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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Cümlede boşluğun olduğu kısımda “hata, öğren-
cinin bilinen bir sistemi doğru şekilde kullana-
mamasıdır” denilmektedir. Burada “kullanmak” 
anlamında “utilize” kelimesi kullanılabilir. 

2. B Cümlede farklı cümle türlerinin farklı noktalama 
gerektirebileceğinden ve bu nedenle farklı nokta-
lama işaretleriyle karşılaşılabileceğinden bahse-
dilmektedir. Bu cümlede “karşılaşmak” anlamında 
“encounter” kelimesi kullanılabilir. 

3. A Cümlede öğretmenlerin mükemmelliği hedefle-
melerine rağmen aslında ulaşmaya çalışmamız 
gereken şeyin orta nokta olması gerektiğinden 
bahsedilmektedir. Burada birbiriyle karşıtlık oluş-
turan iki cümlecik vardır. “Conversely” kelimesi de 
zıtlık belirtir ancak zıtlık belirten iki ifadenin ara-
sında kullanılmalıdır. Bu nedenle doğru kelime 
“while” olmalıdır. 

4. A Cümlede birbirine bağlı iki cümlecik vardır. İkin-
ci kısımdaki cümlecikte dil öğrenenlerin “high-
frequency” kelimeleri temel olarak kullanmadan 
konuşmada ileri seviyeleri gidemeyeceğinden 
bahsediliyor. Bununla bağlantılı olarak da ilk kı-
sımda bir öneri getiriliyor ve bu kelimelerin test 
edilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Burada ilk kı-
sımda bir öneri olduğu için “should”, ikinci kısımda 
ise bir durumun mümkün olmamasından bahse-
dildiği için “cannot” yardımcı fiilleri kullanılmalıdır.  

5. C Birinci boşlukta “in association” ifadesini tamam-
layan ilgeç “with”tir. İkinci boşlukta ise “bireysel 
ve grup çalışmasında” anlamını verecek bulunma 
belirten ilgeç “in”dir.  

6. B İlk boşlukta öğrencilerin gerekli dile sahip olmala-
rından bahsedilirken etken bir yapı, ikinci boşlukta 
ise öğrencilerin bilgilendirilmesinden bahsedilir-
ken edilgen bir yapı kullanılmalıdır. 

7. D Cümlede “if clause” ve “main clause”u incelediği-
mizde birinci tip yani “present/real” bir şart cüm-
leciği olduğunu görürüz. İlk kısım geniş zamanda 
olmalı, ikinci kısımda ise bir zorunluluk olduğu için 
“must” yardımcı fiili kullanılmalıdır. 

8. D A şıkkında “quite”, B’de “enough”, C’de “right” ve 
E’de “so” kelimeleri derece bildiren zarflardır. An-
cak D şıkkındaki “always” kelimesi derece değil 
sıklık belirtir. 

9. B “Possessive pronoun”lar hem iyelik bildiren hem 
de ismin yerine kullanılabilen “theirs, mine, hers” 
gibi zamirlerdir. B şıkkındaki cümlede bulunan 
“his” kelimesi hem iyelik bildirir hem de “notes” 
kelimesinin yerine kullanılır. 

10. E Bir grup insan, hayvan ya da nesneyi temsil eden 
kelimelerdir. A şıkkında “choir”, B’de “group”, C’de 
“team” ve D’de “crowd” bu tarz kelimelerdir. E şık-
kındaki cümlede böyle bir kelime yoktur. 

11. C “Negative prefixes” kelimenin anlamını olumsuz 
hale getiren öneklerdir. C şıkkındaki cümlede “il-
legible” kelimesinde “il-“ bu tür öneke bir örnektir. 

12. C A şıkkında “superintendent”, B’de “exploratory”, 
D’de “thorough” ve E’de “continual” yanlış yazıl-
mıştır. 

13. C Cümlede “who was the Father of the Nation” 
“non-defining relative clause”dur ve ekstra bilgi 
verir. Bu nedenle iki virgül arasında kullanılır. Ta-
rihler gün, ay, yıl olarak verildiğinde ise ay ve yıl 
arasında virgül kullanılmalıdır. 

14. D Bu cümle araba kullanma dışında bir bağlamda 
yapılacak şey için izin alındığını ya da izinli olun-
duğunu gösterir. Bu nedenle izin için beklenmesi 
gerektiğini belirten D şıkkındaki ifade yanlıştır.

 
15. B Birinci cümlede sözlerin incelenmesinde “near-si-

de pragmatics” ve “far-side pragmatics” ayrımın-
dan bahsediliyor. Dördüncü ve beşinci cümlelerde 
bu ikisi tanımlanıyor. Bu cümlelerde “what is said” 
ifadesinin daha önceki bir duruma bağlanması 
gerekiyor. Bunu da üçüncü cümledeki “where the 
speaker says something” karşılıyor. Ancak ikinci 
cümlenin odağı “utterance” olduğu için kurguyu 
bozan cümle oluyor. 



TG-9. DENEME İngilizce
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. E Paragraf dilin hayatımızda oynadığı rolü ve bu rol 
bağlamında dilin özelliklerinden bahsederek baş-
lar. Daha sonra odak dili öğrenen ve kullanan in-
sanın özelliklerine yönelir. Yirminci yüzyıla kadar 
olan filozofların insanların dil öğreniminde özel bir 
yetenekten ziyade genel bir yetenekten bahsetti-
ğine değinilir. Son cümlenin ise bu fikir akışı dü-
şünüldüğünde paragrafa uygun olmadığı görülür 
çünkü cümlede “Ancak, durum buysa dilde uz-
manlaşmak kolay değildir” denir. Burada “ancak” 
kelimesini gerektirecek bir zıtlık, uzmanlık gerek-
tirecek bir duruma atıf ya da dil uzmanlığıyla ilgili 
bir referans yoktur. 

17. A Boşluktan önce Wittgenstein’ın özel dil tanımı ve-
rilmektedir ve bu dili sadece konuşanın anladığı-
na ve başka herhangi birisinin anlayamayacağına 
vurgu yapılmaktadır. Boşluktan sonra yine aynı 
konuya vurgu yapılmaktadır ancak cümlenin ba-
şındaki “What Wittgenstein had in mind” ifade-
sinden boşlukta özel dille ilgili farklı bir algıdan 
bahsedilmesi gerektiğini anlıyoruz. A şıkkındaki 
ifadede kişisel kod kullanımının özel bir dil olama-
yacağı çünkü deşifre edildiğinde başkalarının bu 
kodu ve orada ifade edilenleri anlayabileceği vur-
gulanmaktadır. Böylelikle paragrafın genelindeki 
odak noktası, yani başka herhangi bir kimsenin 
anlayamayacağı bir dil odağı, bozulmamış olur. 

18. D Paragrafın ilk bölümünde LOTH’la ilgili genel bil-
gi ve bu mental dil ile konuşulan dil arasındaki 
benzerlikler verilmektedir. İkinci bölümde ise bu 
dil ile ilgili örnek verilmektedir. Boşluktan sonra 
dikkat etmemiz gereken “firstly, next” ve “finally” 
kelimeleriyle bir sıralama yapılmaktadır. Bunu ge-
rekli kılan, boşluğa gelmesi gereken ifade D şık-
kında verilmiştir. Çünkü bu ifadede “several key 
respects” denilerek bir sıralama yapılacağına işa-
ret edilir. A şıkkında da benzer bir ifade vardır 
ancak bu cümledeki “once again” fikir akışına uy-
gun değildir ve bu cümledeki odak özellikler değil 
LOTH’un yeniden canlanması ve etrafındaki tar-
tışmalardır. 

19. C Diyalogda ilk öğretmen adayının “pragmatics” ko-
nusunda yaşadığı problemden bahsedilmektedir. 
Boşluktan sonraki ifadede “former” ve “latter” ke-
limelerinden boşluktaki ifadede iki kavram olması 
gerektiğini anlıyoruz. Bunu da C şıkkındaki ifade-
de görüyoruz. 

20. E Öğrenci öğretmeniyle şiir analizi ödevinden aldı-
ğı düşük notla ilgili konuşuyor. Boşluktan sonra 
internette bulunan bilgilerin kişinin kendi kelime-
leriyle anlatması ve bu durumda bile kaynak be-
lirtilmesi gerekliliğinden bahsediliyor. Buradan 
öğrencinin düşük notunun nedeninin “plagiarism” 
yani intihal olduğunu anlıyoruz. 

21. B Cümlede “Çevrimiçi öğretimle ilgili konuşma ge-
nellikle hangi uygulamaların ve platformların kulla-
nılacağı ile başlar, ancak bunların yalnızca araçlar 
olduğunu hatırlamak önemlidir; onları nasıl kullan-
dığınız, dersi iyi ya da kötü hale getirecek şeydir” 
denilmektedir. Cümleden uygulama ve platform-
ların nasıl kullanılacağının, hangi platform ve uy-
gulamayı kullanacağınızdan daha önemli olduğu 
çıkarılır. Buna en yakın ifade B şıkkında verilmiştir. 

22. C Verilen cümlede “Kelime öğretimi ve okuduğunu 
anlamayı hedefleyen okuryazarlık stratejileri, öğ-
rencilerin bireylerin ve grupların argüman geliş-
tirmek ve savunmak adına fikirlerini ifade etmek 
için dil kalıplarını nasıl kullandıklarını anlamalarını 
sağlar” denilmektedir. Bu cümledeki anlamı koru-
yan ifade C seçeneğinde verilmiştir. 

23. D Parçada konuşma derslerinde kullanılabilecek 
modeller arasında olan IRF modelinin genellikle 
tüm sınıfın aynı anda katıldığı tartışmalarda kul-
lanıldığı, öğrencilerin öğretmenlerin kafasındaki 
cevaplara ulaşmalarını sağladığı, konuşanı ve ko-
nuyu seçme konusunda öğretmeni yetkin kıldığın-
dan bahsedilmektedir. Bu bilgiler ışığında doğru 
cevap D’dir. 

24. A Parçanın son bölümünde öğretmenin model oluş-
turmasının öğrencilerin öğrendiği dilin pratiğinde, 
yeni kelime öğretiminde, belirli dil yapılarının vur-
gulanmasında ve daha önce öğrenilen konuların 
tekrarında faydalı olabileceğinden bahsedilmek-
tedir. Ancak tüm derslerde ve sınıflarda kullanıla-
bileceğine dair bilgi verilmemektedir.    

25. A Parçayı iki bölümde ele alabiliriz. İlk bölümde bir 
sözlü dil etkileşim şekli olan IRF’den ve diğer şe-
killerden bahsedilmektedir. İkinci bölümde ise bu 
etkileşim içinde öğretmenin bir rol model olarak 
sınıfa ve öğrencilere etkisinden bahsedilmektedir. 
Bu nedenle doğru cevap A şıkkında verilmiştir. 

26. C İnce anlamlı, pek çoğu hoşa giden, gülümseten 
şakalı söz. Epigramlar daha çok kısa ve özlü eleş-
tiriler için kullanılmıştır. Epigramlar, kısa, keskin 
zekâ ürünü ve düşündürücü ifadelerdir. Türkçe 
karşılığı ise nükteli şiirdir.

27. A Fahrenheit 451 Ray Bradbury tarafından yazılmış-
tır. Guy Montag işini seven bir itfaiyecidir. On yıl-
dır kitap yakmaktadır. Gecenin bir yarısında yola 
çıkışlarını, alevlerin kitapları yutuşunu hiç sor-
gulamamıştır... Hiç sorgulamamıştır, insanların 
korkusuzca yaşadıkları bir geçmişi anlatan o 17 
yaşındaki genç kızla karşılaşana dek... Montag’ın 
hayatındaki bütün yanlışlar doğrularla yer değiş-
tirir o andan sonra... İşini, eşini, yaşayışını yeni 
bir gözle değerlendirir. Önünü alamadığı duygula-
rı onu, asla tahmin edemeyeceği şeyler yapmaya 
iter. Sansüre, totaliter yönetimlere, kültür endüstri-
sine ve uzunca bir süredir sürdürdüğümüz yaşam 
tarzına yönelik en keskin eleştirilerden biridir.
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28. E Jude the Obscure Thomas Hardy tarafından ya-
zılmıştır. Cranford’un yazarı Elizabeth Gaskell’dir. 
The Canterbury Tales Geoffrey Chaucer tarafın-
dan ve The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 
tarafından yazılmıştır. Daniel Deronda ise George 
Eliot tarafından yazılmış bir eserdir.

29. E Metafor bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, 
başka bir kelimenin yerine kullanılmasına denir. 
Mecazda benzetme amacı güdülür, kullanımda an-
latımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır.  

30. D “Tragic Flaw” edebi eserlerde bir karakterin dü-
şüşüne neden olan karakteristik kusur olarak de-
ğerlendirilebilir. Aşırı özgüven, kibir, gurur ya da 
muhakeme yeteneğinin olmaması bu tip kusurlara 
örnek gösterilebilir.

31. B “Stock” karakter olarak nitelendirilen karakterler 
klasik tiplemeye sahip karakterlerdir. Sıradan ve 
olağandırlar.

32. C Neoklasik akım Fransız Devrimi sonrasında ge-
lişti. Devrim, Yunan ve Roma şehir devletlerinde 
görülen demokrasiyi, uzun bir dönem sonrasında 
ancak bu yüzyılda Avrupa’ya taşıyabilmiştir. Bu 
durum antik çağlara ve klasizme ilgiyi doğurmuş 
ve yeniden yorumlama isteği yaratmıştır.

33. B Toplumsal, politik ve kültürel değişikliklerin ede-
biyata yansıdığı ve çeşitli deneysel ve geleneksel 
olmayan bir dönem olarak nitelendirilen modern 
dönemdir.

34. B Charles John Huffam Dickens 1812 yılında doğ-
muştur. İngiliz yazar ve eleştirmen olan Dickens 
Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul gör-
müştür.

35. A Özette verilen Edmund Spencer’in Faerie Qu-
eene (1590) adlı yapıtıdır. Bu yapıt romantik bir 
destan olup, Kraliçe Elizabeth’e bir övgü olarak 
yazılmıştır. Yapıt aynı zamanda, dini ve ahlaki içe-
riklidir. Bundan başka, Faerie Queene Rönesans 
kültürü ile ilintili olarak genç bir erkeği beyefendi 
yapmak için gerek davranış gerekse düşünce ba-
zında eğitmeyi amaçlamaktadır. Çünkü Rönesans 
kültüründe beyefendilik, nezaket, güzellik ve sevgi 
temaları hep ön planda olmuştur.

36. D Çekimleme yoluyla birbiriyle bağlantılı olan kelime 
gruplarının temelini oluşturan sözcük anlam biri-
mine “lexeme” adı verilir. Genellikle kelimenin çe-
kim eki almış hali ya da gramatik olarak farklı bir 
biçimidir. Sözlükte tek bir başlık altında bulunur. 
“go, gone, went” buna örnek olarak verilebilir. 

37. C “Half” kelimesinden sonra çoğul bir isim gelirse 
anlam çoğul olur ve fiilde buna göre çekimlenir. 
Kitaplar çoğul olduğu için fiil “are” olmalıdır.  

38. E Bir istek, öneri, talep ya da gerçek dışı bir şart bil-
diren cümleler “subjunctive mood”dadır. Verilen 
cümlede bir öneri vardır. 

39. A Ünsüzler “voiced” ve “voiceless” olarak ikiye ay-
rılır. “Voiced” ünsüzler imza seslerini üretmek için 
ses tellerinin titreşmesini gerektirir. Soru kökünde 
verilen ünsüzler buna örnektir.

40. B “Agent” fiilin eylemini kasıtlı olarak gerçekleştiren 
“theme” ise fiilin eyleminden direk olarak etkile-
nen varlıktır. Bu nedenle yazma işini yapan “an 
experienced author” “agent”, yazma işinden etki-
lenen “the book” ise “theme”dir.  

41. E Uygulamalı dilbilim, dil çalışmalarının pratik uygu-
lamalarına odaklanan dilbilim dalıdır. Paragrafta 
gerçek dünyadaki özellikle dil eğitimi alanındaki 
problemleri çözmek için dilbilimsel teorileri kulla-
nan alan sorulmaktadır. Bu nedenle doğru cevap 
E’dir. 

42. C “Yo-heave-ho” teorisine göre dil, toplu bir şekilde 
bir iş yapmaya çalışan insanlar tarafından söyle-
nen ritmik sesler ile ortaya çıkmıştır. Erken insan-
ların işbirlikçi çalışmalar yaparken bazı sesler 
kullandıkları ve bu seslerin bir dile dönüştüğü id-
dia edilmektedir.

43. B “Linking verbs”, özneyi ve özneyi niteleyen sıfat 
veya isim grubunu bağlayan fiillerdir. Örneğin “be” 
fiili, özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim gru-
bunu bağlar. Verilen seçenekler arasında B şık-
kında “remain” de benzer bir fiildir. 

44. A Bir fiil ya da sıfatı isme dönüştürmeye “nominaliza-
tion” adı verilir. B şıkkında “arguments”, C’de “dis-
cussion”, D’de “nominalizations” ve E’de “analysis” 
ve “solution” bunun örnekleridir. A şıkkındaki cüm-
lede “nominalization” bulunmamaktadır. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

45. D “Pragmalinguistic failure” bir ifadenin amaçlanan 
pragmatik gücünün yanlış anlaşılması olarak ta-
nımlanır. Verilen örnekte öğrenci, konuşma eyle-
minin bir talep olduğunu fark edememektedir.

46. C Bir kelimenin hatırlanmadığında anlatmak istedi-
ği şeyin özelliklerinin anlatılması “circumlocution” 
alarak adlandırılır.

47. D “Selective listening” öğrencilerin kısa diyalogları 
anlamasını ve diyaloglarda geçen isim, sayı, olay 
gibi detayları yakalamalarını gerektirir.

48. D Analitik değerlendirme holistik değerlendirmeye 
göre daha fazla sınırlayıcı davranış özelliğine sa-
hiptir. Analitik değerlendirmede daha çok süreç 
değerlendirmesi üzerinde durulurken holistik de-
ğerlendirmede genel olarak sonuç değerlendir-
mesi üzerinde durulur. Holistik değerlendirmede 
daha çok sonuçta gerçekleşmesi istenen perfor-
mansın gerçekleşme durumuna bakılmaktadır. 
Analitik değerlendirmede önceden belirtilenmiş 
ayrı ayrı edinimler ayrı ayrı puanlanırken holistik 
değerlendirmede genel performans üzerinden bir 
notlandırma söz konusudur.

49. C Bir metnin olduğu, belli bir kelime sayısı aralığıyla 
kelimelerin silindiği ve öğrencilerden bu kelimele-
ri metindeki bağlamdan yardım alarak buldukları 
ölçme aracı “cloze test”dir. 

50. E Güvenirlik geçerlik için önkoşuldur fakat geçerlik 
güvenirliği etkileyen faktörlerden biri değildir.

51. B Güvenirlik belirlemede kullanılan yöntemler test 
tekrar test, iç tutarlılık, puanlayıcılar arası güve-
nirlik ve paralel formlar güvenirlik belirlemede kul-
lanılan yöntemlerdir.

52. E “Analytic scoring” bir performansın farklı tipik 
özelliklerine ayrı ayrı notların verildiği puanlandır-
madır. Avantajları arasında tüm notlandırıcıların 
aynı özellikleri değerlendirmesi, notlandırıcıların 
eğitimini ve standart hale getirilmesini kolaylaş-
tırması, öğrenciye verilen “feedback”in daha de-
taylı ve etkili olmasını sağlaması ve öğretmenlere 
derslerde hani dil öğesini ön plana çıkarması ge-
rektiği konusunda rehber olması sayılabilir. Ancak 
özellikle “holistic scoring” ile karşılaştırıldığında 
daha fazla zaman alması, avantajları arasında sa-
yılamaz. 

53. D Öğrenci öğrenmiş olduğu kuralları hatalı bir şe-
kilde kullanmaması gereken bağlamlarda kul-
landığında bu hata türüne “ignorance of rule  
restrictions” adı verilir.

54. C “Immersion education” ilk kez Kanada’da anadili 
Fransızca olan çocuklara İngilizce öğretmek için 
uygulanmıştır. Okulun eğitim programı tamamen 
İngilizce dilinde öğretilmeye çalışılmıştır. Bu uygu-
lama Türkiye’de Anadolu liselerinde de denenmiş 
ve dersler İngilizce verilmiştir.

55. D “Discourse competence” bir bütün olarak verilen 
mesajı anlayabilme ve anlamlandırabilme ve an-
lamlı bir bütün oluşturabilmek için daha uzun ifa-
deler kullanabilme ve “sociolinguistic competence” 
ise dili farklı bağlamlarda içeriğe uygun olarak kul-
lanabilme yeterliliği olarak tanımlanabilir.

56. E Doğa zekâsına sahip kişiler genellikle sınıflama, 
doğayı anlama ve hiyerarşik sıralama gibi konu-
larda yeteneklidir. Dolayısı ile I. Sıralama, III. Göz-
lemleme ve V. Kıyaslama doğa zekâsına sahip 
bireyler için kullanabilecek faydalı tekniklerdir. II. 
Yansıtıcı yazma içsel zekâya sahip kişilerde ve IV. 
Uygulamalı alıştırma ise bedensel zekâsı güçlü 
olan bireyler kullanılabilecek faydalı tekniklerdir.

57. A “Total Physical Response Method”da kullanılan 
teknikler I. “Commands” ve III. “Role reversal’”dır. 
II. “Memorisation”  “Grammar Translation Met-
hod”, IV. “Picture strip story”  “Communicative 
Approach” ve V. “Dictation” “Direct Method”da 
kullanılan tekniklerdir.

58. D Metotlara göre uygulanan “correction” yöntemleri 
aşağıdaki gibidir.
Direct method – Errors are corrected by students
CLL – Errors are corrected by modeling.
Desuggestopedia – Errors are corrected gently by 
the teacher 
The silent way – Errors are corrected both by stu-
dents themselves and their peers 

59. D Resmi programda yazmamasına karşı öğretmen-
lerin plansız bir şekilde sınıf içi ya da sınıf dışında 
meydana gelen sosyal, yaratıcı ve insani ilişkilerin 
tümünü kapsayan program örtük programdır.

60. B Krashen’in Monitör hipotezinin etkili kullanımını 
etkileyebilecek üç etken “Time”; öğrenen kişinin 
öğrendiği kuralları uygulaması için yeterli zaman 
olmalıdır, “Knowledge of rules”; öğrenen ya da 
dili kullanan kişi kurallara hakim olmalıdır ve “Fo-
cus on form”; dili kullanan kişi çıktının yapısına ve 
doğruluğuna odaklanmalıdır.

61. E “Whole language teaching” öğrenci odaklı bir öğ-
retim yöntemidir. Öğrencinin diğer öğrencilerle 
iş birliği yapması ve kendi öğrenmesinin sorum-
luluğunu alması beklenir. Öğrenme materyalleri-
nin seçiminde söz sahibidirler. Dolayısı ile öğretim 
için tercih edilen materyal tipi öğretmen tarafın-
dan hazırlanan değil öğrenci tarafından hazırla-
nan materyaldir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

62. A “Adjunct model”de öğrenciler aynı içeriği kullanan 
bir dil dersi ile bir temel dersi aynı anda alırlar. 
Böylece bu iki dersin içeriği birbirini destekleye-
rek öğrenimi sağlar.

63. D “Rote learning” ezbere dayalı öğrenmedir. Bu öğ-
renme tipi konuların ayrı ayrı, anlamlandırılmadan 
ezberlenmesine dayandığı için kolay unutulur.

64. A Tanılayıcı değerlendirme öğrencinin programa 
başlamadan önce, ön öğrenmelerini (bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor) tanımlamak amacıyla 
yapılan değerlendirmedir. Öğrencilerin giriş dü-
zeylerinin bilinmesi, gelişimlerinin değerlendiril-
mesine temel oluşturmak için yapılır.

65. C Seçenekte verilenin aksine ihtiyaç analizine öğ-
rencilerin katılması tercih edilir çünkü yapılan ça-
lışmanın öğrenci ihtiyaçları ile ilişkilendirilmesi 
konusunda daha etkili olacakları iddia edilir. 

66. C Tüm sınıf aktiviteleri genellikle öğretmenlerin ken-
dilerini güvenme hissetmek için tercih ettikleri ve 
sınıf içinde aidiyet duygusunu geliştiren etkileşim 
modelidir. Öğrenci özerkliğini destekleyen birey-
sel çalışma ve konuşma şansını artıran ise grup 
çalışmasıdır.

67. A “Isolated recast” sadece hatalı kısmın düzeltilerek 
tekrar edilmesidir. B seçeneğinde verilen “clari-
fication request”, C seçeneği “metalinguistic fe-
edback”, D seçeneği  “repetition” ve E seçeneği 
“regular feedback” örneğidir.

68. C Cümleleri kurarken anadilden etkilenerek kelime-
lerin yanlış sıralanması sonucunda ortaya çıkan 
hatadır.

69. B Öğretmenin öğrencilere bilgi vermek yerine bilgiyi 
onlardan almasını sağlayan, özellikle daha önce 
öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesini sağlayan ve 
öğrencilerin kendi öğrenmelerine katkı sağlayan 
bir dizi tekniği tanımlayan terim “Elicitation”dır.

70. E Bloom’un Taksonomisi öğrenme hedeflerini sağ-
lamak için kullanılan duygusal ve bilişsel becerile-
rin bir sınıflandırmasıdır. 1956 yılında ABD’de bir 
eğitimciler komitesi tarafından yayınlanan ve müf-
redat ve sınav tasarımında etkili olan bilişsel be-
cerilerin taksonomisi bilişsel becerileri tanımlar ve 
bunları üst ve alt düzey düşünme becerileri olarak 
ikiye ayırır. Üst düzey beceriler “creating, evalua-
ting, analyzing”, alt düzey beceriler ise “applying, 
understanding, remembering”dir. 

71. B Bir dil öğrenmenin alışkanlıklar edinme anlamına 
geldiğini savunan, her durumla ilgili diyaloğu çok 
fazla pratikle desteklemeyi amaçlayan, yeni dilin 
yazılı halde görülmeden önce oral halde öğrenil-
mesinin gerektiğini belirten ve kapsamlı “drill”lere 
yer veren yaklaşım “Audio-Lingual Method”dır. 

72. A Kavram kontrol soruları, öğrencilerin bir dil öğesi-
ni anlamalarını kontrol etmek için tasarlanmış so-
rulardır. Bu sorular, öğretilen öğenin her yönünü 
kapsamalı, durumun değil dil öğesinin anlaşılıp 
anlaşılmadığını ortaya çıkarmaya yönelik olmalı, 
hedef dil öğesinden daha kolay bir şekilde oluştu-
rulmalı ve mümkün olduğunca “evet, hayır” ceva-
bını ya da cevabın iki seçenekten birisi olmasını 
hedeflemelidir. Son olarak, soru içinde anlaşılıp 
anlaşılmadığı kontrol edilen dil öğesi yani “tar-
get language structure” kullanılmamalıdır. Bir ör-
nekle ifade etmek gerekirse “I was eating dinner 
when you called.” cümlesindeki dil öğesinin anla-
şılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için “Was I ea-
ting dinner before you called?” sorusu yerine “Did 
I start eating my dinner before you called?” gibi 
bir soru kullanılmalıdır. A şıkkında verilen ifade bu 
durumla ters düşmektedir. 

73. C “Back channeling”, bir dinleyicinin takip ettiğini 
veya konuşmacının ne söylediğini anladığını gös-
termek için konuşmacıya verdiği geri bildirimdir. 
Bu terim, her konuşmanın iki yönde çalıştığı fik-
rinden gelir. İletişimin birincil “kanalı” konuşmacı-
dan dinleyiciye gelir, ancak dinleyiciden geri gelen 
başka bir “kanal” daha vardır. 

74. E Süreç odaklı yazma aktivitelerinde amaç öğren-
cinin yazma sürecini takip ederek aşama aşa-
ma yazma becerisini kazanmasını sağlamaktır. 
Sonuç odaklı yazma etkinliklerinden farklı olarak 
burada asıl değerlendirilen ve önemsenen süre-
cin kendisidir. Bu tip aktivitelerde izlenen adım-
lar şu şekildedir;  fikir üretmek, taslak oluşturma 
düzeltme, tekrar taslak oluşturma, düzeltme oku-
ması şeklindedir. Yazılan metnin sunulması süreç 
odaklı yazma aktivitelerinin takip ettiği aşamalar-
dan biri değildir.

75. B Öğrencilerin önce küçük gruplar halinde sonra 
daha büyük gruplar halinde çalıştıkları etkileşim 
biçimi piramit olarak adlandırılır. 

Çözüm Bitti.
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