsel problemler yaşamakta-
dır.

b

50. Bireyin kendisinden kaynaklı olumsuz bir durumun 
sorumluluğunu başkasına atması yansıtma savun-
ma mekanizmasıdır. Gökçen Bey de kendisinden 
kaynaklı bir durumu eşine attığı için yansıtma yap-
mıştır.

d
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51. Bazı özelliklerin kazanılması açısından organizma-
nın çevrenin etkilerine en açık olduğu zaman ara-
lığı kritik dönemdir. Bebeğin organlarının gelişimi 
için anne karnındaki ilk 3 ay kritik dönemdir. Bu 
dönemde annenin uyuşturucu madde kullanması 
bebeğin kritik dönemde kazanması gereken bazı 
özellikleri kazanamamasına neden olabilir.

e

52. Erikson’a göre 6 - 11 yaş arasındaki çocuklar ba-
şarı duygusunu kazanmak için yaptıkları her şeyi 
başkalarına göstererek onlardan onay almak ister. 
Efe de anne babasından onay alarak başarı duy-
gusunu kazanmaya çalışmaktadır.

d

53. Piaget’ye göre insan birçok şemayı birleştirerek 
yeni bilgiler üretir. Buna örgütleme denir. Ebru da 
köpek ile balık şemasını örgütleyip yeni bilgi üretti-
ği için örgütleme yapmıştır.

c

54. Bireyin bir davranışının ardından hoşuna gidecek 
bir uyarıcıyla karşılaşması durumunda o davranışı 
tekrar etme olasılığı artar, buna etki yasası denir. 
Suna da birine “Çok yaşa!” demiş ve o kişi tara-
fından sevilmiştir. O nedenle de o davranışı tekrar 
etmiştir.

b

55. Son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden biri 
cinsiyet rollerini öğrenmedir.

d
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56. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler yanlış 
olup C seçeneğinde yer alan “Çocuğun başkasının 
bakış açısını dikkate almadan kendi kontrolünde 
gerçekleştirdiği konuşma benmerkezci dildir.” ifa-
desi doğrudur.

c

57. Bireyin yalnızca kendi çıkarlarını gözeterek dav-
ranması saf çıkarcı eğilimdir. Senatör de ticari iliş-
kilerin zedeleneceğini düşünerek saf çıkarcı eğilim 
göstermiştir.

b

58. Başkalarına hoş görünmek için yapılan davranışlar 
iyi çocuk eğiliminin göstergesidir. Senatör’ün başka 
ülkelere karşı antidemokratik görünmek istememe-
si onların takdirini kazanmak ve onlara hoş görün-
mek içindir.

c

59. Klasik koşullama sürecinde öğrenmenin gerçekle-
şebilmesi için uyarıcıların art arda yani bitişik ola-
rak verilmesi gerekir. Celal Bey de öğrencilerinden 
olay ve olayın tarihini art arda görmelerini isteyerek 
bitişiklik ilkesini kullanmalarını istemiştir.

a

60. Vygotsky’e göre başkasının rehberliğinde gerçek-
leşen öğrenmelere iskele kurma denir. Ali, ders ho-
casının gösterdiği tekniklerin rehberliğinde robotu 
yürütmüştür. Bu durum, iskele kurma kavramıyla 
açıklanır.

b

61. Bireyin hiç çaba harcamadığı hâlde farkına var-
madan gerçekleştirdiği öğrenmelere gizil öğrenme 
denir. Evrim Hanım’da farkına varmadan kızının 
sesli okuduğu bilgileri öğrenmiş ve soruyu cevap-
lamıştır.

e
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62. Yaşantılar yoluyla kazanılan davranışlar öğrenil-
miş davranışlardır. C seçeneğinde yoğurt yiyen 
İsmail’in uykusunun gelmesi geçici davranış olup 
diğer tüm seçeneklerdeki davranışlar öğrenilmiştir.

c

63. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri zorlaştır-
ması olumsuz aktarmadır. Hamza Bey de saatini 
uzun süre sol koluna taktığı için kolu kırılıp saati 
sağ koluna takınca saatin sağ kolunda olduğunu 
bir türlü öğrenememiştir.

b

64. Sosyal öğrenme süreçleri dikkat, akılda tutma, 
uygulama ve güdülenmeden oluşur. Ersoy dikkat 
etmiş, aklında tutmuş ancak uygulamada başarısız 
olmuştur.

d

65. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ar-
dından koşullandığı uyarıcının başka bir nötr uya-
rıcıyla eşleşmesine bağlı olarak o nötr uyarıcıya da 
koşullanması üst düzey koşullanmadır. Fuat Bey 
de önce kendi öğrencisine koşullanmış, daha son-
ra öğrencisinin yanında gördüğü başka birine de 
koşullanmıştır, bu durum üst düzey koşullanmadır.

d

66. Bir davranışın ardından organizmanın istemediği 
bir uyarıcıyla karşılaşması sonucu o davranışı tek-
rarlamaması cezadır. Erdem ödev yapmadığı bir 
günde istemediği bir durumla karşılaşınca bir daha 
ödev yapmadan okula gitmemesi ceza kavramıyla 
açıklanır.

d

67. Sembollerin, ilkelerin ve kavramların saklandığı 
alana anlamsal bellek denir. Aslı’nın KPSS’de yer 
alan birçok konuyu (ilke, kavram vb.) bellekte sak-
layıp KPSS’yi kazanması anlamsal belleği kullan-
dığını gösterir.

b
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68. Özellikleri verilen öğrenme kuramı yapılandırmacı 
kuramdır. Bu kurama göre, bilgi öğrenen tarafından 
oluşturulduğunda ve öğrencinin ilgi ve istekleri dik-
kate alındığında etkili öğrenmeler gerçekleşir.

a

69. Her insanın doğuştan bir öğrenme isteği olduğunu 
ve öğrenme sürecinin bireyin öznel gerçekliğine 
bağlı olduğunu savunan kuram insancıl kuramdır.

b

70. Uzun süreli bellekteki bilgilere yani bilgilerin eklen-
mesiyle gerçekleşen kodlamaya eklemleme denir. 
Soruda da üslü sayıları bilen bir öğrencinin bu ko-
nuyla köklü sayıları ilişkilendirerek öğrenmesi ek-
lemlemedir.

c

71. İnsanların korkudan kaçmak ve kendilerini güven-
de hissetmek gibi amaçlarla yapmış oldukları dav-
ranışlar, ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan güvenlik 
ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Ela, korktuğu için 
annesine sarılmıştır. Bu nedenle Ela’nın davranışı 
güvenlik düzeyine uygundur. Eğer Ela, herhangi bir 
tehlike olmaksızın annesinin sıcaklığını hissetmek 
için bu davranışı yapmış olsaydı o zaman sevgi dü-
zeyinde yer aldığı söylenebilirdi.

b



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

15 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-4

72. Grupla psikolojik danışma orak ve yüzeysel sorun 
yaşayan 8-12 civarı danışanla, psikolojik danışman 
liderliğinde gerçekleşen psikolojik yardım sürecidir. 
Grup içindeki her bireye kendini ifade etme fırsa-
tı verildiği için kalabalık gruplarla grupla psikolojik 
danışma yapılamaz. Bu nedenle D seçeneğinde 
verilen ifade doğru değildir.

d

73. Okul başarısı, ders çalışma ve sınavlara hazırlık 
gibi konularda yapılan çalışmalar eğitsel rehberlik 
kapsamında yer almakla birlikte, Reyhan’ın temel 
sorunu ailesinin üzerinde kurduğu psikolojik bas-
kıdır. Öğrencilere yönelik duygusal konularda veya 
aile ilişkilerindeki sorunlara yönelik yapılacak yar-
dımlar kişisel sosyal rehberlik kapsamında yer alır.

c

74. Verimli ders çalışma, çok çalışma değil, var olan 
zamanı etkili kullanma anlamındadır. Tüm okul dışı 
zamanları ders çalışmaya ayırmak doğru olmaz. 
Mutlaka öğrenciler gezme, dinlenme ve fiziksel 
etkinlikler gibi çalışmalar da yapmalıdırlar. Konuya 
hazırlıklı gelme, tekrarlar ve farklı derslerin arka 
arkaya çalışılması başarıya olumlu katkı sağlaya-
caktır. Ancak öğretmenin her söylediğini eksiksiz 
olarak yazmak uygun bir çalışma stratejisi değildir. 
Bu nedenle sorunun cevabı A seçeneğidir.

a

75. Mesleki rehberlik çalışmalarına okul öncesi dö-
nemden itibaren başlanmalıdır. Bu dönemde yapı-
lan çalışmalar daha çok meslek kavramını kazan-
dırmaya dönüktür. Öğrencilerin meslek kavramını 
kazanmaları, çevresindekilerin mesleklerini fark et-
meleri, her mesleğin saygın olduğu fikri, kadın-erkek 
mesleği ayrımının olmadığı ve mesleklerin eğitimle 
kazanıldığı gibi kazanımlar okul öncesi dönem için 
uygundur. Ancak somut düşünme basamağında 
olan bu yaş dönemi çocukları için yetenekler ile 
meslekler arasındaki ilişkiyi kurmak uygun bir ka-
zanım değildir. Bu kazanım için öğrencilerin soyut 
düşünme basamağında olmaları gerekir.

c

76. Gözlemin etkili olabilmesi için; gizli olması, gözle-
necek davranışların belirlenmesi, birden fazla göz-
lemci kullanılması, aynı davranışın farklı ortam ve 
zamanlarda tekrarlanması ve sadece bir öğrenci-
nin gözlenmesi gereklidir. Birden fazla öğrencinin 
gözlenmesi hem gözlem sonuçlarının kaydedilme-
sinde sorunlar yaşanmasına hem de öğrencilerde-
ki bazı önemli davranışların gözden kaçırılmasına 
neden olacaktır. Bu nedenle E seçeneğinde verilen 
durum gözlemin geçerlik ve güvenirliğini olumsuz 
yönde etkileyecektir.

e
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77. Ülkemizde önemli sorunlardan biri de çocukların 
aile içinde veya ekonomik bir kazanç amacıyla 
çalıştırılmasıdır. Bu durum öğrencilerin gelişim-
lerini olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerin bu 
durumu anlamak için her öğrencisiyle görüşme 
yapmaları gerekir. Ancak görüşme için özel bir or-
tamın gerekmesi, uzun zaman alması ve görüşme 
konusunda donanımlı olunması gibi nedenlerden 
dolayı her öğrenciyle görüşme yapmak neredey-
se imkânsızdır. Bu durumda “zaman cetvelinden” 
yararlanılabilir. Zaman cetveli hazırlanan formların 
öğrencilere dağıtılması ve öğrencilerin okul dışında 
saat saat neler yaptıklarını yazmalarıyla uygulanır. 
Bu sayede öğretmenler, öğrencilerinin okul dışında 
çalıştırılıp çalıştırılmadığını veya zamanlarını nele-
re ayırdığını öğrenebilirler.

b

78. Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün ya da göründü-
ğün gibi ol.” sözü, hümanist yaklaşımın önemli kav-
ramlarından biri olan, tutarlılık (bağdaşım hâlinde 
olma) ile aynı anlamdadır. Tutarlılık, sözlerle dav-
ranışların yakın olması anlamındadır. Bu nedenle 
sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

a

79. Öz saygı geliştirici dil, bireylere kendilerini iyi his-
settiren ve olumlu özelliklerinin olduğunu bildiren 
mesajlardır. D seçeneğinde verilen “hepiniz başa-
rılı olacak yetenektesiniz” ifadesi öz saygı geliştirici 
dile örnektir. Seçenekler içinde verilen “Ders için 
gerekli materyalleri getirmediğiniz zaman dersimi 
işleyemiyorum.” ifadesi ise ben dili kullanıldığını 
gösterir.

d

80. İlkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokul ve liseler-
de branş öğretmenleri arasından bir öğretmen sınıf 
rehber öğretmeni olarak görevlendirilir. Sınıf rehber 
öğretmenleri sınıflarının rehberlik programını ha-
zırlamaktan ve yürütmekten sorumludurlar. Ancak, 
özel eğitim alması gereken çocuğu olan ailelerin 
durumu kabul etmelerine yönelik çalışmalar yürüt-
mek, daha üst düzeyde psikolojik donanımı gerek-
tirmektedir. Bu yüzden bu tür çalışmaların psikolo-
jik danışmanlar tarafından yürütülmesi gerekir.

a


