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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. B Çocuğun tarihsel gelişiminde küçük yetişkin an-
layışı en önce görüldüğü kabul edilmektedir. Gü-
nahkar çocuk imgesi özellikle 14. yy’dan 18.yy’a 
kadar çoğunlukla kabul edilen görüştür.

2. B McMillan kardeşler (1860-1931), özellikle deza-
vantajlı bölgelerde yaşayan çocukların fiziksel ge-
lişimlerindeki geriliğinin diğer gelişim alanlarını 
da etkilediğinden hareketle çocuklar için ilk sağ-
lık merkezlerini açmışlardır. Çocukların fiziksel 
gelişimlerindeki geriliği gidermek için jimnastik ve 
spor okullarının açılmasını savunmuşlardır.

3. C Pestalozzi (1746-1827), J.J. Rousseau’nun Emi-
le adlı eserinden etkilenerek Neuhof adını verdiği 
bir eğitim kurumu açmıştır. Çocukların duyularının 
eğitilmesi ile kendi doğal potansiyellerini gerçek-
leştireceklerini savunmaktadır. Bu okulda çocuk-
ların kendi doğasına dönüşü savunan bir program 
geliştirmiştir. 

4. A Hücrede hem solunum hem de enerji yapan ve 
depolayan merkez mitokondridir.

5. B Cumhuriyet döneminde okul öncesi dönem ço-
cuklarının eğitimine ilk kez 1949’yılında yapılan 
IV. Milli Eğitim Şurasında değinilmiştir.

6. E Gebelikte görülen sık rahatsızlıklar; mide rahat-
sızlıkları, kabızlık, hemoroid, bacaklarda kramp-
lar, sık idrara çıkma, varis ve diş çürükleri olarak 
gösterilebilir.

7. C Bebeklerin kafatası tek bir parça kemikten değil 
henüz birbirine tam olarak kaynamamış birden 
fazla kemikten oluşur. Bu durum kemiklerin üst 
üste gelmesiyle kafatasının esneklik kazanması 
ve kafanın doğum kanalına rahatlıkla girebilmesi-
ni sağlar. 

8. A Vücudun en küçük birimi olan hücrelerin yapı 
taşları olup çocukların büyüme ve gelişmesi için 
önemli bir besin öğesidir. Bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, yara ve yanıkların  iyileşmesi için ge-
rekli olup, bütün besinlerde değişik miktarlarda 
bulunmaktadır. 

9. D Çocuklarda görüşen alt ıslatma sorunu gündüz ya 
da gece tekrarlanan istek dışı davranıştır (I),  id-
rar kaçırma bozukluğu tanısı için; çocuğun takvim 
yaşının en az beş ve bu durumun en az ardışık 
olarak üç ay haftada iki kez ortaya çıkmış olması 
gerekmektedir (IV).

10. B Kohlberg’in ahlak gelişim kuramın gelenek öncesi 
dönem; otoriteye uyduğu ceza ve itaat eğilimi ev-
resi ve her şeyin karşılıklı olduğu, bireyin kendisini 
merkeze aldığı saf çıkarcı evre anlayışı vardır. 

11. E Bebek ve çocuk ölüm hızları ile nedenleri çocuk 
sağlığı ve sağlık hizmetleri göstergelerinde kulla-
nılmaktadır. Bu göstergeler; perinatal ölüm hızı, 
neonatal-yeni doğan- ölüm hızı,  postneonatal-ye-
ni doğan sonrası- ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve 
beş yaş altı ölüm hızıdır. 

12. E Erikson’un “Psikososyal Gelişim Kuramı”na göre 
insanın ahlak gelişiminde kimliğe karşı rol karışık-
lığı (12-18 yaş), yakınlığa karşı yalnızlık duygusu 
(18-25) dönemleri okul öncesi dönemden sonraki 
yıllarda görülmektedir.

13. C Gebelikte tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezleri 
büyümekte aktiviteleri artmaktadır.

14. E Psikoseksüel gelişim kuramına göre latent dönem 
6-12 yaş dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla 
başlangıcı okul öncesi dönem içerisinde olabil-
mektedir. Ancak genital dönem 12-18 yaş döne-
mini kapsamaktadır.

15. A Beşinci hastalık (Eritema  enfeksiyomu), genellik-
le 5- 15 yaşlarında görülmektedir. Karakteristiği 
çocukların yanaklarında tokat vurulmuş gibi kı-
zarıklarla başar. Sıklıkla kış ve ilkbahar aylarında 
görülür. Virüs yakın temas, damlacık yolu ile bula-
şır. Döküntü sonrası dönemde bulaşma söz konu-
su değildir. Kuluçka süresi 4-14 gündür.

16. B Wallace yaratıcı düşünmenin; hazırlık, kuluçka, 
aydınlatma ve üretme basamaklarının olduğunu 
savunmuştur.
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17. B G.Stanley Hall (1844-1924) tarafından geliştirilen 
tekrarlama /özünü bulma kuramına göre çocuk; 
oyunla gelecekteki davranışlar arasında bir ilişki 
kurmaz.  Çocuk evrimsel bir süreç içinde özünü 
sürdürmek amacıyla oyun oynar. Oyunlarda ata-
larının kalıtımla geçen tarihini deneyimlerini yaşa-
mak ister. Çocuk atalarının tarih öncesi yaşamını 
uğraşlarını oyunlarda tekrar yaşar.

18. A E.P.Torrance (1915-2003) yaratıcı düşünmede 
çok önemli bir düşünürdür. Ona göre; Yaratıcı bi-
rey, boşlukları, rahatsız edici ve ya eksik olduğu-
nu düşündüğü öğeyi sezip bu konuda düşünce, 
varsayımlar üreterek, sınamalar yapar, sonuçla-
rı karşılaştırır, gerekirse varsayımlarını değiştirip 
yeniden sınar. Yaratıcı düşünme bir sezgi süreci-
dir.

19. C Çağdaş oyun kuramları; psikoanalitik kuram, psi-
kososyal gelişim kuramı, bilişsel gelişim kuramı, 
sosyo kültürel gelişim kuramı ve sosyal öğren-
me kuramları olarak gösterilmektedir. Haz kuramı  
klasik oyun kuramları arasında gösterilmektedir.

20. E Smilansky’e göre kurallı oyun evresinde çocuk-
lar önceden belirlenmiş oyun kurallarını kaybetme 
durumları oluşmaya başladığında benliklerini ko-
rumak için çıkarlarına uygun bozarlar.

21. E Arnold Gesell (1880-1961), çocuk gelişimi ile il-
gili olarak olgunlaşma kuramı kendisine aittir. Bu 
kurama göre; insan özeliklerinin temelinde kalı-
tım yatmaktadır. Çocukların çeşitli hareket bece-
rilerini kazandıkları yaş dönemleri mevcuttur. Bu 
beceriler sosyal ve duygusal gelişimin birer gös-
tergesidir. Gelişim açısından çocuklarda farklılık 
olmasına rağmen sırası aynıdır. Gelişimde öğren-
menin, çevrenin çok az rolü vardır.

22. C Çocuk edebiyatı yoluyla çocuklara kazandırılma-
ya çalışılan okuma kültüründe bir ardışıklık mev-
cuttur. Bu alandaki ilk edinilen beceri “dinleme” 
becerisidir.

23. B L. Vygotsky’e göre her çocuğun herhangi bir ye-
tişkinin yardımı olmadan bağımsız olarak elde 
edebileceği bir gelişim ile bir yetişkin rehberli-
ğinde ortaya koyacağı bir potansiyel vardır. Bu 
iki alan arasındaki durum  yakınsal gelişim alanı-
dır. Diğer bir ifade ile çocukların bir görev üzerin-
de çalışırken  ya da bir problemi çözerken mevcut 
yeteneklerinin biraz  üzerinde bir beceriye ihtiyaç 
duyduğu alandır. 

24. E Ebeveynlerin çatışma durumlarında çocukları ile 
tartışmadan, anlaşmaya varmadan ve onların is-
teklerini dikkate almadan kendi belirledikleri ku-
rallar çerçevesinde çatışmayı çözmeleri otoriter 
tutum olarak adlandırılmaktadır.

25. C Zihinsel gelişimi akranlarına göre geri olan bir ço-
cuğun sosyal ve duygusal gelişimi de akranlarına 
göre geridir durumu gelişimin alanlarının birbirini 
etkilediği ilkesi ile ilgilidir.

26. E Dramanın planlanma aşamasında; kazanımlar, 
katılımcılar, içerik, mekân, araç gereçler, yöntem 
ve teknikler gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

27. B Moro refleksi; bebeğin yukarı doğru atıldığında 
düşerken önce kollarını yana açması, sonra hızla 
kollarını göğsüne kapatarak içe doğru kapanma-
sı, bacaklarını karnına çekmesi ve çoğunlukla ağ-
lamanın eşlik etmesi olarak tanımlanır.

28. B Kolaj çalışmaları; küçük artık nesneleri, kâğıt, ku-
maş parçaları vb. materyallerin karton, mukavva 
gibi yüzeylerin üzerine birleştirerek yapılan çalış-
malardır.

29. D Bebeklerde sürünme ve emekleme yer değiştirme 
hareketleri olarak adlandırılırken, uzanma (I), ya-
kalama (II) ve bırakma (IV) hareketleri manipülas-
yon hareketleri olarak adlandırılmaktadır.

30. E Proje yaklaşımının yapısal özellikleri, tartış-
ma (öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgi-
ler, şimdi öğrenmek istedikleri); alan çalışması 
(öğrencilerin kafalarındaki soruların cevaplarını 
araştırmaları); ifade etme (çocukların edindikle-
ri deneyimler, yaşantıları ifade etmesi); araştırma 
(öğrencilerin farklı durumları olasılıklarıyla araştır-
maları); sunum (çocuklarının öğrendikleri ile ilgi-
li dokumanlar oluşturması) olarak belirtilmektedir. 
Ebeveynlerin proje yaklaşımına katkısı çocukları-
nın öğrenmeleri ile ilgili dokümanlar oluşturması 
boyutunda değildir. Bu boyut öğrencini sorumlulu-
ğundadır.

31. E Psikolingüistik kurama göre  çocuklar dil önce-
si  ve dilsel gelişim olmak üzere iki gelişim aşa-
masından geçerler. Dil öncesi dönem üç evreden 
oluşur; I. Evre, ağlama, II. Evre, agulama,  III. 
Evre ise cıvıldamadır. Dilsel gelişim dönemi ise; 
tek sözcük evresi, telgraf konuşma evresi ve tam 
cümleler evresi olmak üzere üç evreden oluşmak-
tadır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

32. D Çocukların fikir yürütmeleri için, öğretmenin örnek 
olayı güncel olmalıdır. 

33. C Yaratıcı düşünmenin; değişimin kaynağı (I),  var 
olanı geliştirme (II) ve yetenekleri kullanma (IV) 
gibi nitelikleri vardır.

34. B Anlatım yönteminde bilgiler çocuklar için kalıcı 
öğrenmelere yol açmaz. 

35. A Graham Wallace (1858-1932) yaratıcı düşünme-
nin hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve üretme basa-
maklarının olduğunu savunmaktadır.

36. B Okul öncesi eğitim programında öğrenme mer-
kezleri önemlidir. Öğrenme merkezleri; öğret-
men öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla öğrenme ortamını farklı materyallerle 
bölerek, öğrencilerinin küçük gruplar halinde et-
kileşimde bulunacakları ve dikkatlerini yoğunlaş-
tırabilecekleri öğrenme alanlarıdır. 

37. D Joy Paul Guilford (1897-1987)’a göre insanda var 
olan beş zihinsel işlem yaratıcılıkta önemli rol oy-
namaktadır. Bunlar; biliş, belek, değerlendirme, 
yakınsak düşünme ve ıraksak düşünmedir.

38. A Cinsiyet durumu çocuklarda çeşitli tanıma teknik-
leri ile tanınması gereken öncelikli yönlerden biri 
değildir.

39. E Yaratıcı drama sonuç değil süreç odaklı bir etkin-
liktir.

40. E Herhangi bir kelime ya da isim okuma yazma ça-
lışmaları içinde olamaz.

41. A Harriet Finlay Johnson, Dramatik Öğretim Meto-
dunu (1912) geliştirmiştir. Ona göre; Öğrencilerin 
anaokulunda görerek ve yaşayarak gerçekleştir-
dikleri öğrenme şekillerinin daha üst sınıflarda da 
uygulanması sağlanmalıdır. Sınıfta dil ve yüz ifa-
deleri düşünce araçlarıdır.

42. A Biyografi bir çocuk edebiyatı türü değildir.

43. E Mümeyyiz, Türk edebiyatında çocuklar için çıka-
rılan ilk dergidir.  1869-1870 yıllarında Mümeyyiz 
adlı gazetenin Cuma günü çıkarılan eki olarak ya-
yınlanmıştır. Toplam 49 sayı çıkmıştır. Her sayısı 
farklı renkte basılmıştır.

44. D Normallik/Anormallik: Normların çiğnenmesi, is-
tatistiki olarak az görülmesi, kişisel rahatsızlık ve 
fonksiyonel olmama boyutları ile davranışın ola-
ğan ve ya olağan dışı olup olmadığına karar ver-
me sürecidir.

45. A Çocuk ruh sağlığında rahatsızlıklar, duy-
gusal sorunlar (içe yönelim sorunları), dışa 
yönelim(davranışsal sorunlar) ve nörogelişimsel 
bozukluklar (yaygın gelişimsel bozukluklar) olarak 
sınıflandırılır. Yalan söyleme dışa yönelim (davra-
nışsal sorunlar) sınıfına girmektedir. Depresyon, 
bazı hayvanlarla karşı karşıya gelmek istememe, 
Eşyalarının yerlerini sürekli kontrol etme ve defa-
larca ellerini yıkama sorunları içe yönelim (duygu-
sal sorunlar) sınıfına girmektedir.

46. D Bir nörogelişimsel bozukluk olan dikkat eksikliği/
Hiperaktivite bozukluğu (DEBH)’nin belirtileri; sür-
dürülebilen dikkat süresinin kısa olması,  görev-
leri tamamlamada yetersizlik, ayrıntılara dikkat 
etmeme, ardışık verilen yönergelerin takibinde 
zorluk çekme, zihinsel çaba gerektiren işlerden 
uzaklaşma, materyallerini sıklıkla kaybetme, dik-
katinin çabuk dağılması, yeniden odaklanmada 
sorun, unutkanlık, aşırı hareketlilik, aşırı konuşma 
ve kendi sırasını beklemede güçlük yaşamasıdır.

47. E Otizm’de tekrarlayan bedensel hareketler, nes-
ne kullanımları veya konuşma, aynılık konusun-
da direnme, törensel sözel veya sözel olmayan 
davranışlar görülmektedir. Çocuklarda konuşma 
ve düşünsel beceriler varsa bu Asperger sendro-
mu olarak değerlendirilir. Çocuğun birden bire var 
olan becerilerini yitirmesi ise Rett sendromu ola-
rak değerlendirilmektedir.

48. C Aile eğitim programları anne ve babayı, aile üyele-
rini eğitir.

49. A Başarılı anne baba eğitim programları belirli yaş-
taki çocuklara uygun olarak hedeflenir ve amaçla-
rı belirlenir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

50. E Aile eğitim programları amaçları aynı olmakla bir-
likte farklı yöntemleri kullanabilmektedirler. Bun-
lar; evde, eğitim merkezlerinde, uzaktan öğretim, 
kurumsal okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş ola-
rak uygulanabilmektedir.

51. C Çocuğun okula hazır bulunuşluğunu etkileyen un-
surların içerisinde cinsiyet yer almamaktadır.

52. A Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı-
nı sağlamak okul öncesi eğitiminin temel ilkelerin-
den biridir.

53. B Okul öncesi eğitim programının sarmal özellikte-
dir. Sarmal bir programda kazanım ve gösterge-
ler süreç boyunca, ihtiyaç duyulduğu durumlarda 
farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele alınır. 
Bunun amacı kazanımların gerçekleşmesi, pekiş-
tirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasını mümkün kıl-
maktır.

54. A Blok merkezi; çocukların yaşadıkları ortamlarda 
yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve 
bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve fark-
lı figürler kullanarak yapı/inşa oyunları aracılığıyla 
yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan mer-
kezdir.

55. D Dramatik oyun merkezi; çocukların nesnelerle ve 
kişilerle etkileşimde bulunması ve nesneleri dü-
şünce, durum ve diğer nesneleri temsil etmek için 
kullanması amaçlanan bir merkezdir.  Sembolik 
düşünmenin gelişimini destekleyen bu öğrenme 
merkezinde çocuk farklı roller alarak yeni keşifler-
de bulunma, günlük yaşamdaki olayları ve kişileri 
canlandırma fırsatı yakalar.

56. A Benzetim (simülasyon); Sınıf içinde öğrencilerin 
bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici 
çalışmalar yapmasıdır. Bu teknik, öğrencileri ge-
lecekte alabilecekleri rollere daha iyi hazırlamak-
ta ve öğrencilerin bildiklerini hayata geçirebilme 
yeteneklerini geliştirmektedir.

57. B Skinner’in pekiştirme ilkeleri; küçük adımlar,  et-
kin katılım, başarı, anında düzeltme, derece-
li ilerleme ve bireysel hız ilkeleridir.  Etkin katılım 
ilkesinde; Her bilgi birimi bir ilerleme aşamasını 
oluşturmaktadır. Bu aşamada bir problem veya 
soru bulunmaktadır.  Soru verilen bilginin kazanı-
lıp kazanılmadığını değerlendirmekten başka bil-
giyi edinmede ve özümlemede de bir araçtır.

58. E Örnek olay yöntemi; öğretmenin gerçek yaşamda 
karşılaşılan bir problemi sınıf ortamına getirme-
si, sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmesini 
sağlamasıdır.  Bu yöntem öğrenci merkezli olup, 
öğrencilere bildiklerini ve kavradıklarını gerçek 
durumlara uygulama fırsatı verir.

59. C Her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını 
içeren “Gelişim Raporu” dönem sonlarında olmak 
üzere yılda iki kez  hazırlanmalıdır.

60. D Beyin fırtınası, Alex Osborn tarafından geliştiril-
miştir. Tek başına ya da bir grupla yapılabilir. Ya-
ratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını 
motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretil-
mesine ve süreçlerin neden başarısız olduğuna 
dair çıkarımlar yapabilmesine olanak sağlayan bir 
tekniktir. 

61. C Kavram öğretiminde üç yaklaşım varsayılmakta-
dır: Klasik, prototipçi ve örnekleyici.  Klasik yak-
laşımda; her kavramın ortak özelliği olduğu (I) ve 
kavramların ortak özelliklerinin kolayca belirlene-
bildiği ve bunun kavramı tanımlamada gerekli ve 
yeterli olduğu görüşleri vardır (III).

62. B Fen eğitimi sürecinde, çocuklar bilimsel temel be-
cerilerden en önce gözlem yapmayı gerçekleşti-
rirler.

63. B Sayı sayarken sayıların birer birer arttığını kav-
rama 6 yaşında kazanılan bir beceridir.  Önce, 
sonra, ikinci olarak en son gibi ardışık belirten sı-
ralamalar 5 yaş civarında, Kırmızı- siyah- yeşil, 
kırmızı-siyah –yeşil şeklinde üçlü tekrarlı örüntü-
yü fark etmesi 4-5 yaş civarında, Kaç tane? Soru-
suna parmaklarını kullanarak yanıt vermesi 4 yaş 
civarında ve nesneleri sınıflandırıp, renk, şekil ve 
kullanım alanlarına göre gruplandırabilirler bece-
risi ise 3 yaş civarında görülen matematiksel be-
cerilerdir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

64. B Piaget’e göre sayı korunumu genellikle diğer koru-
num becerilerinden önce gerçekleşir. Kuram göre 
çocuklar en önce sayı korunumunu (5 - 6 yaş), en 
son da katı hacim korunumunu (11-12 yaş) edinir-
ler.

65. A Performans; yapılan hareketi ya da hareketin so-
nucunu belirtmek için kullanılır. Hareketin ölçü-
lebilen özelliğidir ve genellikle süre veya mesafe 
olarak belirtilir.

66. B Çocuklarda motor gelişim dönemleri refleksif ha-
reketler aşaması (çekme refleksi - III), ilkel ha-
reketler aşaması (sürünme - I), temel hareketler 
aşaması (hoplama - II) ve uzmanlaşmış hareket 
aşaması (kalabalık bir sokakta yürüme - IV) ola-
rak görülmektedir.

67. A Orff müzik eğitimi yaklaşımı; konuşma, şarkı söy-
leme, hareket, doğaçlama, çalgılar ve beden per-
küsyonu elementlerine sahiptir.

68. E Eurhythmics kavramı Dalcroze müzik yaklaşımına 
aittir.

69. B Okul öncesi dönem çocukları ile yapılan sanat ça-
lışmaları sayesinde çocukların motor becerilerine 
olan katkılar; çocuğun el –göz koordinasyonunu 
güçlendirir (I), yazı yazmaya hazır bulunuşluğunu 
sağlar (II) ve beden hareketleri ile kendini ifade et-
mesini sağlar (IV) şeklinde olmaktadır. Çocuğun 
görsel belleğini geliştirir sanat çalışmalarının bi-
lişsel gelişime olan katkısıdır.

70. D Okul öncesi dönemde kullanılan öğretim mater-
yallerinin cinsiyete uygun olması dikkate alınan 
bir unsur değildir. Öğretim ve güvenlik boyutları 
ön plandadır.

71. A Carl Orff (1895-1982) tarafından geliştirilen bu 
yaklaşım çocuğun ritim duygusunu ve yaratıcılı-
ğını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu müzik yakla-
şımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritim 
en önemli öğedir. Öğrenciler hareket çalışmaları-
na ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ile eşlik 
etmektedirler. Ancak bütün çalışmaların içeriğin-
de vazgeçilmez olan en önemli unsur ise “oyun” 
dur.

72. C Çocuklar şarkı söylerken hata yapabilirler, öğret-
men hatalarını sık sık düzeltmemelidir. Bu davra-
nış çocukların şarkıyı öğrenme cesaretini kırar.

73. E Baş, boyun ve gövde kaslarının kontrolü, uzan-
ma, bırakma, yakalama gibi temel hareketler kü-
çük kas becerilerini kapsamaktadır.

74. A Motor gelişi dönemleri; refleksif hareketler, ilkel 
hareketler ve temel hareketler dönemleri okul ön-
cesi dönem içerisinde görülmektedir.

75. A Görsel algı problemi olan çocuklar; resim yapma, 
eşleştirme, kâğıt kesme, ayırt etme, genelleme 
yapma, modeli taklit etme ve yazı çalışmalarında 
sorunlar yaşarlar.

Çözüm Bitti.
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