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1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve 
programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçenek-
lere baktığımızda; ‘A, B, C ve D’ seçeneklerinde 
verilen eğitim kurumu ve eğitim uygulamaları 
formal eğitime örnek oluşturabilecekken ‘E’ se-
çeneğinde verilen;  ilkokul öğretmenini örnek 
alıp kitap okuma alışkanlığı edinme örneğinde 
ise gelişigüzel, plansız öğretmenin tutumundan 
kaynaklı davranış değişikliğinin ortaya çıktığı 
söylenebilir. Bu nedenle yapılan davranış 
informal eğitime örnek olabilir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

2. Metinde verilenlere bakıldığında, içerik düzen-
lemesi yapılırken her yıl aynı konu başlıklarının 
verildiği, fakat konuların bir üst sınıfa geçildikçe 
derinleşerek ayrıntısının arttığı görülmektedir. 
İçerik yaklaşımlardan sarmal içerik düzenleme 
yaklaşımda böyle bir uygulamanın görüldüğü 
söylenebilir. Sarmal yaklaşım, eski konuların ye-
ri geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinde kullanılan 
bir yaklaşımdır. Bu tekrarlar konuyu hatırlamak-
tan ötede konunun kapsamını genişletmeye yö-
nelik olmalıdır. Konular sınıfların düzeyi yüksel-
dikçe açılarak ve derinleşerek düzenlenir.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

3. Güdülenmiş bir birey derse katılmaktan ve sü-
reçte yer almaktan zevk alarak istekli bir biçimde 
verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek-
ten kaçınmayacaktır. Süreçte verilecek bir görev 
ya da yapılacak bir iş varsa bu eylemi özenle, 
dikkatli bir biçimde ve en kusursuz şekilde ya-
pacaktır. Fakat derse güdülenmiş bir bireyin 
derste çekingen davranması beklenmez çünkü 
istekli olduğu için her fırsatta söz almak isteyip 
derse katılmaktaki gönüllülüğünü gösterecektir. 

Cevap D 

4. Soruda verilen öncüllerle hedeflerin özellikleri 
sırasıyla eşleştirilecek olursa; 

 I. Hedefler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif 
katılımını sağlayacak özelliklere sahip olma-
lıdır. - Öğrenci yaşantılarına dönüklük 

 II. Öğrenci, ilgi, ihtiyaç, özellik ve gereksinimle-
rine uygun olmalıdır. - Öğrenciye uygunluk 

 III. Hedef ifadeleri herkesçe aynı şekilde yorum-
lanmalıdır. - Açık – seçiklik 

Cevap D 

 

 

 

 

 

5. Selim Öğretmen’in dersinde yaptığı çalışma etik 
değerlere yöneliktir. Etik değerler soyut bir kav-
ramdır. Soyut bir kavramı somutlaştırmak için 
resim yaptırması somuttan soyuta ilkesine yöne-
liktir.  

Cevap A 

 

 

 

 

6. Bruner’in geliştirmiş olduğu buluş stratejisine 
bağlı olarak dersini işleyen Sultan Öğretmen’ in 
takip etmesi gereken işlem basamakları; 

 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanma-
sı: 

 1) Öğretmenin örneği sunması 

 2) Öğrencilerin örneği tanımlaması 

 3) Öğretmenin ek örnekler sunması 

 4) Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşı-
laştırması 

 5) Öğretmenin örnek olmayanı sunması 

 6) Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaş-
tırması ve örnek olmayanı belirlemesi 

 7) Öğrencilerin tanımı yapması, İLKE ve GE-
NELLEMELERE ulaşması 

 8) Öğrencilerin yeni örnekler vermesi 

Cevap B 
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7. Büşra Hanım’ın süreçte kullandığı teknik, yaratı-
cı dramadır. Becerilerin öğretilmesinde yaratıcı 
drama, etkin ve etkili bir öğretme ve öğrenme 
yöntemi olarak kullanılabilir.  

 - Etkinlikler sırasında katılımcılar, kendini ve 
başkalarını tanımayı, aralarında benzerlik ve 
farklılıkları öğrenir.  

 - Grup içinde iş birliğini, paylaşmayı, ortak ve 
bağımsız düşünmeyi, eleştiri-özeleştiri yapa-
bilmeyi öğrenir. Konuşma, dinleme, okuma, 
yazma becerilerini geliştirir.  

 - Farklı sosyal durumlarla ilgili deneyim kaza-
nırken, farklı rollerde hissettiklerini anlamayı, 
anlatmayı, grup çalışmaları içinde üretirken 
karar verme becerilerini, sorun çözme bece-
rilerini öğrenir ve geliştirir. 

 AMACI:  

 - Farkındalık kazandırır. 

 - Bağımsız düşünmeyi sağlar. 

 - İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir. 

 - Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. 

 - Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, 
okuma, yazma) geliştirir. 

 - Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağ-
lar. 

 - Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar. 

 - Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar. 

 - Kendine güven duyma ve karar verme bece-
rilerinin gelişmesini sağlar. 

 - Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri 
bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü 
geliştirmeyi sağlar. 

 - Hata yapma korkusu olmaksızın, yeni dav-
ranışlar geliştirmeyi sağlar. 

 - Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağ-
lar. 

 - Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına 
olanak verir. 

 - Kendini tanımayı sağlar. 

 - Kendini ifade etmede güven kazandırır. 

 - Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli 
duruma getirir.  

Cevap A 

 

 

 

8. Biray Öğretmen, süreçte yapılandırmacı yakla-
şımı temele almalıdır. Soru analiz edildiğinde 
öğretmenin öğrencilerinin hazır bulunuşluğunu 
dikkate aldığı farklı yaşantılara uygun olarak sü-
reci planladığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 
öğretmenin bireyleri birincil veri kaynaklarına 
yönlendirmesi ve deneyim elde edilmesinden 
sonra öznel bilginin oluşmasını sağlaması da 
yapılandırmacılığın en önemli özellikleri arasın-
dadır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

9. Soru incelendiğinde Buket Öğretmen’in süreçte 
kavram ağlarını kullandığı görülmektedir. Kav-
ram ağları; öğrencilerinin izlenimlerini, düşünce-
lerini yazılı öğretim araçlarındaki gibi kavram ve 
ilkelerle uyumlu bir biçimde sergilemeleri için 
kullanılır. Öğretmen derste işlenecek konuyla il-
gili olarak bir kavramı tahtaya yazar. Kavramla 
ilgili sözcükler bulunmaya çalışılır. Bulunan söz-
cükler tahtaya yazılır, ardından sözcükler anla-
mına ya da ilişkilerine göre gruplandırılır. Daha 
sonra her gruba isim bulunarak süreç sonlandı-
rılır.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

10. Verilen özellikler incelendiğinde Meltem Öğret-
men’in kart düzenleme tekniğini kullandığı gö-
rülmektedir. Bu tekniğin en önemli özelliği kav-
ram yanılgılarını belirleyerek gidermektir. Öğ-
retmen işlediği konu ya da üniteyle ilgili 20 ya da 
30 tane kâğıda örnekler, kavramlar yazar. Öğ-
rencilerden bu örnekleri ya da kavramları benzer 
ya da farklı yönlerine göre sınıflandırmaları iste-
nir. Öğrencilerin arasında yanlış örgütleme ya 
da sınıflama yapan olursa konuyla ilgili olarak 
sorular sorulur ve doğru yanıtın bulunması sağ-
lanır.  

Cevap D 
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11. Üst düzey düşünme biçimleri düşünüldüğünde 
Pınar Hanım’ın baskın olarak gelişen üst düzey 
düşünme biçiminin yansıtıcı düşünme olduğu 
görülmektedir. Bu düşünceye sahip olan bireyler 
başarı ve başarısızlıklarından ders çıkararak 
tecrübelerini günlük hayatlarına aktarırlar. Yan-
sıtıcı düşünen bireylerin belirgin özelliklerinden 
biri de günlük tutmadır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

12. Nunley’in basamaklı öğretim modeli Bloom 
taksonomisine göre şekillenmiştir. Basamaklı 
öğretim programı yaklaşımı, Nunley (2001) tara-
fından ortaya atılmıştır. Bu yaklaşım, bireysel 
farklılıklara göre öğrenme yaşantılarının düzen-
lenmesi esasını temele almaktadır. 

Basamakları  

 1. Basamak hazırlık: Süreçle ilgili genel hazır-
lıkların yapıldığı aşamadır. 

 2. Basamak C basamağı: Bloom taksonomisi-
ne göre bilgi ve kavramaya karşılık gelir. 

 3. Basamak B basamağı: Bloom taksonomisi-
ne göre uygulama basamağına karşılık gelir. 

 4. Basamak A basamağı: Bloom taksonomisi-
ne göre analiz ve sentez basamaklarına gelir. 
Bu basamakta bilgi tekrar edilmez. Bilgiler ara-
sında ilişkilere bakılarak yeni özgün ürün elde 
edilir. 

 5. Basamak: Öğrencinin neler elde ettiği, ortaya 
koyduğu ürünler dikkate alınarak öğrenciyle de-
rinlemesine görüşmeler yapılır. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

13. Öğrencileri geziye götüren Serhat Bey süreçte 
A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan özelliklere 
dikkat etmelidir. Ancak E seçeneğinde yer alan 
veli ve okul müdürünün beklentilerine dikkat et-
mesine gerek yoktur.  

Cevap E 

 

14. Ersin Bey’in süreçte dikkat etmesi gereken en 
önemli özellik, bilgisayar destekli öğretimin bi-
reysel hıza uygun olmasıdır. Bilgisayar destekli 
öğretimin faydaları; 

 • Bilgisayar destekli eğitim öğrencilere kendi 
hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme ola-
nağı verir, dolayısıyla bireyselleştirilmiş, öğ-
renci merkezli bir öğretimin oluşmasına yol 
açar. 

 • Bilgisayar destekli eğitim etkileşim sağladığı 
için en sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. 
Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar saye-
sinde öğrenme etkili kılınır. 

 • Hem anında dönüt sağladığı için hem de 
sağlanan dönüt öğretmeninki gibi herkesin 
içinde olmadığı için öğrenciye rahatlık sağ-
lar. 

 • Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün 
ortamlar sağlar. Öğrenciler benzeşimler yo-
luyla dış dünyaya açılma şansını bulurlar. 
Sınıf içinde uygulanması olanaksız ya da 
tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştiril-
mesinde de bilgisayar destekli eğitim yazı-
lımları kullanılabilir. 

 • Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları saye-
sinde öğretmen zamanını daha rahat kulla-
nabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kay-
bına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgi-
sayar aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir 
konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız 
etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan işle-
yebilir.   

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Yusuf Öğretmen’in öğrencileri A,C, D ve E se-
çeneklerinde yer alan becerileri kazanmaları ge-
rekmektedir. Ancak öğrenciler asla fikrinde ka-
rarlı olmamalıdır. 

Cevap B 

 



  DENEME SINAVI - 7 EĞİTİM BİLİMLERİ  
 

   4

16. Slavin’in etkili öğretim modeli, öğrenme düzeyini 
etkileyen değişkenlerin çözümlenmesi yoluyla, 
öğrenme başarısının artırılabileceği varsayımına 
dayanır. 

Etkili öğretim modelinin, dört temel değişkeni 
vardır. Bunlar; 

1. Öğretimin Niteliği: Öğretim yaşantısının öğ-
renciler için anlamlı olması, kalıcı ve etkin bir 
öğrenme için ön koşuldur. Öğrencilerin ön öğ-
renme düzeyleri ile yeni bilgiler arasında anlamlı 
ilişkiler kurulmalı, uygun ipuçları ve işaretler kul-
lanılarak ders öğrenci için sevimli ve çekici hale 
getirilmelidir. 

2. Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme: Öğ-
renciler arasındaki bireysel farklılıklar öğretimin 
başarısını büyük ölçüde etkilemektedir. Dolayı-
sıyla bir sınıfta bazı öğrenciler göreceli olarak 
diğerlerinden daha hızlı öğrenirken, bazıları da 
ön koşul öğrenmelerin eksikliği ve zaman yeter-
sizliği sebebiyle daha ağır öğrenebilirler. Bu 
amaçla çok yönlü öğretme – öğrenme etkinlikle-
rine başvurulmalıdır. 

3. Güdülenme: Öğrencide, öğrenmeye ilişkin 
merak ve heyecan uyandırmak, öğretmenin ön-
celikli görevlerinden biridir. Gerçek yaşamdan 
alınan somut ve canlı örneklerle öğretim yaşan-
tılarının desteklenmesi, öğrenilenlerin günlük 
yaşamda nasıl kullanılacağının açıklanması ve 
öğrenme çabalarının ödüllendirilmesi gibi faktör-
ler güdülenmeyi olumlu yönde etkiler. 

4. Zaman: Etkili bir öğretimi gerçekleştirmek için 
zamanın verimli kullanılması gerekir. Öğrencile-
rin öğretim yaşantılarına aktif biçimde katılmala-
rı, zaman kayıplarına ve sınıfta sorunlarının 
oluşmasına karşı da etkili bir çözümdür.  

Cevap B 

 

17. Göktuğ Öğretmen’in süreçte kullandığı teknik 
rulmandır. Rulman; 

 - Öğrencilerin bir konuyu farklı konuşmasına 
fırsat veren bir tekniktir.  

 - Teknikte öğrenciler iç içe iki çember oluştu-
rur.  

 - İç ve dış çemberdekiler yüz yüze gelecek 
şekilde ikişerli biçimde ayakta dururlar ve 
konuşurlar.  

 - Sonra her biri bir adım kayarak önce eşinin 
yanındaki ile yeni bir ikili oluşturur.  

 - Böylece her öğrenci birkaç eşle görüşme 
fırsatı bulur.  

Cevap C 

18. Öğrenme stratejileri; 

1. Dikkat Stratejileri: Çevreden gelen bilginin 
birey için gerekli olanlarının kısa süreli belleğe 
geçişini sağlayan en önemli süreç dikkattir. Bu 
nedenle öğretimde yerine getirilmesi gereken ilk 
işlev, öğrencinin dikkatini belirginleştirmek ve ar-
tırmaktır. Dikkatin odaklaşmasında metindeki 
başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema ve 
benzeri etkili rol oynar. Dikkatini odaklaştıran 
öğrenci metini okumadan önce başlık ve tablola-
rı, şemaları gözden geçirerek zihninde bir ön ör-
gütleyici oluşturabilir. Böylece önemli düşünce-
leri belirlemede oluşan ön örgütleyiciler oldukça 
etkilidir.  

2. Tekrar Stratejileri: Kısa süreli belleğin süre 
ve depolama yetikliği açısından sınırlılığı, tekrar 
ve gruplama stratejileri ile artırılabilir. Tekrar 
stratejileri bir listeyi yinelemek ya da bir metni 
aynen tekrar etmek gibi bilginin uzun süreli bel-
leğe daha uygun işlenmesine yardım eder. Ayrı-
ca tekrar stratejileri ezberleme için de kullanılır. 
Öğrenilecek metin düz yazı türünde ise tekrar 
stratejileri, konuyu sesli olarak tekrarlama, yazı-
ya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve 
yazının önemli kısımlarının altını çizmeyi kap-
samaktadır.  

3. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler: Anlam-
landırmayı artıran stratejiler bilginin aynen uzun 
süreli belleğe geçişinden çok anlamlı bir bütün 
olarak yerleşmesini sağlarlar. Yeni gelen bilgiye 
anlam verilebilmesi için bireyin konu ile ilgili ön 
bilgileri olmalı ve yeni bilgiyi varolan bilgilerle 
ilişkilendirebilmelidir.  

4. Yürütücü Biliş Stratejileri: Yürütücü biliş, 
öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stra-
tejilerini kullanma yetenekleri ve kendi düşün-
melerine ilişkin düşünmektir. Bireyin kendi biliş-
sel süreçleri ile ilgili bilgisidir. Zehra’nın sahip 
olduğu öğrenme stratejisi budur. 

5. Duyuşsal Stratejiler: Öğrenmede duygusal 
ya da güdüsel etmenlerden oluşan engelleri or-
tadan kaldırmak için kullanılan stratejiler duyuş-
sal stratejiler olarak adlandırılmaktadır. Bu alan-
daki araştırmalar, öğrencilerin dikkatlerini topla-
mayı, yoğunlaşmalarını sürdürmeyi, edim kaygı-
sının üstesinden gelmeyi, güdülenmeyi sağlama 
ve sürdürmeyi, zamanı etkili olarak kullanmayı 
sağlayacak stratejiler üzerinde yoğunlaşmakta-
dır.  

Cevap B 
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19. Ekrem Bey’in süreçte kullandığı teknik, öğrenme 
galerisidir. 

Öğrenme Galerisi: Değerlendirme ve pekiştir-
me amacı ile kullanılabilecek işlevsel bir teknik-
tir. Uygulama adımları şu şekilde sıralanabilir: 

• Öğrencilerin küçük gruplara ayrılması 

• Grupların öğrendiklerini gözden geçirmesi 

• Bunları listelemesi 

• Duvara asmaları 

• Tüm grupların listelerinin incelenmesi  

• Eklemeler yapılması 

Cevap C 

 

 

20. Gagne’nin geliştirmiş olduğu öğretim durumları 
modeline göre zihinsel beceriler sekiz alt basa-
mağa ayrılır. 

Bunlar; 

1. İşaret öğrenme 

2. Uyarıcı davranım öğrenme 

3. Zincirleme öğrenme 

4. Sözel ilişkilendirme 

5. Ayırt etmeyi öğrenme 

 6. Kavram öğrenme 

 7. İlke öğrenme 

 8. Problem çözme 

Cevap B 

 

21. Sınıf yönetiminde başvurulan 4 sınıf yönetimi 
yaklaşımı vardır. Bunlar; önlemsel, tepkisel, ge-
lişimsel ve bütünsel yaklaşımlardır. Önlemsel 
yaklaşımda adından da anlaşılacağı gibi karşı-
laşılabilecek sorunlara önceden hesap edilerek 
önlem alınması esası vardır. Tepkisel yaklaşım-
da, olaylar anlık olarak gelişir ve duruma göre 
tepki göstermek yoluyla sınıf yönetimi yapılır. 
Gelişimsel modelde, öğrencilerin içinde bulun-
duğu yaş ve gelişim dönemi göz önünde bulun-
durulmak suretiyle sınıf yönetimi yapılır. Bütün-
sel modelde ise diğer bütün modellerden yarar-
lanılarak sınıf yönetimi yapılması esası vardır. 
Soruda verilen açıklamada; bu modeli kullanan 
öğretmenin sınıf yönetimi becerilerine yeterince 
sahip olmadığı söylenmiş. Bu da alışkın oldu-
ğumuz, öğretmenlerin sıklıkla başvurduğu tepki-
sel yaklaşımdır.  

Cevap B 

22. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak öğretmen, sınıfı 
eğitim için hazırlar, kuralları öğrencilerle birlikte 
belirler, öğretimin düzenleyiciliğini ve sürdürücü-
lüğünü yapar, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğ-
rultusunda etkinlikleri belirler. Fakat sınıfta otori-
ter bir tutumla ben her şeyin en iyisini bilirim ve 
karar verici tek güç benim diyemez. Bu tavırla 
hareket etmesi halinde etkili değil baskıcı ve 
zorlayıcı bir sınıf yöneticisi tavrı sergilemiş ola-
caktır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

23. Sınıf yönetiminde önemli noktalardan biri, sınıfta 
istenmeyen davranışlarla baş edebilme yeterlili-
ğidir. Sınıfta istenmeyen bir davranışla karşı-
laşmak istenilmiyorsa eğer, öğretmen sınıfta 
atacağı adımların hesabını önceden yapmalıdır. 
Yani ders içerisinde hiçbir boşluğun oluşmasına 
meydan vermeyecek şeklide derse hazırlık ya-
parak dersin planını hazırlayarak gelmelidir. Atı-
lacak ilk adım derse planlı girmek olacaktır. Da-
ha sonra eğer gerekirse diğer seçeneklerde ve-
rilen davranış ve tutumlar ortaya konulabilir.  

Cevap C 

 

 

 

 

24. Öğrenen merkezli etkinliklerle kastedilen, öğ-
rencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim 
etkinliklerinin kurgulanması ve öğrencilerin en 
etkili biçimde öğrenmelerini sağlayacak etkinlik-
lere yer verilmesidir. Sorunun seçeneklerinde 
verilen yaparak yaşayarak öğrenme, problem 
çözme etkinlikleri, öğrencinin derste aktif olması, 
araştırma inceleme yapma becerilerinin tamamı 
öğrenen merkezli sınıf ortamında ortaya çıkacak 
olan etkinliklerdir ve bunların hepsi öğrenmede 
kullanılacak birincil kaynakları oluşturmaktadır.  
Fakat ders kitaplarının öğretmen tarafından etkili 
bir biçimde kullanılması hem öğrenciyi merkeze 
almadan öğretmeni aktif kılacak hem de ders ki-
tapları ikincil tür kaynakları oluşturduğu için öğ-
renci merkezli eğitimde yeri olmayan bir uygu-
lama olacaktır. 

Cevap C 
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25. Dale’nin yaşantı konisine bakıldığında, öğren-
menin en etkili şekilde gerçekleşebilmesi için, 
olabildiğince fazla duyu organını işe koşacak 
şekilde eğitim ortamının kurgulanmasının gerek-
liliğidir. Soruda verilen seçeneklere bakıldığında 
en fazla duyu organının işe koşulacağı materyal 
seçimi için D seçeneğinde verilen modeller ve 
numunelerdir diyebiliriz. Çünkü modeller ve nu-
muneler sayesinde materyalin sahip olduğu iş-
levler dahilinde görme, hissetme, koklama, tat-
ma ve duyma gibi bütün duyu organları işe ko-
şulabilir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

26. Soruda verilen örnek duruma bakıldığında, 
akademisyenin öğrencilerine verdiği nasihat, 
derse materyalle girmeleri yönündedir. Örnek 
duruma dikkat edilirse limonla derse girin der ve 
bu sayede öğrenciler limona bakarken siz de sı-
nıf defterini doldurup yoklama alabilirsiniz diye 
ekler. Sınıf defterini doldurmak, yoklama almak 
gibi işler dersin girişinde yapılır, bir de derse gi-
rişte materyal bulundurmak zaten dikkat çekmek 
amaçlıdır. Yani materyalle derse girmek bize ilk 
önce dikkat çekme konusunda yardımcı olacak-
tır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

27. Eğitim - öğretim sürecinde araç - gereç kullan-
manın bize sağlayacağı birçok faydadan bahse-
debiliriz. Sorunun B, C, D ve E seçeneklerinde 
verilenler bu faydalar arasında gösterilebilir fa-
kat A seçeneğinde verilen; becerinin ezberlenil-
mesini sağlar ifadesi doğru değildir. Çünkü ma-
teryal kullanımı sayesinde ezber bilgiler değil 
anlamlı öğrenme gerçekleşecektir. Anlamlı öğ-
renmenin olduğu yerde uzun süreliğine bilginin 
kazanılması ve bilginin içselleştirilmesi gerçek-
leşecektir. Ezber öğrenmede ise bilginin kısa sü-
reliğine kazanılması söz konusu olacaktır.  

Cevap A  

28. Materyal seçiminde uyulması gereken birçok 
husus vardır. Materyal öncelikle kazandırılmak 
istenen hedefe yönelik olarak hazırlanmalıdır. 
Bunun yanında öğrencinin seviyesine, içinde bu-
lunduğu döneme, yaş aralığına, ilgi ve ihtiyaçla-
rına uygun olmalıdır. Hazırlanan materyal daha 
sonradan kullanılabilecek kadar dayanıklı ve 
aynı zamanda üzerinde değişiklikler yapılacak 
kadar da esnek olmalıdır. Fakat hazırlanan ma-
teryalde amaç bir duyu organına hitap etmek 
değil olabildiğince fazla duyu organına hitap 
ederek öğrenmenin çok daha etkili ve kalıcı ol-
masını sağlamak olmalıdır.  

Cevap E 

 

 

 

 

29. Bir değerlendirme eğitim başlamadan önce 
yapılıyorsa ya da değerlendirme öğrencileri ha-
zır bulunuşluk düzeylerine göre homojen gruplar 
oluşturmak için kullanılıyorsa tanılayıcı değer-
lendirme olur. Soruda verilen durumda öğrenci-
ler kursa başlamadan önce bir değerlendirme 
yapıldığından ve değerlendirme ile öğrenciler 
İngilizce düzeylerine göre gruplandığından tanı-
layıcı değerlendirme olur. Değerlendirmede kul-
lanılan ölçüt grubun içinden çıkarılan bir ölçüt 
olduğunda bağıl ölçüt ve bu ölçüte dayalı değer-
lendirmeye ise bağıl değerlendirme denir. Soru-
da kullanılan ölçüt grubun ortalaması ve stan-
dart sapması olduğundan değerlendirme bağıl 
değerlendirme olur.  

Cevap B 

 

 

 

 

30. Ölçülen özellikle ölçmekte kullanılan özellik aynı 
cinstense doğrudan ölçme olur. Soruda verilen 
durumda öğrenciler taşları birbirlerine sürterek 
sertliklerini belirlemektedirler. Yani bir taşın sert-
liğini diğer bir taşın sertliği ile ölçmektedirler. Bu 
nedenle yapılan ölçme doğrudan olur. Sınıflama 
ölçekleri; ölçme konusu olan birey ya da nesne-
lerin ölçülen özellikleri bakımından benzer ya da 
aynılığa göre gruplandığı ölçeklerdir. Soruda öğ-
rencilerin taşları sertliklerine göre üç gruba 
ayırmalarından söz edildiği için ölçek türü sınıf-
lama ölçeği olur.  

Cevap C 
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31. Soruda verilen davranış bilişsel alanın sentez 
basamağındadır. Böyle bir davranışın tek başı-
na değerlendirilmesi için en uygun değerlendir-
me, performans değerlendirmedir. Bu değerlen-
dirmenin objektif olması için ölçme sonuçlarının 
objektif olması gerekir. Bu nedenle daha objektif 
puanlama yapılmasına olanak sağlayan rubrik 
kullanılmalıdır.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

32. Eğer bir özellik iki ya da daha fazla değişken ve 
bu değişkenler arasında kurulan bir bağıntıya 
dayalı olarak ölçülüyorsa türetilmiş ölçme söz 
konusudur. Soruda verilen vücut kitle indeksi 
hesaplamada kullanılan boy uzunluğu bir ölç-
medir, vücut ağırlığı yine bir ölçmedir. Bu iki 
ölçme arasında kurulan bir bağıntı ve yapılan bir 
matematiksel işleme dayalı olarak vücut kitle in-
deksi hesaplandığı için vücut kitle indeksi türe-
tilmiş ölçmedir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

33. Mutlak ölçütün temel özelliği ölçme yapılmadan 
önce belirlenmiş bir kriter olmasıdır. Yani mutlak 
ölçütten bahsediliyorsa, ölçme işlemi yapılma-
dan önce ölçütün bir değer (puan, süre, kilo gibi) 
olarak belirlenmiş olması gerekir. Belirlenen bu 
ölçüt tüm grup için geçerlidir ve ölçüt gruptan 
bağımsız olarak ve genellikle otoriteler tarafın-
dan önceden belirlenir. Böyle mutlak bir ölçüte 
dayalı olarak yapılan değerlendirmelere de mut-
lak (ölçüt veya kriter dayanaklı/referanslı) değer-
lendirme denir. Sorunun öncülünde belirtildiği 
gibi VKİ hangi aralıkta olduğunda erkekler ve 
kadınlar için nasıl yorumlanacağına ilişkin belir-
lenen aralık değerleri ve tanımlamalar uzmanlar 
tarafından önceden belirlenmiştir. Bu durumda 
Aliye için yapılan değerlendirmede ölçüt mutlak 
olduğundan değerlendirmede mutlak olur.  

Cevap A  

34. Pratik ölçülerle korelasyonun incelenmesi ve 
test puanlarını geliştirici çalışmalar yapı geçerli-
ğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden-
dir.  Soruda psikometristin öğrencilere sınav ön-
cesi kaygı ölçeğini uygulayıp sınavda fizyolojik 
(gözlenebilen pratik ölçüt) tepkilerini gözlediğin-
den ve arada pozitif bir korelasyon olduğundan, 
yani ölçek puanı yüksek olanların kaygıya ilişkin 
fizyolojik tepkilerinin de yüksek olduğundan 
bahsetmesi yapı geçerliği için pratik ölçütlere 
dayalı olarak yapı geçerliğini gösterir. Diğer 
yandan sınav kaygısı yüksek olanlara ölçeği uy-
gulayıp, sonra kaygıyı azaltmak için program 
uygulayıp ölçeği tekrar uygulamak, test puanla-
rını geliştirici çalışmalarla yapı geçerliğinin belir-
lenmesi için yapılabilir. Zira bu durumda ilk uy-
gulamaya göre sonraki ölçek uygulamasında 
puanların düşmesi yine yapı geçerliğine bir kanıt 
olur.  

Cevap B 

 

 

35. İki değişken arasında hesaplanan korelasyon 
katsayısının işaretinin pozitif (artı) olması bu iki 
değişkenin birlikte aynı yönde değiştiğini, değiş-
kenlerin özellikleri bakımından benzer olduğunu 
gösterir. Buna göre soruda yarılar arasında veri-
len korelasyonun işareti artı olduğundan A, B ve 
C seçenekleri doğrudur. Diğer yandan bir testte 
soru sayısı arttıkça duyarlılık artacağından gü-
venirlik de artacağından E seçeneği de doğru 
olur. İki yarı arasında hesaplanan korelasyon-
dan testin bütününün güvenirliğinin hesaplan-
ması için 2r/1+r eşitliği kullanılır. Yarılar arasın-
daki korelasyon 0,60 olduğuna göre  

 2.0,60 / 1 + 0,60 = 0,75 olur.  

 Bu durumda D seçeneği yanlıştır.  

Cevap D 

 

 

36. Soruda KR-20 güvenirliği 0,86 olarak verilmiş ve 
madde güçlük indeksleri incelendiğinde tüm 
maddelerin güçlüklerinin eşit ve 0,50 olduğu gö-
rülmektedir. Madde güçlükleri eşit olduğunda 
KR-20 ile KR-21 birbirlerine eşit olduğundan tes-
tin KR-21 güvenirlik katsayısı da 0,86 olur. Diğer 
yandan puanlamanın bu soruda olduğu gibi 1 ve 
0 şeklinde yapılması durumunda KR-20 ile 
Cronbach alfa eşit olduğundan Cronbach alfa da 
0,86 olur.  

Cevap D 
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37. Üst düzey davranışlar olan analiz, sentez ve 
değerlendirme basamaklarındaki davranışların 
ölçülmesinde yazılı yoklamalar kullanılabilir. 
Özellikle sentez basamağı davranışlarının öl-
çülmesinde en iyi yol yazılı yoklamalardır. Kom-
pozisyon becerileri, kendini yazılı olarak ifade 
etme ve dili yazılı olarak kullanma becerilerinin 
ölçülmesinde kullanılır. Öğrencilerin yaratıcı ve 
eleştirel düşünme, problem çözme becerilerin 
ölçülmesinde kullanılır. Sorunun C seçeneğinde 
verilen “Metinde ortaya konan sorunlara farklı 
çözümler üretir.” kazanımı sentez basamağın-
dadır. Yazılı yoklamalar özellikle sentez basa-
mağındaki davranışların ölçülmesi için uygun 
araçlar olduğundan yanıt C seçeneğidir.  

Cevap C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Bir testin ortalama güçlüğü test puanlarının 
ortalamasının soru sayısına bölümü ile bulunur. 
Testin ortalama güçlüğünü bulmak için öncelikle 
testin ortalamasını bulmak gerekir. Test puanla-
rının ortalaması için ise her bir öğrencinin puan-
larını bulmak gerekir. Tabloda verilen puan da-
ğılımın satır toplamları öğrencilerin puanlarını 
verir. Satırlar tek tek toplanarak puanlar bulunur. 
Satırlar toplandığında öğrencilerin puanları sıra-
sıyla 7, 6, 3, 6, 5, 4, 6, 6, 2 ve 5 olarak bulunur. 
Bu puanlar toplanarak öğrenci sayısı olan 10’a 
bölünerek de ortalama aşağıdaki gibi bulunur.  

 

7 6 3 6 5 4 6 6 2 5
X

10
50

X 5
10

+ + + + + + + + +
=

= =
 

 Testin ortalama güçlüğü testin ortalamasının 
soru sayısı olan 10’a bölümü ile de ortalama 
güçlük bulunur.  

 Yani ortalama güçlük 
5

0,50
10

= = ’dir. 

Cevap C 

39. Sorunun çözümü için öncelikle öğrencilerin 
puanlarına ve bu puanların frekanslarına gerek-
sinim var. Öğrencilerin puanları madde puanları 
matrisinin satır toplamları ile elde edilir. Bu şe-
kilde öğrencilerin puanları sırası ile 7, 6, 3, 6, 5, 
4, 6, 6, 2 ve 5 olarak bulunur. Daha sonra puan-
lar küçükten büyüğe doğru sıralanıp frekans tab-
losu şeklinde aşağıdaki gibi elde edilir.  

X f 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 4 

7 1 

 Buna göre grafikler incelendiğinde puanların 
grafiğinin A seçeneğinde verilen gibi olduğu gö-
rülür.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

40. Bir öğrencinin hangi dersten daha başarılı oldu-
ğunu belirlemek için standart puanlar kullanılır. 
Bu durumda Cevriye için standart puan olan Z 
puanı hesaplanmalıdır. Z puanı kişinin puanının 
ortalamadan çıkarılarak standart sapmaya bö-
lünmesi ile bulunur ve en yüksek Z puanı öğren-
cinin en başarılı olduğu puan olur. Z puanları 
aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Test K X  Sx X Z 

I 20 10 2 15 
15 10

2,5
2

-
=  

II 30 15 5 15 
15 15

0
5

-
=  

III 30 15 2 15 
15 15

0
2

-
=  

IV 20 10 5 15  
15 10

1
5

-
=   

V 25 20 2 15 
15 20

2,5
2

-
=-  
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 Buna göre Test I’de Cevriye’nin puanı en yük-
sek olduğu için Cevriye test I’de en başarılıdır. 
Grubun en başarılı olduğu test, testin ortalama 
güçlüğünün (öğrenme ya da başarı oranı) en 
yüksek olduğu testtir. Bir testin ortalama güçlü-
ğü test puanlarının ortalamasının soru sayısına 
bölümü ile aşağıdaki gibi bulunur.  

Test K X  Sx X P  

I 20 10 2 15 
10

0,50
20

=  

II 30 15 5 15 
15

0,50
30

=  

III 30 15 2 15 
15

0,50
30

=  

IV 20 10 5 15 
10

0,50
20

=  

V 25 20 2 15 
20

0,80
25

=  

 Ortalama güçlüğü 1’e en yakın, yani en büyük 
olan grubun en başarılı olduğu test olduğundan, 
bu soruda grubun en başarılı olduğu test V nu-
maralı testtir.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

41. Gelişim, doğum öncesi süreçten başlayarak, 
ölüme kadar olan süreyi kapsar. Bu süreç bo-
yunca her gelişim aşaması, kendinden sonraki 
süreci hazırlar; bu nedenle süreçler arasında 
kesin sınırların olduğunu düşünmek yanlış ola-
caktır. O halde gelişim dönemleri birbiriyle etki-
leşim halindedir. 

Cevap D 

 

 

 

 

42.Ergenlik dönemi oldukça hızlı bir bilişsel, fizyolo-
jik ve psikolojik gelişmenin olduğu bir dönemdir. 
Kızlar çoğunlukla bu döneme erkeklere nazaran 
1 – 2 yaş daha önce girerler. 

Cevap E 

43.Güvensiz – çelişkili bağlanan bebekler; anne 
tekrar odaya girdiğinde anneyle etkileşime girme 
noktasında direniş gösterirler. Yani bir yandan 
anneyle etkileşime girmek ister, bir yandan da 
annelerine direnirler. Genellikle tekrar birleşme 
anında öfke tepkisi verirler. 

Cevap C 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.Oral dönemde en önemli organ ağızdır ve haz 

kaynağıdır. Oral dönemde çocuğa verilen bakı-
mın niteliği, yetişkinlik döneminde kişinin bağım-
lılık ve güven düzeyini belirler. Bu dönemde be-
beğin hayatta kalabilmesi için beslenmesi, ba-
kılması çok önemlidir. Bebek, gereksinimlerinin 
giderilmesi için tam olarak annesine bağlıdır. 
Bebek için beslenmesi sevildiğinin, karnının do-
yurulmaması ise istenmediğinin işaretidir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

45.Karşıt tepki kurma (güdüleri çarpıtma) savunma 
mekanizması; bireyin düşündüklerinin tam tersi 
tavır ve davranışta bulunmasıdır. Bireyin, bazen 
çatışan duygu ve güdülerinin toplumca beğenil-
meyenini inkar için gerçekte düşündüklerinin ve 
hissettiklerinin tam tersi davranış göstermesidir. 

Cevap D 
 
 
 
 
 
 
46.Kesitsel araştırma deseninin temel avantajı; 

oldukça hızlı bir şekilde, tipik yaş farklılıklarına 
ilişkin bilgi sağlamasıdır. Araştırmacı, aynı birey-
lerin büyümesini ve belli yaş düzeylerine gelme-
sini beklemeksizin, çok kısa bir zaman içerisinde 
verileri toplayabilmektedir. 

 
Cevap D 
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47.Ailenin çocuğa yaklaşımı, sosyoekonomik durumu, 
çocuğun geçirdiği hastalıklar, ailenin parçalanma-
sı, çocukların doğuş sırası, çocuğun gelişimini et-
kileyen çevresel değişkenlerdir. Bir kişinin algıları, 
dahil olduğu etkinlikler aracılığıyla edindiği çeşitli 
bilgi, tavır, tutum ve becerilerin tümü “yaşantı” 
kavramıyla açıklanmaktadır.  

 
Cevap B 

 
 
 
48.Büyüme, en kısa tanımıyla, vücut kitlesindeki 

artış olarak ifade edilebilir. Vücut kitlesindeki ar-
tış ise boyun uzaması, ağırlığın – hacmin artma-
sı şeklinde, nicel olarak kendini göstermektedir. 
Büyüme daima ileri bir artışı ifade eder; başka bir 
deyişle azalma gösteren bir durum büyüme ola-
maz. 

 
Cevap B 

 
 
 
 
49.Özel bir durumdan başka özel bir duruma, ge-

nelleme yapmadan akıl yürütmek, özelden özele 
akıl yürütmektir. Yani, bir şeyle başka tek bir şe-
yi eşleştirebilmek, diğer durumları görememek, 
anlayamamaktır. 

 
Cevap D 

 
 
 
 
50. İpotekli kimlik statüsünde kimlik krizi yaşanmaz. 

Çünkü birey çevresindeki hiçbir olanağı araştır-
maz. Başta anne – babası olmak üzere, yakın 
çevresindeki kişilerden, kendisi için uygun görü-
len kimliğe bağlanır. Başka bir deyişle kimlik 
arayışı olmadığı halde, kimliğe bağlanma söz 
konusudur. 

Gölgelenmiş kimlik statüsünde ise ergen kimlik 
arayışına girer ve kendisine uygun olduğuna 
inandığı bir kimlik bulur. Ancak bir türlü bu kimli-
ğe bağlanamaz. Bunun en önemli nedeni, ailele-
rin çocuk üzerindeki baskısıdır. 
Ters kimlik statüsünde ise; kimlik karmaşası yo-
ğun olan ergen bu rahatsızlık duygusundan kur-
tulmak için, toplumsal beklentilerin tam karşıtı 
olan rolleri ve idealleri benimser. 

Cevap D 
 

51.Saf çıkarcı evrede birey ilk kez kendisi dışındaki 
diğer insanların da bazı ihtiyaçları olduğunu an-
lar. Ancak ihtiyaçların giderilmesi noktasında 
kendisi hâlâ birinci plandadır. Doğru davranış, 
kişinin gereksinmelerini tatmin eden davranıştır. 
Sevgi, adalet, bağlılık gibi kavramlar yerine 
pragmatik alışveriş söz konusudur. Bireyin kendi 
istek ve gereksinimleri, başkalarınınkinden daha 
önceliklidir. 

 
Cevap B 

 
 
 
 
 
52. Aşırı koruyucu anne baba tutumu ile yetişen 

kişiler anne babaları tarafından hiçbir kararların-
da özgür bırakılmamışlar, zarar görür endişesi 
ile sürekli anne babaları tarafından korunmuş-
lardır. Bu nedenle bu kişiler bağımlı bir kişilik 
örüntüsü geliştirirler ve yetişkin olduklarında da 
hiçbir kararlarını kendileri tek başlarına vere-
mezler. 

 
Cevap D 

 

 

53. Bir uyarıcının çekiciliğini azaltmak için itici (is-
tenmeyen) bir uyarıcıyla eşleştirilmesine itici 
uyarıcıya koşullama denir. İstenmeyen (itici) bu 
uyarıcı elektrik şoku ya da mide bulantısına yol 
açan bir ilaç olabilir (Janda ve Rim, 1972). 

Sigara bağımlısı kişiler için üretilen ve kişinin si-
gara içmesi halinde mide bulantısı etkisi oluştu-
ran ilaç, itici uyarıcıya koşullama sağlamaktadır. 

Bazı durumlarda bitişiklik ilişkisi olmadığı halde 
koşullanma gerçekleşebilmektedir. Garcia fare-
ler üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda, ara-
dan bitişiklik ile açıklanamayacak kadar uzun bir 
süre (yani 30 saniyeden daha uzun bir zaman 
dilimi) geçtiği halde koşullanmanın oluşabildiğini 
ortaya koymuştur. Bu durum Garcia Etkisi ya da 
Olumsuz Tat Koşullanması (Kaçınması) olarak 
ifade edilmektedir. 

Sigara bağımlısı kişilerin sigarayı içmesi ile ila-
cın etkisinin ortaya çıkması yani mide bulantısı-
nın oluşması arasında bitişiklikle açıklanamaya-
cak kadar uzun bir süre geçmekte ancak koşul-
lanma sağlanmaktadır. Bu durum, Garcia Etkisi 
olarak adlandırılır. 

Cevap D  
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54. İfade Edilebilir Bellek İfade Edilemeyen 

Bellek 

Anlamsal 

(Semantik / 

Olgusal 

Anısal (Episodik 

/ Olaysal / 

Öz yaşamsal 

İşlemsel 

(Procedurel) 

• Gerçekler, 

kelimeler, 

kavramlar, 

tanımlar, 

gramer kural-

ları 

• Okulda 

öğrendiğimiz 

bilgilerin çoğu 

• Öznel, geçmiş 

yaşantılarımız, 

kişisel tecrübe-

lerimiz, belli 

olaylar 

• Öznel geçmi-

şimize dair 

olayların çoğu 

• Motor beceriler ile 

klasik koşullanma 

yoluyla öğrenilen 

duygular 

• Bir işlemin nasıl 

yapılacağı, işlem 

sırası 

Tablo: Tanık (2011)
 

Öğretmenin derste öğrendikleri (akademik bilgi-
ler) anlamsal yani semantik bellekte saklanmak-
tadır. 

Bir eylemin "Nasıl?" gerçekleştirileceği sorusu-
nun cevabı ise işlemsel bellekte saklanır. Bu du-
rumda "Neyi nasıl yapmalıyım?" şeklinde ihtiyaç 
duyulan bilginin işlemsel (procedural) bellekten 
geri getirilmesi gerekmektedir. 

Cevap D 

 

 

55. Öz yeterlik, bireyin bir işi başarıp başaramaya-
cağına ilişkin öznel algısıdır. 

Gerçek kapasite ise bir kişinin yetenekleri açı-
sından başarabileceği düzeyi göstermektedir. 

Bu durumda birey için en ideal hedef, öz yeterli-
ği ile gerçek kapasitesinin örtüştüğü anda ger-
çekleşmektedir. 

- Öz yeterlik gerçek kapasitenin üzerinde olursa, 
birey başaramayacağı işleri de başarabileceğini 
düşünür. Bu durumda davranış, çoğunlukla ha-
yal kırıklıkları ile sonuçlanır.  

- Öz yeterlik gerçek kapasitenin altında ise, bi-
rey tembelliğe itilir. Çünkü başarabileceğinin çok 
azı ile yetinmektedir. 

Grafik incelendiğinde I ve II numaralı noktalarda 
bireyin öz yeterliğinin gerçek kapasitesinin çok 
üzerinde olduğu, IV ve V ile numaralandırılmış 
noktalarda ise öz yeterliğin gerçek kapasitenin 
altına düştüğü görülmektedir. 

Öz yeterlik ile gerçek kapasitenin birbirine en 
yakın olduğu yani ideal olarak ifade edilebilecek 
nokta III ile gösterilmiştir. 

Cevap C 

56. Bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilme süreci 
kodlamayı açıklar. Kodlama işlemi sayesinde 
bilgi anlamlı hale gelir ve uzun süreli bellekte bir 
şemanın içerisinde, şema içerisinde yer alan di-
ğer kavramlarla ilişki kuracak biçimde yerleştiri-
lir. 

Bilgiyi anlamlı kodlama kısa süreli bellekte dört 
işlemde meydana gelir (Yeşilyaprak, 2006): 

i. Sunulan bilginin özelliğini belirlemek 

ii. Sunulan bilgi ile ilişkili uzun süreli bellekteki 
mevcut bilgi veya şemayı belirlemek 

iii. Uzun süreli bellekteki mevcut bilgi ile yeni 
gelen bilginin kısa süreli bellekte nasıl etkile-
şeceğini belirlemek 

iv. Yeni gelen bilginin uzun süreli bellekte nasıl 
depolanacağını belirlemek 

Soru parçasında açıklaması yapılan durum, 
kodlama sürecinin dört basamağını açıklamak-
tadır. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Bir organizmanın, 

- dikkat etmediği, 

- özel bir çaba harcamadığı, 

- özellikle amaçlamadığı 

halde gerçekleştirdiği öğrenmelere gizil (örtük) 
öğrenme denir. 

Organizmanın kendisi bile öğrendiğinin farkında 
değildir. Bir gün bu yolla edindiği bilgiye ihtiyaç 
duyarsa bildiğini fark eder ve kendisi de şaşırır. 

Üniversiteye başlayan Murat'ın çeşitli yollara 
saptıktan sonra yemekhaneyi bulması deneme - 
yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklamaktadır. Mu-
rat'ın bu süreçte kütüphanenin yerini öğrenme 
gibi bir amacı olmamıştır. Ancak birkaç gün son-
ra kütüphanenin yerini aradığında bildiğini fark 
etmiştir. Bu durum, yemekhaneyi ararken, kü-
tüphanenin yerini farkında olmadan yani gizil 
yolla öğrendiğini göstermektedir. 

Cevap C  
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58. Bireyin bilgiyi nasıl edindiği hakkındaki süreç üst 
biliş bilgisi olarak açıklanır. Başka bir deyişle, bi-
reyin nasıl öğrendiğinin farkında olmasıdır. Bu 
bilgisi gelişmiş bireyler, kendileri için en iyi öğ-
renme yöntemlerinin farkında olurlar (Tanık, 
2012). 

Öğrencinin eline aldığı kalemle önemli gördüğü 
yerlerin altını çizerek daha iyi öğrendiğini belirt-
mesine karşın (görüldüğü gibi nasıl öğrenebildi-
ğinin farkında), öğretmenin "Olmaz öyle şey. 
Sen de herkes gibi not tutacaksın." demesi, öğ-
rencinin üst bilişsel bilgisini geliştirmesini engel-
lemektedir. 

Cevap D 

 

59. Bir organizmanın benzer uyarıcılara aynı tepkiyi 
vermesine "uyarıcı genellemesi" denir. 

Pembe takımlı bir sofrada, çok sevdiği yemekler 
yiyen çocuğun, pembe renkli diğer birçok şeye 
hoş duygular için koşullanmasında da bu durum 
söz konusudur. 

Pembe renkten hareketle benzerlik ilişkisi ku-
rulmuş yani uyarıcı genellemesi meydana gel-
miştir. 

Cevap D 

 

 

60. Seri Pozisyon (Konum) Etkisi: Bir hatırlama 
listesinde yer alan ögelerin başlarında ve sonla-
rında yer alan kavramlar, ortalarında yer alan 
kavramlara göre daha iyi hatırlanmaktadır. Bu 
durum seri pozisyon etkisi olarak açıklanmakta-
dır. 

Seri pozisyon etkisinde iki unsur karşımıza çıkar 
(Tanık, 2012): 

a. Öncelik Etkisi: Hatırlama listesinin başların-
da yer alan kavramlar, ortalarında yer alan kav-
ramlara göre daha çok akılda kalır. 

b. Sonralık Etkisi: Hatırlama listesinin sonla-
rında yer alan kavramlar, ortalarında yer alan 
kavramlara göre daha çok akılda kalır. 

Öncelik ve sonralık etkisi, bir listenin başındaki 
ve sonundaki şeyler için geliştirilmiş bellek sis-
temleriyle ilgilidir. 

Birçok şarkının başına eşlik edebildiğimiz halde 
sonrasını hatırlamakta güçlük çekmemiz, önce-
lik etkisini yani öğrenme sürecinin başlangıç 
kısmını daha iyi hatırladığımızı göstermektedir. 

Cevap B 

61. Akrostiş yani cümle yönteminde, hatırlamak 
istediğimiz kelimelerin ilk harfleriyle başlayan 
yeni kelimeler üretilir ve bu kelimeler ile yeni bir 
cümle oluşturulur: 

 Dikkat: Dümencinin 

 Hatırda tutma: Hatırına 

 Uygulama: Uyudum 

 Güdüleme: Güvertede 

"Dümencinin hatırına uyudum güvertede." cüm-
lesinde yer alan kelimelerin ilk harfleri, gözlem 
yoluyla öğrenme sürecinde yer alan basamakla-
rın ilk harfleri ile aynıdır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Bireyin bir davranışı başarıp başaramayacağına 
ilişkin öznel algısına "öz yeterlik" denir. 

Nurcan'ın özel ders almaya başladıktan sonra 
öz yeterlik algısının değiştiği görülmektedir. 
Çünkü İngilizce Nurcan için çok zevkli ve kolay 
bir hale gelmiş, düşüncesi değişmiş, okuldaki 
başarısı da artmıştır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

63. Beyin paralel bir işlemcidir: Beynimizde birçok 
işlem birlikte yürütülür. Bilgiler, düşünceler, duy-
gular, hayaller… hepsi etkileşim halindedir. O 
halde bu çok yönlü etkileşim göz önünde bulun-
durularak beynin her alanına hitap eden eğitim 
verilmelidir (Tanık, 2011). 

Beynimizde bilgiler, düşünceler, duygular, hayal-
ler vb. birçok işlemin birlikte yürütülmesi, beynin 
paralel bir işlemci olduğu ilkesiyle açıklanmak-
tadır. 

Cevap D 
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64. Organizma üzerinde beklenen tepkiyi doğal 
olarak üreten uyarıcıya "koşulsuz uyarıcı" denir. 
Bu uyarıcıya verilen tepki ise "koşulsuz tepki" 
olarak adlandırılır. Koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz 
tepki arasında doğal yani öğrenilmemiş bir bağ 
bulunmaktadır. Bu durumda soru kökünde ifade 
edilen "koşulsuz tepki" ile "öğrenilmemiş davra-
nış" ifade edilmektedir. 

Doğadaki birçok canlı, hareketli nesnelere dik-
katle bakmaya ilişkin genetik bir altyapıya sahip-
tir. Yani bu davranış doğaldır, öğrenilmemiştir. 

Bu durumda "Hareketli bir nesneye seçici algı ile 
bakma", koşulsuz tepki içermektedir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Bir davranış belli bir ortamda (ya da koşulda) 
pekiştirilirken farklı bir ortamda (ya da koşulda) 
görmezden gelinir ya da cezalandırılırsa, 

- pekiştirildiği ortamda artar, 

- görmezden gelindiği ya da cezalandırıldığı or-
tamda azalır. 

Yani aynı davranış için artış ve azalış bir arada 
gözlenir. 

Türkçe dersinde gereksiz espriler yapan çocu-
ğun bu davranışı öğretmen tarafından hoşgörü 
ile karşılanması, davranışın pekiştirildiğini gös-
termektedir. Matematik dersinde bu davranış 
görmezden gelinerek söndürülmüştür. Ancak 
çocuk Türkçe dersinde daha sık bu davranışları 
gerçekleştirmiştir. Yani gereksiz espriler yapma 
davranışı kontrast hale gelmiştir. 

Cevap C 

 

66. Rotter, insanlarda içsel denetim ve dışsal dene-
tim olmak üzere, iki temel denetim odağının ol-
duğuna inanmaktadır. 

İçsel denetimli bireyler, davranışlarıyla birçok 
şeyi değiştirebileceklerine inanırlar. Dışsal dene-
timli bireyler ise davranışlarıyla çok az şeyi de-
ğiştirebileceklerini düşünür, şans, kader, kısmet, 
alınyazısı gibi değiştirilemez unsurlara yükleme 
yaparlar. 

"Zaten böyle şeyler gelir, hep beni bulur. Çır-
pınmak çaresiz, başa gelen çekilir." diyen bir kişi 
dıştan denetimlidir ve dışsallaştırma mekaniz-
masını kullanmaktadır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

67. Bireyin gerçekleştirdiği davranışının ardından 
istemediği bir uyarıcıdan ya da durumdan 
(olumsuz pekiştireçten) kurtulmasına "olumsuz 
pekiştirme" denir. 

Çizgili elbise giyen Sevinç, sevgilisi tarafından 
"İncecik gözüküyorsun." iltifatı ile karşılaşınca ki-
lo almış olmasına karşın istemediği bir durum-
dan yani kilolu gözükmekten kurtulmuştur. 

Bu durumda Sevinç'in çizgili elbise giymesi 
olumsuz pekişmiştir. 

Cevap D 

 

 

 

 

68. Skinner'e göre istenmeyen davranış bireyin 
içinde bulunduğu gelişim döneminin doğal bir 
özelliği ise sabırla beklemek gerekmektedir. 

5 yaşındaki Berke, "Girişimciliğe Karşı Suçluluk" 
dönemindedir. Bu dönemin karakteristik özellik-
leri aşırı merak duygusu ve yoğun hayal gücü-
dür. 

Berke'nin "Babacığım bu benim uçan halım. 
Üzerinde oturdum okula gidiyorum." açıklaması, 
davranışını hayal gücünün yönlendirdiğini gös-
termektedir. 

Bu durumda Halis Bey'in sabırla beklemesi ge-
rekmektedir. 

Cevap E 
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69. Hiperaktif bozukluk, dikkat eksikliği, otizm “uyum 
güçlüğü” sınıflaması içinde yer alır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

70. Özel eğitim hizmetinden; görme, işitme, ortope-
dik, zihinsel engelli olanlar, uyum güçlüğü olan-
lar, süreğen hastalığı olanlar, konuşma güçlüğü 
olanlar, üstün ve özel yetenekliler faydalanır.  

Ailesel nedenlerle duygusal sorunlar yaşayanlar, 
özel eğitimden faydalanmaz. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

71. Mevzuata göre özel eğitim değerlendirme kuru-
lu, RAM (Rehberlik araştırma merkezi) bünye-
sinde oluşturulmaktadır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

72. Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde 
öğretmenlerin yaptıkları önemli hatalardan biri 
üstün yetenekliliği uyumlu olma, düzenlilik, iyi 
davranma gibi sınıf içinde varlığı desteklenen 
olumlu davranışlar ile karıştırmalarıdır. Üstün 
yetenekliler bazen tepkiseldir. Ayrıntılara çok 
önem vermezler. Yalnız çalışmaktan hoşlanırlar. 
Hayal gücü yüksektir. Buna göre başkalarıyla 
uyum içinde çalışma öğretmenlerin üstün yete-
nekli öğrencileri belirlemede dikkate almaları ge-
reken bir özellik değildir. 

 

Cevap E 

73. İncelemeyi yapan uzmanın kendi alanında ye-
terli olması, “uzmanlık ilkesi”dir. Yeterlilik ilkesi, 
bireyin yeterli olduğu alanların da tespitinin ger-
çekleştirilmesidir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Gündelik yaşamda yeme-içme, tuvalet ihtiyacını 
karşılama gibi birtakım öz bakım becerilerini tek 
başına sağlayamayan ya da sürekli destekle bu 
ihtiyaçlarını sağlamaya gereksinim gösteren bi-
reyler, ağır zekâ geriliği olan bireylerdir. Bunlar 
“idiot ya da bağımlı” olarak da adlandırılır. 

Hafif zekâ geriliği olanlar, “debil ya da eğitilebilir” 
olarak adlandırılır. 

Orta zekâ geriliği olanlar, “embesil ya da öğreti-
lebilir” olarak adlandırılır. 

Ağır zekâ geriliği olanlar “idiot ya da bağımlı” 
olarak adlandırılır. 

Derin (çok ağır) zekâ geriliği olanlar “ağır idiot 
ya da tam bağımlı” olarak adlandırılır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Annenin yaşadığı stres, alkol ya da sigara kulla-
nımı ve kötü beslenmesine bağlı olarak gelişe-
cek riskler, doğum öncesi özür nedenleridir. 

Cevap C 
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76. I. Farklı bireyler içinde normalden daha zeki 
olan kişiler için ve olumlu anlamda kullanılır./ 
Ayrıcalıklı 

 II. Bireyin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel özel-
liklerinde oluşan geçici ve kalıcı kayıplar için 
kullanılan kavramdır./ Sapma 

 III. Yetersizlik yüzünden bireyin kendinden 
beklenen toplumsal rolleri yerine getireme-
mesi, yaşına uygun görevleri yerine getire-
memesidir./ Engel-özür 

 IV. Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından beklenen düzeyden 
anlamlı farklılık gösteren bireydir./ Özel ge-
reksinimi olan 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

77. Toplumun kültürünü benimsetme, rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin amaçladıkların-
dan biri değildir. Kapsamlı rehberlik programla-
rında 7 yeterlilik alanı bulunmaktadır. Bunlar; 
okula ve çevreye uyum, kendini kabul, kişiler 
arası ilişkiler, eğitsel başarı, eğitsel ve mesleki 
gelişim, güvenli ve sağlıklı hayat, toplum ve ai-
ledir. Mesleki plan yapma, mesleki gelişim yeter-
lilik alanındadır. Topluma karşı olumlu tutum ge-
liştirme, toplum ve aile yeterlilik alanındadır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

78. Problem tarama listeleri ile genel olarak öğrenci-
lerin yaşadığı problemler tespit edilerek ihtiyaç-
ları doğrultusunda rehberlik hizmetleri planlanır. 
Ancak problem tarama listelerinde yer alan ifa-
deler, özel durumları yansıtır. Örneğin, “Ev işle-
rini yapmak zorundayım ders çalışmaya vakit 
ayıramıyorum.”, “Ailem bana güvenmiyor.”, 
“Okulda düşük notlar alıyorum.” 

Cevap E 

79. Vaka incelemesi genişliğine değil derinlemesine 
bilgi toplamayı esas alır. Sorunu olan birey bir 
bütün halinde tüm yönleriyle ayrıntılı olarak de-
rinlemesine incelenir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. 576 sayılı özel eğitim hakkındaki kanun hük-
mündeki kararnameye göre, bireyselleştirilmiş 
eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum 
müdürü veya görevlendireceği bir müdür yar-
dımcısının başkanlığında; 

a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğret-
men, 

b) Bir rehber öğretmen, 

c) Bir eğitim programları hazırlamakla görev-
lendirilen öğretmen,  

ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, 

d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğret-
menleri, 

e) Öğrencinin velisi, 

f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur.  

BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşleri-
ne başvurulmak üzere özel eğitim değerlendir-
me kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. 

 

 

Cevap B 

 

 




