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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Okul öncesi eğitimin ilkelerinden biri de “eğitim sürecin-
de çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğ-
renmesine olanak tanınmalıdır.” Yukarıdaki söz konusu 
örnek bu ilke ile ilişkilidir.

2. C Omurilik soğanı (Medulla Oblangata) pons ile omurilik 
arasında bulunur. Temel yaşamsal sistemleri yönetir. 
Soluk alıp verme, kalp atım hızıi sindirim ve karaciğer 
işlemleri, nefes alma, yutma, kusma, öksürme vb faali-
yetleri kontrol eder. Bu nedenle bu bölüme ‘hayat düğü-
mü’ de denmektedir. 

3. B Reggio Emilia yaklaşımında çevre adeta öğretmen bo-
yutundadır. Bu yaklaşımda fiziksel çevre gelişim odaklı 
hazırlanmaktadır.

4. E Kalp 3 temel tabakadan oluşur: Endokart, miyokart ve 
perikart. Endokart kalbin içini döşeyen tek sıralı epitel-
den yapılı tabakadır. Miyokart kalbin çalışmasını sağ-
layan kaslı tabakadır. Kalbi besleyen kroner damarlar 
burada bulunur. Perikart ise kalbin dışındaki iki katlı ko-
ruyucu örtüdür. 

5. A Çocuğun sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi; ha-
milelik esansında annenin sağlıklı olması, doğum ön-
cesinde çocuğun sağlıklı gelişmesi, doğum esnasında 
travma yaşamaması ve doğum sonrasında zararlı or-
tamdan uzak kalması ile mümkündür.

6. A Vücuda en fazla enerji veren besin grubu karbonhidrat-
lar değil yağlardır. Karbonhidratların 1 gramında 4 kalo-
ri enerji sağlanırken, yağların 1 gramında 9 kalori enerji 
sağlanır. 

7. C 5. Hastalık çocuklardan en sık ilkbahar aylarında görül-
mekte olup, ateş, burun akıntısı ve baş ağrısıyla başla-
maktadır. Bunlardan sonraki en önemli belirti ise yüzde 
tokat atılmış gibi kızarıklığın olmasıdır. 5. Hastalığın bir 
aşısı olmadığı gibi antibiyotik kullanımı da gereksizdir. 
Çocuk felci, boğmaca, difteri ve kabakulak çocuk has-
talıklarından korunmanın en önemli yolu aşıdır.

8. D Çocukların günlük besin tüketiminde 3 ana öğün olmalı 
ve ana öğünlerin arası 4 saat olarak ayarlanmalıdır. Ana 
öğünlerin arasında ise 2 ara öğün bulunmalıdır. Kahvaltı 
ile öğle yemeği arasında, öğle yemeği ile akşam yemeği 
arasında çocuk ara öğün tüketmelidir (meyve, kuruye-
miş, süt ürünler vb)

9. A Erikson’ın “Psiko-Sosyal Gelişim” kuramına göre; be-
beklerin acıkma, altlarının değişimi gibi ihtiyaçlarının 
zamanında giderilmesi güven duygusu kazandırır. Bu-
nun olmaması durumları ise güvensizlik duygusunun 
gelişimi ile sonuçlanır.

10. B Nabız kanın sol karıncıktan büyük atardamarlara pom-
palanması esnasında uç noktalardaki atardamarlarda 
oluşturduğu dalgalanmadır. Kalp atışının uçtaki atarda-
marlardan hissedilmesine nabız denir. Nabız el ayak bi-
lekleri, boyun ya da kol gibi, damar hareketlerinin en iyi 
şekilde hissedilebileceği temel damarlar üzerinden ölçü-
lür.

11. C İşlem öncesi dönemde benmerkezci anlayış dene-
yimlerinin çoğuna yansımaktadır. Çocuk kendisinin 
gördüğünü, bildiğin herkesin de gördüğünü, bildiğini dü-
şünmektedir.

12. A Malnutrisyon, beslenmenin içerik veya miktar açısından 
yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine 
karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kal-
masından kaynaklanan klinik durumdur. Günlük enerji 
ihtiyacı, yaş, cinsiyet, beden ebadı ve fiziksel aktiviteye 
bağlı olarak değişiklik gösterir. Gıda tüketiminin meta-
bolik hızı karşılayamaması durumunda endojen enerji 
kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan klinik durum olan 
malnutrisyon, dünyada çocuk ölümlerinin %55 inin te-
mel nedenidir.

13. B 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ka-
nunu; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, 
çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal 
hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teş-
kilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet 
ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Bu ka-
nunda “korunmaya muhtaç çocuk”: Beden, ruh ve ahlak 
gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana 
veya babasız, ana ve babasız, ana veya babası veya 
her ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi 
tarafından terkedilen, ana veya babası tarafından ihmal 
edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu 
maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve 
kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başı-
boşluğa sürüklenen çocuk olarak (md:3) tanımlanmıştır.

14. B Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi 
olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Bu 
sendromun belirtileri kolaylıkla otizm  belirtileriyle ka-
rışır. Rett sendromunu otizmden ayıran klinik belirtiler 
arasında baş büyüme hızının azalması bulunur. Tekrar-
layıcı ve basmakalıp hareketler gözlenir. Bilişsel bozuk-
luk ve gerileme döneminde de sosyalleşme sorunları da 
belirtiler arasında görülür. Rett sendromu yalnızca kız 
çocuklarında görülen bir gelişimsel bozukluktur. 

15. E M. Mahler (1897-1985)’in gelişim kuramına göre emek-
leme ve yürüme ayrılma-bireyselleşme evresinde görül-
mektedir. 

16. E İşlevselcilik (fonksiyonalizm), temsilcileri W.James ve 
J. Dewey’dir. Onlara göre insan davranışları çevreye 
uyum sağlama, ihtiyaçları karşılama ve davranışların 
sonucundan yarar sağlama ile şekillenir. Bu nedenle 
zihnin yapısından ziyade işlevlerine odaklanır. Bu işlev-
ler algılama, düşünme, öğrenme, problem çözme, gü-
dülenme gibi süreçlerdir. 

17. C A.Maslow ve C.Rogers tarafından geliştirilen insancıl 
kuram yaratıcı yaşamı insanın kendini gerçekleştirmesi 
gelişimiyle açıklamaktadır. Bu kurama göre; yaratıcılık 
insanın olumlu yönleri ile ilgilidir. İnsan doğuştan yara-
tıcılık için önemli güçlerle taşımaktadır. Uygun ortamlar 
bu güçleri geliştirirken, çatışmalar ve başarının olumsuz 
yönde değerlendirilmesi ise yaratıcılığın engelleyicileri 
olmaktadır.
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18. D 5 faktör kişilik kuramına göre insan kişiliğini belirleyen 
beş temel kişilik özelliği vardır. Bunlar:
1.Duygusal denge-dengesizlik (çeşitli duygu durumla-
rında dalgalanma, ani duygu değişikliği)
2.Dışa dönüklük (sosyal, aktif, girişken olma)
3.Deneyime açıklık (Sanat, sıra dışılık, hayalperestlik, 
macera)
4.Sorumluluk (özdisiplinli olma, başarı yönelimli, çalış-
kan, sorumlu)
5.Uyumluluk (Merhametli, yardıma hazır, kabul görme 
eğiliminde)

19. B Montessori’ye(1870-1952) göre oyun çocuğun yegane 
işidir. 

20. C Simge’nin 48 aylıkken başladığı anasınıfında ilk başta 
kalem tutuma ve boyama yapma etkinliklerini gerçek-
leştirememesinin sebebi, öncelikle el ve parmak kas-
larının kalem ile yapılacak davranışlara uygun şekilde 
olgunlaşmamış olmasıdır.

21. B Çocuk edebiyatı ile edebiyatın birçok bakımdan ortak 
özelliği vardır. Ancak çocuk edebiyatında ön planda 
olan yaş gruplarına uygun eserlerin olmasıdır.

22. B Artifikalizm diğer adıyla yapaycılık, doğa olaylarının bir 
kimse ya da bir güç tarafından yapıldığını düşünmek, 
doğa olaylarını yapay olaylar olarak açıklamaktır. Ani-
mizm ise (canlandırmacılık) cansız olan nesnelerin can-
lıymış gibi kabul edilmesidir. Örneğin çocuğun oyuncak 
bebeğini düşürdüğünde canı yanmış gibi ondan özür di-
lemesi.

23. D Uzmanlara göre ruh sağlığı yerinde olan bireylerin bir 
takım nitelikleri vardır. Bir diğer ifade ile ruh sağlığı bo-
zulan bireylerin de davranışları. Başkaları ile bir araya 
geldiklerinde rahatsız olup, sosyal durumlarda içlerinde 
geldiği gibi davranamayan bireylerin davranışları sağ-
lıklı değildir.

24. A Kişinin o andaki gereksinimleri yaşına uygun doyurul-
mazsa, daha önceki gelişim aşamalarına dönüş gö-
rülür. Gerileme mekanizması, insanın erişmiş olduğu 
gelişim düzeyine göre daha ilkel olan davranış basa-
maklarına dönmesiyle belirlenir. Örneğin; yeni kardeşi 
olan çocuk ilgi çekmek için parmağını emebilir, bebeksi 
konuşmaya başlayabilir ya da yatağını ıslatabilir ya da 
yeni evli bir kadın kocasıyla ilk anlaşmazlıkta soluğu an-
nesinin evinde alabilir.

25. A Anne yoksunluğu çocuk ruh sağlığını etkileyen psikolo-
jik etkenlerdendir.

26. C Fallik dönemde kızlarda elektra, erkeklerde oedipus 
komleksi görülür. Elektra kompleksi kız çocuğun baba-
sına, oedipus kompleksi ise erkek çocuğun annesine 
karşı ilgi duyması, yakınlaşması ve onu karşı cins ebe-
veynden kıskanması durumudur. 

27. D Pandomim okul öncesi dönemde çok kullanılan drama 
uygulamalarından biridir. Herhangi bir olay, nesne, duy-
gu ve ya düşünceyi söz kullanmadan el ve vücut hare-
ketleri ile anlatma sanatıdır.

28. B İşlem öncesi dönemin en karakteristik vurgusu nu dönem-
deki çocukların odaktan uzaklaşma davranışını göstere-
memesidir. Benmerkezcilik ve odaktan uzaklaşamama 
bu dönemdeki diğer davranışların temel sebebi kabul edi-
lir. Çocuk odakladığı bir durum, nesne ya da olay dışın-
da başka bir durumu fark edemez ya da dikkatini başka 
bir duruma yönlendiremez. Örneğin dondurma yerken film 
izleyen çocuğun elindeki dondurmayı bırakması, düşür-
mesi, dondurmayı fark edememesi odaktan uzaklaşama-
maya örnektir. 

29. A Dramatik oyun merkezi, çocukların farklı roller alma-
sına, yeni keşiflerde bulunmasına, günlük yaşamadan 
olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına 
imkân sağlamaktadır.

30. A Bruner’a göre bilişsel gelişim aşamaları:
1.Eylemsel dönem: (0-3 yaş)
2.İmgesel dönem: (4-6 yaş)
3.Sembolik dönem: (7 ve üstü)

31. B Gösteri yöntemi; öğretmenin öğrencilerinin önünde bir 
şeyin nasıl yapılacağını göstermesi ya da ilkeyi açıkla-
mak üzere yaptığı deneyleri içeren bir yöntemdir.

32. B Okulöncesi eğitim tümüyle çocuk merkezli olmalıdır. 
Eğitimin amacı, çocuğa belirlenen kazanımları ya da 
bilgileri aktarmak değil, çocuğun kendisini geliştireceği, 
öğrenme ve araştırma güdüsünü destekleyici ve alter-
natifli ortam yaratmaktır. Dolayısıyla gün içinde edini-
lecek öğrenme yaşantılarını öğretmen değil, öncelikle 
çocuklar belirlemeli, öğretmen daima çocukların ihti-
yaçlarına, taleplerine, merak ya da eğilimlerine göre öğ-
renme yaşantılarını düzenlemelidir. 

33. A Gestalt psikoloji; psikolojide öğrenmeyi uyarıcı tepki 
ilişkisinden ziyade, algı ve örgütlenmesiyle ilgilenmek-
tedir. Gestalt psikolojiye göre; algı ve düşünce bir birin-
den ayrılamaz, birçok uyaranın karışık bağlantısından 
insan bir ürün çıkarmakta ve beynimiz basit ve bağlan-
tısız öğeleri görsel olarak bir araya getirerek tanıdık ve 
bütün figürler çıkarmaktadır.

34. C Okulöncesi eğitim programı modüler değil, sarmal prog-
ram anlayışıyla hazırlanmıştır. Sarmal program anlayı-
şında, programda yer alan kazanım, gösterge, tema ve 
kavramlar bir kez değil, eğitim süreci boyunca çeşitli şe-
killerde tekrar tekrar ele alınarak kalıcılık sağlanır. Yine bu 
program 60-72 aylık çocuklar için değil 36-48, 48-60 ve 
60-72 aylık çocuklar olmak üzere üç yaş grubuna hitap et-
mektedir. 

35. D Aylin öğretmenin çalışmaları “Okul öncesi eğitimi çocu-
ğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun ol-
malıdır.” Okul öncesi eğitimin temel ilkesi ile ilişkilidir.
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36. D Temel eğitimciler ve eserleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
A) Fenelon-Kızların eğitimi
B) Rousseau-Emile
C) Pestalozzi-Gertrude Çocuklara Nasıl Öğretiyor?
D) Froebel-İnsanın eğitimi
E) Locke-Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler

37. B Okul öncesi eğitim programına göre “günlük eğitim akı-
şı planı”; okul öncesi öğretmenin o gün yapacağı ça-
lışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği, güne başlama 
zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı, günü değerlen-
dirme zamanı, beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin 
etkinliklerin yer aldığı plandır.

38. D Dewey’in görüşlerinden etkilenen Lucy Mitchell 1916 yı-
lında New York’ta bir ‘Eğitimsel deneyler’ ofisi kurmuş; 
bu ofis yıllar sonra ‘Bank Street eğitim enstitüsüne’ dö-
nüşmüştür. Dewey’in yanında Piaget’in bilişsel gelişim 
ve şemalarını, Vygotsky’nin sosyal bilişsel kuramını, 
Ericsonun psikososyal gelişim anlayışını de temele alır. 
Bank Street yaklaşımının en can alıcı noktası, çağdaş 
eğitim anlayışının yeni yeni şekillendiği o yıllarda ‘bü-
tüncül çocuk’ kavramını öne sürmesidir. Eğitimin yalnız-
ca bilişsel bir etkinlik olarak algılanmaması gerektiğini, 
çocuğun sosyal, duygusal, sanatsal, dilsel, fiziksel özel-
liklerinin de göz önünde bulundurulmasının sağlıklı geli-
şimin vazgeçilmez şartı olduğunu vurgulamaktadır.

39. A Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri çocuğu tanıma 
ve değerlendirmede kullanılan testlerden biridir. Göz-
lem test dışı tekniklerden biri olup, otobiyografi, arzu lis-
tesi ve problem tarama listesi test dışı tekniklerindendir 
(kendini anlatma teknikleri)

40. E Waldorf eğitimi Avusturyalı bilim adamı ve filozof Rudolf 
Steiner tarafından temellendirilmiştir. 1919 I.dünya sa-
vaşı yıkımının ardından oluşturulan bu anlayışın teme-
linde özgürlük, kardeşlik, milliyetçi duygulardan ziyade 
dünya vatandaşlığı, etik, ahlak, eşitlik gibi kavramlar yer 
alır. Savaşlardan etkilenen ve derin yıkıma uğrayan ruh-
lar iyileşmeden verilen eğitim de faydasız olacaktır. Bu 
nedenle Waldorf anlayışında manevi bütünlük, estetik, 
ruhun beslenmesi gibi kavramları ön plandadır. Okulön-
cesinde ve ilkokulun ilk yıllarında hiçbir akademik eğitim 
yoktur. Tinsel yaşam, demokrasi, sevgi temele alınır. 
Waldorf eğitim yaklaşımında head, heart, hands olarak 
belirtilen (beyin, kalp, eller) üçlü slogan vardır. Bu in-
sandaki düşünme, hissetme ve eylemeyi ifade eder

41. E Bu yöntem anadilini öğrenme anlayışından yola çıka-
rak, çalgısal müzik dilini öğrenme yöntemi oluşturma 
çabasıdır. Suzuki doğru bir şekilde eğitilen her çocuğun 
kendi anadilini anlayabildiği gibi müzik dilini de anlaya-
bileceği ve geliştirebileceği düşüncesindedir. Ona göre 
müzik eğitimine başlamanın en ideal dönemi okulönce-
si dönemdir. 
Bu yöntemde yaygın şekilde çalgı olarak keman kullanılır. 
Ancak viyola, viyolonsel, piyono, flüt gibi çalgılara da yer 
verilir. Yöntem dinleme, ezberleme, taklit etme, gözlemle-
me, yineleme davranışlarından oluşur. Yetenek eğitimine 
bebeklik döneminden itibaren çocuklara müzik dinleterek 
başlanır. 

Bebek dinletilen parçaları alır, zihnine atar ve ezberler. 3 
yaşından itibaren çalgı ile tanıştırılan çocuk birkaç taklit-
ten sonra hafızasında zaten olan müzikleri kendi kendine 
çalmaya başlar ve bunları yineleyerek yeteneğini geliştirir.

42. B Karalama döneminden şema öncesi döneme geçerken 
ilk göze çarpan çalışmalar, insan figürü olmaktadır. Bu 
girişimler başta çok basittir, 3 yaşlar civarında başlayan 
insan figürleri içinde ayrıntı bulundurmayan kocaman bir 
kafadan ibarettir. 3,5 yaşa doğru insan figürü ayrıntılan-
maya başlar, başı sembolize eden dairenin altına bacak-
ları sembolize eden çizgiler eklenmeye başlanır.
Bu dönemde genelde insan figürleri önden çizilir, profil 
çizmeye geçiş gerçekleşmemiştir. Yaş ile birlikte çocuk 
sürekli gördüğü objeleri resmetmeye heveslenir ve çiz-
meye başlar. Bunları genelde herhangi bir kompozisyona 
oturtmadan, sayfada gelişigüzel bir biçimde ebat farklı-
lıklarıyla çizerler. Resimleriyle ilgili konuşmayı çok seven 
çocuklar, yaptıklarını uzun uzun anlatmaya heveslidirler.

43. A Geometrik şekiller hakkında etkinlik planlarken 4 seviye 
göz önünde bulundurulmalıdır:
1. Seviye: Şekilleri benzer olanlarla eşleştirme
2. Seviye: Şekilleri benzerliklerine göre ayırma
3. Seviye: Gördüğü şekli adlandırma
4. Seviye: Söylenen bir şekli çizme

44. C 
 • I.Üçgen tepede bir tabanda iki noktanın birleşiminden 

oluşur: Bu cümle çocukların ters duran ya da yan duran 
üçgenleri üçgen şekline kabul etmemesine neden olur. 
Üçgen ile ilgili eksik bir tanımdır.

 • II.Kare dört kenarı ve dört köşesi olan şekildir: bu cümle 
tüm dörtgenler için geçerli olup, kareyi diğer dörtgenler-
den ayırma konusunda çocuğu kavram yanılgısına dü-
şürür.

 • III.Oynadığımız top, daire şeklindedir: nesne olarak top 
daire değil küredir. Çocukların daire, çember ve küre 
kavramlarında yanılgıya düşmesine neden olacak bir 
cümledir. 

45. B Alt düzey bilimsel süreç becerileri: gözlem, sınıflama, 
ölçme ve kaydetme, karşılaştırma, bilimsel iletişim
Orta düzey bilimsel süreç becerileri: Tahmin etme, so-
nuç çıkarma
Üst düzey bilimsel süreç becerileri: Hipotez oluşturma 
ve test etme, değişkenleri belirleme ve kontrol etme ola-
rak sınıflandırılmaktadır. 

46. B Fen öğretiminde yer alan 3 temel deneyim türü vardır: 
doğal deneyimler, informal (yarı yapılandırılmış dene-
yimler) ve yapılandırılmış deneyimler:
Doğal deneyimlerde süreç baştan sona doğaçlama ola-
rak gelişir. Çocuk merak ettiği bir uyarıcıya yönlenir ve 
üzerinde çalışarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Yarı yapı-
landırılmış deneyimlerde ise çocuk doğal yollarla öğ-
renme sürecini kendisi başlatır ancak öğretmen bunu 
fark ederek duruma dahil olur. Yapılandırılmış deneyim-
lerde ise süreç baştan sona öğretmen tarafından formal 
olarak planlanır ve uygulanır. 
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47. A Morfolojik sentez tekniği ile farklı olan nesnelerin, dü-
şüncelerin ya da imgelerin öğeleri (boyut, işlev, renk 
vb.) arasında transferler yapılarak ya da bu öğeler bir-
leştirilerek (kombinasyon) bambaşka yeni bir ürün elde 
edilir. Birleştirilen öğelerin çoğu zaman orijinal kimlikle-
rini birleşim içinde yitirmelerinden dolayı morfolojik sen-
tez tekniğinin kullanımı yapısal değişimleri ve yenilikleri 
de beraberinde getirmektedir.
Bu tekniğin uygulanma aşamaları:
1.Mevcut durum analizinin yapılması
2.Nesnelerin belirlenmesi
3.Nesneyi oluşturan öğelerin belirlenmesi
4.Sentez için öğelerin seçimi
5.Öğelerin birleştirilmesi

48. C İnsancıl yaklaşım insanı doğuştan iyi ve biricik kabul 
eder. Toplum bireyi iyi ya da kötü yönde etkilemekte-
dir. Bu nedenle yaratıcılık insanın olumlu yönlerinden 
biridir. Maslow’a göre yaratıcılık bireyin kendisini ger-
çekleştirmesinde izleyeceği bir yol, geçirdiği bir süreç 
olarak görür. Her insan uygun koşullar psikolojik güven-
lik ve psikolojik özgürlük tanında yaratıcı olabilir. Ancak 
ceza ve olumsuz tutumlar yaratıcılığı engeller.

 
49. D Okulöncesi dönemde çocuklarla yürütülecek oyun et-

kinliklerinde rekabet ya da kazanma-kaybetme yerine, 
işbirliği ve katılım pekiştirilmelidir. Önemli olan çocuğun 
oynadığı oyunda kazanan kaybeden olması değil ken-
dini ifade edebilmesi, kendi potansiyelinin farkına vara-
bilmesi ve gelişim gösterebilmesidir.

50. A İşlevsel oyunda çocuklar çevrelerini araştırma ve gün-
lük yaşam eylemlerini kazanmayı amaçlarlar. Temel fi-
ziksel beceriler ve dil becerileri geliştirilir. 1-2 yaşlarda 
nesnelerin kullanılması, kıyafetleri giyme, kendi kendine 
yemek yeme gibi temel davranışlarla başlayan işlevsel 
oyunlar daha sonraları gerçeğin modeli olan minyatür 
oyuncaklar kullanılarak sürdürülür. 

51. C Daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öy-
künün, masalın ya da bir durumun oyunlaştırılması, bir 
lider eşliğinde ve kendisine verilen rollere bağlı kalarak 
oynayan katılımcıların söz konusu olduğu kavram rol 
oynama değil, dramatizasyondur.

52. E Yaratıcı drama, psikodrama gibi iyileştirme, tedavi 
etme, sağaltımla katılımcının özel yaşamına, psikolojik 
durumuna inme değildir. Bu tür çalışmalar eğitimde ya-
ratıcı dramada doğrudan amaç olarak bulunmaz.

53. B Sayfada kullanılan yazı büyüklüğü 18-20 punto olmalıdır. 
Yine okulöncesi için hazırlana yapıtlarda sayfanın dörtte 
biri yazı, dörtte üçü resim olmalıdır. 

54. A Çocuklar ilk olarak kitaplarla bebeklik döneminin 6. 
Ayında tanışır. Bu dönemde kitap oyuncak kabul edi-
lebilecek bir nesnedir. Bebek kitapla ilk olarak resim-
ler aracılığıyla tanışır. İlk tanışmada günde en az birkaç 
kez birkaç dakikadan az olmamakla birlikte yetişkin ki-
tabı çocukla buluşturmalıdır.

55. E Bu kurama göre aile oluşturmak, bazı işlevleri yerine 
getirir. Bu işlevler şunlardır:
*Ortak yaşantı alanı sağlama: aile bireylerinin bir arada 
kaldığı güvenli, duygusal alan
*Ekonomik İşbirliği: Aile içindeki işbölümünü paylaşma 
ve geliri arttırma, üretim gücü
*Nesillerin yeniden üretimi: Toplumun devamı için yeni 
nesillerin fizyolojik olarak üretimi
*Cinsel İşlev: Doğal gereksinim olan cinsel dürtülerin 
ahlaki, hukuki ve dini yollara uygun olarak sürdürülmesi

56. A Aile karmaşık bir sistem olup, kendi içinde çeşitli alt sis-
temlere ayrılır. Aile bireylerinin her birinin birbiri ile ilişki-
si bir alt sistem olarak kabul edilir. Bir aile danışmasında 
eş alt sistemi, ebeveyn alt sistemi ve kardeş alt siste-
mi incelenmelidir. Genellikle kopuk aileler, iç içe aileler, 
evine bağlı olmayan babanın bulunduğu aileler, ilgisiz 
ebeveynli aileler ve olgunlaşmamış ebeveynli ailelerde 
olan çocuklarda kişilik bozuklukları görülmektedir.

57. E Okulöncesi eğitim almaksızın ilköğretime başlama, ço-
cukta hazırbulunuşluk, bilişsel, sosyal ve fiziksel alanda 
ön öğrenmelerde eksiklikler görülür. Ancak bu durum 
çocuğun başarısız olacağını göstermez. Gerekli ek eği-
tim ve öğretmenin rehberliğinde her çocuk eğitim haya-
tında başarılı olabilir. 

58. E Okulöncesi eğitim programında, çocuklara ilköğretime 
hazırlık etkinlikleri kapsamında kesinlikle harflerin yada 
bazı kelimelerin yazdırılmaması gerektiği uyarısı özel 
olarak vurgulanmıştır. Sesleri tanıma ya da kalem kul-
lanma etkinlikleri yapılabilir ancak harf yazdırma etkinli-
ği yürütülmemelidir.

59. B Tasarım öğelerinden denge temelde formal ve infomal 
denge olarak ikiye ayrılır. İnformal denge tasarımda yer 
alan öğelerin bir simetri gözetilmeksizin alana rastgele 
yerleştirilmesi ve izleyicide zihinsel dengesizlik yarata-
rak dikkat çekmesidir. Hatice öğretmen hazırladığı pos-
terde bu ilkeyi hayata geçirmiştir.

60. C Materyal kullanımı çocuklar arasında ortak bir öğrenme 
yolu oluşturmayı amaçlamaz. Tam tersine çocukların bi-
reysel farklılıklarına uygun çeşitli ve esnek öğrenme ya-
şantıları geçirmesi amaçlanır.

61. C Kavram karikatürleri, temel kavramlar üzerine tartışmak 
ve öğrencilerin kavram yanılgılarını, eksik öğrenmeleri-
ni oraya çıkarmak için kullanılır. Bu nedenle karikatür-
de yer alan kahramanların biri kavramla ilgili doğru bilgi 
veren cümle kurarken, diğerleri kavram yanılgıları olan 
yanlış ifadeler belirtmelidir. Çocuklar bu ifadeler üzerine 
tartışırken kavram yanılgıları ortaya çıkar ve giderilir. 

62. E Çocukların bir konuyla ilgili çember olarak duygularını 
paylaşması ve diğerlerinin duygularına ilişkin düşünce-
lerini dinlemesi konuşma halkası tekniğine örnek verile-
bilir. 
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63. D 6 şapkalı düşünme tekniği, öğrencilerin bir problem du-
rumuna iyimser(sarı), karamsar (siyah), yaratıcı (yeşil), 
duygusal (kırmızı), bilimsel-tarafsız (beyaz)  ve son ola-
rak karar alıcı (mavi) bakmasını sağlayan tekniktir. Çok 
yönlü düşünmeyi ve problem çözme becerisini geliştirir.  

64. C Sınıf içinde bir öğrenci istenemeyen davranışta bulun-
duğunda ilk yapılması gereken davranışın nedenlerini 
incelemek, ardında yatan sorunu görerek bu soruna çö-
züm aramaktır.

65. A Cinsel organ ile oynama, bu dönemde gelişimsel olarak 
görülebilecek bir durumdur. Yapılması gereken en uy-
gun davranış çocuk cinsel organıyla oynama eğilimin-
deyken dikkatini dağıtmak, ilgisini çekecek bir uyarıcıyla 
onu farklı bir etkinliğe yönlendirmektir.

66. A Kurama göre bireyin çocuklukta geçirdiği yaşantılar ve 
anne babasıyla ilişkilerinde sağladığı doyum, onun ge-
lecekteki davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluş-
turur. Bireyin gereksinimlerini doyurma yolları onun, 
yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceği-
ni belirler. Hiç doyurulmayan ya da çok az doyurulan 
ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu durumda aile or-
tamında sevgiye doymamış olan kişi, ya insanlardan 
uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı ya da sevgi ihtiyacını 
doyuracak araçlar olan insanlarla uğraşmayı seçecek-
tir.

67. C Gözlem yapılırken, gözlenecek tek bir özelliğe odakla-
nılmalı ve o özelliğe ilişkin gözlem bulguları kaydedil-
melidir. Aksi takdirde öğretmen çocuğu izlerken neye 
odaklanacağını bilmediğinden gözlemde yanılma, ge-
nelleme ya da mantık hatası görülebilir. Her seferinde 
tek bir özellik ya da gelişim alanı incelenmelidir.

68. A 1952 Programı
Anaokulları Programı ve Yönetmeliği ile Anaokullarına 
Öğretmen Yetiştirme Kursu Geçici Programı olarak ya-
yınlanmıştır. Programda, okul öncesi eğitim kurumların-
da yapılması gereken faaliyetlere ilişkin faaliyet şeması, 
faaliyetleri gerçekleştirirken dikkat edilmesi gerekenler, 
veliler ile münasebetler, iyi bir anaokulu için bazı ölçüt-
ler gibi başlıklar altında öğretmenlere yönelik bilgiler ve-
rilmiştir.

69. A Türkiye’de çocuk oyunlarına tiyatronun başlangıcın-
dan beri rastlamak mümkündür. Bununla birlikte II. Ab-
dülhamit döneminde birçok çocuk oyununun yazıldığı, 
dergilerde yayınlandığı görülür ve hatta II. Meşrutiyet 
döneminde ilkokullarda tiyatro dersleri olduğu bilin-
mektedir. Ancak savaşla birlikte bu uygulama sürdürü-
lememiştir. Cumhuriyet döneminde ilk çocuk tiyatrosu 
1935 yılında “Çocuklara İlk Tiyatro Dersi” oyunuyla per-
desini açmış olan İstanbul Şehir Tiyatrosu’dur. Muhsin 
Ertuğrul’un çabasıyla oluşturulan tiyatro, ilk on yıl bo-
yunca yalnızca yerli oyunlar oynamış, müzik ve dansla 
sahnelerine renk katmışlardır. 

70. B 5237 sayı 103. Madde 2. Fıkraya göre;
“Cinsel istismarın vücuda organ ya da sair bir cisim so-
kulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 16 yıl-
san az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.”

71. D Okul öncesinde yapılan okuma yazmaya hazırlık çalış-
maları içerisinde alfabemizdeki sesleri yazma, okuma 
çalışmaları yer almaz.

72. E Okul öncesi dönem çocukları matematiksel becerilerini 
günlük yaşam içerisinde kullanmaktadırlar. Yemek ma-
sasını hazırlayan çocuğun aile üyeleri kadar masaya 
çatal, kaşık koyması (birebir eşleme), oyuncak sepetin-
den oyuncaklarını döktükten sonra, sayarak onları geri 
koyması(sayma), oyuncak sepetindeki bebeklerini ve 
legolarını ayırması (sınıflandırma), elindeki topla lego-
ları devirmeye çalışan çocuğun, denemelerinden son-
ra legolara daha da yaklaşarak topla devirmesi (ölçme) 
günlük matematiksel deneyimlere örnek gösterilebilir.

73. D Çocuklarda sınıflandırma becerisi nesneleri alışılmış 
özelliklerine göre gruplama (birleştirme) ve ayırma be-
cerisidir. Sınıflandırma beceri için ayırma ve birleştirme 
süreçlerinin ikisi de gerekmektedir.

74. A Çocukların kavram öğrenmelerinde bir örüntü ve sıra-
lama vardır. Her kavram bir öncekinin üzerine kurul-
makta, birikimli bir örüntü ve sıralama oluşturmaktadır. 
Çocuklar önce “tavşan” kavramını, ardından “hayvan” 
kavramını en son da “canlı” kavramını geliştirmektedir-
ler. 

75. A Bilimsel süreç becerilerinden sınıflama; nesnelerin şe-
kil, boyut, renk, ağırlık, kullanım yeri vb. özelliklerine 
göre gruplandırılması becerisidir.

Çözüm Bitti.
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