
KPSS

DENEMEDENEME
SINAVISINAVI

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG-12

EĞİTİM
BİLİMLERİ

(LİSANS)





TG-12. DENEME  Eğitim
   Bilimleri

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

KPSS  
DENEME SINAVI

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Soru öncülünde verilenler incelendiğinde, öğretim 
üyesinin öğretmen adaylarına derslerde kullanılan 
dilin anlaşılır olması gerektiğinden bahsettiği 
görülmektedir. Bu durum açıklık ilkesi ile ilişkilidir. 
Açıklığı sağlamanın yollarından biri de kullanılan 
dilin öğrencilerin düzeyine uygun, açık, sade ve 
anlaşılır olmasıdır.

2. E Öncülde verilen süreç sunuş yoluyla öğretime 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Dikkatle 
bakıldığında bilgileri öğretmenin öğrencilere 
aktardığı ve genelden özele yani tümdengelime 
dayalı bir süreç izlediği görülmektedir. Sunuş 
yoluyla öğretimde öğretmen örnekler isteyerek 
ve sorular sorarak öğrencilerle arasında yoğun 
bir etkileşim kurar. Bu şekilde onların öğrenmeleri 
hakkında dönüt edinmeye çalışır.

3. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler dönüt 
kullanımına ilişkin doğru bilgilerdir. Ancak 
dönütün etkili olabilmesi için bitişiklik özelliği 
gereği davranışın hemen ardından verilmesi daha 
doğrudur.

4. E Dersin giriş kısmında öğretmenin öğrencilerini 
kazanımlarla ilgili bilgilendirmesi, kazanım ve 
içerik ilişkisini kurması, neyi nasıl kazanacaklarını 
onlara açıklaması gözden geçirme (hedeften 
haberdar etme) işlemidir. Güdüleme ise, 
öğrenilenlerin günlük yaşamdaki yerinden ve 
nerelerde kullanılacağından bahsedilmesidir.

5. B Soru öncülünde bahsedilenler doğrultusunda 
birinci öğretmenin yaratıcı düşünme becerisini 
geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiği 
görülmektedir. Bu beceri, öğrencilerin hayal 
güçlerini kullanarak yeni ve özgün şeyler ortaya 
koymasını sağlar. İkinci öğretmen ise, eleştirel 
düşünme becerisine yönelik bir düzenleme 
yapmıştır. Eleştirel düşünme, bireyin bilgi, olay 
veya kişileri sorgulamasını, değerlendirmesini ve 
yargıya varmasını ifade eder.

6. A Öncülde verilenler girişimcilik becerisi ile ilişkilidir. 
Yenilenen öğretim programlarında yer alan bu 
beceri farklı derslerde ortak kazanım olarak 
belirlenmiştir. Bireyin düşüncelerini eyleme 
dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratıcılık, 
yenilik ve risk almanın yanında hedeflere 
ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme 
yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece 
evde ve toplumda değil işlerine ait bağlam ve 
şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını 
yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında 
desteklemekte; toplumsal ve ticari etkinliklere 
girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç 
duydukları daha özgün bilgi ve beceriler için de bir 
temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında 
olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. C Soru öncülünde örneklendirilen öğretim 
etkinliğinde konferans tekniğinden yararlanılmıştır. 
Anlatım yöntemi kapsamında kullanılan bu 
teknikte, uzman ya da uzmanlaşmış bir kişi 
belirlenen bir konuyla ilgili olarak dinleyici kitleye 
ya da sınıfa bilgi aktarımı gerçekleştirir.

8. A Öncülde bahsedilen uygulamada öğretmen 
sokratik tartışma tekniğinden yararlanmıştır. 
Öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeyi 
ve keşfederek öğrenmelerini sağlamayı 
amaçlayan bu teknik, iki aşamada uygulanır. İlk 
aşama olan alay (ironi) aşamasında öğretmen 
sorular yardımıyla öğrenciyi bilgisinden şüpheye 
düşürür. Soru öncülünde de öğretmen bu aşamayı 
örneklendirmiştir. İkinci aşama olan doğurtmaca 
kısmında ise, yine sorular yardımıyla öğrencinin 
doğru bilgiye ulaşması sağlanır.

9. E Soru öncülünde bilgileri verilen öğretim sürecinde 
benzetim (simülasyon) tekniğinin kullanıldığı 
görülmektedir. Özellikle sınıfta yapılması mümkün 
olmayan ya da tehlikeli olabilecek durumlarda 
kullanılan bu teknikte, bireyler oluşturulan yapay 
ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

10. D Öncülde bahsedilen öğretim uygulaması, 
vızıltı (Philips) 66 tekniğine uygun şekilde 
düzenlenmiştir. Bu teknikte sınıf altı kişilik gruplara 
ayrılır ve her grup belirlenen konuyu kendi içinde 
tartışır. Gruptaki her öğrencinin 1 dakika konuşma 
süresi olduğu belirtilir. Ardından gruplar bir sözcü 
seçip görüşlerini sınıfla paylaşır. Söz konusu 
örnek uygulamada da öğretmen, 30 öğrenciyi 5 
gruba ayırarak 6 kişilik gruplar oluşturmuş ve her 
öğrencinin 1 dakika konuşabileceğini belirtmiştir.

11. D Soru öncülünde verilen bilgiler öğretmenin bilişsel 
çıraklık tekniğinden yararlandığını göstermektedir. 
Bilişsel ve psikomotor becerilerin öğretiminde 
kullanılabilecek olan bu teknik, öğrencinin bu 
beceriyi öğretmen yardımıyla (rehberliğiyle) 
yapmasını ve süreçte bu desteğin giderek 
azaltılması gerektiğini belirtir. Süreç sonunda 
öğrenci bu beceriyi kendi başına yapar hale gelir. 
Gösterip yaptırma yöntemini ise, psikomotor 
davranışların öğretiminde etkilidir. Öğretmen 
önce beceriyi gösterir ve ardından öğrenciler 
kendileri yapmaya çalışır. Eğer bir yanlış öğrenme 
gerçekleşirse öğretmen dönüt verir. Bundan 
dolayı öncülde bahsedilen süreç bilişsel çıraklık 
tekniğine daha uygundur.

12. B Akran öğretimi tekniğinin; A, C, D ve E seçeneğinde 
belirtilen eğitsel katkıları sağlayacağı söylenebilir. 
Ancak bu tekniğinde temel kazanımlarından biri 
öğrenciler arasındaki yardımlaşmayı ve paylaşımı 
artırmaktır. Bundan dolayı rekabet ortamının 
oluşması beklenmez.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

13. C Farklı görüşten kişilerin, güncel bir konuyu 
başkandan söz alarak tartıştığı uygulama açık 
oturumdur. Soru öncülünde bahsedilen sürecin 
de bu özellikleri taşıdığı görülmektedir. 

14. A Öncülde bahsedilen uygulama konuşma halkası 
tekniğini örneklendirmektedir. Bu teknikte 
öğrenciler yüz yüze iletişim sağlayacak bir 
düzende oturur ve bir konuşma cismi belirlenir. 
Ardından herkes sırayla durumdaki kişinin yerine 
kendini koyarak duygu ve düşüncelerini açıklar. 

15. B Akvaryum tekniğinde, sınıftaki  öğrencilerden 
iç içe iki çember oluşturulur.  İç çemberdeki 
öğrenciler tartışmaya katılırken dış çemberdeki 
öğrencilerin tartışmayı izler.  Dış çemberdeki 
öğrenciler gerekirse iç çemberdeki öğrencilere 
soru sorabilirler.  Çember tekniğinde ise çemberin 
ortasına bir grup ya da kişi geçmez. Çemberdekiler 
sırayla düşüncelerini açıklar.

16. E A, B, C ve D seçeneğinde verilenler anlatım 
yönetiminin etkili kullanımına ilişkin dikkate 
alınması gereken ilkelerdir. Ancak bu yöntem 
uygulanırken öğrencilerin anlamadıkları veya 
kafalarına takılan noktaları hemen sorması hem 
bunların unutulmasını engeller hem de olası bir 
yanlış öğrenmenin kalıcı hale gelmesinin önüne 
geçer.

17. D Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerine görsel 
unsurlar sunan ve bunlar üzerinden öğrenmelerini 
sağlayan bir öğretmenin onların görsel (uzamsal) 
zekâ boyutlarının gelişmesine daha fazla hizmet 
edeceği söylenebilir. Bu zekâ boyutu, bireyin 
görsel hafızasını, görsel unsurları zihinde 
canlandırmasını ve bu unsurları kullanarak 
öğrenmesini ifade eder.

18. D Programlı öğretim süreci; küçük adımlar, etkin 
katılım, kademeli ilerleme, başarı (pekiştireç), 
anında dönüt – düzeltme ve bireysel hız ilkelerine 
göre düzenlenir. Bu doğrultuda A, B, C ve E 
seçeneklerinde verilenlerin bu öğretim modeline 
uygun işlemler olduğu söylenebilir. Ancak 
yanlışların aralıklı olarak değil anında düzeltilmesi 
gerekir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

19. B İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı uygulanırken 
aynı grupta çalışan öğrencilerin birbirlerine 
yardım etmeleri, dönüt vermeleri ve çalışmaları 
hakkında tartışmaları yüz yüze destekleyici 
etkileşim özelliğini ifade eder. Bu özellik, aynı 
grupta bulunan bireylerin birbirlerine karşı 
yaptıkları eylemleri ifade eder. Olumlu bağlılık ise, 
bir duygudur ve gruptaki öğrencilerin başarıya 
birlikte ulaşacaklarına inanmaları, birbirlerinin 
öğrenmelerinden sorumluluk hissetmeleridir.

20. E Öğrenciler arasında olumlu bağlılığı geliştirip 
onlara birlikte çalışma becerisini kazandırmayı 
amaçlayan bir öğretmenin; A, B, C ve D 
seçeneğinde verilenleri kullanması uygun olur. 
Çünkü bunlar grup dinamiği ile gerçekleştirilebilen 
öğretim uygulamalarıdır. Ancak programlı 
öğretimde, öğrenciler bireysel çalışmalar yürütür 
ve bahsedilen özelliklerin gelişmesi beklenmez.

21. B Tam öğrenme modelinin uygulandığı bir öğretim 
sürecinde şu işlem adımları takip edilir:

 • Hedef ve içeriği belirleme
 • Bilişsel giriş davranışlarını kontrol etme
 • Bu davranışlardaki eksikleri tamamlama
 • Öğretim etkinliklerini gerçekleştirme
 • İzleme testi uygulama
 • Ek öğretim faaliyetlerini gerçekleştirme
 • Paralel test uygulama
 • Tüm öğrenciler istenilen düzeye ulaşınca yeni 

öğrenme ünitesine geçme
Bu doğrultuda dersiyle ilgili kazanımları 
analiz eden bir öğretmenin öğrencilerin giriş 
davranışlarını kontrol ederek süreci devam 
ettirmesi daha uygun olur.

22. A Sınıf kuralları oluşturulurken öğrencilerin gelecekte 
neleri yapıp neleri yapmayacakları konusundaki 
beklentilere göre hareket edilmesi, önlemsel 
sınıf yönetimi modelinin kullanıldığını gösterir. 
Bu model, öğrenci davranışı sergilemeden önce 
gerekli tedbirlerin alınmasını ve bunlara yönelik 
düzenlemelerin yapılmasını ifade eder. Özellikle 
sınıf kuralları, istenmeyen davranışları önleyici bir 
düzenlemedir.

23. E Alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden, her 
türlü kurs ve seminer imkânını değerlendirerek 
kendini sürekli yenileyen, öğrendiklerini 
meslektaşlarıyla paylaşan ve öğretim süreçlerine 
yansıtan bir öğretmen dönüşümcü liderlik 
türüne örnek oluşturur. Dağ ve Göktürk’e göre 
dönüşümcü liderlikte; sınıfta ani ve etkili değişimi 
gerçekleştirmek esastır. Çevredeki değişme 
gelişmeleri dikkate almak zorundadır. Çağın 
gerektirdiği araç gereçleri kullanmalıdır.

24. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler sınıf içi 
etkili iletişim sağlarken uyulması gereken ilkelere 
uygun değildir. Ancak B seçeneğinde verilen ifade 
de öğretmen ben dilini kullanmış ve yargılayıcı bir 
tutum sergilemekten kaçınmıştır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

25. B Öncülde verilen durum incelendiğinde, bir 
öğrencinin derste sürekli uyuyup kaldığı 
görülmektedir. Bu durum öğrencinin genel sağlık 
durumu ya da okul dışındaki uygulamalarıyla ilgili 
olabilir. Bundan dolayı öğretmenin, öğrencinin 
ailesiyle iş birliği yaparak sorunu çözmeye yönelik 
adımlar atması gerekir.

26. D Öğrencilerine farklı kişilerin görüşlerine saygılı 
olma davranışını kazandırmayı amaçlayan bir 
öğretmenin, onlara iyi bir model olması gerekir. 
Özellikle duyuşsal davranış ve becerilerin 
kazandırılmasında en etkili yol, öğrencilere bu 
yönde etkili bir örnek olmak ve onların yaşayarak 
öğrenebilecekleri bir düzen oluşturmaktır.

27. C Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi 
şu şekildedir.

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen

yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Televizyonla edinilen
yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen
yaşantılar

Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar
Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

(Simülasyonlar)

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

Göz ya da kulakla

Gözle

Göz ya
da kulakla

Göz ve
kulakla
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Başkalarının yardım
ıyla edinilen
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a
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Bu koniye göre, öğrencilerinin etkili öğrenmeler 
gerçekleştirmelerini isteyen bir öğretmenin tabana 
daha yakın yaşantılardan yararlanması gerekir.

28. A Bir öğretim materyalinin geliştirilmesinde 
yapılacak öncelikli işlem, bu materyalin hangi 
amaç ve kazanım doğrultusunda kullanılacağını 
belirlemektir. Çünkü öğretim istendik yönde 
gerçekleşen planlı bir faaliyettir ve bu faaliyette 
öncelikli çıkış noktası öğretim programında yer 
alan kazanımlar olmalıdır.

29. D Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmelerini 
sağlamak amacıyla hazırlanan bir çalışma 
yaprağında; A, B, C ve E seçeneğinde belirtilen 
unsurların bulunması uygundur. Ancak bu çalışma 
yaprağında soruların çözümlerinin bulunması 
uygun değildir. Bunların uygulama sonrasında 
öğretmen tarafından verilmesi ve kontrol edilmesi 
gerekir.

30. D Soru öncülünde bahsedilen öğretim sürecinde 
öğretmenin kavram haritası uygulamasını 
gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir. 
Kavramlar arasındaki ilişkilerin somut şekilde 
görülmesini sağlayan bu görseller, anlamlı 
öğrenmeler gerçekleştirilmesine hizmet eder. 
Kavramları ilişkilendirmek için çekilen okların 
üzerine bağlantı ifadelerinin belirtilmesi oldukça 
önemlidir. Zihin haritasında ise bu ifadelere yer 
verilmez.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

31. D Kavramlar arasındaki ilişkilerin somut şekilde 
görülmesini sağlayan bu görseller, anlamlı 
öğrenmeler gerçekleştirilmesine hizmet eder. 
Bu doğrultuda A, B, C ve E seçeneklerinde 
verilenlerin bu görseli hazırlarken yapılması 
gerekenler arasında yer aldığı söylenebilir. Ancak 
bu görselde ayrıntılı açıklamalar yer almaz, konu 
özet şeklinde belirtilir.

32. D Öğrencileri arasındaki iletişim sorunlarını 
çözmek için onlarla birlikte hafta sonları gezi 
etkinlikleri düzenleyen  ve bu etkinlikleri dönem 
boyunca sürdüren bir öğretmen, ekstra program 
kapsamında düzenlemeler yapmıştır. Bu 
program türü, öğretim programında belirtilmediği 
halde okula ve öğretmenler tarafından planlı 
gerçekleştirilen ilave etkinlikleri ifade eder. Bu 
etkinlikler okul yaşantılarını destekleyen sosyal, 
kültürel ve sportif yapıdadır.

33. E Soru öncülünde verilenler dikkate alındığında, 
ilerlemeci eğitim felsefesinin vurgulandığı 
görülmektedir. Bu eğitim anlayışı, bireyin merkeze 
alınmasını ve onun kendi yaşantıları yoluyla 
yaparak yaşayarak öğrenmesini temel alır. Bu 
süreçte öğretmen, yönlendirici konumundadır. 
Yeniden kurmacılık anlayışı ise, toplumsal 
kalkınmanın eğitim yoluyla sağlanması gerektiğini 
vurgular.

34. A Program geliştirme sürecinde bir çalışma 
grubunun ulusal ve uluslararası raporları inceleyip 
kazandırılması gereken beceri boyutlarına ilişkin 
eğilimleri tespit etmesi, analitik yaklaşımın 
kullanıldığı gösterir. Bu yaklaşım, mevcut 
durumlardan hareketle gelecekte oluşabilecek 
ihtiyaçların yordanarak analiz yapılması 
gerektiğini vurgular.

35. C Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programında 
yer alan “Temel jimnastik hareketlerini yapar.” 
kazanımı doğrultusunda; öğrencilerin jimnastikte 
duruşlar, yuvarlanmalar, vücut transferi ve yön 
değişikliği hareketlerini kurallarına uygun şekilde 
gösterebilmeleri, devinişsel alanın “beceri haline 
getirme” basamağında yer alır. Bu düzeyde 
öğrenci, edindiği beceriyi kurallarına uyarak tam 
ve doğru şekilde sergiler.

36. E Bir öğretim programının içerik ögesi tasarlanırken, 
ünite başlarında ve  sonlarında konu alanıyla 
ilgili sorular sorulması “alıştırma” ilkesiyle 
ilgilidir. Bu ilke, öğrencilerin edindiği bilgileri 
pekiştirebilecekleri etkinliklerin içerikte yer alması 
gerektiğini vurgular.
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37. A Tüm özellikler aynı değere, büyüklüğe sahip 
olsalardı ölçmeye gerek duyulmazdı. Ölçme bir 
betimleme, bir nicelleştirme işlemidir. Ölçmenin 
temel işlevi, özellikler arasındaki farklılıkları 
ortaya koymaktır
B, bir ölçme kuralıdır ki; (hangi soruya kaç puan 
verileceğini belirleme) ölçme sürecinde yer alan 
basamaklardan biridir, bir aşamadır. C ve E, karar 
vermek, başarılı-başarısız, geçti-kaldı kazandı-
kazanamadı gibi ifadeler; ölçmenin temel amacı 
değil, değerlendirmenin gereğidir. D, puan 
vermek; ölçme kuralı dikkate alınarak ölçme 
sürecinin sonunda yer alır.

38. C Ölçülmek istenen bir özellik, en az iki değişkenin 
bir matematiksel bağıntı ile karşılaştırılması 
sonucunda elde ediliyorsa yapılan çalışma bir 
türetilmiş ölçme işlemidir. Örneğin; hız=yol/
zaman, alan (yüzey) hesaplamaları, nüfus 
yoğunluğu, ortalamalar… C, seçeneğindeki 
ölçme işlemi türetilmiş ölçme ile elde edilmiştir. 
Ağırlıklı ortalama hesabında, her dersin haftalık 
kredisi(saati) farklıdır ve ortalamaya etkisi de 
farklıdır. Derlerin puanları haftalık kredileri ile 
çarpılır, elde edilen toplam değer tüm krediye 
bölünerek ağırlıklı ortalama bulunur. A ve D, 
doğrudan ölçmeye örnektir. B ve E seçenekleri 
ise dolaylı ölçmeye birer örnektir.

39. E E seçeneğinde, yanlış bir karşılaştırma vardır. 
Sınıf mevcudu, ülke nüfusu, ağırlık, kütle, boy… 
gibi özelliklerde gerçek yokluk, gerçek hiçlik 
vardır. Yani mutlak sıfır söz konusudur. Dolayısıyla 
Eşit oranlı ölçek düzeyinde ölçme yapılmıştır. 
A, Ağırlık ölçümü, yine gerçek yokluk hiçlik 
ile ilgilidir ki, buradaki ölçek türü eşit oranlıdır. 
Oranlı ölçeklerde mutlak sıfır vardır ve dört işlem 
yapılabilir.
B ve C de, doğru bir karşılaştırma vardır. 
Meslekler, medeni hal, cinsiyet, il plaka kodları, 
futbolcu numaraları, telefon numaraları, posta 
kodları, renkler, memleketler, takımlar…. birer 
sınıflama ölçeği örnekleridir. Sınıflama ölçeği 
düzeyinde yapılan ölçmelerde üstünlük aranmaz, 
kategorik bir çalışma yapılmaktadır.
D, dağların rakımı, deniz seviyesi baz(kriter) 
alınarak ölçülür. Deniz seviyesi başlangıç noktası 
olarak kabul edilir. Oysaki dağların deniz altında 
da uzantısı vardır. Dolayısıyla burada gerçek 
bir başlangıç noktası dikkate alınmamış, deniz 
seviyesi sıfırıncı metre olarak kabul edilmiştir. 
Yani Bağıl(farazi, izafi) sıfır söz konusudur.  
Takvimler, paraleller, meridyenler, saatler, rakım, 
derslerde öğrencilere verilen puanlar… aralıklı 
ölçek türünde yapılan ölçmelere örnektir.

40. D Soru bizim ‘Değerlendirme’ kavramını bilip 
bilmediğimizi sorguluyor. A, B, C seçenekleri 
birer ölçmedir. E seçeneği, “ölçüt”e örnektir. D 
seçeneği değerlendirme ye bir örnektir. “Geçti” bir 
karar, yargı, hüküm ifadesidir.

41. B Seçeneklerin tamamı güvenirliği artırmada 
etkilidir, ancak güvenirliği artırmak için öncelikli 
olarak soruların açık, anlaşılır ve net olması 
gerekir. Sorular katılımcılar tarafından farklı 
şekillerde anlaşılmamalıdır.
Güvenirliği artırmanın yolları:

• Soruların açık anlaşılır ve net olması, 
• Soru sayısının makul düzeyde artırılması,
• Test yönergesinin anlaşılır bir şekilde hazırlanması,
• Grubun heterojen olması,
• Testin cevaplama süresinin grubun düzeyine 

uygun olması,
• Puanlama objektifliğinin sağlanması, 
• Soruların güçlük düzeylerine göre sıralanması 

(kolaydan zora),
• Seçenek sayının artırılması, 
• Tesadüfi hataların minimize edilmesi

42. E Korelasyon (ilişki): Birden fazla değişken 
arasındaki ilişkinin yönünü ve miktarını 
belirleyen istatistiksel bir hesaplama tekniğidir. 
Korelasyon, –1 ile +1 arasında değer alır. İki 
değişken arasındaki ilişki miktarı doğrusal olarak 
yükseldikçe bu değer +1’e yaklaşır. İki değişken 
arasındaki ilişki miktarı ters yönde arttıkça ise bu 
değer –1’e yaklaşır. Değişkenler arasındaki ilişki 
düzeyi azaldıkça korelasyon değeri 0’a yaklaşır.
Soruda değişkenler arasındaki ilişkinin yönünden 
bahsedilmemiş, sadece değişkenler arasında 
güçlü ilişki olduğu vurgusu yapılmıştır. Dolayısıyla 
biz bu soruyu cevaplarken verilen değerlerin 
işaretine bakmaksızın sadece büyüklüğüne 
bakacağız. 
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43. B Amacına göre değerlendirme; 
1. Tanılayıcı (tanıma ve yerleştirmeye dönük): 

Genelde sürecin başında, öğrencilerin hazır 
bulunuşluk düzeyi ve geçmiş yaşantılarına ilişkin 
ön öğrenmeleri tespit amaçlı yapılır.

2. Biçimlendirici (izleme ve yetiştirmeye dönük): 
genelde konuların, ünitelerin sonunda, eksik ve 
yanlış öğrenmeleri ve kavram yanılgılarını tespit 
etmek ve gidermek, öylece yeni konuya geçiş 
yapmak amaçlı yapılır.

3. Düzey belirleyici (Değer Biçmeye dönük): 
Genellikle dönem ya da kurs sonunda öğrencilerin 
başarıları hakkında karar vermek amaçlı yapılır. 
Not amaçlı bir değerlendirmedir.

Öğretmen, ünitenin sonunda bu testi geliştirdiğine 
göre biçimlendirici(izleme ve yetiştirmeye 
dönük) dir. Belirtke tablosunu dikkate almış ve 
zümre öğretmenlerinin görüşü doğrultusunda 
testi şekillendirmiştir ki testin kapsam geçerliği 
sağlanmıştır.

44. A Tepe Değer (Mod), bir dağılımda en çok tekrar 
eden ya da frekansı en yüksek olan değerdir. 
(frekansı 8 ile en yüksek olan değer 38 dir) 
Mod:38
Ortanca (medyan): Sıralanmış verilerde (küçükten 
büyüğe ya da büyükten küçüğe), tam ortadaki 
değer ortanca (medyan) dır. Medyan = [(n + 1) / 
2] basit işlemden yararlanarak medyanın kaçıncı 
sırada olduğunu bulabiliriz.

Puan Frekans Yığılmalı frekans

7 5 5

15 3 5 + 3 = 8

20 1 8 + 1 = 9

38 8 9 + 8 = 17

56 4 17 + 4 = 21

Tablodan yığılmalı frekans oluşturduğumuzda 
sınıf mevcudunun 21 olduğunu görebiliyoruz.
Medyan = (21 + 1) / 2 = 11. Değer medyanı 
verecektir.
Tablodan anlaşıldığı üzere; 
7 puan;   1. sırada başlayıp 5. sırada bitiyor, 
15 puan; 6. sırada başlayıp 8. sırada bitiyor, 
20 puan; 9. sırada başlayıp 9. sırada bitiyor, 
38 puan; 10. sırada başlayıp 17. sırada bitiyor, 
56 puan; 18. sırada başlayıp 21. sırada bitiyor.
11. sırada: 38 olduğunu görebiliyoruz. 
Yani Medyan: 38

45. C Bir testin geliştirilme amacı ne olursa olsun, o 
testteki maddeleri kullanıp kullanmayacağımıza 
karar verebilmek için öncelikle maddelerin ayırt 
edicilik katsayılarına (rjx) bakarız. Bir maddenin 
testte kullanılabilmesi için rjx’in 0,30 ve üzerinde 
olması gerekir. (rjx, –1 ila 1 arasında değer alır.) 
Tabloda 1., 2. ve 3. maddelerin rjx değerleri 
yüksektir yani bileni ve bilmeyeni ayırt edebilecek 
kabiliyettedir. 4. ve 5. maddelerin rjx değerleri 
0,30 değerinin oldukça altındadır hatta 4. madde 
ters yönde ayırt etmektedir. Dolayısıyla 4. ve 5. 
maddeyi testte asla kullanamayız. 
Çok sayıda kişinin katıldığı ancak çok az kişinin 
alındığı sınavlarda kullanabileceğimiz madde 
tipinin;
rjx değeri 0,30’un üzerinde olmalı, ancak güçlük 
indeksi(Pj) 0’a yakın olmalı, yani zor olmalıdır. 

(Pj; bir maddenin sınava katılan gruba zor mu kolay 
mı geldiği hakkında fikir verir ve 0 ila 1 arasında 
değer alır. Pj, 0 a yaklaştıkça madde zorlaşır, 1’e 
yaklaştıkça madde kolaylaşır.) O halde, 
1. madde; ayırt ediciliği yüksek kolay bir maddedir,
2. madde; ayırt ediciliği yüksek orta güçlükte bir 
maddedir,
3. madde; ayırt ediciliği yüksek oldukça zor bir 
maddedir (Pj değeri 0,05 yani çok az kişinin doğru 
cevaplayabildiği bir madde).

46. C Öğretmenin soruda böyle bir düzeltme yapması 
öğrencide cevap için çağrışımları ya da yanlış 
yönelmeleri önlemek amaçlıdır.

47. B Portfolyonun, bir öğrencinin süreç içerisindeki 
değişim ve gelişimini gözlemlemek gibi temel 
amacı vardır. Çağdaş yapılandırmacı yaklaşıma 
göre her birey özeldir,  her öğrencinin becerileri, 
ilgileri ve kabiliyetleri farklıdır. Bir öğrenci 
başka bir öğrenciyle karşılaştırılmamalı ya da 
değerlendirilmemelidir.
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48. A 
I. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA): Belli bir 

konuda öğrencilerin neleri öğrendiğini ve 
neleri öğrenmediğini belirlemek için kullanılan 
tekniklerdendir. Özellikle öğrencilerin yanlış 
algılamalarını ve yanlış stratejilerini ortaya 
çıkarmak için kullanılır. Bu teknikte temelden 
ayrıntıya giden bir sıraya göre, doğru veya yanlış 
ifadeler verilerek öğrenciden doğru seçimi 
yapması istenir. Böylece 8 veya 16 seçimlilik 
bir ifadeler listesiyle sonlanan dallanmış ağaç 
oluşturulur. Uygulamada öğrencinin verdiği 
bağlantılı cevaplarla birbirinden farklı puanlara 
denk gelen çıkışlar yer almaktadır.

II. Kelime ilişkilendirme testinde öğretmen belirli 
bir süre içinde (genelde 30 saniye) öğrencilerden, 
belirlediği (5-10 arası anahtar kavram) anahtar 
kavramların çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak 
ister. Öğretmen her bir anahtar kelime için kelime 
ilişkilendirme sayfaları/yaprakları oluşturur.

III. Yapılandırılmış Grid: Öğrencilerden, her 
soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk 
numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak 
sıralamaları beklenir. Öğrencilerin verdiği 
cevaplar o konudaki bilgi seviyelerini, bilgi 
eksikliklerini, kavramsal bağları veya yanlış 
kavramları gösterir.

49. D Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre bireyin 
karşılaştığı bir durumu zihninde var olan mevcut 
şemalarla açıklamaya çalışması özümleme 
(asimilasyon) kavramıyla ifade edilir. Söz konusu 
çocuğun, tüm hastane çalışanlarını “doktor” 
olarak nitelendirmesi de özümleme kavramıyla 
açıklanabilecek bir durumdur. 

50. C Gelişim sürecinde doğuştan sahip olunan 
özelliklerin yaşantılara bağlı olarak şekillendiği 
bilinmektedir ve bu durum “Gelişim kalıtım ve 
çevrenin ortak ürünüdür.” ilkesiyle ifade edilir. J. J. 
Rousseau’nun söz konusu görüşü de daha çok bu 
ilkeyle ilişkilidir. Çünkü bu görüşte doğuştan sahip 
olunan iyilik potansiyelinin çevresel faktörlerce 
şekillendirilebileceğinden söz edilmektedir. 

51. C Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre ilkokul 
ikinci sınıf öğrencisi olan bir çocuk somut işlemler 
dönemindedir. Dolayısıyla nesneleri birden fazla 
özelliği göz önüne alarak ayırabilme yani çok 
yönlü sınıflama ile bir işlemi tersinden yaptığında 
başlangıçtaki konuma ulaşılacağını bilme yani 
tersine çevirebilme özelliklerinin bu dönemde 
ortaya çıkması beklenir. Oysaki aynı durumun farklı 
kişiler tarafından farklı şekilde algılanabileceğini 
bilme yani göreceli düşünme soyut işlemler 
döneminin bir özelliği iken başkalarının bakış 
açılarını göz önüne alamama yani benmerkezcilik 
işlem öncesi dönemin bir özelliğidir. 
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52. B Ergenlik döneminde cinsiyet hormonlarının 
yoğun şekilde salgılanmasına bağlı olarak 
birey üreme fonksiyonunu gerçekleştirebilecek 
düzeye ulaşır yani cinsel olgunlaşma gerçekleşir. 
Dolayısıyla B seçeneğindeki ifade doğrudur. 
Diğer seçeneklerdeki ifadelerin ise doğru olduğu 
söylenemez. 

53. E Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre bireyin 
başkalarına hoş görünme çabasında olduğu evre 
kişiler arası uyum veya iyi çocuk olma evresidir. 
Söz konusu durumda Erdem Bey de insanlar 
onun Avrupa’ya yabancı olduğunu anlamasın diye 
var olan kurala uyduğundan bu durum kişiler arası 
uyum evresinin eğilimleriyle açıklanabilir. 

54. D Freud’un psikanalitik kuramına göre ilkokul 
yıllarına denk gelen latent dönemde cinsel dürtüler 
bir süreliğine gizlenir. Bu nedenle karşı cinse ilgi 
göstermeyen çocuk hemcins akranlarıyla vakit 
geçirmeyi tercih eder. Hemcins akranlarıyla 
vakit geçirirken de kendi cinsiyetine ilişkin rolleri 
pekiştirir. Dolayısıyla sözü edilen dönem latent 
dönemdir. 

55. E Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 
çocuğun kendi başına bir şeyler yapmasına 
olanak sağlanması çocukta özerklik duygusunun 
gelişmesini sağlarken aksi takdirde çocukta 
kuşku ve utanç duyguları ortaya çıkar. Söz 
konusu durumda Sabiha Hanım da çocuğunun 
kendi başına bir şeyler yapmasına olanak 
tanımadığından onun bu tavrı çocuğun özerklik 
duygusunu geliştirmesine engel olacaktır. 

56. D Bireyin esas hedefine gösteremediği tepkileri 
başka bir hedefe göstererek kendini rahatlatması 
yön (yer) değiştirme savunma mekanizmasıyla 
ifade edilir. Naciye Hanım da kocasına yönelik 
öfkesinden dolayı onun gömleğini parçaladığından 
Naciye Hanım’ın bu davranışı yön değiştirme 
mekanizmasıyla açıklanır. 

57. E Gelişim sürecinde organizmanın bir davranışı 
yapabilecek biyolojik düzeye ulaşmasına 
olgunlaşma denir. Olgunlaşma gelişimin 
biyolojik yönüdür ve organizmanın bir davranışı 
yapabilmesi için öncelikle o davranışı yapabilecek 
olgunluğa ulaşması gerekir.  Beş yaşındaki bir 
çocuğun ayakkabı bağlamayı öğrenememesi 
de küçük kaslarının yeterli olgunluğa ulaşmamış 
olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla söz konusu 
gencin olgunlaşmaya dikkat çektiği söylenebilir. 

58. A Kimlik gelişimi sürecinde bireyin gerçekçi bir 
arayışa girmesine karşın karar verme işini bir 
süreliğine ertelemesine psikososyal moratoryum 
yani ertelenmiş kimlik denir. Akın’ın söz konusu 
durumu da bu kavramla açıklanabilir. 

59. D Bir davranışın pekiştirilmemesine bağlı olarak 
zamanla azalıp yok olmasına sönme denirken 
sönen bir davranışın bir süre sonra yeniden 
ortaya çıkmasına kendiliğinden geri gelme denir. 
Dolayısıyla verilen parçada I rakamıyla ifade 
edilen durum sönmeye II rakamıyla ifade edilen 
durum ise kendiliğinden geri gelmeye örnek 
oluşturur. 
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60. C Gestalt kuramı her şeyin bütünsel olarak ele 
alındığında anlam kazandığını öne süren 
ve öğrenmeyi uyarıcıların algılanması ve 
yorumlanmasındaki farklılıklara bağlı olarak ele 
alan kuramdır ve A, B, D ve E seçeneğindeki 
ifadeler bu kuramın söylemlerine uygundur. C 
seçeneğindeki ifade ise davranışçı kuramların 
temel söylemlerindendir. 

61. E Bilgiyi işleme kuramına göre kavramların, ilkelerin 
ve sembollerin saklandığı bellek türü anlamsal 
bellektir. Dolayısıyla müzik eğitimi alan bir gencin, 
müzik dilinde kullanılan sembollerin neyi ifade 
ettiğine ilişkin bilgileri anlamsal bellekte sakladığı 
söylenebilir.

62. E Sosyal öğrenme süreci bireyin model alacağı 
davranışa yoğunlaşmasını ifade eden dikkat 
aşamasıyla başlar. Daha sonra davranışı zihinde 
saklamaya işaret eden hatırda tutma daha sonra 
ise davranışı yapma yani uygulama aşaması 
gelir. Son aşama ise yapılan davranışın istendik 
sonuç vermesine bağlı olarak sürdürülme isteğine 
işaret eden güdülenme aşamasıdır. Söz konusu 
durumda da Hakan ustasının kablo bağlantılarını 
nasıl yaptığını hatırlayamadığından montajı 
yapamamıştır. Dolayısıyla Hakan’ın öncelikle 
hatırda tutma aşamasında sorun yaşadığı 
söylenebilir. 

63. B Sosyal öğrenme kuramına göre birey, 
davranışlarıyla çevresindekileri etkilerken 
çevresindekilerin davranışlarından da 
etkilenmektedir ki bu durum karşılıklı belirleyicilik 
kavramıyla ifade edilir. Verilen örnekteki durum da 
bu kavramla açıklanabilir. 

64. A Sonradan öğrenilen bir bilgiden dolayı önceden 
öğrenilen bir bilginin hatırlanamamasına geriye 
ket vurma denir. Söz konusu durumda da Şeyda 
sonradan öğrendiği öğrenme psikolojine ilişkin bir 
bilgiden dolayı önceden öğrenmiş olduğu gelişim 
psikolojisine ilişkin bir bilgiyi hatırlayamamıştır. 
Dolayısıyla bu durum geriye ket vurma ile açıklanır. 

65. A Bir davranışın öğrenme yoluyla ortaya çıkmış 
olması yaşantılara bağlı ve kalıcı izli olmasıyla 
ilgilidir. Doğuştan getirilen davranışlar ile geçici 
davranışlar öğrenme ürünü değildir. Dolayısıyla 
bir çocuğun sıcak çaydanlığa dokununca elini 
birden geri çekmesi doğuştan getirilen refleksif bir 
tepki olduğundan öğrenme yoluyla ortaya çıkan 
bir davranış değildir. 

66. A Organizmanın bir davranışı birden fazla sabit 
sayıda sergilemesinin ardından pekiştirilmesine 
sabit oranlı pekiştirme tarifesi denir. Söz konusu 
yarışma programında yapılan uygulama da bu 
tarifeye örnek oluşturmaktadır. 

67. B Edimsel koşullanmada organizmada öğrenme 
yoluyla etki yaratmaya başlayan uyarıcılara ikincil 
pekiştireç denmektedir. 
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68. C Thorndike’a göre organizmanın istendik sonuç 
veren bir davranışı daha sonraları da sürdürmesi 
etki yasasıyla ifade edilir. Gülnur Hanım’ın mavi 
turlara katılmayı sürdürmesi de etki yasası ile 
açıklanabilir. 

69. C Çok tercih edilene bir davranışın az tercih edilen 
bir davranışı yaptırabilmek amacıyla pekiştireç 
olarak kullanılmasına Premack ilkesi denir. Söz 
konusu durumda annenin de bu yöntemden 
yararlanmaya çalıştığı söylenebilir. 

70. E Türe özgü hazır oluş organizmanın bir davranışı 
yapabilecek biyolojik donanıma sahip olmasını 
ifade eder ve iki insan arasındaki bir farklılık bu 
kavramla kesinlikle açıklanamaz. 

71. E Okullarda sunulan hizmetlerden biri de öğrenci 
kişilik hizmetleridir. Öğrenci kişilik hizmetleri 
öğretim ve yönetim hizmetlerinden ayrı bir hizmet 
grubudur. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında; 
sağlık, sosyal yardım, rehberlik, sosyo – 
kültürel, özel yetiştirme ve özel eğitim hizmetleri 
sunulur. Bu grup içinde yar alan sosyo – kültürel 
hizmetler; geziler, yılsonu şenlikleri, sportif 
ve kültürel etkinlikler gibi çalışmaları kapsar. 
Seçeneklerde verilenler değerlendirildiğinde 
sadece E seçeneğinde verilenlerin bu kapsamda 
değerlendirilebileceği görülecektir. Sorunun 
doğru cevabı E seçeneği olmalıdır.

72. D Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri; rehberlik 
hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetleri 
olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. Bu 
hizmetlerden psikolojik danışma hizmeti, sadece 
psikolojik danışmanlar tarafından sunulmalıdır. 
Özellikle duygusal konularda ve bireyin gelişimini 
doğrudan etkileyebilecek konularda psikolojik 
danışmanların çalışması daha uygundur. Ancak 
bilişsel konularda sınıf rehber öğretmenleri de 
görev alabilirler. Seçenekler içinde verilenler 
değerlendirildiğinde, okul imkanlarını tanıtma 
konusunda sınıf rehber öğretmenlerinin çalışma 
yapmasında bir sakınca yoktur. Sorunun doğru 
cevabı D seçeneği olmalıdır.  

73. B İnsanların bir grup içinde yer alma, grup tarafından 
kabul edilme, aile kurma, sevme ve sevilme gibi 
ihtiyaçları ait olma ve sevgi ihtiyacı düzeyinde yer 
alan ihtiyaçlarıdır. Soru kökünde durumu verilen 
birey, gerçek anlamda bir aileye sahip olamadığı 
için evlendiğini ifade etmektedir. Bu davranışı 
sevgi ve ait olma düzeyine uygun bir davranıştır.  
Sorunun cevabı B seçeneği olmalıdır.
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74. B Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında uyulması 
gereken kurallar vardır. Bu kurallar rehberliğin 
ilkeleri olarak adlandırılır. Rehberliğin dayandığı 
temel ilkelerden biri de demokratik ve insancıl 
anlayıştır. Demokratik ve insancıl anlayış gereği, 
öğrencilerin; dini, dili, ırkı, cinsiyeti ve benzeri 
özellikleri ne olursa olsun her öğrenci önemli 
ve değerli görülmelidir. Demokratik ve insancıl 
anlayışı en iyi açıklayan ifade B seçeneğinde 
verilmiştir.

75. A Rehberlik çalışmalarının başlangıcı olarak  
F. Parsons’un 1098 yılında Boston’da açtığı 
mesleki danışma bürosu kabul edilir. Bu 
yönüyle rehberlik çalışmaları meslekli 
veya sanayi alanında başlamıştır. Daha 
sonraları sağlık ve eğitim alanlarında da 
rehberlik hizmetleri sunulmaya başlanmıştır.  
A seçeneğinde verilen; rehberlik hizmetleri ilk 
olarak eğitim alanındaki çalışmalarla başlamıştır, 
ifadesi rehberliğin gelişimiyle ilgili olarak doğru 
değildir. Sorunun cevabı A seçeneği olmalıdır.

76. D Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramında 
mesleki gelişim süreci; fantezi hayal dönemi, geçici 
seçimler dönemi ve gerçekçi dönem olmak üzere 
üç dönemde ele alınır. Geçici seçimler dönemi de; 
11-12 yaşları kapsayan ilgi, 13-14 yaşları kapsayan 
yetenek, 15-16 yaşları kapsayan değer ve 17-
18 yaşları kapsayan geçiş basamaklarına ayrılır. 
Geçiş basamağında bireyler, kendi özelliklerinin 
yanında ülkenin ve mesleğin çalışma koşullarına 
da dikkat etmeye başlarlar. Bir anlamda içten dışa 
geçildiği bir dönemdir. Serkan’ın söylediklerine 
ve yaş dönemine bakıldığında geçiş aşamasında 
olduğu söylenebilir. Sorunun cevabı D seçeneği 
olmalıdır.

77. B Hümanist yaklaşıma göre öğretmenlerin sahip 
olması gereken özelliklerden biri de içtenlik 
saydamlık veya dürüstlüktür. Öğretmenlerin 
öğrencileriyle ilgili duygu ve düşüncelerini açık 
ve doğru olarak paylaşmaları, kendi hatalı ve 
eksik yanlarını kabul etmeleri, hata yaptıklarında 
öğrencilerinden özür dileyebilmeleri saydam 
olduklarını gösterir. Sorunun cevabı B seçeneği 
olmalıdır.

78. C Bireyi tanıma teknikleri hazırlanması ve kullanım 
amaçlarına göre uzmanlar veya sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından uygulanır. Yetenek, kişilik, 
ilgi testleri veya yetenek testinin bir alt başlığı 
olarak zeka testleri uzmanların uygulayacağı 
tekniklerdendir. Tutum ölçeklerinin uygulanması 
ve yorumlanması bir uzmanlık gerektirmez. 
Bu yüzden sınıf rehber öğretmenleri ve branş 
öğretmenleri tarafından da uygulanabilir.

79. A Ülke genelindeki rehberlik hizmetleri hazırlanan 
yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak 
yürütülür. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine 
göre, okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden 
en üst düzeyde sorumlu, okul müdürleridir. Okul 
müdürleri rehberlik hizmetlerinin planlanmasından, 
amacına uygun yürütülmesinden, rehberlik 
servislerinin kurulmasından ve gerekli donanımın 
sağlanmasından sorumludurlar.

80. A Çeşitli özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından 
yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 
gösteren bireylerin özel eğitime ihtiyacı vardır. Özel 
eğitim kapsamında tanı alan sorunlardan biri de 
özel öğrenme güçlüğüdür. Özel öğrenme güçlüğü; 
herhangi bir zihinsel yetersizlik olmamasına 
karşın, dili sözlü veya yazılı kullanma, sayılarla 
işlem yapma alanlarının bir veya bir kaçında 
sorunlar yaşanmasıdır. Soru kökünde Selim’in, 
herhangi bir zihinsel yetersizliği olmamasına 
karşın, okuma ve yazma becerilerinde sürekli 
sorunlar yaşadığı bilgisi verilmiştir. Bu durum özel 
öğrenme güçlüğü olarak değerlendirilir. 

Çözüm Bitti.
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