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1. Eğitim, öğretim ve ders programlarının içerisin-
de duyuşsal alana yönelik hedeflere çok fazla 
yer verilmemektedir. Bu alandaki hedefler yazı 
altına alınmadan kendiliğinden ortaya çıkan dav-
ranışlar şeklinde daha çok örtük programda yer 
alan etkinliklerdir. Örtük program içinde verilen 
uygulamalar kişinin yaratıcılığını geliştirici etkin-
likler olarak da karşımıza çıkacaktır. Öğrenciyi 
merkeze alan eğitim sisteminde öğrenci yaratıcı-
lığını geliştirecek birçok etkinlik için örtük prog-
ram uygulamaları karşımıza çıkacaktır. 

Cevap E 

 

 

 

2. Bu soruda öncülleri tek tek ele alırsak; 

I. öncülde; daimici anlayışta, öğretmen soru – 
cevap ve buldurma yöntemi kullanmaktadır 
ve bu nedenle öğrencinin düşündürüldüğü 
ifadesi doğrudur. 

II. öncülde; esasici anlayışta öğretmen, otorite 
olduğu ve dersi anlattığı için her şeyi bilmek 
zorundadır. 

III. öncülde; ilerlemeci felsefede öğretmen, kül-
türel aktarımcı değil öğrenciye yardımcı olan 
rehber konumundadır. Öğretmenin kültürel 
aktarımcı olduğu anlayış esasici felsefedir. 

IV. öncülde; yeniden kurmacılık, değişim, dev-
rim, yenilik, yeniden oluşturma gibi kavram-
lardan yola çıkar ve burada öğretmen bu 
saydıklarımızın temsilcisi rolüne bürünmeli-
dir. 

Cevap C 

 

 

 

 

3. Eisner’in öncüsü olduğu eğitsel eleştiri modeli; 
programın değerlendirmesi yapılırken bir sanat-
çının sanat eserini eleştirdiği gibi eğitim alanın-
da yeterli birikime sahip kişilerin aynı titizlikle 
eleştirmeleri gerektiğini savunur. Soruda verilen 
öncüller de eğitsel eleştiri modelinin savunduğu 
değerler arasında yer almaktadır.  

Cevap A 

4. Duyuşsal alanın kişilik haline getirme basma-
ğında bir davranış gösteren bireyler; yaptıkları 
her işte, savundukları değerlerden taviz verme-
den ve her fırsatta inanıp benimsedikleri şekliyle 
davranışlarda bulunurlar. Örneğimizde de Ya-
kup, edebiyatçı yönünü her fırsatta ortaya koyan 
tutumlar sergilemektedir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

5.  Nalan Öğretmen, öğrenme - öğretme süreçle-
rinde yaparak yaşayarak öğrenme ortamlarının 
oluşturulması gerektiğini belirtmesi iş aktivite il-
kesi ve süreçte bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
alanlarının işe koşulması gerektiğini belirtmesi 
ise bütünlük ilkesidir.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

6.  Verilen özellikler incelendiğinde Gökhan Bey’in 
programlı öğretimden faydalandığı görülmekte-
dir. Programlı öğretim bireysel öğretim teknikle-
rinden biridir. Skinner tarafından pekiştirme ilke-
leri esas alınarak geliştirilen bu model, temelde 
öğretimin bireyselleştirilmesi (her öğrencinin 
kendi öğrenme hızını kendisi ayarlaması) ve ha-
tanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik ge-
tirmiştir. Bu modelin temelinde öğrencilerin ken-
di kendine öğrenme ilkesi vardır. Öğrenciler ön-
ceden uzmanlar ve öğretmenler tarafından ha-
zırlanmış bir kitapla, bir araçla veya bilgisayarla 
etkileşime girerek kendi kendine öğrenir. Öğ-
retmen öğrencilerin kolaylıkla öğrenebilmelerini 
sağlamak için bilgi birimlerini basamaklara böler 
ve basitten karmaşığa doğru sıralar. Adım adım 
(küçük adımlar) öğrenme, bu sayede gerçekle-
şir. Her adım sonunda anında dönüt-düzeltme 
verilir ve her doğru davranış anında pekiştirilir.  

Cevap B 
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7.  Verilen özellikler incelendiğinde A, B, C ve D 
seçeneğinde yer alan özellikler yazılımların 
özellikleri arasında yer almaktadır. Ancak E se-
çeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü içerik 
eğitim programlarındakinden daha fazla ya da 
daha az olmamalıdır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

8. Soru analiz edildiğinde A, B, C ve D seçeneğin-
de yer alan bilgilerin doğru olduğu görülmekte-
dir. Ancak E seçeneğinde yer alan bilgi yanlıştır. 
Değiştiren: Somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem-
den oluşmaktadır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

9. Yasemin Hanım’ın süreçte kullandığı öğretim 
tekniği akvaryumdur. Akvaryum tekniği, öğrenci-
lerin ilgi duyduğu ya da üzerinde anlaşmaya va-
ramadığı konuların öğretiminde çok etkili bir tar-
tışma tekniğidir. Öğrencilerin tartışma ve grupla 
çalışma becerilerinin geliştirilmesi için kullanılır. 
Farklı şekillerde uygulanabilir. Sınıfın uygun bir 
yerine bir çember çizilir. Çemberin ortasına bir 
boş sandalye konur. 

  Sınıfın tümü çemberin dışındadır. Konu hak-
kında yorum yapmak isteyen sandalyeye 
oturur, düşüncesini söyler. Daha sonra yerini 
yeni bir gönüllüye bırakmak üzere çemberin 
dışına çıkar. 

 Bu arada gözlemci olarak nitelenen çembe-
rin dışındaki diğer öğrenciler tartışmayı izler-
ler. Ayrıca onlar gözler, düşünür ve katılımcı-
lara dönüt verirler. 

  Tartışma sırasında çemberin dışındakilerin 
sessiz olması, sadece sandalyede oturanla-
rın konuşması gerekir. 

Cevap C 

10. Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve D seçe-
neklerinin doğru olduğu görülmektedir. Ancak E 
seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü öğ-
renciler yeterli bilgi, beceri ve ön bilgilere sahip 
değilse hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. Analojinin diğer sınırlılıkları ise; hedef-
lenen olaya uyan bir örnek vermek bazen zor 
olabilir. 

 Verilen örnek, öğrenciler tarafından yanlış anla-
şılabilir. Öğrenciler yeterli bilgi, beceri ve ön bil-
gilere sahip değilse hedeflerin gerçekleştirilmesi 
mümkün değildir. 

 Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut 
hale getirilmesinde oldukça kullanışlı olan analo-
jilerin uygunsuz kullanılması çok iyi incelemeden 
oluşturulması kavram yanılgılarına ve yanlış an-
lamalara yol açabilir. Bu sebeple hangi konuda 
hangi analojinin nasıl kullanacağı öğretmen ta-
rafından çok iyi tespit edilmelidir. Ayrıca kullanı-
lan analojiler öğrencilerin bilişsel düzeyine uy-
gun, onların anlayabileceği seviyede olmalıdır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ersin Bey’in süreçte kullandığı teknik takım 
destekli bireyselleştirmedir. Bu teknikte öğrenci-
lerden dört ya da altışar kişilik heterojen gruplar 
oluşturulur. Her öğrenci, önce kendi seçeceği 
başka bir öğrenciyle birlikte öğretim materyalini 
kullanarak çalışır. Öğrenciler gerekli okumaları 
ve çalışma yapraklarını tamamladıktan sonra, 
ünitenin alt bölümleri ile ilgili küçük bir teste ve 
daha sonra da ünitenin tamamıyla ilgili bir izle-
me testine tabi tutulurlar. Birlikte çalışan bu iki 
öğrenci birbirlerinin cevap kâğıtlarını puanlarlar. 
Takımların puanları, her üyenin her hafta tabi tu-
tulduğu testlerden elde ettiği puanlar toplanarak 
belirlenir. Birlikte çalışan bu iki öğrenci birbirleri-
nin cevap kâğıtlarını puanlarlar.  

Cevap B 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 10  
 

 3

12. Selen Öğretmen süreçte Slavin’in geliştirmiş 
olduğu etkili öğretim modelini temele almıştır. 
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: Öğrencilerin ön öğren-
me düzeyleri ile yeni bilgiler arasında anlamlı 
ilişkiler kurulmalı, uygun ipuçları ve işaretler 
kullanılarak ders öğrenci için sevimli ve çeki-
ci hale getirilmelidir. 

2. Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme: 
Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar öğ-
retimin başarısını büyük ölçüde etkilemekte-
dir. Dolayısıyla bir sınıfta bazı öğrenciler gö-
receli olarak diğerlerinden daha hızlı öğre-
nirken, bazıları da ön koşul öğrenmelerin ek-
sikliği ve zaman yetersizliği sebebiyle daha 
ağır öğrenebilirler. Bu amaçla çok yönlü öğ-
retme – öğrenme etkinliklerine başvurulmalı-
dır. 

3. Güdülenme: Öğrencide, öğrenmeye ilişkin 
merak ve heyecan uyandırmak, öğretmenin 
öncelikli görevlerinden biridir. Gerçek ya-
şamdan alınan somut ve canlı örneklerle öğ-
retim yaşantılarının desteklenmesi, öğreni-
lenlerin günlük yaşamda nasıl kullanılacağı-
nın açıklanması ve öğrenme çabalarının 
ödüllendirilmesi gibi faktörler güdülenmeyi 
olumlu yönde etkiler.  

4. Zaman: Etkili bir öğretimi gerçekleştirmek 
için zamanın verimli kullanılması gerekir. Öğ-
rencilerin öğretim yaşantılarına aktif biçimde 
katılmaları, zaman kayıplarına ve sınıfta so-
runlarının oluşmasına karşı da etkili bir çö-
zümdür. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Verilen özellikler Bloom’un geliştirmiş olduğu 
tam öğrenme modeline aittir.  

 Uygulama Aşamaları 

 Hedef davranışlar / kazanımlar ile bunların 
kazandırılacağı öğrenme üniteleri belirlen-
mesi 

 Her ünitenin öğrenilmesi için gerekli ön ko-
şul davranışların (bilişsel, duyuşsal ve devi-
nişsel) belirlenmesi 

 Öğrencilerin giriş davranışlara sahip olma 
düzeyinin belirlenmesi 

 Eksik ön koşul giriş davranışları var ise ta-
mamlama eğitimi yapılması 

 Giriş davranışlar kazandırıldıktan sonra üni-
tedeki yeni davranışların öğrenilebilmesi 
için öğretim etkinlikleri düzenlenmesi 

 Ünitedeki davranışlar kazandırıldıktan son-
ra izleme testi uygulanması 

 İzleme testi sonuçlarına göre tam öğrenme 
ölçütüne ulaşamayan öğrenciler için eksik 
ve yanlış öğrenmeleri düzeltmek üzere ek 
öğrenme – öğretme etkinlikleri yapılması. 
Tam öğrenme ölçütüne ulaşmış öğrenciler 
içinse zenginleştirilmiş etkinlikler uygulan-
malıdır.  

Cevap D 
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14. SOMUT SOYUT 
A

R
D

IŞ
IK

 

Somut Ardışık 
Öğrenme Stiliyle 

Öğrenenler 

Soyut Ardışık  
Öğrenme Stiliyle 

Öğrenenler 

Beş duyu organı 
çok gelişmiştir. 

Bu stille öğrenenler 
için bir şekil bir 
sembol yüzlerce 
kelimeden çok daha 
değerlidir. 

Yaparak, yaşayarak 
öğrenmeyi ve buna 
fırsat verecek yön-
tem – teknikleri 
tercih eder. 

Kavramları mantık-
sal olarak düzenler-
ler. 

Bilgilerin adım adım 
ve basitten karma-
şığa doğru verildiği 
öğrenme biçimini 
tercih ederler. 

Kitaptan öğrenmeyi 
severler, yeni kav-
ramlar, fikirler üret-
meyi ve kavramlarla 
uğraşmayı severler. 

Öğrenme için çok 
fazla çaba ve za-
man harcarlar. 

Bilgileri bir otorite-
den veya tecrübeli 
bir kişiden öğren-
meyi tercih ederler. 

Somut Dağınık 
Öğrenme Stiliyle 

Öğrenenler 

Soyut Dağınık 
Öğrenme Stiliyle 

Öğrenenler 

Gerçek problemler-
le ilgilenirler ve 
problem çözme 
konusunda üstün 
yetenekleri vardır. 

Olayları ve kavram-
ları düzensiz karışık 
bir şekilde algılarlar. 

Bilgilerin sistematik 
bir düzen içerisinde 
verilmesine ihtiyaç 
duymazlar. 

Öğrenilecek bilgiler-
de bir düzenin ol-
masına ihtiyaç duy-
mazlar. 

Problem çözme 
sürecinde belirlen-
miş işlemleri kul-
lanmayı sevmezler. 

Elde ettikleri verileri 
istedikleri gibi orga-
nize etmeyi tercih 
ederler. 

Bağımsız olarak 
veya küçük gruplar-
la çalışmayı sever-
ler. 

Kendilerini ifade 
edebilecekleri, diğer 
bireylerle fikir alışve-
rişinde bulunmaları-
nı sağlayan yöntem 
– teknikleri tercih 
ederler. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

15. Verilen özellikler incelendiğinde Nunley’in ba-
samaklı öğretim modelinde yer alan A basama-
ğına yönelik olarak etkinliklerin hazırlandığı gö-
rülmektedir. 

 

A
basamağı

B
basamağı

C
basamağı

Bu basamak en üst düzey
ve en karmaşık düşünmeyi

gerektirmektedir.

Problem çözme ve diğer
üst düzey görevler bu

basamakta gerçekleşmektedir.

Bu basamakta temel bilgiler
oluşmaktadır.

eleştirel düşünme
ve

analiz

uygulama, problem
çözme

temel bilgiler ve
beceriler

 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Üst düzey düşünme biçimleri dikkate alındığında 
Seda’nın ıraksak düşünmeye sahip olduğu belir-
lenmiştir. Alışılmış olandan farklı düşünmeyi, il-
gisiz bilgileri bir araya getirmeyi, yeni bağlantılar 
kurmayı, belirsizlikten korkmamayı, daima bir 
“Acaba?” sorusunu sormayı gerektiren düşünme 
biçimidir. Iraksak düşünen bireyler, ne klasik so-
rulardan hoşlanır ne de çabuk verilen alışılmış 
cevaplardan. Bu bireyler kendine özgü, alışıl-
mıştan farklı sorular sormak ve cevaplar bulmak 
isterler. 

 Bu yönleriyle ıraksak düşünme yaratıcı düşün-
menin önemli bir ögesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu nedenle çocukların eğitiminde onların 
ıraksak düşünmelerini sağlamak için kullanılabi-
lecek her teknik kullanılmalıdır. 

Cevap B 
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17. Özellikleri verilen öğretim tekniği işbaşında 
eğitimdir. İşbaşında eğitim, eğitim kurumlarında 
çeşitli derslerle ilgili uygulamalarda, yaparak ve 
yaşayarak öğrenme ilkesine dayalı olarak uygu-
lanabilir. İşbaşında eğitimde, benzetişim tekni-
ğinde olduğu gibi çalışma yerinin benzerini 
yapmaya gerek yoktur. Öğrenci işbaşında eğiti-
lerek iş ile baş başa kalarak işin nasıl yapılaca-
ğını öğrenir ve problemlere çözümü kendisi bu-
lur. İşbaşında eğitim özellikle mesleki eğitimde 
etkili bir şekilde kullanılmasına karşın öğretmen 
eğitimi uygulamalarında ve hizmet-içi eğitim uy-
gulamalarında da bu yöntem rahatlıkla kullanı-
labilir.  

Cevap B 

 

 

 

 

18. Verilen özellikler düşün eşleş paylaş tekniğine 
aittir. Problem çözme becerilerinin gelişimini 
sağlayan bu tekniğin uygulama aşamaları şöy-
ledir: Öğretmen problem durumunu tüm sınıfa 
sunar. Öğrencilerden probleme ait çözüm yolla-
rını belli bir süre bireysel olarak düşünmelerini 
ister. Ardından bireysel olarak bulunan çözüm 
yollarının ikili gruplar oluşturularak paylaşılma-
sını ister. İkili gruplardan sonra üçlü grupların 
oluşması sağlanır ve bulunan çözüm yolları bu 
kez üçlü grupla paylaşılır. Bu süreç üçlü grupla-
rın ortak çözümünü sınıfa sunmalarıyla tamam-
lanır. 

Cevap E 

 

 

 

19. Rol oynamada birey gündelik yaşamdaki gerçek 
rolünden ve duygularından sıyrılıp kendisini bir 
başkasının yerine koyar. Yani duygu ve düşün-
celerini farklı bir kimliğe girerek ifade eder. Böy-
lelikle öğrenciler başkalarının kimliklerine bürü-
nerek, onların nasıl hissettiklerini, nasıl düşün-
düklerini ve bunlara bağlı olarak nasıl davran-
dıklarını anlamaya çalışırlar. Bu şekilde öğrenci-
lerin empati yeteneği gelişir. Bu teknikte, görevli 
öğrencilerin ve rollerin seçimine birlikte karar 
vermek, onlara prova için zaman tanımak, so-
nunda mutlaka bir tartışma ortamı oluşturmak 
gerekir. Öğretmenin bu tekniği yapılandırması 
ve öğrencileri yönlendirmesi gerekir.  

Cevap B 

20. Verilen özellikler buzz grup tekniğine aittir.  

 Buzz Grup (Araştırma Grupları Tartışma 
Tekniği): Bir problemi ve onun çözüm yolunu 
temele alan bir tekniktir. Grubun büyüklüğünü 
belirleyen başlıca etken öğrenci ilgisidir. Tartış-
ma başlamadan önce konular belirlenir ve yazı-
lır. 

 Öğrenciler de ilgi duydukları konuya göre bir 
araya gelip bir grup oluştururlar. 

 Bu teknikte önemli noktalardan biri de her öğ-
renci grup tartışmalarında en az bir defa lider 
olma hakkına sahip olmalıdır. Grupta herkes gö-
rüşünü açıkladığında ya da çözümlenen konular 
tekrarlamaya başladığında tartışmaya son veri-
lir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Tepkiselde olaylar 
anlık olarak gelişir ve duruma göre tepki gös-
termek yoluyla sınıf yönetimi yapılır. Gelişimsel 
modelde, öğrencilerin içinde bulunduğu yaş ve 
gelişim dönemi göz önünde bulundurulmak su-
retiyle sınıf yönetimi yapılır. Bütünsel modelde 
ise diğer bütün modellerden yararlanılarak sınıf 
yönetimi yapılması esası vardır. Bütünsel mo-
delde öncelikle öğretmenin önlem alması daha 
sonra eğer istenmeyen davranış sürdürülürse ve 
ihtiyaç halinde tepkisel model ve bütün bunlar 
yapılırken öğrencilerin içinde bulunduğu geli-
şimsel özellikler göz ardı edilmemelidir. Soruda 
verilen açıklamada; sanatçıların konsere hazır-
lanması (önlemsel), şefin yer yer müdahalesi 
(tepkisel) ve sanatçıların hepsi tarafından bilinen 
eserlerin (gelişimsel) icra edilmesi bütünsel mo-
dele uygun bir sınıf yönetiminin benimsendiğini 
gösterir. 

Cevap C 
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22. Verilen açıklamanın tamamı küme düzeni sınıf 
oturma düzeninin özellikleri arasında yer almak-
tadır. Bu sınıf oturma düzeninin en önemli özel-
liği öğrenciler arasında iş birliği, yardımlaşma 
becerilerinin ortaya çıkması ve iletişimin yüksek 
olmasıdır. Çünkü öğrenciler birlikte küme düze-
ninde toplanıp ortak ürünlerini yardımlaşma yo-
luyla ortaya koyarlar. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Çağdaş eğitimin içerisinde yer alan eleştirel 
düşünme becerisi; kişinin durumlar arasında bi-
lip bilmediklerini ayırt etmesi, düşüncelerin man-
tığını kavrayıp ifade etmesi, konuyla ilgili yargı-
da bulunma, eleştirme ve mantıklı çıkarımlarda 
bulunma becerisi kazandırır. Fakat eleştirel dü-
şünme becerisi kazanmış bireyler kendisine su-
nulan bilgileri aynen kabul etmez, eleştirel dü-
şünce süzgecinden geçirdikten sonra içselleşti-
rebilir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

24. 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 yaparak gelmelidir. Verilen 
seçeneklerden A seçeneği dışındaki bütün se-
çeneklerin bu uygulamalar arasında yer alacağı 
söylenebilir. Fakat hiçbir zaman öğretmen otori-
ter ya da sert bir tutum takınarak istenmeyen 
davranışla baş etmeye kalkmamalıdır.   

Cevap A 

25. Verilen soruda materyal hazırlamada dikkat 
edilmesi gerekilen hususlar sorulmuştur. Seçe-
neklerden C seçeneğinde verilen ifadenin dışın-
daki bütün seçenekler için uyulması gerekilen 
hususlardır diyebiliriz. Fakat materyal hazırlar-
ken genel hedeflere göre değil dersin (özel) he-
deflerine uygun davranmamız gerekmektedir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

26. Dale’nin yaşantı konisine bakıldığında, öğren-
menin en etkili şekilde gerçekleşebilmesi için, 
olabildiğince fazla duyu organını işe koşacak 
şekilde eğitim ortamının kurgulaması gerektiği 
belirtilir. Soruda verilen seçeneklere bakıldığın-
da en fazla duyu organının işe koşulacağı ma-
teryal seçimi için D seçeneğinde verilen numu-
nelerdir diyebiliriz. Çünkü modeller ve numune-
ler sayesinde materyalin sahip olduğu işlevler 
dahilinde görme, hissetme, koklama, tatma ve 
duyma gibi bütün duyu organları işe koşulabilir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Eğitim öğretim sürecinde araç gereç kullanma-
nın bize sağlayacağı birçok faydadan bahsede-
biliriz. Sorunun A B, C ve D seçeneklerinde veri-
lenler bu faydalar arasında gösterilebilir fakat E 
seçeneğinde verilen; becerinin ezberlenilmesini 
sağlar ifadesi doğru değildir. Çünkü materyal 
kullanımı sayesinde ezber bilgiler değil anlamlı 
öğrenme gerçekleşecektir. Anlamlı öğrenmenin 
olduğu yerde uzun süreliğine bilginin kazanıl-
ması ve bilginin içselleştirilmesi gerçekleşecek-
tir. Ezber öğrenmede ise bilginin kısa süreliğine 
kazanılması söz konusu olacaktır.  

Cevap E  
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28. Etkili bir sunu yapmak için dikkat edilmesi gere-
ken birtakım hususlar vardır. Sorunun B, C, D 
ve E seçeneklerinde verilen ifadeler bu hususlar 
arasında sayılabilecekken sorunun A seçene-
ğinde verilen “Dinleyicinin sununun içeriğine 
müdahalesine imkân verilmeli.” ifadesi yanlış bir 
ifade olduğu gibi sorunun C seçeneğinde verilen 
ifade ile ters düşmektedir. Çünkü sunu sırasında 
dinleyiciler sunuya müdahale ederlerse sık sık 
kesintiye uğrayacağı için etkili bir sunu gerçek-
leşmeyecektir.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

29. Bir değişkenin başka bir değişkene bağlı olarak 
değişmesi durumunda bağımlı değişken söz ko-
nusu olur. Nitekim bağımlı değişken sonuç du-
rumunda olan değişkendir. Başka bir ifade ile 
etkilenen değişkendir. Diğer yandan bağımsız 
değişken neden olan değişkendir. Yani bağım-
sız değişken etkileyen değişkendir. Soruda “etki” 
kelimesinin olduğu cümle değişkenlerin olduğu 
yerdir. Bu durumda okulda öğrenme modeli bir 
değişken, akademik başarı diğer bir değişkendir. 
Etkileyen yani neden olan değişken bu cümlede 
okulda öğrenme modeli olduğundan bağımsız 
değişkendir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

30. Eğitim sürecinin başında yapılan, öğrencilerin 
ön öğrenmelerini ya da o programa ne derece 
hazır olduklarını belirlemeye yönelik olan, öğ-
rencilerin bir okula, kursa vb. seçilmesi için kul-
lanılan değerlendirmelere tanılayıcı ya da tanı-
ma-yerleştirmeye dönük değerlendirme denir. 
Soruda verilen durumda seçme amacından ve 
zamanca eğitim süreci başlamadan yapılan bir 
değerlendirmeden bahsedildiği için tanılayıcı / 
tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme söz 
konusudur.  Diğer yandan seçme amacıyla yapı-
lan tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme-
de bağıl değerlendirme söz konudur.  

Cevap A 

31. Bu ölçek türünde birey ya da objeler, ölçme 
konusu olan özellikleri bakımından gruplanırlar. 
Bu gruplama ölçme konusu olan özellik bakı-
mından birey ya da objelerin benzerliğine ve ay-
nılığına dayalıdır. Sınıflama ölçeği ile yapılan 
ölçmeler en basit düzeydeki ölçmelerdir. Bu ne-
denle de hassasiyeti en düşük olan ölçme so-
nuçları sınıflama ölçeği ile elde edilir. Sınıflan-
dırma ölçeklerinde nesneler ya da bireyler ölç-
meye konu olan özellik açısından ya benzerdir 
ya da birbirinden farklıdır. Sınıflama ölçeğinde 
kullanılan rakamlar bir sembol olması nedeniyle, 
sınıflama ölçeklerden elde edilen ölçme sonuç-
ları arasında toplama, çıkarma, çarpma ve böl-
me işlemlerini uygulamak anlamsızdır. Ancak 
sayma işlemi ve saymaya dayalı işlemler anlam-
lı olur. Sınıflama ölçeğinden elde edilen ölçme 
sonuçları, sadece birey ya da nesnenin ölçülen 
özellikleri bakımından aynı veya farklı oldukları-
nı gösterir. 

Cevap A 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Test hangi amaçla kullanılacak olursa olsun, 
yani testin türü ne olursa olsun öncelikle 
güvenilir olması gerekir. Güvenilir olan 
testlerden seçme amacıyla kullanılan testlerde 
(X durumu) yordama geçerliğinin öncelikle 
yüksek olması ve mümkünse testin ortalama 
güçlüğü bakımından da 0’a yakın, yani zor 
olması gerekir. Bu bakımdan X durumundaki 
seçme amaçlı test II numaralı test olmalıdır. 
Diğer yandan başarı testleri için (Y durumu) 
kapsam geçerliğinin yüksek ve mümkün ise orta 
güçlükte olması gerekir. Buna uygun olan ise IV 
numaralı  testtir.  

Cevap B 
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33. Kapsam geçerliği; bir testin ölçmek istediği 
konudaki hedef-davranışları ne kadar iyi 
örneklediği ve soruların bu hedef-davranışları 
ölçüp ölçemediği ile ilgilidir. Bu nedenle kapsam 
geçerliğinde iki durum önemlidir. Bunlar; testteki 
soruların ölçülecek konu içeriğindeki hedef-
davranışları ne kadar iyi örneklediği ve soruların 
ölçmek istediği hedef-davranışı ölçüp 
ölçemediğidir.  

Cevap B 

 
 
 
 
 
 
 
 

34. Grup Farkları: Bir ölçme aracı ile ölçülmek 
istenen özelliğe sahip olduğu bilinen bir gruba 
ölçme aracı uygulanır. Yine aynı ölçme aracı bu 
defa ölçülmek istenen özelliğe sahip olmayan bir 
gruba uygulanır. Eğer ölçeğin yapı geçerliği var 
ise özelliğe sahip olanların sahip olmayanlardan 
daha yüksek puanlar alması gerekir. Bu durum 
ölçeğin yapı geçerliği hakkında bilgi verir. 
Matematik öğrencilerinin beden eğitimi 
öğrencilerinden daha yüksek tutuma sahip 
olması beklendiğinden, fakat böyle bir fark 
bulunmadığından yapı geçerliğinin düşük 
olduğunu gösterir.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

35. İç tutarlılık anlamında hesaplanan güvenirlik 
katsayıları test maddelerinin birbirleri ile ne 
derece tutarlı ya da uyumlu olduğunu gösterir. 
Bu bakımdan iç tutarlığın yüksek olması 
maddelerin birbirleri ile tutarlı olduğunu ve test 
ile maddelerin aynı özelliği ölçtüğünü gösterir. 
Soruda verilen güvenirlik belirleme 
yöntemlerinden Cronbach Alfa ve Kuder-
Richerson 20 iç tutarlılık anlamında güvenirlik 
belirlemede kullanılır.  

Cevap C 

36. Yordama geleceğe dönük tahminde bulunma 
demektir. Yordama geçerliği ise ölçme aracının 
gelecekteki performansı tahmin edebilmesi du-
rumudur. Soruda İngilizce muafiyet sınavının bu 
sınavdan sonra olan İngilizce performanslarını 
yansıtmadığı, yani yordama geçerliğinin düşük 
olduğu söylenebilir.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

37. Korelasyon (ilişki) iki ya da daha çok değişkenin 
birlikte değişimin istatistiksel bir ölçüsüdür. 
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer 
alır. Korelasyon katsayısının 0 (sıfır) olması 
durumunda değişkenler arasında ilişki yoktur. 
Tarih ve kimya başarı puanları arasında -0,52 
korelasyon olduğundan, ilişki yoktur denilemez.  

 
Cevap D 

 

 

 

 

 

38. Yığılmalı frekans grafiğinden mod ve medyan 
bulabilmek için önce puan dağılımının frekans 
tablosunu grafikten aşağıdaki gibi elde etmemiz 
gerekir.  

Puan Frekans Yığılmalı Frekans

1 1 1 

2 2 3 

3 3 6 

4 2 8 

5 1 9 

 Bu durumda frekansı 3 ile en yüksek olan puan 
3 olduğundan mod 3 olur. Diğer yandan yığılma-
lı frekansın en alt satırı toplam kişi sayısı olan 
9’u verdiğinden ve 9 tek sayı olduğundan 
(n+1)/2’nci sıradaki, yani (9 + 1)/2 = 5’inci sıra-
daki puan medyan olur. Tabloda 5’inci sıraya 
denk gelen 3 medyan olur.  

Cevap E 
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39. Tüm şubelerde aynı test uygulandığından arit-
metik ortalaması en yüksek olan şubede başarı 
en yüksek olur. Bir testin madde güçlüklerinin 
toplamı test puanlarının aritmetik ortalamasına 
eşittir. Bu durumda her şube için madde güçlük 
indeksleri toplandığında sırasıyla aritmetik orta-
lamalar 6/A: 4,9; 6/B:5,4; 6/C:4,1; 6/D:6,1 ve 
6/E:4,4 olarak bulunur. En yüksek ortalama 
6/D’nin olduğundan en başarılı şube 6/D olur. 

Cevap D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Soruda bir davranışa ilişkin etkinliğin beş şube-
den sadece birinde yapıldığından bahsediyor. 
Bu durumda sadece etkinliğin yapıldığı şubedeki 
öğrencilerin soruyu doğru yapabilmesi gerekir. 
Öğrencilerin bir soruya verdikleri doğru cevap 
sayısı arttıkça o sorunun madde güçlük indeksi 
1’e yaklaşırken, doğru cevap sayısının azalması 
durumunda madde güçlük indeksi 0’a yaklaşır. 
O halde bir şubede madde güçlük indeksinin 
1’e, diğer 4 şubede ise madde güçlük indeksinin 
0’a yakın olduğu 3 numaralı soru bu davranışı 
ölçen sorudur.  

Cevap A   

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Bilişsel yaklaşıma göre davranışların temelinde 
algılama, bilinç, dikkat, bellek, düşünme gibi zi-
hinsel süreçler bulunur. Psikoloji ise bu süreçleri 
incelemelidir. Birey bu süreçlerden yararlanarak 
kendisi ve çevresi hakkında bilgi edinir. 

 Bilişsel yaklaşıma göre; bilişsel süreçler (bilinç, 
dikkat, algı, bellek, düşünme) bireyin çevresel 
koşullarından (ailesi, aldığı kültür) etkilenir.  

Cevap E 

42. Olgunlaşma, bireyin genetik olarak doğuştan 
getirdiği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden 
meydana gelen biyolojik değişikliklerdir. Kişinin 
kalıtsal olarak sahip olduğu gizil gücü yavaş ya-
vaş ortaya çıkartması ve biyolojik olarak bir işi 
yapabilecek düzeye gelmesidir. Bir başka deyiş-
le olgunlaşma; vücuttaki sistemler ve bu sistem-
lere bağlı organların kendilerinden beklenen gö-
revleri yerine getirebilecek düzeye ulaşmasıdır. 
Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Olgunlaşma ve 
öğrenme sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Olgunlaş-
ma öğrenme için bir ön koşuldur. Olgunlaşma 
tamamlandığı anda öğrenme süreci başlar. Bir-
çok psikomotor davranışın yapılması olgunlaş-
maya bağlıdır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

43. Soruda anaokulu deneyimi yaşamanın, yaşa-
mayanlara göre zekâ gelişiminde 1 puan önde 
olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda 3 ya-
şındayken bu programlara katılanların, 15 ya-
şında bu deneyimi yaşamayanlardan daha önde 
olduğu söylenmektedir. Bu da bize zekâ gelişi-
minde erken yaştaki zihinsel uyarımın etkili ol-
duğunu göstermektedir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Freud’a göre, insan sadece biyolojik bir varlıktır. 
Freud’un izinden giden birçok kuramcı ise bu 
görüşe karşı çıkmış ve insanın sadece biyolojik 
değil, aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu 
kabul etmiştir. Adler, Horney, Fromm ve Sullivan 
bu nedenle sosyal görüşlü psikanalistler olarak 
bilinir. 

Cevap D 
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45. Sigmund Freud (1856 – 1939), psikoanalitik 
yaklaşımın kurucusudur. Tıp alanında eğitim 
görmüş ve nöroloji alanında uzmanlık yapmıştır. 
Freud’a göre, ilk çocukluk yıllarında geçirilen 
yaşantının kişilik gelişiminde önemi büyüktür. 
Yaşamın ilk yıllarında yapılandırılan özellikler 
son derece kuvvetlidir ve sonradan değişime 
büyük direnç gösterir. Psikoseksüel kurama gö-
re, kişiliğin normal gelişimi için her dönemde bi-
reyin temel gereksinimlerinin doyurulması gere-
kir. Eğer temel gereksinimler karşılanmazsa kişi-
lik gelişimi bundan etkilenir. 

 Freud, yetişkinlerde kişilik ve anormal davranış-
lar üzerinde yoğunlaşmış olsa da kişiliğin yapı-
sında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini be-
lirten ilk kuramcı olması nedeniyle önemli bir ye-
re sahiptir. Freud’un psikoseksüel kuramı, kişilik 
gelişimi alanında en çok bilinen kuramsal açık-
lamalardan biri olmasına rağmen aynı zamanda 
en çok tartışılan kuramlardan da birisidir. Freud 
kuramını, kliniğine gelen hastalar ile yaptığı ça-
lışmalardan yola çıkarak, hastalar üzerinde yap-
tığı hipnoz, rüya yorumlaması gibi tekniklerden 
yararlanarak geliştirmiştir. Kuram, sağlıklı kişilik-
lerden çok hastalıklı kişiliğin nasıl oluştuğunu 
açıkladığı ve kişilik gelişiminde özellikle yaşamın 
ilk altı yılına çok önem vererek daha sonraki ya-
şantıların çok fazla önemsenmediği gibi eleştiri-
lerle karşı karşıya kalmıştır.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Deniz’in tek tek olaylardan genele ulaşarak 
problemi çözmesi tümevarımı; sınıf genelindeki 
öğrencilerden hareketle şikâyet eden öğrenciyi 
bulması ise tümdengelimi kullandığını gösterir. 
Her iki akıl yürütme tarzını birlikte soyut işlemler 
döneminde kullanabilir. 

Cevap A 

47. Girişimciliğe karşı suçluluk döneminde;  çocu-
ğun en belirgin özelliklerinden birisi oldukça me-
raklı olmasıdır. Çevresindeki nesneleri ve kendi 
yeterliklerini keşfetme çabasına girer. Çevresin-
de olup bitenlere olan merakını gidermek için 
yetişkinlere "bitmez tükenmez" sorular sorar. Bu 
dönemde çocuk karşı cinsle olan farklılığını keş-
fetmesiyle birlikte yetişkinlere cinsel içerikli ve 
cinsiyet farklılıklarına ilişkin sorular da yöneltir. 
Çocuğun "yaşamı keşfetmeye" yönelik girişimci 
davranışlarının yetişkinler tarafından azarlan-
ması, ayıplanması, yasaklanması ya da ceza-
landırılması; onun yetişkinlerin "yanlış" gördüğü 
bu davranışları için suçluluk yaşamasına, kendi-
ni suçlu hissetmesine neden olacaktır. 

Cevap C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Gelenek öncesi özellikler taşımakla birlikte ikinci 
evre birinci evreye oranla daha gelişmiş özellik-
ler gösterir. Bu özellikler çocuğun yeni zihinsel 
ve rol alma yeteneklerinden kaynaklanır.  Bu ev-
rede göze göz dişe diş anlayışı hâkimdir. Kural-
lara, ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu dö-
nemdeki birey için her şey karşılıklıdır. Bu dö-
nemde "doğru" olan şey, diğer insanların ihtiyaç-
larını da dikkate alan, somut ve karşılıklı adil 
alışveriştir. Bu evredeki kişi ne kadar verirsem o 
kadar almalıyım anlayışına sahiptir.  

Cevap C 
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49. Tarihsel zaman; gelişim döneminde kalıtım ve 
çevrenin özellikleri ile birlikte yeniliklerin ve de-
ğişimlerin oluşturduğu zaman bölümüdür. Geli-
şimi etkileyen en önemli faktörlerdendir. Mesela 
"Kuşak Çatışması" denen olgu buna bağlıdır. 
Türkiye'de 1980 yılında 20li yaşlarında olan bir 
kişi ile 1980 yılında doğmuş olan bir kişi, yaşan-
tılarından dolayı aynı yaşlarda oldukları dönem-
lerde farklı yapılarda olacaklardır. Çünkü 1980 
yılında 20 yaşındaki kimse 1980 darbesini gör-
müş ve yaşamış olacak, yaşantılarına yeni ve 
farklı bilgi ve deneyimler eklemiş olacak, bilgileri 
ve öğrenmeleri ona göre farklı bir şekilde şekil-
lenmiş olacaktır. Bunu yaşamayan bir kimse ya-
ni 1980 yılından sonra doğmuş bir kimse ise uy-
gulanan politikalar gereğince "Popüler Kültürle" 
yetişmiş bir kimse olacak ve daha sıradan bir 
yapı gösterecektir. Tarihsel zaman aynı zaman-
da "Teknolojik Gelişmeler", "Siyasi Olaylar",  
"Kültürel Gelişmeler" açısından büyük önem ta-
şımaktadır. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

50. Özel bir durumdan başka özel bir duruma, ge-
nelleme yapmadan akıl yürütmek, özelden özele 
akıl yürütmedir. Yani, bir şeyle başka tek bir şeyi 
eşleştirebilmek, diğer durumları görememek, an-
layamamaktır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

51. Davranışçı kuram; dilin öğrenilmesini, pekiştirme 
sonucu belirli davranışların ortaya çıkması şek-
linde açıklamaktadır. Bu görüşe göre, bebekler 
sesleri tekrar ederken gündelik dildeki kelimele-
re benzer sesler çıkardıklarında çevresi tarafın-
dan pekiştirilirler. Böylece, bebek, çevresi tara-
fından pekiştirilen sesleri daha sık kullanır ve dil 
gelişir.  

Cevap A 

52. Bilişsel gelişimin ikinci düzeyi, imgesel dönem-
dir. Bu dönemde bilgi, imgelerle taşınmaktadır. 
Görsel bellek gelişmiştir. Ancak, çocuğun karar-
ları dile değil, duyu organları yoluyla edindiği 
duyusal etkilere dayalıdır. Çocuklar, algılarının 
tutsağıdır. Herhangi bir nesneyi, olayı, durumu 
nasıl algılarlarsa zihinlerinde o şekilde canlandı-
rırlar. 

 Çocuklar bu dönemde herhangi bir nesneyi, 
olayı görmeden de resmedebilirler. Örneğin; ço-
cuk, oturma odasını çizebilir; bir ev resmini gör-
meden de ev çizebilir. Bu dönem Piaget’nin iş-
lem öncesi dönemine karşılık gelmektedir. 
Gardner, bilginin imgelerle temsil edilmesine 
"uzamsal zekâ" adını vermektedir. 

Cevap B 

 

 

53. Bir alanda gerçekleşen öğrenmenin, benzer bir 
alandaki öğrenmeyi kolaylaştırması ya da zor-
laştırmasına "öğrenmenin aktarılması" denir. 

 Benzer öğrenme kolaylaşıyorsa "olumlu aktar-
ma", zorlaşıyorsa "olumsuz aktarma" adını alır. 

 Yeni bir çizim programı kullanmaya başlayan 
grafikerin, farenin hareketlerini ilk zamanlar ön-
ceki programdaki gibi gerçekleştirmesi, bir alan-
daki öğrenmenin (ilk program), benzer bir alan-
daki öğrenmeyi (yeni program) zorlaştırdığını 
göstermektedir. Başka bir deyişle "olumsuz ak-
tarma" söz konusudur. 

Cevap D 

 

 

 

54. Öğrenmeyi etkileyen yöntemle ilgili faktörlerden 
birisi olan zaman, "toplu öğrenme" ve "aralıklı 
öğrenme" olmak üzere iki şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. 

 Toplu öğrenme, dar bir zaman diliminde çok 
yoğun öğrenmeyi açıklar. Aralıklı öğrenmede ise 
öğrenme uzun bir zaman dilimine yayılır. 

 Toplu öğrenen kişiler genelde iyi bir sınav başa-
rısı elde eder. Çünkü çok sıcak - taze - bilgiyle 
sınava girerler. Ancak çok çabuk unuturlar. Ara-
lıklı öğrenenler ise unutmadan uzun süre hatır-
layabilirler. 

 Girdiği sınavlardan yüksek puanlar elde etmesi-
ne karşın çok çabuk unutan bir kişinin durumunu 
en iyi "toplu öğrenme" açıklamaktadır. 

Cevap D 



  DENEME SINAVI - 10 EĞİTİM BİLİMLERİ  
 

   12

55. Bir kişinin gerçekleştirdiği davranışın ardından 
istemediği bir sonuçla karşılaşmasına "ceza" 
denir. 

 Göreve yeni başlayan öğretmenlerin hafta son-
ları öğretmenevi lokaline gittiklerinde, lokalde 
hesabın çok fazla gelmesi bir "ceza" oluştur-
maktadır. 

 Gündelik hayatta karşımıza çıkan çatışma du-
rumlarında, çatışmanın ardından yapılan seçim 
"gölgeleme" durumunu açıklayabilir.  

 Bir yanda hesabın fazla gelmesi (kaçınma), 
diğer yanda ise kavga çıkması (kaçınma) ara-
sında kalan öğretmenler, hesabın fazla gelmesi 
pahasına kavgadan uzak kalmak istemişlerdir. 
Başka bir deyişle yaşanan kavgalar, hesabın 
fazla gelmesini gölgelemiştir. 

 Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Yeşilyaprak’a göre (2006), öz yeterliğin geliş-
mesinde bireyin şu üç boyuttaki yaklaşım belir-
leyici olmaktadır: 

 1. Yeterlik beklentisi: Bireyin yapılacak işi 
kolay – zor – çok zor… olarak algılaması ve ba-
şarıp başaramayacağına ilişkin değerlendirmesi 
(ön kestirim) 

 2. Genelleme: Bireyin öğrendiği bir davranışı 
benzer durumlara transfer edebilmesi ve uygun 
durumlarda kullanabilmesi 

 3. Güçlendirme: Bireyin bir davranışı yapabile-
ceğine güçlü bir şekilde inanması. Bu inancı 
güçlü olanlar, başarısız kaldıkları deneyimlerde 
dahi görüşlerini değiştirmezler. Tam tersi başa-
rısız yaşantılar bireyi daha da güçlendirir. 

 Defalarca çalışma yapmasına karşın istediği 
vuruşları yapamayan futbolcunun, çalışmalarına 
devam ederek sonunda istediği vuruşlara ulaş-
ması öz yeterlik inancının yüksek olduğunu gös-
termektedir. 

Cevap D 

57. Bir organizmayı harekete geçiren en önemli 
etmen güdüdür. Başka bir deyişle güdü, orga-
nizmayı davranışa iten güçtür. Bu nedenle, der-
sin özellikle de giriş aşamasında öğrencilerin 
davranışa güdülenmesi önemlidir. 

 Dersin slayt ve projeksiyon yardımıyla işlenme-
sinin, güdülenme süreciyle doğrudan ilişkisi bu-
lunmamaktadır. Bunun dışında kalan "güncel 
hayattan örnekler verme, derse ilginç bir soru 
yönelterek başlama, dersin amacını açıklama ve 
öğrencileri öğrenecekleri bir sorunla ilişkilendir-
me", doğrudan güdülenmeye yöneliktir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Nötr Uyarıcı: Organizma üzerinde beklendiği 
herhangi bir tepkiye yol açmayan uyarıcıdır. 

 Koşulsuz Uyarıcı: Beklenen tepkiyi doğal ola-
rak meydana getiren uyarıcıdır. Öğrenilmemiştir. 

 Koşulsuz Tepki: Koşulsuz uyarıcıya verilen 
tepkidir. Öğrenilmemiştir. 

 Koşullu Uyarıcı: Nötr uyarıcının, koşulsuz 
uyarıcı ile eşleştirildikten sonra tepki üretme gü-
cü kazanınca aldığı yeni isimdir. Öğrenilmiştir. 

 Koşullu Tepki: Koşullu uyarıcıya verilen tepki-
dir. Öğrenilmiştir. 

 Arının iğnesini sokmasıyla oluşan acı hissi, 
beklenen tepkiyi (bağırma, kasılma vb) doğal 
olarak meydana getirdiğine göre koşulsuz uyarı-
cı konumundadır. Bu acı nedeniyle bağırmak ise 
koşulsuz tepkidir. 

 Çiçekler başlangıçta herhangi bir tepkiye yol 
açmayan nötr uyarıcı konumundadır. Ancak arı-
nın iğnesini batırmasıyla oluşan acı hissiyle eş-
leşerek koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Bu du-
rumda çiçek görünce duyulan endişe, koşullu 
tepki konumundadır. 

 Bir kişinin, istemediği bir durumla karşılaşma-
mak için gerçekleştirdiği davranışa "kaçınma" 
denir. 

 Bu durumda Murat'ın bir daha çiçeklere yaklaş-
maması bir kaçınma davranışıdır. 

Cevap A 
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59. Duruma bağımlı öğrenmeyle ilgili bu araştırma-
lar; belli bir fizyolojik veya duygusal durumda 
veya belli ortamlarda bulunmanın geri getirme 
ipuçları oluşturduğunu ve bu durumla geri dön-
menin, aynı şartlar altında öğrenilen bilgilerin 
geri getirilmesine yardımcı olduğunu gösteriyor 
(Plotnik, 2009). 

 (Duruma bağımlı öğrenme, farklı kaynaklarda 
“kodlama özgüllüğü” ya da “kodlama özgünlüğü” 
olarak da karşımıza çıkmaktadır.) 

 Mihriban'ın içinde bulunduğu duygusal durum, 
Sevinç'in ise fizyolojik çevre geri getirme ipuçları 
oluşturmakta ve aynı çevrede (bağlamda) hatır-
lama daha iyi gerçekleşmektedir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

60. Özgürlükleri kısıtlanan, seçim hakları elinden 
alınan bireylerin asi - isyankar - davranışlarda 
bulunmasına "psikolojik tepkisellik" denir. 

Cevap C 

 

 

 

61. Bilgi işleme kuramına göre "algılama", kısa 
süreli belleğe gelen bilginin anlamlandırılması, 
yorumlanmasıdır. Böylece sürece bireyin ön öğ-
renmeleri ve beklentileri (içsel faktörler) de ekle-
nir. Yani bilgi artık duyusal kayıtta olduğu gibi 
anlamsız değildir. Algılama süreci bireyin ön öğ-
renmelerinden, beklentilerinden, güdülenmişlik 
düzeyinden etkilenmektedir. 

 Gestalt kuramda davranış belirleyiciler "fiziki 
(coğrafi) çevre" ve "davranışsal (psikolojik) çev-
re" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Davranışsal 
(psikolojik) çevre bireyin beklentilerini, değer 
yargılarını, düşüncelerini yani içsel süreçlerini 
açıklamaktadır.  

 İnsancıl kuramlarda ise "fenomenal alan", bire-
yin gerek kendisini gerekse dış dünyayı kendine 
özgü bir şekilde algılamasını sağlayan öznel ya-
şam alanıdır. Bireyin öznel gerçekliği ile anlatıl-
mak istenen de öznel yaşam alanı yani fenome-
nal alanıdır. 

Cevap A 

 

62. Nötr uyarıcı ile koşullu uyarıcının eşleştirilmesi 
sonucunda, nötr uyarıcının koşullu hale gelmesi, 
"üst düzey koşullanma" sürecini açıklamaktadır. 

 Nazan Hanım için ilk defa karşılaştığı kişi "nötr 
uyarıcı" konumundadır. Sanatsal bir konuda be-
nimsediği görüş ise "koşullu uyarıcı" dır. 

 İlk defa karşılaştığı kişiye (nötr uyarıcı), aynı 
görüşü (koşullu uyarıcı) paylaştığı için sempatik 
bir tavır beslemeye başlaması, bu kişinin koşullu 
uyarıcı haline geldiğini yani üst düzey koşullan-
manın oluştuğunu göstermektedir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Gözlem yoluyla öğrenme basamakları sırasıyla 
şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

 I. Dikkat 

 II. Hatırda tutma (hatırlama - bilişsel şema) 

 III. Davranışa dönüştürme (uygulama) 

 IV. Güdülenme 

 Sor u parçasında Ayşe'nin annesini kek yapar-
ken izlediği ancak ertesi gün annesinin malze-
meleri hangi sırayla karıştırdığını hatırlayamadı-
ğı belirtilmektedir. 

 Hatırlama süreci "akılda tutma" basamağıyla 
ilgili olduğuna göre, Ayşe'nin kek yapmayı başa-
ramamasının bu basamakla ilgili olduğu söyle-
nebilir. 

Cevap B 
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64. Organizmanın gerçekleştirdiği davranış nedeniy-
le istediği bir şeyden (olumlu pekiştireçten) mah-
rum bırakılmasına II. tip ceza denir. Bu durum-
da, çocuk kardeşini hırpaladığı için annesi tara-
fından dondurmadan mahrum bırakılmış yani 
anne çocuğuna II. tip ceza uygulamıştır.  

 Organizmanın gerçekleştirdiği davranışın ardın-
dan istemediği bir şeyden (olumsuz 
pekiştireçten) kurtulması ise olumsuz pekiştirme 
olarak açıklanır. Bu durumda, çocuğun kardeşi-
ne iyi davranarak tekrar dondurmaya kavuştuğu 
yani daha önce uygulanmış olan cezadan kur-
tulduğunu göstermektedir. Bu durumda çocuğun 
kardeşine iyi davranması olumsuz pekişmiştir. 

 Dikkat: Bireyin var olan bir cezadan kurtulmasını 
sağlayan her türlü davranışı olumsuz pekişir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Bellek destekleyici ipuçlarından biri olan "askı 
sözcük" yönteminde öncelikle 1'den 9'a kadar 
olan rakamların okunuşuyla kafiyeli sözcükler 
oluşturulur: 

 Bir - Kir 

 İki - Tilki 

 Üç - Güç 

 Dört - Ört 

 Beş - Leş  

 ... 

 Oluşturulan bu sözcükler bir askı gibi kullanıla-
rak, hatırlamak istediğimiz şeyler bu askılara 
asılır. Böylece güçlü çağrışımları oluşturulabilir. 

 Kir - Tuz çok kirliymiş. 

 Tilki - Tilkiler şekerleri yemiş. 

 Güç - Yufka yapmak çok güçmüş. 

 Ört - Yoğurdun üzerini örtmüşler. 

 Leş - Peynir leş gibiymiş. 

 Cevap C 

66. Zıt tepki yönteminde, istenmeyen tepkiyi mey-
dana getiren uyarıcı ile onunla rekabet edebile-
cek güçte istenen uyarıcı bir arada sunulur (Ta-
nık, 2011). 

 Orçun yaz kampını istememekte ancak havuza 
girmeyi çok istemektedir. Babasının "Kampta 
her gün havuza girebileceğini biliyor musun?" 
şeklinde bir açıklama yapması, zıt tepki yönte-
mini kullandığını göstermektedir. 

 Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Açıklayıcı Bilgi: Bir şeyin ne olduğunu bilmek, 
açıklayıcı bilgi ile ilgilidir. Okulda edindiğimiz te-
orik bilgilerin çoğu bu kapsamda ele alınabilir 
(Tanık, 2012). 

 Deyimler sözlüğünde yer alan bilgiler, deyimlerin 
anlamlarını içerdiğine göre, bir şeyin ne oldu-
ğuyla ilgilidir yani açıklayıcı bilgi içermektedir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. “Davranış bozuklukları güvensizlik sonucunda 
ortaya çıkmaktadır.” Gerçekte doğası gereği iyi 
olan insan normal koşullar altındayken benliğini 
geliştiren davranışlar ortaya koymaktadır. Ancak 
bir tehdit ve güvensizlikle karşılaştığında birey 
benliği koruyucu davranışlar sergilemektedir. 
Böyle durumlarda saldırganlık, gerçeği yadsıma 
ve çarpıtma gibi davranış bozuklukları söz ko-
nusu olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006). 

 Görüldüğü gibi tehdit ve güvensizlik ortamı, 
insanların benliklerini koruyabilmeleri için belirti-
len davranışları ortaya çıkartmaktadır. 

Cevap B 
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69. Oturarak yapılan etkinlik sırasında öğrencinin 
arada bir ayağa kalkmasına ya da gezinmesine 
izin vermek, hiperaktiviteye yönelik alınan bir 
tedbirdir. 

Cevap A 

 

 

 

70. Okulda görme taraması yapılmış ve öğrenci ilgili 
kuruma yöneltilmiştir. Bu tarama aşamasıdır. 
Özel eğitimde değerlendirme sürecinin aşamala-
rı: 

- Tarama/Gönderme 

- Tanılama 

- Eğitimin planlanması 

- İlerlemeleri izleme 

- Programı değerlendirme 

Cevap B 

 

 

71. Erken doğuma bağlı zihin engeli, doğum sırası 
nedenlerdendir. 

Özürlülüğün sebepleri:  

1. Doğum öncesi nedenler  

 • Kalıtım/genetik. Örn: Bir zihin engellilik türü 
olan fenilkötünüri (PKU), genetik bir bozuk-
luktan kaynaklanır ve fenilalalin maddesinin 
karaciğerde birikmesi sonucunda beyinde 
hasar oluşmasına bağlı olarak kendini göste-
rir.  

 • Kromozom anomalileri. Örn:  Down sendro-
mu, 21. kromozomda fazladan üçüncü bir 
gen olmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve en 
yaygın kromozomal zihin engellilik durumunu 
oluşturan durumdur.  

 • Doğuştan getirilen diğer nedenler. Örn: En 
yaygın bedensel engel türlerinden olan 
serebral palsy de, anne-babadaki kan uyuş-
mazlığına bağlı olarak ortaya çıkabilmekte-
dir. 

 • Çevresel etmenler. Örn: Annenin hamileliğin 
ilk aylarında viral enfeksiyon geçirmesine 
bağlı olarak bedensel engeller ortaya çıka-
bilmektedir. 

2. Doğum sırası nedenleri  

Doğumun hijyenik ortamda yapılmaması, erken 
ya da geç doğum, beynin oksijensiz kalması gibi 
nedenlerdir. 

3. Doğum sonrası nedenleri 

Erken yaşta geçirilen hastalıklar, zehirlenme, 
yetersiz beslenme, yetersiz sevgi-ilgi gibi 

Cevap A 

 

 

72. Engel: Özel gereksinimli bireyin toplumsal ya-
şamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı 
sınırlılıklara denir. Birey belli bir zamanda belli 
bir durumda yapması istenilenleri yetersizlik yü-
zünden yapamazsa, yetersizlik engele dönüşür. 

Örnek: İşitme engelli birey, zihin engelli birey, fi-
ziksel engelli birey 

Yetersizlik: Yapısal bozukluğa dayalı olarak bi-
reyin vücudunun bazı işlevlerini yerine getire-
memesi 

Örnek: Duyamama, okuyamama, yazamama, 
görememe 

Zedelenme:  Bireydeki yapısal bozukluklar 

Örnek: İşitme duyusunu kullanamaması, Kolunu 
kullanamaması 

Cevap A 

 

 

 

73. Sosyogramdaki harflerin matristeki karşılıkları 
söyledir: 

A- Masal 

B- Deniz  

C- Ada 

D- Kuzey  

E- Derin 

F- Yener 

GD- Ece 

Cevap D 

 

 

 

74. Ece, matristen ve sosyogramdan anlaşıldığı 
üzere grup dışındandır. Sınıf tarafından terk 
edilmemiştir. 

Cevap C 
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75. Okul rehber öğretmeni, Meriç’in davranışlarında 
yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezmiştir. 
Meriç, erken başlangıçlı şizofreni belirtileri gös-
termektedir. Bu nedenle bir çocuk psikiyatrisine 
yönlendirmelidir./Sevk 

Cevap E 

 

 

 

 

76. Okul rehber öğretmeninin Meriç’i bir çocuk psi-
kiyatrisinin görmesini sağlaması, yani sevk et-
mesi yöneltme işleviyle ilgilidir. 

Cevap A 

 

 

 

 

77. Canan Hanım’ın öğrencilere uyguladığı teknik, 
sosyometrik algı testidir. Sosyometride grup 
üyelerine kimleri seçtiklerini ve kimleri reddettik-
lerini soruyorduk. Sosyometrik algı testinde kişi-
den, grup üyelerinden kimlerin kendisini seçe-
ceğini ve reddedeceğini tahmin etmesi istenir. 

Cevap C 

 

 

 

78. "Sosyometri testi", bir gruptaki gerçek etkileşim 
örüntüsünü gözler önüne serer. "Sosyometrik 
algı testi" ise üyelerin, gruptaki örüntüyü algıla-
yış biçimlerini gösterir.  

Bilgi notu: Eğer bir gruptaki gerçek örüntü ile bir 
üyenin bu örüntüyü algılayış biçimi arasında 
önemli farklılık varsa, bu durum söz konusu üye 
için bir sorun kabul edilebilir. Söz gelişi, 
sosyometri testi sonucuna göre gruptaki pek çok 
üye tarafından seçilmiş bir üye, algı testinde 
kimsenin kendisini seçmeyeceği yolunda bir 
tahminde bulunmuşsa, bu üyenin kendisine iliş-
kin algılarını ciddi biçimde gözden geçirmesi ge-
reklidir. Ya da bu durumun tersi söz konusu ise, 
yani bir üye pek çok kişinin kendisini seçeceği 
yolunda tahminde bulunmuşken hiç kimse tara-
fından seçilmezse, yine ortada bir sorun var 
demektir. Bütün bu sorunların psikodrama kap-
samında ele alınmasında yarar vardır. 

Cevap D 

79. Holland’ın kişilik tipolojisine göre Elif’in baskın 
kişilik tipi artistik/sanatçı tiptir. Buna göre cevap, 
mimar olmalıdır. 

Sorunun seçenekleri değerlendirildiğinde; 

A) Mimar/sanatçı tip 

B) Finans elemanı/gelenekçi tip 

C) Tıp teknisyeni/araştırmacı tip 

D) Avukat/girişimci tip 

E) Sosyal hizmet uzmanı/sosyal tiptir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Öğrenci tanıma fişiyle bilgi toplamanın en büyük 
sakıncası toplanan bilgilerin güvenilir olmayabi-
leceğidir. Onun için, bu form aracılığı ile elde 
edilen bilgilerin doğrulukları başka teknik ve 
araçlarla sınandıktan sonra, öğrencinin kişisel 
gelişim dosyasındaki ilgili bölümlere özet olarak 
işlenmelidir. Öğrenci tanıma formu, 

A) Çok zaman almaz. 

B) Toplanan bilgiler güvenilir olmayabilir. 

C) 25 kişilik gruplara uygulamak idealdir. Ancak 
bu yorumlamanın güçleşmesi ile ilgili değil, 
bilgileri sağlıklı şekilde elde etmeyi etkileye-
ceğindendir. 

D) Öğretmenler kullanabilir. 

E) Küçük yaştaki çocuklara sorular sözlü olarak 
yöneltilir.  

Cevap B 

 


