
.

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. Eşli çalışma yönteminde öğrenciler, öğretmenden 
aldıkları bilgileri kendi arkadaşlarının kontrolünde 
uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştire-
bildikleri öğrenim etkinliğidir. Öğrencileri bu etkin-
likte uygulama yaparken eşlerden biri uygulayıcı 
diğeri ise gözlemci olmaktadır. Öğrenciler, öğret-
menin uyarısı ile rollerini değiştirebilirler. Bu uygu-
lamanın kullanılmasında performansı gözlem kartı, 
yöntemi daha etkin hâle getirir.

d

2. Buluş yoluyla öğrenme, öğretmen rehberliğinde 
öğrenciyi düşünmeye sevk eden, özel örnekler 
yoluyla genellemelere ulaştıran ve soru - cevap 
yöntemi ile sonuca götüren bir öğretim stratejisi-
dir. Bu stratejide öğretmen doğrudan bilgi sunumu 
yapmaz. Doğru yanıtı kendisi söylemez ve yanıta 
öğrencinin ulaşması için sorgulama metodunu kul-
lanır. Çocuk davranışının doğru mu yoksa yanlış 
mı olduğunu kendi deneyimleri sonucunda öğre-
nir. Öğretmen buluş yolunda buldurmaya yönelik 
etkinlikler yapar, ipuçları verir, etkin katılım sağlar 
ve doğru yanıtı öğrenci kendi yaşantıları ile edinir.

b

3. Akran öğrenme, öğrencilerin eksik öğrenmelerini 
gidermek için yaşıtların birbirine yardımcı olduğu 
bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda yetenekli 
bir öğrenci eksiği olan bir ya da bir kaç öğrenci-
ye yardımcı olur. Aynı şekilde yetenekli bir öğrenci 
grubu öğrenme eksiği olan bir diğer öğrenci gru-
buna yardımcı olabilir. Akran öğrenmede önce 
akranlar belirlenir. Daha sonra planlama yapılarak 
öğretici akran eğitilir. Ardından program uygulanır 
ve izleme yapıldıktan sonra değerlendirilir.

D

4. “Google etkisi” öğrencilerin arama motorlarından 
her türlü bilgiyi anında bulmaları ve hazır cevap 
öğrenmeleri anlamına gelir. Bu durum öğrencinin 
araştırmadan, sorgulamadan, gözlemlemeden öğ-
renmesine ve nihayetinde ezberci bir birey olması-
na neden olur. Böylece yaratıcı düşünme ve eleşti-
rel bakış da körelmiş olur.

c

5. Tam öğrenme modeline göre öğrenme ürününü 
etkileyen iki önemli değişken vardır. Bunlar bilişsel 
girdiler ve duyuşsal özellikler olan öğrenci özellikle-
ri ve öğretim hizmetidir. Ön bilgiler, temel kavramlar 
bilgisi ve üniteye ait bilişsel hazırlıklar bilişsel gir-
dilere örnek olarak verilebilir. Öz güven, ön yargı, 
tutumlar ve ilgiler ise duyuşsal özelliklere örnek 
olarak verilebilir. Öğrenciler her ne kadar ön bilgi-
lere ve temel bilgilere sahip olsalar da öz güvenleri 
az olduklarından ve korktuklarından dolayı doğru 
bildikleri bir soruyu yapamayabilir.

d

6. Okulda öğrenme modeli Carrol tarafından geliştiri-
len ve öğretimde yetenek, öğretimden faydalanma 
yeteneği, sebat, fırsat ve öğretimin niteliği gibi ilke-
ler üzerine temellendirilen bir anlayışa dayanmak-
tadır. Bu ilkelerden biri de sebattır. Sebat, öğrenci-
nin öğrenmek için gönüllü olarak ayırdığı zamanı 
içerir. Kolayca vazgeçmeme, birkaç defa deneme, 
üzerine gitme, çabalama ve üzerinde gönüllü ola-
rak zaman geçirme gibi durumlar bu ilke ile doğru-
dan ilgilidir.

c
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7. Herkese yeteneği ölçüsünde görevler verilmesi, 
gruba yeteneği ölçüsünde katkı sağlaması “eşit ba-
şarı ilkesi” ile ilgilidir. Bu ilkeye göre gruptaki herkes 
eşit haklara sahiptir. Hatta liderlik görevi bile payla-
şılarak yerine getirilir.

a

8. Soru - cevap tekniğinin uygulamasında bilişsel ve 
ezber düzeyinde soruları bütünleştirici sorular, ha-
yal gücünü geliştiren sorular ve analiz ve sentez 
düzeyinde sorular işe koşulur. Bu açıdan bakıldı-
ğında A seçeneği “Bilişsel ve ezber”, B ve C seçe-
nekleri “Bütünleştirici”, D seçeneği “hayal gücünü 
geliştiren” E seçeneği ise “Analiz” düzeyinde soru-
lara örnektirler.

d

9. Çember öğretim tekniği bir başkan, bir sekreter 
(yazıcı) ve bir süre belirleyicinin olduğu, 10-15 kişi-
lik gruplarda bir konuya hazırbulunuşluk sağlanma-
sı ya da özetle ve maksatlı yapılan bir aktif öğretim 
etkinliğidir. Bu teknikte öğrenciler birbirini görecek 
şekilde çember şeklinde oturur. Sağdan başlana-
rak öğrencilerden 1 - 2 dakika fikirlerini ifade etme-
leri istenir. Tartışma iki tur şeklinde de gerçekleştiri-
lebilir. En son bir değerlendirme yapılır ve tartışma 
süreci sonlandırılır.

a

10. Walls yaratıcı düşünme adımlarını hazırlık, kuluç-
ka,  aydınlanma ve gerçekleştirme / doğrulama 
olmak üzere dörde ayırır. Bu aşamalarda öğrenci 
şunları yapar:

 ● Hazırlık: Sorunla ilgili bilgiler toplanır.

 ● Kuluçka: Sosyal faaliyetlere yönelir ve kendini 
rahatlatır.

 ● Aydınlanma: Hayal gücünü kullanır ve çözüm 
üretir.

 ● Doğrulama / Gerçekleştirme: Ürettiği çözümleri 
test eder.

e

11. Argümantasyon, dayanaklandırma anlamına gelir. 
İddiaları dayandıkları veriler ile ilişkilendirme ve 
uygun gerekçeleri yapılandırma sürecidir. Bu dü-
şünme becerisinde öğrenciler öne sürdükleri fikir 
ve bilgileri desteklemek için kaynaklar ve gerek-
çeler sunarlar. Bilgi kaynakları, araştırma raporla-
rı, deney ve uzman görüşleri ve gerçek durumlar 
argüman niteliği taşıyabilir. Ancak argümantasyon 
bilişsel bir etkinliktir ve bundan dolayı duyuşsal du-
rumları anlamada etkili değildir.

c
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12. Öğrenci bir problemle ilgili farklı uygulama şekille-
rine sahiptir. E.D. Bono bu durumu altı uygulama 
ayakkabısı tekniği ile ifade etmektedir. Ayakkabıla-
rın renk ve cinslerine göre özellikleri şöyledir:

 ● Lacivert ayakkabı: Rutin işler ve resmî prose-
dürleri uygulama

 ● Gri spor ayakkabı: Delil toplama ve bilgileri kul-
lanma

 ● Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: İnisiyatif ve 
esneklikten yararlanılır.

 ● Turuncu lastik çizme: Acil müdahale gerektiren 
durumlarda ve güvenliğin sağlanması için işe 
koşulur.

 ● Pembe ev terliği: Birey problemi kendi problemi 
gibi ele alır. Karşısındaki kişiyi ailesinden görür.

 ● Mor binici çizmeler: Otoriteyi temsil eder ve yet-
kiyi kullanmayı gerektirir.

Bu açıdan bakıldığında Betül resmî bir yol izlemiş 
ve bir resmî kurumu arayarak soruna çözüm talep 
etmiştir.

a

13. Bilişsel çıraklık, beceri öğretimden kullanılır ve aşa-
maları şunlardır:

 ● Model olma: Davranışı öğretmen yapar.

 ● Çalıştırma: Öğretmen gözetiminde öğrenci ça-
lışır.

 ● Destekleme: Öğretmen öğrenciye yardım eder.

 ● İfade etme: Öğrenci yapabildiği adımları açık-
lar.

 ● Yansıtma: Öğrenci kendi davranışları ile öğret-
men ve arkadaşlarının davranışlarını karşılaş-
tırır.

 ● Öteleme: Öğrenci, davranışı kendi başına ya-
par.

e

14. Rulman öğretim tekniği görüş çeşitliliği sağlamak 
maksatlı yapılan bir tartışmadır. Bu teknikte öğ-
renciler iç içe iki grup oluşturur ve her bir öğrenci 
karşısındaki arkadaşına konu ile ilgili fikrini söyler. 
Dış çember gruptakiler bir sandalye koyarak görüş-
lerini bir başka arkadaşına açıklar.

e

15. Drama öğretim tekniği öğrencilere bilişsel, duyuş-
sal ve devinimsel becerilerin üçünü de kazandırır. 
Yaratıcılık, öz güven, sorumluluk, jest ve mimik 
kullanma, hareket ve oyun etkinlikleri dramanın 
önemli parçalarıdır. Karşılıklı sorgulama bir tartış-
ma tekniğidir. Aynı şekilde örnek olay ve beyin fırtı-
nası da bir tartışma tekniğidir. Bu teknikler yoluyla 
bilişsel ve duyuşsal kazanımlara ulaşılır. Gösterim 
tekniği ise bilişsel ve devinimsel becerilerin kaza-
nılmasında etkilidir.

d

16. Kavram haritaları anlamlı öğrenme sürecinde sık-
lıkla uygulanır. Konuya hazırbulunuşluk sağlama, 
konuyu özetleme, bütünleştirme, kavramlar arası 
ilişki sağlama, öğrenmeyi değerlendirme maksat-
lı uygulanır. Kavram haritası hazırlama sürecinde 
öğretmen öğrenilecek konuları listeler. Konuları 
işlerken sık sık kavramlar arası ilişki kurar ve kav-
ramları işlerken bağlantılı olduğu diğer kavramlara 
da vurgu yapar.

e
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17. Deniz Öğretmen, öğrenilenlerin günlük yaşamla 
ilişkisini kurmak ve bilgilerin işlevsel olmasını sağ-
lamak için sorular sormuştur. Bu yönüyle Deniz 
Öğretmen’in yaşama yakınlık ilkesini işe koştuğu 
söylenebilir. Soru sorma öğrencinin dikkat, ilgi ve 
merakını artırır ve öğrencinin derse aktif katılımı-
nı sağlar. Ayrıca Deniz Öğretmen’in sorduğu soru 
hayal gücünü geliştirmeye dönüktür. Bu yönüyle 
çocukların yaratıcı düşünmeleri için bir dizi ön bilgi-
lerinin de olması gerekir. Ancak öğretmenin sunuş 
yoluyla öğrenmenin temel ilkesi olan tümdengelimi 
yani genelden özele ilkesini işe koştuğu söylene-
mez.

d

18. Öncüllerde verilen bütün özellikleri kapsayan öğre-
tim yöntemi örnek olay yöntemidir. Gerçek yaşam 
durumları üzerine düşünme, tartışma, problem 
çözme, neden - sonuç ilişkisi kurma, yaratıcılık, 
sorgulama, iş birliği, etkin katılım, hatalardan ders-
ler çıkarma, empati kurma, özelden genele akıl 
yürütme, keşif, deneyimler kazanma gibi özellikler 
bu yöntemin temel özelliğidir. Tüm bu özelliklere 
öğrenciler düşünerek ulaşır.

c

19. Soru kökünde öğrencilere uygulamalar yaptırılma-
lıdır ifadesi alıştırma yöntemine uygundur. “İyi ço-
cuk ya da kötü çocuk yorumları yaptırılmamalıdır.” 
ifadesi duyuşsal ve kişilik yapıları ile ilgilidir. Öğret-
menin rehber olması ise doğrudan bilgi aktarmanın 
zararına vurgu yapmaktadır. Öğrencilere olumlu 
ya da olumsuz geribildirimler yapılması da dönüte 
uygun olur. Ancak soruda tartışma yaptırılarak öğ-
rencilerin nesnel gerçekleri düşünmeye yönlendiril-
meleri ile ilgili bir bilgi yoktur.

d

20. Öğretim giriş, geliştirme ve sonuç etkinlikleri olmak 
üzere üçe ayrılır. Bu üç aşama da kendi içerisin-
de adımlarına ayrılır. Öğretim durumları modeline 
göre bu adımlar şöyledir:

I. Dikkat çekme

14
4
2
4
4
3

GirişII. Hedeften haberdar etme

III. Ön bilgileri hatırlatma

IV. Materyal ve içerik sunumu

14
4
2
4
4
3

GeliştirmeV. Rehberlik yapma

VI. Performansı ortaya çıkarma

VII. Dönüt

14
4
2
4
4
3

SonuçVIII. Değerlendirme

IX. Transfer

e

21. Sergi, öğrenci merkezli bir sınıf dışı öğretim tekniği 
olup eğitsel değer taşıyan durumlara sanatsal de-
ğer katar. Bireysel ya da grupla öğretime uygundur. 
Aynı şekilde sergi faaliyetlerine katılan öğrenciler-
de kural öğrenme ve iletişim sağlama becerileri de 
gelişir. Sergi daha çok sanatsal ürünlerin tanıtımı-
nı içerir ve yaratıcı düşünmenin gelişmesine katkı 
sağlar. Ancak serginin özel bir konuyu ya da olayı 
sunmak ve tanıtmak gibi amacı yoktur.

d

22. Transformasyonel lider: Kendini değişimin temsil-
cisi olarak görür.

Süper lider: Kendi kendinin lideridir.

Etik lider: İş ahlakını oluşturur ve iyi davranışlar 
sergiler.

Kültürel lider: Kültürel değerlerin bekçiliğini yapar.

Vizyoner lider: Gerçekleşmesi öngörülen amacı 
açıkça ifade eder.

b
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23. Görmezden gelme sözcüğü, bakmak ama görme-
mek, var olduğunu bilmek ama ona var olduğunu 
hissettirmemek, geri plana itmek, umursamamak 
anlamına gelir. Bu teknikte insanın olumsuz dav-
ranışı hayati önem taşımadığı sürece görmezden 
gelinir. Böylece dikkati üzerine çekmek isteyen 
öğrenci olumsuz davranışı artırır ve bir süre sonra 
davranış söner. Bu teknik öğretmenin üç maymun-
dan birini uygulamasıyla gerçekleşir. “Görmedim, 
duymadım, bilmiyorum.”

e

24. Gölge öğrenciler, arka planda kalıp gözden kaçan 
öğrencilerdir. Grup etkinliklerine katılırlar ama ken-
dilerini ortaya koyamazlar ve gönüllü olamazlar. 
Genellikle öğretmen ve öğrenciler tarafından fark 
edilmezler. Başarılı öğrenciler ise derse yönelim-
lidirler ve akademik açıdan başarılı öğrencilerdir. 
Hem öğretmen hem de arkadaşları tarafından se-
vilirler.

d

25. Sınıf yönetiminin yapısal özellikleri şunlardır:

Ortak tarih: Sınıfın anısal belleğidir. Öğrencilerin 
büyük bir kısmının geçmişi hatırlamasına dayanır.

Anındalık: Sınıfta oluşan bir çok davranışın hemen 
yanıt beklemesidir.

Açıklık: Sınıftaki olayların herkesin gözü önünde 
gerçekleşmesidir. 

Çok boyutluluk: Aynı anda sınıfta farklı olayların 
yaşanmasıdır.

Öngörülmezlik: Planlı olunsa da sınıfta yaşanan 
tahmin edilmeyen olaylardır.

a

26. Öğrencilerin yalnız başına çalışıp kendi potansi-
yellerini fark edip güçlü ve zayıf yanlarını görmesi 
bireysel çalışmayla gerçekleşir. Bireysel çalışmaya 
en uygun oturma düzeni ise “bireysel düzendir.”

b

27. Eğitsel amaçlı ekran tasarımında yazılımlar hazır-
lanırken metin oluşturmanın bazı ilkeleri bunlara 
geçmeden önce eğitsel yazılımlar çocuğun eği-
tim ihtiyacının bilgisayarlarla gerçekleştirilmesidir.  
Özel öğretici, benzetim, alıştırma, oyun gibi yazı-
lımlar buna örnek verilebilir. Bu yazılımlarda metin 
oluşturulurken paragraflar ekranda kolayca görül-
meli ve okunacak bir biçimde yer almalı, cümleler 
kısa tutulmalı, satır sonu kelimeler bölünmemeli, 
paragraflar bölünmemeli, yazım kurallarına uyul-
malı, teknik kelime ve kısaltmalardan kaçınmalı, 
paragraflar arasında en az bir satır boşluk olmalı, 
yazı tipi öğrenci düzeyine uyun olmalıdır. Her say-
fada bir paragraf ve en fazla on altı satır olmalıdır.

e
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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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a

Koni dikkatlice incelenirse resimler ve fotoğrafla-
rın koninin üst kısmında yer aldığı için daha soyut 
olduğu görülür. Sergiler ve simülatörler beş duyu 
organına, DVD’de mp4’ler görme ve işitme duyu 
organına hitap ederken fotoğraflar sadece göze 
hitap ederler.

b

29. Görsel ve işitsel araçlar, öğrenmede somut yaşantı 
sağlama, öğrencinin derse etkin katılımını artırma, 
bireysel öğretime hizmet etme, grupla çalışma alış-
kanlıkları kazandırma ve bilgiye kolayca ulaşma 
gibi özelliklerin kazandırılmasında etkilidir. Ancak 
analitik düşünme, soyut düşünme, akıl yürütme ve 
analiz etmeyi gerektirdiği için görsel ve işitsel araç-
larla geliştirilmesi zordur.

c

30. Öğretim materyali geliştirmenin adımları vardır:

 I. Kazanımları yazma

 II. Yöntemleri seçme

 III. Araç seçme

 IV. Araçları uygulama

 V. Değerlendirme

Tüm bu adımları ardışık, sıralı ve aşamalı gerçek-
leşir. Bu durum her bir adımın birbiri ile ilişkili olma-
sını gösterir ve materyal geliştirme süreç sistematik 
ve ayrıntılı bir planlama yapmayı gerektirir.

b

31. Alıştırma ve tekrar programları kısa süreli bellek-
teki bilgileri uzun süreli belleğe aktarma amaçlı 
programlardır. Bu uygulamada bilgisayara belirli bir 
konuda alıştırmalar programlanmıştır. Öğrenciye 
bir alıştırma verilir. Yanıtlaması istenir. Yanıt değer-
lendirilir ve bir diğer alıştırmaya geçilmeden dönüt 
verilir. Bu tür yazılımlarda yeni bir bilgi verilmez. 
Öğrenilen bilgilerin tekrarı amaçlanır.

e

32. Sorgulamaya dayalı içerik yaklaşımı, yaşantı mer-
kezli programlama anlayışına dayanmaktadır. Bu 
programda etkinlikler öğrenci ilgi, ihtiyaç ve yete-
neklerine göre süreçte tasarlanır. Sorgulamaya 
dayalı içerik programında öğrenci soruları büyük 
anlam taşır. Bu yüzden süreçte değişen öğrenci ilgi 
ve ihtiyaçlarına göre içerik oluşturulur.

c
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33. Ziya Öğretmen, soruya doğru yanıt verdiği için 
Sinem’e aferin diyerek hem pekiştireç hem de dö-
nüt uygulaması yapmıştır. Pekiştireçlerde dönüt 
görevi görür. Soru - cevap tekniğini uygulayarak öğ-
renciyi derse etkin olarak katmış ve bir dizi kavram 
öğretimi gerçekleştirmiştir. Ancak Ziya Öğretmen’in 
öğrenciye ipucu ve yöneltme yaptığı söylenemez.

d

34. Özgün bir yapı, ürün ve çalışma oluşturma sentez 
düzeyinde bir beceridir. Özgün olarak oluşturulmuş 
bir bütünü yargılama, irdeleme, sorgulama, karar 
verme, ispat etme, doğru ya da yanlışlarını belir-
leme, test etme gibi beceriler ise değerlendirme 
düzeyine uygundur.

e

35. Soru öncülü analiz edildiğinde Piaget’nin açıklama-
larını yansıtan eğitim felsefesinin ilerlemecilik oldu-
ğu söylenebilir. İlerlemecilik, çocuğun aktivitelerini 
ve enerjisini artıracak ve onu özgürleştirecek, onun 
ilgi ve ihtiyaçlarını temel alan eğitim yeniliklerine 
önem vermiştir. Bu felsefe, öğrenci merkezlidir.

b

36. Öğretmenlerin ve yöneticilerin kendi değer, görüş 
ve resmî olmayan beklentilerini yansıtan mesajlar 
içeren, sosyokültürel, ekonomik ve fiziksel özel-
likleri kapsayan program örtüktür. Öğretmenlerin 
davranışları, yaklaşımları, inançları, değer yargıları 
okul atmosferinin niteliği, okul içi ortamın öğrencile-
re sağladığı etkileşim örüntüsü, okul içi yazılı olma-
yan kurallar, otoriteye itaat etme gibi tutum ve daha 
birçok etkeni içeren resmî, yazılı olmayan yaşantı-
lara dayanan program türü örtüktür.

c
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37. Ölçmeye çalıştığımız özellikle ilişkili başka bir özel-
likten yararlanılarak yapılan ölçmeler dolaylı ölçme 
olarak adlandırılır. Bireyin kaygı düzeyi testteki 
maddeler aracılığıyla, maddelere verilen cevaplar 
doğrultusunda ölçüldüğü için C seçeneği dolaylı 
ölçme olur. Sorumuzda A ve E seçenekleri araya 
farklı bir değişken girmeden ölçme yapıldığı için 
doğrudan, B ve E seçenekleri ise bir formül (ba-
ğıntı) yardımıyla gerçekleştirildiğinden türetilmiş 
ölçmedir.

c

38. Birimlerde bulunması istenen özellikler; eşitlik, ge-
nellik ve kullanışlılıktır (amaca uygunluk). Objektif-
lik birimlerde bulunması istenen özelliklerden biri 
değildir.

b

39. Sorumuzda amacına göre yapılan değerlendir-
menin türü sorulmaktadır. Amacına göre değer-
lendirme türleri, diagnostik (tanılayıcı, tanıma ve 
yerleştirme), formatif (biçimlendirme, izleme ve 
geliştirme), summatiftir (değer biçme, düzey belir-
leme). Summatif değerlendirmeler, süreç sonun-
da, bireylerin öğrenmelerine değer biçmek (geçti 
- kaldı gibi), erişi düzeylerini belirlemek, sertifika 
(ehliyet, yeterlik) belgesi vermek amacıyla yapılır. 
Sorumuzda eğitim sürecini tamamlayan adaylar 
sınavda başarılı olduklarında sertifika (ehliyet, ye-
terlik) belgesi almaya hak kazandıklarından ceva-
bımız B seçeneği olur.

b

40. Sabit ve sistematik hatalar geçerliği doğrudan dü-
şürürken, tesadüfi hatalar dolaylı olarak düşürür. 
Tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür, geçerlik ise 
güvenirlik düştüğü için düşer. Sorumuzda A seçe-
neği sistematik hata, diğer seçenekler ise tesadüfi 
hatadır.

a

41. Teste, önceki maddelerle homojen (aynı kapsam-
da) yeni maddeler eklendikçe güvenirlik artar. Bu 
artış doğrusal değildir. Madde sayısı arttıkça güve-
nirliğin artış miktarı azalır. Yani, soru sayısı azken 
soru eklemek güvenirliği daha çok artıracaktır. Gü-
venirliğin en çok artacağı testi bulmak için eklenen 
madde sayısına değil, nihai testin madde sayısının, 
başlangıçtaki madde sayısının kaç katına çıktığına 
bakmak gerekir. Sorumuzda, I. testin madde sayısı 
10 iken, 20 madde daha eklenmiş ve toplamda 30 
maddelik test oluşmuştur. Yani testteki madde sa-
yısı 3 katına çıkmıştır. Dolayısıyla güvenirliğinin en 
çok artması beklenir.

e

42. Aynı testin belli bir zaman aralığıyla aynı gruba 
(cevaplayıcılara) 2 kez uygulanması esasına da-
yalı olan test - tekrar test güvenirliğinin düşük bu-
lunması hâlinde cevaplayıcıların ikinci uygulama-
da verdikleri cevapların çok farklılaşması gerekir. 
Cevaplar farklılaşınca iki uygulamadan elde edilen 
puanlar arasındaki korelasyon (güvenirlik katsa-
yısı) düşer. Cevabımız D seçeneğidir. A seçeneği 
geçerlik ile, C seçeneği kullanışlılık ile ilgilidir. B ve 
E seçeneğindeki ifadeler doğru olsaydı cevaplayı-
cıların puanları değişmeyeceği için güvenirlik yük-
sek çıkardı.

d
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43. Boşluk doldurma testlerinde boşlukların uzunlukla-
rı eşit olmalıdır. Aksi hâlde cevaplayıcı boşluğa ge-
lebilecek ifadeleri eleyebilir. Ayrıca ikinci sorunun 
“Ölçme” ile başlaması ilk soruya ipucu vermektedir. 
Sorumuzda bu kurala uyulmamış, cevaplayıcıya 
ipucu verilmiştir.

b

44. Güvenirliği ve geçerliği en yüksek test türü çoktan 
seçmelidir. Çoktan seçmeli testler sentez basama-
ğındaki kazanımları asla ölçemezler. Çünkü ce-
vaplayıcının cevabı sınırlandırılmıştır. Öğretmenin 
amacı sentez basamağını ölçmek olmadığında en 
uygun madde türü çoktan seçmeli olacaktır.

e

45. Ölçme aracının, hazırlanmasının, uygulanmasının 
ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olmasına 
kullanışlılık denir. Sorumuzdaki öğretmen portfol-
yoları incelemenin çok zaman aldığını vurguladığı 
için kullanışlılıkla ilişkili bir olumsuzluktur.

c

46. Ölçme işlemine karışan tesadüfi hatanın puan cin-
sinden ifadesine “standart hata” denir.

      

Sapma G venirlik

katsay s

1Standart Hata Standart ü

› › 
=

-

formülüyle hesaplanır. Buna göre

,

,

,

,   ü   ›fl ›fl › .

Se

puan tesad fi hata kar m t r

7 1 0 75

7 0 25

7 0 5

3 5

:

= -

=

=

=

d

47. Aritmetik ortalamanın ( )x  48, standart sapmanın 

(sx) 7 olduğu bir durum için ham puanların normal 
dağılım eğrisindeki dağılımını görelim.

27 34 41 48

Aritm
eti

k o
rta

lam
a

55
 ha

m pu
an

 al
an

 ce
va

pla
yıc

ı

55Ham
puan

%50 %34 = %84’ten daha başarılı+
14243144444424444443

62 69

SxSxSxSxSxSx

 ● Test 100 kişiye uygulandığına göre bu cevap-
layıcı 84 kişiden daha başarılı, 16 kişiden daha 
başarısız olmuştur. A seçeneğindeki ilk 20 içe-
risinde yer alır ifadesi doğrudur.

 ● Test 1 - 0 puanlandığına göre her doğru cevap 
1 ham puan getirecektir. Bu cevaplayıcı 55 
ham puan almışsa 55 soruyu doğru cevapla-
mıştır. D yanlıştır.

 ● Aritmetik ortalamanın 1 dilim üzerinde yer aldı-
ğına göre T puanı 60 olur. E yanlıştır.

 ● %84’ten daha başarılı olduğuna göre B ve C’de 
yanlıştır.

a

48. 

Z puanı

Yeni
standart

puan

Funda’nın
Yeni standart
puanı 61 olur.

Funda

–3 –2 –1 0 1 2 3

59 61 63 65 67 69 71

SxSxSxSxSxSx
x

Ham puanların ve Z puanlarının dağılımını görelim 
Funda’yı –2 Z puanına yerleştirelim. Yeni standart 
puanın aritmetik ortalama ve standart sapmasına 
göre puanları dağıttığımızda Funda’nın yeni sta-
dart puanı dağılımda görülecektir.

c
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49. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre ahlaki 
açıdan gelenek ötesi düzeye ulaşabilmek için so-
yut düşünme becerisine sahip olmak gerekir. Do-
layısıyla D seçeneğindeki ifade doğrudur. Diğer 
seçeneklerdeki ifadelerin ise doğru olduğu söyle-
nemez.

d

50. Organizmanın çevresindeki unsurlarla girdiği et-
kileşim sonucu edindiklerine işaret eden yaşantı 
(deneyim), gelişim sürecinde önemli etkisi olan bir 
süreçtir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailele-
rin çocuklarının sosyoekonomik düzeyi düşük olan 
ailelerin çocuklarına göre birçok zihinsel beceriyi 
daha erken yaşlarda kazanıp daha etkili şekilde 
kullanmaları da öncelikle daha zengin bir uyarıcı 
çevresinde bulunmalarıyla yani yaşantılarının fark-
lılığıyla ilgilidir.

b

51. Kritik dönem kavramı gelişim sürecinde belli özel-
liklerin veya becerilerin kazanılması açısından or-
ganizmanın çevresel unsurların yani yaşantıların 
etkisine en açık olduğu zaman aralıklarını ifade 
eder. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğinde yer 
almaktadır.

b

52. Gelişim sürecinde belli özelliklerin ortaya çıkış sı-
rası aşağı yukarı kestirilebilmektedir ve bu durum 
“Gelişim yordanabilir bir sıra izler.” ilkesiyle ifade 
edilir. Verilen açıklamada da çok boyutlu düşünme 
becerisi gelişmeden korunum becerisinin gelişe-
meyeceği ifade edilmektedir ki bu durum da söz 
konusu ilkeyle desteklenebilir.

d

53. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocuk-
ların yeri veya şekli değişen nesnelerin miktar, 
hacim, ağırlık, sayı, uzunluk vb. özelliklerinde bir 
değişiklik olmayacağını anlamaları korunum ilkesi-
ni kavramış olduklarını gösterir. Verilen durumdan 
hareketle Mahir’in bu ilkeyi kazanamadığı söyle-
nebilir. Çünkü Mahir şekerlikteki şekerleri masanın 
üzerine boşalttığında onların sayısının arttığını dü-
şünmektedir.

c

54. Vygotsky’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocu-
ğun çevresindeki sosyal unsurların onun gelişimine 
sağladığı desteğe yapı iskelesi (iskele kurma) de-
nir. Söz konusu durumda ablasının Merve’ye sun-
muş olduğu destek bu kavramla açıklanabilir.

e
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55. Seçeneklerdeki ifadeler incelendiğinde D seçene-
ğindeki ifadenin doğru olmadığı söylenebilir. Çünkü 
çocuğun dile ilişkin bir kuralı yalnızca öğrendiği ör-
nekle sınırlı tutmasına eksik kurallaştırma denmek-
tedir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise doğrudur.

d

56. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre bireyin 
kendi ihtiyaç ve menfaatlerini ön planda tutarak 
hareket ettiği evre saf çıkarcı evredir. Söz konusu 
durumda da hem Kenan hem de babası bu evrenin 
özelliklerini yansıtmaktadırlar. Çünkü ikisi de maddi 
menfaatlerini ön planda tutmaktadır.

a

57. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 
yaşamın son yıllarında geçmişe ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede memnuniyetleri ağır basan bireyler 
benlik bütünlüğüne ulaşırlar ve benlik bütünlüğü 
mutlu bir yaşam sürmüş olmanın sonunda ulaşılan 
huzur duygusunu ifade eder. Hamza Dede’nin de 
bu duyguyu yaşadığı söylenebilir.

a

58. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre ço-
cuğun bir şeyleri kendi başına yapmasına olanak 
tanındığı takdirde çocukta özerk (bağımsız) bir 
kişilik yapısı gelişmekte aksi takdirde çocuk kendi 
potansiyelinden kuşku duymaya, kendinden utan-
maya başlamaktadır. Elif Hanım’ın sözlerinde de 
bu karmaşaya yani “özerkliğe karşı kuşku ve utanç” 
krizine vurgu yaptığı söylenebilir.

e

59. Bireyin kendisini rahatsız eden duygu, düşünce 
veya yaşantıları bilinç dışına atıp unutması bastır-
ma savunma mekanizmasıyla açıklanır. Ali’nin söz 
konusu durumu da bu mekanizmaya örnek oluştur-
maktadır. Çünkü Ali olumsuz bir olay yaşamış ve 
bunu hatırlamamaktadır.

b

60. Öğrenilecek bilgilerin benzer özelliklerine göre 
gruplanarak ele alınması öğrenmeyi etkileyen öğ-
renme malzemesinden kaynaklı faktörlerden kav-
ramsal benzerliklerle ilgilidir. Söz konusu öğrenci-
nin de bu unsurdan yararlandığı söylenebilir.

e
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61. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardın-
dan koşullandığı uyarıcıyla eşleşen başka bir nötr 
uyarıcıya da koşullanmasına ikinci dereceden ko-
şullanma veya üst düzey koşullanma denir. Söz ko-
nusu durumda da Kadri, Niyazi Bey kulağını çektiği 
için ona koşullanmış ve onu gördüğünde korkarak 
titremeye başlamıştır. Daha sonra ise Niyazi Bey’in 
yanında gördüğü Nazım Bey’ e de koşullanmış ve 
onu gördüğünde de korkmaya başlamıştır. Dolayı-
sıyla bu durumun ikinci dereceden koşullanma sü-
reciyle gerçekleşmiş olduğu söylenebilir.

c

62. Tepkisel koşullanma sürecinde organizmada do-
ğal olarak tepki yaratan uyarıcılar koşulsuz uyarıcı 
olarak nitelendirilirken bu uyarıcılara karşı göste-
rilen öğrenilmemiş doğal tepkilere koşulsuz tepki 
denmektedir. Ayrıca ancak koşulsuz bir uyarıcıyla 
eşleştikten sonra organizmada tepki yaratma özel-
liği kazanan uyarıcılar koşullu uyarıcı olarak nite-
lendirilirken bu uyarıcılara karşı gösterilen öğrenil-
miş tepkilere de koşullu tepki denmektedir. Verilen 
örnekte de yanınca duyulan acı koşulsuz uyarıcı 
bu acı karşısında gerilmek koşulsuz tepki iken kes-
tane koşullu uyarıcı kestane görünce gerilmek de 
koşullu tepkidir.

b

63. Organizmanın yaptığı bir davranışın ardından ken-
disi açısından istenmedik bir uyarıcının ortamdan 
çıkmasına bağlı olarak o davranışı sürdürmesine 
olumsuz pekiştirme denmektedir. Söz konusu du-
rumda da Gamze öğrencilere bağırma davranı-
şının ardından kendisini rahatsız eden bir durum 
olan öğrencilerin kendi aralarında konuşmasından 
kurtulmuş ve daha sonra da öğrencilere bağırmayı 
sürdürmüştür. Dolayısıyla bu durum olumsuz pe-
kiştirmenin sonucudur.

d

64. Organizmanın bir davranışının ardından onun 
açısından istendik bir uyarıcının ortamdan çıkarıl-
masına (organizmanın istediği bir şeyden mahrum 
edilmesine) dayalı davranış kontrol tekniğine ikinci 
tür ceza denir. Söz konusu durumda da çocuğun 
bir hafta boyunca dışarı çıkmasının yasaklanması 
ikinci tür ceza ile açıklanabilecek bir durumdur.

a
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65. Bilgiyi işleme kuramına göre belli bir sırayla yapıl-
ması gereken davranışlara ilişkin bilgilerin saklan-
dığı bellek türü işlemsel bellektir ve Murat Bey’in 
de işini yaparken daha çok bu bellekteki bilgileri 
kullandığı söylenebilir.

e

66. Bilgiyi işleme kuramcılarına göre bir kavramın neyi 
ifade ettiğine ilişkin bilgilere açıklayıcı bilgi denir-
ken bir davranışın nasıl yapılacağına ilişkin bilgile-
re işlemsel bilgi denir. Dolayısıyla verilen durumda 
I rakamıyla ifade edilen bilgi açıklayıcı, II rakamıyla 
ifade edilen bilgi ise işlemseldir.

e

67. Önceden öğrenilen bir bilginin akla gelmesi nede-
niyle sonradan öğrenilen bir bilginin hatırlanama-
masına ileriye ket vurma denir. Adil Bey de önceki 
şifresinden dolayı sonradan oluşturduğu şifreyi ha-
tırlayamadığı için hesabının bloke olmasına sebep 
olmuştur. Dolayısıyla bu durum ileriye ket vurma ile 
ilgilidir.

d

68. Bireyin başkalarının olumsuz sonuçlanan davra-
nışlarını görüp o davranışları yapmamasına dolaylı 
ceza denir. Mehmet’in bir arkadaşının yaşadık-
larına tanık olduktan sonra ormandaki mantarları 
yememesi de bu kavramla açıklanabilecek bir du-
rumdur.

a

69. Bireyin bir davranışı başarabileceğine ilişkin inan-
cına öz yeterlik algısı denir ve öz yeterlik algısı yük-
sek olan bireyler başarısızlıklar karşısında kolay 
kolay pes etmez, azimle çalışarak başarıyı yaka-
larlar. Nazım da çok uzun sürmesine karşın pes et-
meden azimle çalışarak amacına ulaştığı için onun 
öz yeterlik algısının yüksek olduğu söylenebilir.

b

70. Öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgi ve isteklerini 
ön planda tutup bireysel farklılıkları dikkate alarak 
öğrenmenin öğrenci merkezli şekilde gerçekleş-
mesi gerektiğini savunan kuram insancıl kuramdır. 
Dolayısıyla derslerde öğrencilerinin kişisel özel-
likleri doğrultusunda onları geliştirmek için çaba 
harcayan ve öğrencilerinin istek ve ihtiyaçlarını ön 
planda tutan bir öğretmenin insancıl kuramın gö-
rüşlerine uygun hareket ettiği söylenebilir.

d
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71. Okula yeni başlayan veya nakil gelen öğrencilerin 
okula alışmalarının ve kurlarla uyumlarının sağ-
lanması için oryantasyon çalışmaları yapılır. Soru 
kökünde yapılan çalışma oryantasyon çalışması-
dır. Volkan Öğretmen yapmış olduğu çalışmada 
sınıfındaki öğrencilerinden yardım almıştır. Reh-
berlik çalışmalarında öğrencilerin katkılarının ve 
desteklerinin alınması da akran danışmanlığı ola-
rak adlandırılır. Volkan Öğretmen’in yapmış oldu-
ğu çalışma oryantasyon kapsamındadır ve akran 
danışmanlığından faydalanmıştır.

e

72. Tolga Öğretmen, seçimleri öğrencilere bırakmakla 
birlikte öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini dikkate 
almamıştır. Kendi hoşlandığı halk oyunlarından 
öğrencilerinin de hoşlanacağını düşünmektedir. Bu 
tutumu tüm öğrencilerinin ilgilerinin aynı olduğunun 
kabul edilmesi anlamındadır. Farklı bir ifade ile Tol-
ga Öğretmen, her öğrencisinin ilgilerinin ve yete-
neklerinin farklı olabileceğini düşünmemektedir. Bu 
yaklaşımı rehberlik ilkelerinden bireysel farklılıklara 
saygı ilkesine aykırıdır.

c

73. Sunulan rehberlik hizmetlerinin sonuçlarını belir-
lemek amacıyla yapılan çalışmalar izleme ve de-
ğerlendirme hizmeti olarak adlandırılır. Bu sayede 
çalışmaların ne ölçüde işe yaradığı belirlenmeye 
çalışılır. Bu yönüyle sonraki dönem çalışmalarının 
daha etkili olması sağlanacaktır. Çalışmaların ama-
cına ulaşma düzeyinin belirlenmesi açısından tüm 
rehberlik hizmetlerinden sonra izleme hizmeti su-
nulmalıdır. İzleme ve değerlendirme çalışmalarını, 
sınıf öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar yapa-
bilirler. Bu nedenle E seçeneğinde verilen, “İzleme 
ve değerlendirme çalışmaları psikolojik danışman-
lar tarafından yapılmalıdır.” ifadesi yanlıştır.

e

74. Hümanist yaklaşımın önemli kavramlarından biri 
olan kendini gerçekleştirme, bireylerin potansi-
yellerinin farkında olmaları ve bu potansiyellerini 
kullanmaları anlamındadır. Kendini gerçekleştiren 
bireyler kendileriyle barışıktırlar, kendilerini ve çev-
resindekileri olduğu gibi kabul ederler. İnsani de-
ğerlerle örtüşen ve insani olan birçok özellik ken-
dini gerçekleştiren bireylerin özellikleri olarak kabul 
edilebilir. Ancak E seçeneğinde verilen, meslek ha-
yatında her zaman başarılı olma, kendini gerçek-
leştiren insanların özelliklerinden olamaz. Her in-
san gibi kendini gerçekleştiren insanlar da meslek 
hayatında gerilemeler ve ilerlemeler yaşayacaktır.

e

75. İnsanlar duygularını paylaştıkları zaman rahatlama 
sağlarlar ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilir-
ler. Paylaşılmayan duygular bir sorun olarak tekrar 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle, öğretmenler ve psi-
kolojik danışmanlar öğrencilerin duygularını ifade 
etmesi konusunda destek olmalıdırlar. Açık uçlu 
sorular bireylerin duygularını ifade etmelerinde 
etkilidir. Seçenekler incelendiğinde, “sen yaşadık-
ların karşısında neler hissediyorsun” ifadesi dışın-
dakilerin kısa cevap istediği yani kapalı uçlu soru 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle duyguların pay-
laşılmasında çok etkili olamazlar. Sorunun doğru 
cevabı C seçeneği olmalıdır.

c

76. Öğretmenlerin öğrencilerini her durumda kabul 
etmeleri, sevgi ve saygı göstermeleri gerekir. Bu 
anlayış hümanist yaklaşımda koşulsuz kabul ola-
rak adlandırılmaktadır. Bir öğretmenin din, dil, ırk, 
etnik köken veya başka nedenlere dayalı olarak 
öğrencileri arasında ayrım yapması koşulsuz kabul 
ilkesine aykırıdır.

a
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77. Mesleki rehberlik kuramları arasında yer alan 
Super’ın benlik kuramına göre, meslek seçimi ço-
cukluk yıllarından itibaren oluşturulan mesleki ben-
liğin bir ifadesidir.  Soru kökünde verilen durumda 
birey, kendini algılama biçimine yani benlik tasarı-
mına uygun olduğunu düşündüğü için öğretmenlik 
mesleğini seçmiştir. Bu tercihi Super’ın “Mesleki 
Benlik Kuramı” ile daha iyi açıklanır.

d

78. Sosyogramlarda lider öğrenciler merkezde yer alır. 
1 ve 7 numara ile gösterilen öğrenciler lider, 3 nu-
mara ile gösterilen öğrenci tercih edilmediğinden 
yalnızdır. 4, 5 ve 8 ile gösterilen öğrenciler bir klik 
oluşturmuşlardır.  Üçgenle gösterildikleri için sınıfta 
kızlardan oluşan bir klik vardır. Tercih yapmayan 
öğrenciler çekimser olarak adlandırılır. 1 numaralı 
öğrenci tercih yapmadığından çekimserdir. İkili iliş-
ki olabilmesi için iki öğrencinin sadece birbirlerini 
tercih etmeleri, yani başka tercihlerinin olmaması 
gerekir. Sosyogram incelendiğinde ikili ilişkinin ol-
madığı görülmektedir. Dolayısıyla B seçeneğindeki 
ifade sosyogramın yorumlanmasına ilişkin yanlış 
bir bilgidir.

b

79. Bireylerin kendileri için üzüntü ve kaygı kaynağı 
olan psikolojik bir problemini rol alarak alıp gerçek 
yaşamdaymış gibi canlandırmaları psikodrama 
olarak adlandırılır. Mete Bey, öğrencilerinin yaşa-
dıkları psikolojik problemlerini rol oynama ve can-
landırma yoluyla çözmeye çalışmaktadır. Yapılan 
çalışma psikodramadır. 

a

80. Bireyselleştirilmiş eğitim programları öğrencilerin 
takip ettiği eğitim programına uygun olarak eğitim 
gördükleri okulda oluşturulan bir ekip tarafından 
hazırlanır. Bu ekip okul müdürü veya görevlendi-
receği müdür yardımcısı başkanlığında kurulur ve 
öğrencinin sınıf öğretmeni, bir rehber öğretmen, 
dersine giren branş öğretmenleri, eğitim programı 
hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, plan hazır-
lanacak öğrenci ve ailesi bu ekibin üyeleridir. Bu 
nedenle bireyselleştirilmiş eğitim programının reh-
berlik ve araştırma merkezince hazırlandığı ifadesi 
yanlıştır.

b


