
.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayan-
lar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Soru öncülü incelendiğinde Sezer Öğretmen’in 
özellikle hazırbulunuşluk (öğrenciye görelik) ilkesi-
ni işe koştuğu söylenebilir. Çünkü öğretmen her sı-
nıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önün-
de bulundurarak etkinlikleri planlamıştır. Öğrenciye 
görelikte öğretimi bireyselleştirmek söz konusudur. 

D

2. Soru öncülü incelendiğinde Ferhat Öğretmen’in 
anlamlı öğrenme modelini kullandığı söylenebilir. 
Öğretmen merkezli olan bu modele göre öğret-
menler bilgileri organize bir şekilde aktarırlar. An-
lamlı öğrenme modelinde öğrenme, eski bilgilerle 
yeni bilgilerin ilişkilendirilmesiyle gerçekleştirilir. 
Tümdengelimsel yol kullanılır. 

A

3. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin zıt panel 
tartışma tekniğini kullandığı söylenebilir. Zıt panel, 
ön bilgisine sahip olunan bir konuyla ilgili soru-ce-
vaba dayalı olarak yapılan bir tartışma tekniğidir. 
Bu teknikte önce bir lider belirlenir. Daha sonra sı-
nıf ikiye bölünür ve sınıfın yarısı soru grubu diğer 
yarısı ise cevap grubu olur. Süreç sonunda değer-
lendirme yapılır.

C

4. Soru öncülünde öğretmenin görüş geliştirme yön-
temini kullandığı görülmektedir. Bu teknikte dersine 
konusuna göre sınıfın farklı yerlerine üzerlerinde 
“Katılıyorum.”, “Katılmıyorum.”, “Kararsızım.”, ya-
zılı kağıtlar asılır. Öğrenciler hangi düşünceye sa-
hipse o yazının altına gidip fikirlerini açıklar. Daha 
sonra başkasını dinleyerek görüş değiştiren öğren-
ciler başka yazının altına geçer. Bu yolla öğrenci-
lerde karar verme, kanıt kullanma, dinleme, konuş-
ma, eleştiriye açıklık becerileri geliştirilir.

D

5. Soru öncülünde öğretmenin tutor destekli öğretim 
modelinden yararlandığı söylenebilir. Öğrencilerin 
öğrenme eksiklerinin olduğu durumlarda kullanıla-
bilen bu modelde kendi öğrenme hızlarına uygun 
biçimde öğrenme olanağı sağlanır. Özel öğretici ile 
yapılan bu anlayışta öğretici, öğretmen veya öğ-
renci olabilir. 

C

6. Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve E’nin tam 
öğrenme modelinin uygulandığı bir sınıfta gerçek-
leşebileceği söylenebilir. Ancak, D seçeneğinde 
verilen durum gerçekleşmez. Çünkü tam öğrenme 
yaklaşımında bir öğrenme birimi grubun tamamı 
tarafından belirlenen ölçüt kapsamında öğrenilme-
den diğer birime geçilemez.

D
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7. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin fikir tara-
ması tekniğini kullandığı söylenebilir. Bu teknik, 
öğrencilerin konu kapsamında sıkıldıkları süreçte 
öğrencilerin derse tekrar adapte olabilmeleri ama-
cıyla kullanılır.

E

8. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin sunuş stra-
tejisini kullandığı söylenebilir. Sunuş yoluyla öğre-
tim stratejisinde etkinliklerin merkezinde öğretmen 
yer alır. Öğretmen; öğrencilere bilgiyi sağlayan, 
kavramları genellemelerini sunan ve açıklayıcı 
örnekler veren konumundadır. Ausubel’e göre, 
öğrencilerin bilgileri yaşama transfer edebilmesi 
için anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmeleri gerekir. 
Bundan dolayı sunuş sürecinde öğretmenler bilgi-
leri çok dikkatli bir şekilde düzenlemeli ve öğrenci-
leri alabileceği şekilde hazırlamalıdır.

C

9. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin güncellik 
ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Güncellik ilkesi 
önemli gün ve hafta etkinlikleriyle de ilgilidir. Okul-
larda önemli gün ve haftalarda yapılan anma ya da 
kutlama etkinlikleri güncel bir durumun eğitimle iliş-
kilendirildiğini gösterir.

A

10. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin balık kılçığı 
uygulamasını kullandığı söylenebilir. Balık kılçığı, 
öğrencilerin problem çözme sürecinde analitik bir 
yaklaşım geliştirmelerini sağlar. Bu diyagramda bir 
problem durumu derinlemesine incelenir ve proble-
min çeşitli ögeleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılır. 
Balık kılçığı uygulaması bir problemin nedenlerinin 
ve alt nedenlerinin analiz edilmesine hizmet eder. 
Öğrencilerde yaratıcı düşünme, analiz, sentez, bir 
problemi çeşitli yönleri ile görme becerilerini geliş-
tirir.

A

11. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin takım 
destekli bireyselleştirme tekniğiyle ilgili bir faaliyet 
gerçekleştireceği söylenebilir. Takım destekli birey-
selleştirmede heterojen gruplar oluşturulur. Grup 
içinde birbirine yakın öğrenme düzeyindeki öğren-
ciler diğer üyelerden ayrılmadan birlikte çalışır. Bu 
durum grubun homojenleşmesini sağlar. Birbirine 
yakın öğrenme düzeyindeki öğrencilere düzeyle-
rine uygun sorgulama ve sorun çözme görevleri 
verilir. 

D
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12. Öğretmenin örnek olay tekniğini kullanması gerek-
tiği söylenebilir. Bu yöntem yaşamdan ya da karşı-
laşılma ihtimali olan problem niteliğindeki olaylara, 
öğrencilerin katılımı ile alternatif çözümler üretilme-
si şeklinde gerçekleştirilir. Bu yönüyle öğrencilerin 
öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktar-
malarını sağlar. Örnek olay yöntemi, öğrencilerde 
yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel 
düşünme, problem çözme ve karar verme beceri-
lerinin geliştirilmesine hizmet eder.

A

13. Seçenekler incelendiğinde, dersinde kavramsal 
karikatürden yararlanan bir öğretmenin E seçene-
ğini amaçlayacağı söylenemez. Çünkü, kavramsal 
karikatür görsel bir uygulamadır. Öğrencilere doğ-
rudan aktarım daha çok sözel yolla gerçekleşir.

e

14. Soru öncülünde bahsi geçen uygulama kollegyum-
dur. Panele oldukça benzeyen bir tekniktir ancak 
bu teknikte dinleyici önüne iki panel grubu (3 - 4 
kişi) çıkarılır. Birinci grupta kaynak kişiler ya da uz-
manlar yer alır. İkinci grupta ise öğrenciler yer alır. 
Tartışma sürecinde gruplar sunumlarını yaparlar ve 
öğrenci grup uzman gruba sorular sorar.

b

15. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin kartopu 
tekniğini kullandığı görülmektedir. Bu teknikte öğ-
renciler önce konuyla ilgili bireysel düşünürler. 
Daha sonra iki, dört ve sekiz kişilik gruplar hâlinde 
konu tartışılır. Grup giderek büyür. Sürecin sonun-
da ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur.

e

16. Soru seçenekleri analiz edildiğinde yaratıcı dra-
manın kullanıldığı bir sınıfta B seçeneğinde verilen 
durum gerçekleşmez. Çünkü dramada bir senaryo 
söz konusu değildir. Bu rol oynamanın bir özelli-
ğidir.

b

17. Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin kubaşık 
(iş birlikli) öğrenme modelini işe koştuğu söylenebi-
lir. İş birlikli öğrenme, öğrencilerin oluşturulan he-
terojen gruplarda olumlu bağlılık duygusuna sahip 
olarak birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olması 
ve ortak bir amaca ulaşmaya çalışmasıdır.

a
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18. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin rulman tek-
niğini işe koştuğu söylenebilir. Bu teknik bir tartış-
ma tekniğidir. 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.

c

19. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin gösterip 
yaptırma yönetimini uyguladığı söylenebilir. Özel-
likle psikomotor becerilerin ve bilişsel alanın uygu-
lama düzeyindeki becerilerin kazandırılmasında 
etkili olan bu yöntem, öğretilecek becerinin ilk önce 
öğretmen tarafından yapılarak açıklanmasıyla baş-
lar. Ardından öğrencilerden izledikleri beceriyi yap-
maya çalışmaları istenir.

d

20. Soru öncülü incelendiğinde MEB’in görevlendirme-
si sonucu öğretmenin sınıfında düzenlediği öğretim 
tekniği beyin fırtınasıdır. Bu teknikte öğrencilerden, 
belirlenen bir probleme ilişkin kısa sürede çok sa-
yıda yaratıcı fikir toplanır. Öğrenciler fikir belirtirken 
yaratıcılıklarının olumsuz etkilenmemesi için eleşti-
ri ve yönlendirmede bulunulmaz. Üretilen tüm fikir-
ler aynen not edilir.

e

21. Soru öncülü analiz edildiğinde müzik öğretmeni 
Ankara’da görev yaptığı için Ankara oyun hava-
sını oynaması yakından uzağa ilkesini gözettiğini 
gösterir. Çünkü öncelikle yakın çevrenin yöresel 
müziğine dikkat çekmiştir. Ayrıca öğretmenin sınıfa 
Ankara oyun havası oynayarak girmesi öğrencile-
rin dikkatlerini çekmesini sağlar.

d

22. Model öğretim tipine sahip öğretmenler sözleri ve 
davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. Duyuşsal 
kazanımlara ulaşılmasından öğretmenin model ol-
ması en etkili yollardan biridir.

c

23. Sınıf ortamında aynı anda birden çok etkinliğin bir 
arada gerçekleştirilmeye çalışılması çok boyutluluk 
ile ilgilidir. Çok boyutluluk sınıfta kontrol edilmesi 
gereken pek çok değişken olduğunu ve öğretmenin 
bir orkestra şefi gibi hepsini birlikte yönetebilmesini 
ifade eder.

d
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24. Öğrencilerin dikkat ve ilgi çekmek için istenmeyen 
davranışlar sergiledikleri bir durumda öğretmenle-
rin görmezden gelme tepkisini uygulayarak onla-
rın bu davranışını sönmeye tabi tutması oldukça 
önemlidir. Aksi hâlde öğrencinin bu davranışı pe-
kiştirilmiş olacaktır.

a

25. Sosyalleşmenin en yüksek olduğu yerleşim düze-
ni, kümedir. İş birlikli öğrenme ve grupla çalışma 
süreçlerinde kullanılması diğer oturma düzenlerine 
göre daha uygundur.

c

26. Seçenekler incelendiğinde A, B, D ve E’nin gelişim-
sel modele uygun davranışlar olduğu söylenebilir. 
Ancak C seçeneği incelendiğinde bu davranışın 
daha çok önlemsel modelin uygulanma aşama-
sında kullanılması daha uygun olacaktır. Çünkü 
önlemsel model istenilmeyen davranışların daha 
önceden kestirebilmesi üzerinde durur.

c

27. Soru öncülü incelendiğinde Dale’in yaşantı konu-
suna göre öğretmenin model ve numuneden ya-
rarlandığı görülmektedir. Çünkü öğretmen sınıfa 
model bir meyve tabağı getirerek öğrencilerine 
natürmort resim çalışması yaptırmak ister. Ayrıca 
öğrencilerin orijinal resimler çizmeleri sentez basa-
mağında yer alır. Çünkü bu basamakta özgünlük 
söz konusudur.

b

28. Zamanın sabit tutulması şartıyla bireyler okudukla-
rının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin 
%30’unu hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, 
söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin ise 
%90’ını hatırlarlar.

d

29. Ders kitaplarıyla ilgili olarak seçenekler incelendi-
ğinde A, B, C ve D’nin doğru olduğu söylenebilir. 
Ancak ders kitapları hazırlanırken görsellerin ba-
rındırdığı ayrıntının az olmasına dikkat edilmesi 
gerekir.

e
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30. Soru öncülünde tanımlanan öğretim süreci, zeki 
öğretim sistemleri temel alınarak düzenlenmiştir. 
Bu yaklaşımda oluşturulan sistem ilk olarak çeşitli 
etkinliklerle öğrenci özelliklerini belirler. Ardından 
tüm öğretim sürecini bu özelliklere göre tasarlar 
ve yönlendirir. Diğer bir deyişle yapay zekâ özelliği 
sergiler.

b

31. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin doku öge-
sini dikkate aldığı söylenebilir. Doku ögesi görselin 
gerçekçi hâle getirilmesini sağlar. Ayrıca 3. boyut 
algısı yaratarak dokunma hissinin oluşmasını sağ-
lar.

a

32. Soru öncülü incelendiğinde Emre’nin gittiği kursun 
halk eğitimi kapsamında yer aldığı söylenebilir. Bi-
reylerin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda düzen-
lenen yaygın eğitim faaliyetleridir. Kişisel gelişim 
ve ihtiyaçların karşılanması amaçlanır. Örneğin; 
dershaneler, kurslar ve halk eğitim merkezlerindeki 
uygulamalar bu yaygın eğitim türü kapsamındadır.

B

33. Soru öncülünde Mert’in gelişigüzel öğrenme ger-
çekleştirdiği söylenebilir. Gelişigüzel kültürleme, 
kültürel değerlerin plansız ve programsız bir şekil-
de bireylere aktarılmasıdır. Diğer bir deyişle gelişi-
güzel kültürleme eğitimin informal boyutunu yansıt-
maktadır. 

D

34. Soru öncülü incelendiğinde eğitim programının iler-
lemecilik göz önünde bulundurularak düzenlendiği 
söylenebilir. İlerlemecilik, pragmatizme dayanır ve 
onun eğitime uyarlaması olarak kabul edilir. Bun-
dan dolayı ilerlemecilik değişimi gerçeğin esası 
olarak kabul eder ve eğitimin sürekli bir gelişim 
içinde olması gerektiğini savunur. Eğitim, yaşama 
hazırlık olarak değil de bireyin tecrübelerine dayalı 
şekilde yaşamın kendisi olarak kabul edilmelidir. 
Bunun yanı sıra eğitim, bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına 
göre tasarlanmalı ve onun yararına olmalıdır.

B
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35. Seçenekler incelendiğinde Bloom’un bilişsel alan 
taksonomisine göre D’de verilen kazanım sentez 
basamağındadır. Bu da diğer seçeneklerdeki kaza-
nımlarından daha üst düzeyde olduğunu gösterir. 
A analiz, B kavrama,  C analiz, E kavrama düze-
yindedir.

d

36. Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin disiplin-
ler arası yaklaşımı işe koştuğu söylenebilir. 2005 
programlarında bütünleştirilmiş program anlayışı-
na uygun olarak benimsenen tematik yaklaşım gibi 
disiplinler arası yaklaşım da dersler arası ilişkiyi 
sağlama üzerine kurulmaktadır. Bu içeriği bütün-
leştirme anlayışları yeni programlarda ara disiplin 
uygulaması yoluyla da sağlanmıştır.

E

37. Ölçme işleminden önce kesin (net) olarak belli olan 
ölçütlere mutlak ölçüt denir. Buna göre A, B, D ve E 
seçeneklerindeki ifadeler mutlak ölçüttür. Ölçme iş-
leminden sonra belirlenebilen ölçütlere bağıl ölçüt 
denir. Bağıl ölçütlerde genelde bir rekabet durumu 
söz konusudur. C seçeneğindeki ifadeye göre ne 
kadar iyi olanın kazanacağı, net değildir. Dolayısıy-
la en iyi olanın ne kadar iyi alacağı ancak ölçme 
işlemi bittikten sonra belirlenebilir. 

c

38. Bir birimin ne kadar büyüklüğe karşılık geldiği net 
olarak belli ise tanımlanmış (yapay), belli değil ise 
tanımlanmamış (doğal) birim söz konusudur. Buna 
göre E seçeneğinde verilen “adet”in büyüklüğü be-
lirlenmiş olmadığından tanımlanmamış (doğal) bir 
birimdir.

e



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

9 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-7

39. “Üzerinde daha çok (veya az) işlem yapılabilir.” tar-
zı sorularda kastedilen ölçme işleminin düzeyidir 
(ölçeği).

Daha çok
işlem

Daha az
işlem

Eşit oranlı
Eşit aralıklı
Sıralama
Sınıflama (Adlandırma)

Buna göre  soru incelendiğinde B seçeneği eşit 
aralıklı, C ve E seçenekleri sınıflama, D seçeneği 
sıralama, A seçeneği eşit oranlı ölçek düzeyinde 
ölçmedir.

a

40. Kullanılan güvenirlik belirleme yöntemi, test-tekrar 
testtir. Bu yöntemde aynı test aynı gruba belli bir 
zaman aralığı bırakarak iki kez uygulanır, uygu-
lamalardan elde edilen puanlar arasındaki kore-
lasyon katsayısı güvenirlik katsayısı olarak kabul 
edilir.

b

41. Test-tekrar test yöntemi ile elde edilen güvenirlik 
katsayısının yüksek bulunması ölçme aracının ka-
rarlılığı hakkında bilgi verir.

d

42. Yapı geçerliği çalışmalarından biri de testin test-
tekrar test güvenirliğine bakmaktır. Test-tekrar test 
yöntemi ile hesaplanan güvenirlik yüksek bulunur-
sa ölçülen yapının kararlı olduğuyla ilgili bir izlenim 
edinilir.

e

43. Yazılı yoklamalar üst düzey kazanımlara yönelik 
olarak açık uçlu sorulardan oluşturulur. Açık uçlu 
sorularda cevaplayıcı kendi düşüncesine göre ce-
vabını organize ederek cevabını yazar. Buna göre 
seçenekler incelendiğinde açık uçlu soru örneği D 
seçeneğinde verilmiştir.

d
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44. En objektif ve duyarlı puanlama aracı analitik rub-
riktir.

b

45. Frekans (tekrar sayısı) değerlerini topladığımızda  
testin uygulandığı, grubun kişi sayısını (mevcudu) 
buluruz.

Sınıf mevcudu = 3 + 1 + 7 + 2 + 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3 = 34

b

46. En çok tekrar eden gözleme mod denir. Buna göre, 
en çok cevaplayıcı tarafından alınan puan mod ola-
caktır. Frekanslar incelendiğinde 7 frekans değe-
riyle en çok tekrar eden puan 30’dur.

e

47. Aritmetik Ortalama
Toplam rekans

Puanlar n oplam

f

t
 

 

›  ›
=

 ,Aritmetik ortalama
34

1860
54 7= =

a

48. Toplam frekans (Rf) çift sayı olduğundan

. . f puan puan

2 2
34

2

17 18R
= =

+
 formülü bize medyanı verir.

Frekanslar toplanarak ilerlediğinde

17. puan = 50, 18. puan = 50 olarak bulunur. Buna 
göre,

.medyan olur
2

50 50
50 =

+
=

d
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49. Yürüme, bacak kaslarının yeterince olgunlaşması 
ile gerçekleşen bir davranıştır. Dolayısıyla Çınar’ın 
bir yaş civarında yürümesi olgunlaşmaya bağlı bir 
durumdur. Konuşma da fiziksel ve zihinsel olgun-
laşmaya bağlı bir davranış olduğundan Faruk’un 
yaşıtlarından geç konuşması geç olgunlaştığının 
göstergesidir. Boy uzaması ve kilo artışı büyüme 
kavramıyla açıklanırken, Sevim’in keman çalmaya 
çok istekli olması hazırbulunuşluk ile ilişkilendirile-
bilecek bir durumdur.

b

50. Bireyin meraklarını gidermek için araştırma yapma-
sı, kitap okuması veya çeşitli bilgi edinme etkinlik-
lerine katılması bilme-anlama ihtiyacını gidermeye 
yönelik bir çabadır. Serdar Bey’in çabaları da bu 
yönde olduğu için doğru cevap bilme-anlama ihti-
yacı olacaktır.

d

51. Bireyin 0-2 yaş arasında temel ihtiyaçları yeterince 
karşılanmazsa insanlara güvenmeyi öğrenemez 
ve güvensizlik duygusuna kapılır. Melis de bu dö-
nemde aileden yoksun büyümüş ve temel güven 
duygusunu kazanamamıştır.

a

52. Bazı özelliklerin kazanılması açısında organiz-
manın çevrenin etkilerine en açık olduğu zaman 
aralığına kritik dönem denir. Melis de temel güven 
duygusunu kazanması gereken kritik dönemde ai-
lesinden yoksun kalmış, gerekli ilgiyi görememiştir. 
Bu durum temel güven duygusunu kazanamama-
sına neden olduğundan insanlara güvenememek-
tedir. Dolayısıyla bu durum kritik dönem kavramı ile 
açıklanır.

e

53. Çocuğun nesnelerin, olayların ve insanların yal-
nızca bir özelliğine dikkat etmesi aynı anda birden 
fazla özelliğini göz önünde bulunduramamasına 
odaklanma (odaktan uzaklaşamama) denir. So-
ruda çocuklar ağırlıklarını test etmelerine rağmen 
küçük kutuyu taşımak istemeleri, onların kutuların 
yalnızca boyutuna (büyüklüğüne) odaklandıklarını, 
büyüklükten uzaklaşıp da ağırlığı fark edemedikle-
rini yani odaktan uzaklaşamadıklarını gösterir.

c

54. Çocuğun karşılaştığı yeni bir durumu zihninde yer 
alan mevcut şemalarla açıklamasına özümleme 
denir. Belgin, dayısının uzun saçlı hâlini zihninde 
yer alan kadın şemasıyla açıklamıştır ki bu durum 
özümleme kavramıyla açıklanır.

d
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55. Piaget’ye göre ahlaki gerçekçilik dönemindeki ço-
cuklar, karşılaştıkları olayları sonuçlarına göre de-
ğerlendirirler. Onlara göre olayın sonucu büyük ise 
suç büyük, olayın sonucu küçük ise suç küçüktür. 
Orhan iki arkadaşını birden düşürdüğünde (Büyük 
olay çünkü iki kişi düştü.) öğretmeni kızmamış, bir 
arkadaşını düşürdüğünde (Küçük olay çünkü bir 
kişi düştü.) ise kızmasına şaşırması onun olayları 
sonuçlarına göre değerlendirdiğini yani ahlaki ger-
çekçilik döneminde olduğunu gösterir.

a

56. Bireyin yalnızca kendini düşündüğü evre saf çıkar-
cı eğilimdir. Erkan’ın başkalarının rahatsızlığını dik-
kate almaması, yalnızca kendini düşünerek dav-
ranması onun saf çıkarcı eğilimde olduğu gösterir.

b

57. Dil gelişine ilişkin verilen A, B, D ve E seçenekle-
rindeki ifadeler doğru olup C seçeneğindeki ifade 
ise yanlıştır. Çünkü tek sözcükle bir çok şeyi ifade 
etmeye monolog değil morgem denir. 

c

58. Cinsiyet hormonları ilk kez anne karnında, yoğun 
şekilde ise ergenlik döneminde salgılanır. Dolayı-
sıyla A seçeneğindeki ifade doğru değildir. B seçe-
neğinde yer alan ifade de yanlıştır. Çünkü gelişi-
min en hızlı olduğu dönem bebeklik değil, doğum 
öncesi dönemdir. Ayrıca fiziksel gelişim yalnızca 
kalıtsal değil kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkisiy-
le gerçekleşir. Bu nedenle C seçeneğindeki ifade 
de yanlıştır. D seçeneğinde verilen ifade de doğru 
değildir. Çünkü ergenliğe geç giren kızlar çekingen 
değil dışa dönük ve sosyal olur, ergenliğe erken gi-
ren kızlar çekingen olurlar. E seçeneğinde verilen 
psikomotor becerilerin gelişimi erkek ve kızlarda 
farklılık gösterir ifadesi ise doğrudur.

e

59. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeler üzerinde-
ki kolaylaştırıcı etkisi olumlu aktarma olarak nite-
lendirilir. Orhan Bey önceki derste anlattığı konuyu 
yeni anlatacağı konunun öğrenilmesini kolaylaştır-
ması amacıyla anlatması olumlu aktarmadan ya-
rarlanmaya çalıştığını gösterir.

c

60. Yaşantılar yoluyla kazanılan kalıcı izli davranış 
değişikliklerine öğrenme denir. Yemek yiyen biri-
nin rahatsızlanması ve spor yapan birini ayağına 
kramp girmesi geçici davranış; bebeğin parmakla-
rını kapatması refleks davranışlarındandır. Ancak 
annesini gören bir bebeğin gülümsemesi öğrenil-
miş davranıştır.

d
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61. Davranışçı kurama göre öğrenmenin sağlanabil-
mesi için uyarıcıların art arda verilmesi yani bitişik 
olarak verilmesi gereklidir. Öğretmenin harfi tahta-
ya yazıp ardından sesli olarak harfi seslendirmesi, 
çocuklarda harfler ile seslerin bitişik olarak algılan-
masını sağlayıp öğrenmelerini kolaylaştırmak için 
yapılmıştır.

a

62. Bir davranışın tekrarlanma olasılığını artırmak ve 
sürdürülmesini sağlamak için pekiştirme gereklidir. 
Başak’ın çalışmasının karşılığını alamayınca (pe-
kiştirilmeyince) ders çalışmayı bırakması davranı-
şın sürdürülebilir olması için pekiştirmenin önemini 
vurgular.

e

63. Bir davranışının ardından organizma açısından is-
tenmedik bir sonucun ortaya çıkmasına bağlı ola-
rak davranışın tekrarlanma olasılığının azalmasına 
ceza denir. Çalışan sık sık ara verme davranışını 
yapınca maaş zammının geri alınmasıyla karşılaş-
masının ardından ara vermeyi kesmesi ceza kav-
ramı ile açıklanır.

b

64. Organizmada olumlu tepki yaratan bir uyarıcının 
olumsuz tepki yaratacak başka bir uyarıcıyla birlik-
te sunulmasıyla başlangıçtaki olumlu tepkinin yok 
edilmesine itici uyarıcıya koşullama denir. Aysun 
Hanım’ın, oğlunun kullandığı klavyeye kötü kokan 
maddeyi sürerek onu bilgisayardan uzaklaştırması 
da itici uyarıcıya koşullamadır.

d

65. Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme sürecinde 
kodlama için bellek destekleyici ipuçlarından yarar-
lanmak öğrenmenin kalıcılığını arttırır. Aynı şekilde 
hatırlanmayan bilgilerin hatırlanması için ipuçları-
nın verilmesi hatırlamayı kolaylaştırır. Fuat Bey’in 
bu davranışı bilgiyi işleme kuramına uygundur.

c

66. Gestalt kuramına göre bireyin bir uyarıcıyı önünde 
bulunan fona göre algılaması şekil - zemin yasa-
sıyla ilgilidir. Dikkat çeken uyarıcı şekil, diğeri ze-
min olarak algılanır. Ders çalışırken yalnızca dersi 
algılamaz dersin şekil diğer uyarıcıların zemin ol-
duğunu gösterir ki bu durum şekil - zemin yasası 
ile açıklanır.

e
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67. Modelin bir davranışının pekiştirilmesi gözlemcinin 
o davranışı yapma olasılığını artırır. Fahri’nin de 
abisinin pekiştirilen davranışını görünce o davranı-
şı yapması dolaylı pekiştirmedir.

a

68. Bireyin gözlemlediği bir davranışı zihinde şema-
laştırıp saklayabilme kapasitesine sembolleştirme 
kapasitesi denir. Aday öğretmenin dersini dinlediği 
öğretmenin anlatım yöntemini şemalaştırıp sakla-
ması sembolleştirme kapasiteleriyle ilgilidir.

d

69. Yapılandırmacı kurama göre öğrenme dikkat çek-
me ile başlar. Sonra öğrenci konunun materyalle-
riyle etkileşime geçip konuyu keşfeder, gerekli du-
rumlarda öğretmen açıklamalar yapar ve öğrenci 
öğrendiği konuyu derinlemesine araştırıp, gerçek 
yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırır. Daha sonra 
da öğrenme sürecinin tümü değerlendirilir. Dolayı-
sıyla verilen süreç anlamlandırma aşamasına işa-
ret eder.

d

70. Maslow’un kuramına göre bireyin sanatsal faali-
yetlerde bulunması estetik ihtiyacını gidermeye 
yöneliktir. Haydar Bey’in müzikle uğraşması estetik 
ihtiyacını gidermeye dönük bir çabadır.

e



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

15 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-7

71. Karaca’nın, durumu değerlendirildiğinde ailevi ve 
ekonomik sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşadı-
ğı bu sorunlar ruhsal dengesini bozmuş ve uyum-
suz davranışlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle önce-
likli olarak Karaca’nın psikolojik danışmaya ihtiyacı 
vardır. Psikolojik danışma hizmeti, öğrenci kişilik 
hizmetlerinden rehberlik hizmetlerinin altında yer 
alır.

e

72. Mustafa, her ne kadar konunun gizli kalmasını ve 
başka biriyle konuşmak istemediğini söylemiş olsa 
da verilen durum daha profesyonel desteğe ihtiyacı 
olduğunu göstermektedir. Bu durumlarda öğrenci-
nin istekli olması hâlinde rehberlik servisine yön-
lendirilmeleri gerekir. Ancak Mustafa, bu konuda 
istekli değildir. Bu yüzden sınıf öğretmeninin yap-
ması gereken en uygun davranışın konuyu rehber 
öğretmenle birlikte değerlendirmesi olacaktır.

d

73. Soru kökünde verilen çalışmalardan, rehberlik ça-
lışmalarını değerlendirme anketi uygulamak, öğ-
rencilerin yaşadıkları sorunları belirlemek, ailelerin 
ekonomik durumlarını araştırmak ve bölgede iş bir-
liği yapılacak kurumları belirlemek araştırma ve de-
ğerlendirme hizmetleri kapsamındadır. Ancak ikinci 
maddede verilen, ihtiyaç duyan öğrencileri psiki-
yatriye yönlendirmek sevk hizmeti ve altıncı mad-
dede verilen ortaokul öğrencileriyle liselere gezi 
düzenlemek ise yöneltme hizmetleri kapsamında 
yer alır. B seçeneğinde verilenler araştırma ve de-
ğerlendirme hizmetleri kapsamında yer almaz.

b

74. İnsanlar bazı durumlarda yaşadıklarını paylaşmak-
ta zorlanırlar. Bu durumlarda öğretmenlerin ve da-
nışmanların karşılarındaki bireyi konuşması konu-
sunda cesaretlendirmeleri uygun olur. Bu amaçla 
kapı aralayıcılar veya açık uçlu sorular kullanılır. 
Açık uçlu sorular bireye konuşma özgürlüğü veren, 
evet - hayır gibi kısa cevap istemeyen sorulardır. 
Bu özelliklere sahip en uygun ifade de D seçene-
ğinde verilmiştir.

d

75. Roe, anne baba tutumlarını ve bu tutumların mes-
lek seçimine etkilerini incelemiştir. Roe, kuramın-
da üç farklı anne baba tutumundan söz eder. Bu 
tutumlar; aşırı beklenti, çocuğa soğuk davranma 
ve çocuğu kabul eden aile tutumlarıdır. Bu tutum-
lar içinde yer alan aşırı beklenti ve çocuğa soğuk 
davranma tutumunda yetişen çocuklar meslek se-
çerken insanlarla veya nesnelerle ilgili mesleklere 
yönelik savunucu bir tutum içine girerler. Ancak ço-
cuğu kabul eden aile tutumunda yetişen çocuklar 
özgür olarak mesleklerini seçebilirler. Bu yüzden 
herhangi bir savunucu tutuma girmezler.

e
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76. Bir davranışın gösterilme sıklığı hakkında bilgi ve-
ren araçlar, derecelendirme ölçekleridir. Derece-
lendirme ölçekleriyle davranışın gösterilme sıklığı 
hakkında bilgi elde edilir. Derecelendirme ölçeğin-
de gözlemci, gözlediği davranışları çeşitli kategori-
lere yerleştirebilir. 

c

77. Sosyogramda erkek öğrenciler  ile gösterildiğin-
den grubun lideri erkektir. Sadece birbirini seçen 
öğrenciler olmadığı için ikili ilişkiler yoktur. H yalnız-
dır. Ancak sinirli olduğu için yalnız kaldığı yorumu 
doğru olamaz. Çünkü sosyometri tercih nedenleri-
ne ilişkin bilgi vermez. N, B ve F öğrencileri kendi 
aralarında birbirlerini tercih ettikleri için sınıfta cinsi-
yete bağlı klik olduğu yorumu doğru olacaktır.

c

78. Her rehberlik ve araştırma merkezinde psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmetleri bölümü ile özel eği-
tim hizmetleri bölümü kurulur. Özel eğitim hizmet-
leri özel eğitim tanılaması ve incelemesi için yön-
lendirilen öğrencilerle görüşür. Psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetleri bölümü ise okullara yönelik 
destek hizmetlerinin yanında merkeze başvuran 
veya yönlendirilen bireylere yönelik psikolojik da-
nışma hizmetini de sunar. Soru kökünde durumu 
verilen öğrencinin değerlendirilmesi de bu bölüm 
tarafından yapılır.

a

79. Okullarda rehberlik hizmetlerinin planlanıp yürü-
tülmesinden en üst düzeyde sorumlu okul mü-
dürleridir. Okullarda bütün rehberlik hizmetlerinin 
yönetmeliklere ve yasalara uygun yürütülüp yürü-
tülmediğini denetlemek ve bu konuda gerekli ted-
birleri almak okul müdürünün görevidir.

a

80. Geleneksel rehberlik anlayışında rehberlik hizmet-
leri sadece sorunlu öğrencilere yönelik sunulurken 
çağdaş veya gelişimsel rehberlik anlayışında bir 
sorun olsun veya olmasın, rehberlik hizmetleri tüm 
gelişim alanlarına dönük olarak tüm bireylere su-
nulur. Seçenekler içinde verilen, “Problemli veya 
sorun yaşayan öğrencilere yöneliktir.” ifadesi gele-
neksel yaklaşımda yer alır.

b


