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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Bireylere eğitim hayatları boyunca geçmişten ge-
len kesin doğruların ve kültürel değerlerin kazan-
dırılması hem bilimsel hem de toplumsal açıdan 
önemini vurgulayan öğretim ilkesi bilgi ve beceri-
nin güvence altına alınmasıdır. Bu ilke öğrenilmesi 
gereken bilgilerin öğrenciler tarafında öğrenilme-
sini ve çeşitli kayıt araçları ile güvence altına alı-
narak nesilden nesile aktarılmasının gerekliliğini 
ifade eder. 

2. B 5E modeli adını İngilizce engage (girme), explore 
(keşfetme), explain (açıklama), elaborate (derin-
leştirme) ve evaluate (değerlendirme) kelimeleri-
nin baş harflerinden almaktadır. Giriş aşamasında 
öğrencilerde öğrenme içeriği konusunda merak 
uyandırmak ve başarılı bir katılım sağlamak için 
öğrencilerin bir problemle karşılaşarak açık zihine 
ulaşmaları için çaba harcanır. Bu doğrultuda in-
celendiğinde B seçeneğinde yer alan işlemin 5E 
modelinin girme aşamasına uygun olduğu söyle-
nebilir.

3. A Ayrılıp - birleşme tekniği öğrencilerin başarıyı bir-
likte elde edeceklerine olan inançlarını artırmala-
rına yani olumlu bağlılık duygusunu geliştirmeye 
diğer seçeneklerdeki iş birlikli öğretim teknikleri-
ne göre daha fazla katkı sağlar. Ayrılıp birleşme 
tekniğinde, öğrenilecek konu 4 ya da 5 kişiden 
oluşan heterojen gruplara verilir. Gruplarda konu 
gruptaki öğrenci sayısı kadar küçük parçalara ay-
rılır ve her öğrenci bu parçalardan biri üzerinde 
çalışır. Her öğrenci çalışan diğer öğrencilerle ken-
di parçası ile ilgili uzmanlık grupları oluşturur ve 
orada tam olarak öğrendiği bilgileri ilk aşamada 
yer alan grup arkadaşlarına öğretir. Bundan dola-
yı öğrenciler başarılı olabilmeleri için birbirlerine 
daha fazla ihtiyaç duymakta ve bu da aralarında-
ki olumlu bağlılığın maksimum düzeye ulaşmasını 
sağlamaktadır.

4. B Soru öncülünde bahsedilen öğretim sürecinde 
öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı ekiple/ta-
kımla öğretimdir. Ekiple öğretim öğretimin birden 
çok öğretmen veya uzmanın koordineli çalışması 
ile yürütülmesini amaçlayan öğretim yaklaşımıdır.

5. D Soru öncülünde özellikleri verilen öğretim süre-
cinde uygulanan strateji alış (sunuş) yoluyla öğre-
timdir. Sunuş yoluyla öğretimde öğretmen; temel 
kavram, ilke, sonuç ve genellemeleri önce aktarır 
ve açıklar, daha sonra bunları örneklerle açık hâle 
getirerek konunun ayrıntılarını anlatır. Aşamalı-
lık ilkelerinin öğrenme sürecinde öğretmen tara-
fından kullanılmasıyla gerçekleşen bu stratejide 
tümdengelimsel yaklaşımdan yararlanılır.

6. B Soru öncülünde özellikleri verilen öğretim süre-
cinde kullanılan teknik zıt paneldir. Zıt panelde 
yeni fikirlerin ortaya çıkması, böylelikle öğrenci-
lerde ilgi uyandırılması, konunun gözden geçirilip 
tekrar edilmesi ve yanılgıların düzeltilmesi sağla-
nır. Uygulama sırasında öncelikle sınıf ikiye ayrı-
lır. Sınıfın bir yarısı soru sorar, diğer yarısı cevap 
verir. Soru soran grup soruları hazırlar, cevap ve-
recek grupsa sorulması muhtemel olan soruları 
düşünerek cevapları hazırlamaya çalışır. 15 - 20 
dakika süren bu hazırlık aşamasından sonra tar-
tışma başlar ve süre elverdiğince devam eder.

7. B Sınıf ortamında gerçekleştirilecek bir örnek olay 
incelemesinde öğrencilerin sunulacak olayın ön-
celikle günlük yaşamda yeri olması gerektiği söy-
lenebilir. Örnek olay yöntemi gerçek yaşamda 
karşılaşılmış ya da karşılaşılabilecek bir olayın, 
durumun, konunun içindeki problemlerin sınıf or-
tamında öğretmenin rehberliğinde öğrenciler ta-
rafından çözümlenmesinde işe koşulur. Böylece 
öğrenci öğretim sürecinde öğrendiği bilgileri ger-
çek yaşamda nasıl kullanacağını öğrenir.

8. A Öğrencilerine kazandırması gereken çok sayıda 
konu olduğunu ancak ders için ayrılan sürenin kı-
sıtlı olduğunu fark eden bir öğretmenin yararla-
nabileceği en uygun öğretim yöntemi anlatımdır. 
Öğretmen merkezli bir yöntem olan anlatım çok 
sayıda bilginin organize şekilde kısa sürede bir 
grup öğrenciye sözel yolla aktarılmasını sağlayan 
bir uygulamadır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Öğrencinin ilk deneyimi gerçek ortamda yapma-
sı halinde risk oluşturabilecek becerilerin öğreti-
minde benzetim sanal gerçeklik uygulamasında 
yararlanılması daha uygundur. Öğrenilecek be-
cerinin tehlikeli veya maliyetli olduğu durumlar-
da gerçeğine uygun/yakın bir ortam oluşturularak 
kazanılması gereken becerilerin dönütler ışığında 
sanal ortamda uygulandığı öğretim tekniği benze-
timdir.

10. A Workshop (çalıştay) tekniği genellikle bir problem 
için uygulanacak doğru işlemleri bulabilmek, araş-
tırma ve kontroller yapmak, çözümler bulmak için 
kullanılır. Grup üyeleri problemin çözümünde işe 
koşulacak yöntem ve ilkeleri birlikte görüşüp fi-
kir alışverişinde bulunarak belirlemelidir. Çözüm 
özetlenip her bireye sunulduktan sonra belirlenen 
genellemeler gerçek ya da gerçeğe yakın bir du-
rumda kullanılmalıdır. Bu şekilde kuram ile uygu-
lama arasında bağ kurulmuş olur.

11. C Dersi monotonluktan kurtarmak ve öğrencilerinin 
öğrendiklerini ilgi çekici bir ortamda tekrar etme-
lerini isteyen bir öğretmenin seçenekler arasın-
da yer alan eğitsel akademik oyun tekniğinden 
yararlanması daha uygundur. Bilgilerin pekiştiril-
mesini ve daha rahat bir ortamda tekrarını sağla-
mak amacıyla kullanılan eğitsel oyun tekniğinde 
öğrenciler aktif olarak öğrenme gerçekleştirirler. 
Sürecin her aşamasında farklı amaçlarla kullanı-
labilen eğitsel oyun tekniğinde eğlenme, estetik, 
kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi amaçla-
nır.

12. E Öğretmenin görsel materyaller yardımıyla kendi-
sinin yapılandırdığı bilgileri öğrencilerine sundu-
ğu öğretim yolu gösterimdir. Öğretmen merkezli 
olarak yürütülen bu öğretim uygulaması anlatım 
yönteminin görsel materyaller yardımıyla gerçek-
leştirilmesi temeline dayanır. Dolayısıyla bu tekni-
ğin uygulandığı öğretim süreçlerinde öğrencilerin 
yaparak yaşayarak öğrendikleri söylenemez.

13. A Bir not tutma tekniği olarak ilk kez Tony Buzan 
tarafından kullanılan iki boyutlu görsel olan zihin 
haritası, daha çok serbest çağrışıma dayalı bir an-
layışın hâkim olduğu ve bir kavramın bireyin zih-
ninde neyi ya da neleri ifade ettiğinin somut bir 
biçimde görselleştirildiği öğretim uygulamasıdır. 
Yani beynimizdeki kavramların anlamlı ya da an-
lamsız ne ile ilişkilendirildiğini yansıtan görseller-
dir. Zihin haritasında merkezden çevreye yayılan 
yapının yanında, her bir dal üzerindeki not, bir 
anahtar kelimeden oluşturulur. Merkezinde bir şe-
kil, resim ya da kavram bulunan bu görsel öğretim 
sürecinde öğrencilerin o resme, şekle ve kavrama 
ilişkin akıllarına gelenleri yazarak merkezin etra-
fına yerleştirildiği bir haritayı andırır. Bu doğrultu-
da B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgilerin 
zihin haritalarına ilişkin doğru olduğu söylenebi-
lir. Ancak bu uygulama öznel çağrışımları içerir ve 
nesnel değildir.

14. E Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bireysel ya da 
grupça, farklı bir konu veya problemle ilgili olarak 
okul içinde ve dışında kaynaklara ulaşmalarını,  
araştırmalar yapmalarını ve bu araştırmalar sonu-
cunda farklı ürünler ortaya çıkarmalarını ve bun-
ları sunmalarını sağlayan öğrenme yaklaşımıdır. 
Ancak bu öğretim sürecinde öğrencilere benmer-
kezci düşünme becerisinin kazandırılması gibi bir 
amaç yoktur. Ayrıca herhangi bir uygulamada da 
böyle bir eğitsel amaç bulunmamaktadır.

15. D Seçeneklerde verilen öğretim uygulaması ve ge-
liştirmesi beklenen özellik eşleştirmelerinde D 
seçeneğinde verilen eşleştirmenin yanlış oldu-
ğu görülmektedir. Öğretmenin görsel materyal-
ler yardımıyla kendisinin yapılandırdığı bilgileri 
öğrencilerine sunduğu öğretim yolu gösterimdir. 
(Demonstrasyon). Öğretmen merkezli olarak yü-
rütülen bu öğretim uygulaması anlatım yönteminin 
görsel materyaller yardımıyla gerçekleştirilmesi 
temeline dayanır. Dolayısıyla öğrencilerin pasif 
konumda bulunduğu bu uygulamada öğrencile-
rin metabilişsel düşünme becerisini kazanacakla-
rı söylenemez.

16. C Okul ile çevre bağını güçlendiren gezi, pla-
na göre gerçekleştirilir ve sınıfta tartışılarak de-
ğerlendirilir. Eğitsel gezi öğrencilere var olan 
olayları, süreçleri gerçek ortamda gözlemle-
me olanağı sağlar. Ancak bu etkinlikte öğren-
cilere içeriği organize şekilde aktarmak gibi 
bir amaç yoktur. Aksine öğrencilerin ilk elden  
verileri kendileri edinmesi amaçlanır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. A Problem çözme yönteminde kullanılacak sorun 
durumları belirlenirken dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta kazanımlarla ilişkili olmasıdır. Çünkü 
eğitimin formal boyutunu oluşturan öğretim faali-
yetlerinde öncelikli çıkış noktası bu kazanımlardır.

18. C Yapılandırmacılıkta bilginin oluşumu kişinin dene-
yimlerinin, gözlemlerinin ve mantıksal düşüncele-
rinin bileşeninden oluşur. Geleneksel bilgi yapısı 
bu modelde farklılaşır ve değişen, sentezlenen, 
işleyen hipotez olarak ortaya çıkan bir bütün hâlini 
alır. Bu anlayış kapsamında seçenekler incelen-
diğinde A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan 
ifadelerin yapılandırmacılığa uygun olduğu söyle-
nebilir. Ancak tüm öğrencilerin istenilen seviyeye 
ulaşması gibi bir anlayış söz konusu değildir. Çün-
kü yapılandırmacılıkta bireysel farklılıklar esastır.

19. C Öğrencilerin ilgi ve istekle katıldığı, kendini yöne-
tebildiği, başkalarının duygu, tutum ve düşüncele-
riyle kendininkileri karşılaştırabildiği, başkalarıyla 
olan benzerlik ve farklılıklarını gördüğü, bu fark-
lılıkları kolayca anlama ve anlatma becerisini 
kazandıkları, beden dilini etkili kullanabilmeyi öğ-
rendikleri bir öğretim sürecinde rol oynama tekni-
ğinden yararlanıldığı söylenebilir. Yaratıcılık, taklit 
ve canlandırma becerilerini, empatiyi ve problem 
çözme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan 
rol oynama tekniğinde öğrenciler, değişik özellik-
teki maddelerin ve insanların durumlarını senar-
yoya dayalı şekilde canlandırırlar.

20. C Çoklu zekâ kuramı; bilişsel bilim, gelişimsel psiko-
loji ve nörobilimden yararlanarak her bireyin zekâ 
düzeyinin özerk güçler veya yetenekler tarafından 
oluştuğunu ve sekiz zekâ gücünün var olduğunu 
savunmaktadır. Gardner bireylerin tüm bu alanla-
ra sahip olarak dünyaya geldiğini ancak oranların-
da kalıtımdan kaynaklı bir farklılığın olabileceğini 
kabul eder. Zekâlar her zaman birlikte çalışır an-
cak birçok karmaşık yollarla gerçekleşir. Bunun 
yanı sıra bireylerde birden çok zekâ alanı baskın 
hale gelebilir.

21. A Öncülde verilenler incelendiğinde söz konusu uy-
gulamanın informal doğal eğitim kapsamında yer 
aldığı görülmektedir. İnformal eğitim belirli bir plan 
ya da programa bağlı kalınmadan gerçekleştirilen 
davranış değiştirme süreçlerini kapsar. Burada 
plan ve program ifadesiyle kastedilen eğitim fa-
aliyetinin yazılı çizili olması ve bir eğitim otoritesi-
nin denetimine tabi olmasıdır. İnformal eğitim ise 
böyle bir plan ya da programa bağlı değildir. Bu 
doğrultuda soru öncülünde bahsedilen söz konu-
su baba da profesyonel bir öğretici olmasına rağ-
men belirli bir plan ya da programa bağlı olmadığı 
için gerçekleştirdiği eğitim faaliyeti informal özel-
liktedir.

22. C Eğitim programlarının tasarlanması sürecinde 
programların temel ögelerinin düzenlenmesi iş-
lemleri gerçekleştirilir. Bu temel ögeler hedef, 
içerik, eğitim durumları ve değerlendirmedir. Sis-
tematik bir çalışma olan bu süreçte belirlenen ih-
tiyaçlar doğrultusunda programın amaçları, bu 
amaçlara ulaşmak için öğrencilere öğretilecek bil-
giler, amaçların hangi yaşantılarla gerçekleştirile-
ceği ve bu amaçlara ne kadar ulaşıldığının hangi 
ölçme araçlarıyla tespit edileceği tasarlanır. Bu 
bilgiler doğrultusunda soruda verilen işlemlerin 
doğru sıralamasının C seçeneğinde doğru olarak 
verildiği söylenebilir.

23. E Öncülde verilen görüşleri ortaya atan bir eğitim 
bilimcinin program geliştirmenin ekonomik teme-
linin önemini vurguladığı söylenebilir. Ekonomik 
temel, programların içinde bulunduğu ekonomik 
koşullara uygun olarak tasarlanmasının gereklili-
ğini ifade eder. Gereksiz harcamalardan kaçınıl-
ması, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve 
üretken bir toplumsal yapının tesis edilmesi eği-
tim uygulamalarının ekonomik boyutu kapsamın-
da yer alan uygulamalardır. Soru öncülünde ifade 
edilen en az harcama ile en çok çıktıya ulaşılması 
görüşü de bu doğrultuda bir anlayıştır.

24. E Soru öncülünde çocuk merkezli tasarıma uygun 
bir program geliştirme sürecinin olumsuz sonuç-
landığından bahsedilmiş ve bu olumsuzluğu or-
tadan kaldıracak program tasarlama yaklaşımı 
sorulmuştur. Bu doğrultuda sorunun doğru ceva-
bı yaşantı merkezli programlamadır. Yaşantı mer-
kezli tasarımlarda çocukların ihtiyaç ve ilgilerinin 
çocuk merkezli tasarımda olduğu gibi önceden 
tasarlanamayacağı fikri ön plandadır, dolayısıyla 
eğitim programı çerçevesinin tüm çocuklara göre 
planlanamayacağı ileri sürülür. Bu nedenle eğitim 
programları tüm ihtiyaçları önceden belirtemez, 
bizzat öğretmen her öğrenciye uygun olanı, uygu-
lama alanında yani öğrenme sürecinde vermelidir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. D Konuların ardışık ve birbiriyle yakın ilişkili şekilde 
düzenlendiği bir içeriğin oluşturulmasında kulla-
nılması gereken yaklaşım doğrusaldır. Doğrusal 
programlama, ardışık, sıralı, ilişkili, birbirini izle-
yen, zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı 
olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılan içe-
rik düzenleme yaklaşımıdır.

26. D Sistem bir amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli 
ögelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya gel-
mesidir. Bir sistem olarak düşünüldüğünde eği-
tim ise girdi, işlem, çıktı ve dönüt ögelerinden 
meydana gelmektedir. Bu ögelerden işlem sis-
temin amaçları doğrultusunda girdilere uygula-
nan işlemleri diğer bir deyişle eğitim süreçlerinde 
uygulanan öğretim faaliyetlerini ve materyal kulla-
nımını içermektedir.

27. A Hazırladığı ders notundan belirlediği bazı sayfa-
larda yer alan bilgi haritalarını öğrencilerin görebi-
leceği şekilde yansıtarak dersini işlemek isteyen 
bir öğretmenin kullanması gereken öğretim aracı 
opak projektörüdür. Opak projektörü, saydam ol-
mayan unsurlarda (defter, kitap sayfası, resim çık-
tısı vb.) yer alan bilgilerin yansıtılmasını sağlayan 
öğretim aracıdır.

28. D Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi aşağı-
daki gibidir.

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
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Yaşantı konisinde tabana yaklaştıkça geçirilen 
yaşantılarda öğrenciler daha fazla duyu organını 
etkin şekilde kullanmakta ve öğrenilenlerin kalıcı-
lığı daha yüksek olmaktadır. Bu doğrultuda seçe-
nekler arasında yer alan yaşantılardan tabana en 
yakın olan yaşantıda daha kalıcı öğrenmeler ger-
çekleştirilir. Tabana daha yakın yaşantılarda öğ-
rencilerin öğrendiklerini günlük hayata transfer 
etme becerileri de daha fazla gelişmiş olur.

29. C A, B, D ve E seçeneklerinde yazı (sınıf) tahtasına 
ilişkin doğru bilgilerin yer aldığı söylenebilir. An-
cak yazı tahtalarının devinişsel (psikomotor) be-
cerilerin kazandırılmasında başarılı sonuç verdiği 
söylenemez. Yazı tahtaları organize edilmiş içeri-
ğin öğrencilere kazandırılmasında etkili kullanılan 
ve bilişsel öğrenmelere hizmet eden öğretim araç-
larıdır.

30. D Hazırlanan görsellerde inandırıcılığı artıran tasa-
rım ögeleri renk ve dokudur. Görsellerin üç boyut-
luymuş gibi algılanmaları sağlanarak ve gerçek 
yaşamdakine uygun şekilde renklendirilmesi o 
ögelerin gerçekçiliğini artıracaktır.
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31. D Çağdaş yaklaşıma uygun şekilde etkili sınıf yö-
netimi gerçekleştirmek isteyen bir öğretmenin 
öğretim sürecini planlarken seçenekler arasında 
yer alan unsurlardan öncelikle öğrenci özellikle-
rini dikkate almaları gerekmektedir. Çağdaş sınıf 
yönetimi yaklaşımı, eğitimin merkezine öğrenciyi 
alan ve etkinliklerin onların özelliklerine uygun şe-
kilde düzenlenmesi gerektiğini savunan bir anla-
yıştır.

32. D İstenmeyen davranışların nadiren ortaya çıktığı 
bir sınıfta öğrencilerin öğretim sürecine aktif şekil-
de katıldıkları söylenebilir. Aktif öğrenme anlayışı-
nın benimsendiği sınıflarda öğrenciler enerjilerini 
öğrenmeye harcayacaklar ve istenmeyen davra-
nışlara zaman ayıramayacaklardır.

33. E Sınıfındaki iki öğrencinin ders esnasında ken-
di aralarında uygunsuz içerikler paylaştığını fark 
eden bir öğretmenin onlarla bu durumu özel ola-
rak görüşmesi daha uygun bir davranıştır. Çünkü 
bu tarz durumlar ortaya çıktığında davranışın sa-
hibini olumsuz etkileyebilecektir. Kişinin topluluk 
önünde uyarılması, onun rencide olmasına sebep 
olacaktır. 

34. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamala-
rın öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerini sağ-
layacağı söylenebilir. Ancak tüm öğrencilerden 
aynı hızda öğrenmelerini beklemek onların gü-
dülenmelerini sağlamayacağı gibi çaresizlik duy-
gusu yaşamalarına öz güvenlerinin kırılmalarına 
neden olacaktır. Çağdaş yaklaşım kapsamında 
öğretmenlerin bireysel farklılıklara saygı duyarak 
her öğrencinin kendi hızında öğrenmesine imkân 
vermesi gerekir.

35. E Söz konusu öğretmenin özellikleri incelendiğinde 
serbest (ilgisiz) öğretmen tipine sahip olduğu gö-
rülmektedir. Serbest öğretmenler öğrencileriyle il-
gilenmezler, rehberlik yapmazlar, öğretime karşı 
kararsız ve ilgisizdirler.

36. B I. Öncüldeki ifade öğrencilerin hazırbulunuşluğu-
nun tespiti, burada mutlak tercih edilir.
II. Öncülde hedef-davranış dediğine göre kesinlik 
içerir, mutlak tercih edilir.
III. Öncülde okulu en iyi temsil edecek öğrenci 
gruba göre belirlenir. Bağıl tercih edilir.
IV. Öncülde hazırlık bölümünden muaf olmak için 
hedeflere sahip olmak gerekir. Mutlak tercih edilir.
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37. D Öğretmenin verilen durumda kullandığı ölçüt ba-
ğıldır. Bağıl ölçüt gruba göre belirlendiği için, sı-
nıfta durumu aslında çok iyi olmayanlar ilk 3’e 
girmiştir. Buna göre projenin yapılmama sebebi 
ilk 3’ün iyi bir başarı sağlamamış olmasıdır. Öğ-
retmen mutlak ölçüt kullansaydı hak edenler pro-
jeye katılacaktı. Ölçütün yanlış tercih edilmesi bu 
duruma sebep olmuştur.

38. C Bir sınav yapıldığına göre dolaylı ölçmeden ya-
rarlanılmıştır. Sınav sonuçları puan cinsinden ve-
rilmiştir. Bu durumda sıfır, gerçek yokluğu ifade 
etmediği için ölçek eşit aralıklıdır.

39. B Öğretmenin kullandığı yöntem eşdeğer yarılar 
yöntemidir. Korelasyon yüksek olduğuna göre 
test güvenilirdir. Yani tesadüfi hatalardan arınık-
tır ifadesi doğrudur. II. öncül geçerlik bilgisidir ve 
ifadededen geçerliği yorumlayamayız. II. öncül 
yanlıştır. Korelasyon yüksek olduğuna göre so-
rular paralel hazırlanmıştır. III. öncül doğrudur. 
Yalnız bulunan korelasyon teste ait değil, yarılar 
arasındadır. IV. öncül  de yanlıştır.

40. C I. şube standart hata
 =  · , , ,2 1 0 51 2 0 7 1 4·- = =

II. şube standart hata
 = · , · , ,4 1 0 64 4 0 6 2 4- = =

III. şube standart hata 
 = · , · ,6 1 0 75 6 0 5 3- = =

Farklılaşma fazla diyorsa standart sapmaya bakı-
lır. Sapmanın en büyük olduğu 3. şubedir. I. öncül 
doğru standart hatanın en az olduğu 1. şubedir. II. 
öncül doğru 2. şubede;
%68 ihtimalle  NOT ± 1 Sh
70 ± 1· 2,4
(67,6 ile 72,4) III. öncül yanlış

41. D Sınav türünü değiştirip çoktan seçmeli yapmış, 
duyarlılığı artırmış ama bazı hedeflerden soru so-
ramadığına göre sınavın kapsam geçerliği düş-
müş olur.

42. D Soru sayıları farklı olduğuna göre mutlak başarı 
yüzdesi bulunur.

·
max

MBY x
imum

puan

100=

·

ü ç ·

€ ·

·

‹ ·

Matematik

T rk e

Co rafya

T riha

ngilizce

100
70 100 70

50
28 100 56

50
16 100 32

10
6 100 60

25
14 100 56

= =

= =

= =

= =

= =
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43. E B şubesi puan sütununda daha ilerde  
olduğuna göre daha başarılıdır.
Dağılımda puanlar birbirine yakınsa benzerlik ar-
tar, birbirinden uzaksa farklılık artar. Buna göre A 
şubesinde farklılık fazladır.
Frekans sütununa bakınca daha yüksek olan A 
şubesinin mevcudu daha fazladır.
B şubesi daha ileride tepenin olduğu puan daha 
yüksektir. O zaman B’nin modu daha yüksektir.
B şubesi daha sivri olduğuna göre ranjları birbi-
rinden farklıdır.

44. A

› ›
üç ü

, , , , , ,

, ,

p
Soru say s

x x Toplam g l k

x

p

0 10 0 30 0 80 0 20 0 40 1 80

5
1 80 0 36

= =

= + + + + =

= =

45. C Yazılı yerine, kısa cevaplı tercih ediliyorsa I ve II. 
öncül alınır. Ama kısa cevaplı da alt düzey ölçüle-
bilir, her düzey değil. III. öncül yanlış.

46. C Paragrafta verilen bilgi tamamlayıcı yaklaşımın 
özellikleridir.

47. B Öncülde verilen sorular öğrencinin kendine sor-
duğu, kendini eleştirdiği sorulardır. Bu durumda 
öz değerlendirme formu kullanılmıştır.

48. E Gelişimi etkileyen 3 temel faktör vardır: Kalıtım, 
çevre ve tarihsel zaman. Kalıtım bireyin genler 
aracılığı ile getirdiği özelliklerin gelişim üzerinde-
ki etkisini ifade eder. Bireyin, döllenmeden ölüme 
kadar organizmadaki her tür değişim çevre faktö-
rü ile açıklanır. Söz konusu durumda tüm çocuk-
larda gelişim süreci aynı olsaydı gelişim üzerinde 
yalnızca kalıtımın etkili olduğunu söyleyebilirdik. 
Ancak farklı çevrelerde büyüyen çocukların farklı 
gelişimsel özellikler gösterdiği göz önüne alındı-
ğında gelişim üzerinde çevrenin de etkili olduğu 
ifade edilmektedir. 

49. B Farklı yaşlardaki bireylerin aynı anda incelenme-
si esasına dayalı araştırma yöntemine kesitsel 
yöntem denir. Söz konusu araştırmacı aynı anda 
farklı yaşlardaki bireyleri incelemiştir ki bu yöntem 
kesitsel yöntemdir.

50. D Sandra BEM’in cinsiyet rolleri kuramına göre hem 
erkeksi hem kadınsı özelliklerin yüksek olduğu 
cinsel kimliğe androjen kimlik denir. Seren’in hem 
ev işlerinden anlaması (kadınsı) hem de tamirat 
(erkeksi) yapabilmesi  androjen cinsel kimliğe sa-
hip olduğunu gösterir.
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51. C Bireyin alternatiflerine ilişkin gerçekçi bir arayı-
şa girmesi ve bu arayışının sonunda beklentileri-
ne ve niteliklerine uygun bir seçim yaparak mutlu 
yaşam sürmesi başarılı kimlik olduğunu gösterir. 
Ayhan’ın tıp fakültesini bırakarak  çok istediği ti-
yatro bölümünü okuyup mutlu bir yaşam sürmesi 
başarılı kimlik statüsüne sahip olduğunu gösterir.

52. A Çocuğun, nesnelerin, olayların veya kişilerin tek 
bir özelliğine dikkat etmesi aynı anda birden fazla 
özelliği göz önüne alamamasına odaklanma veya 
odaktan uzaklaşamama denir. Emrah’ın kendisin-
den boy olarak uzun ama yaş olarak küçük kuze-
ninin kendisinden yaş olarak da büyük olduğunu 
düşünmesi yalnızca boya odaklandığını gösterir ki 
bu durum  odaktan uzaklaşma özelliğinin henüz 
gelişmediğini gösterir.

53. D Çocuğun kendi yaşantısından hareketle 2 özel du-
rum arasında kurulamayacak bağlantılar kurması 
ve bu doğrultuda çıkarımda bulunmasına özel-
den özele akıl yürütme denir. Söz konusu durum-
da Tahsin’in sinemaya gitmesi (özel bir durum) ile 
pazar günü gitmesi (başka bir özel durum) arasın-
da bir bağlantı kurmuş ve ‘’Sinemaya gitmediysek 
pazar olmamıştır’’ şeklinde çıkarımda bulunmuş-
tur. Dolayısıyla bu durum özelden özele akıl yürüt-
me kavramı ile açıklanır.

54. B Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre bire-
yin kendi ihtiyaçlarını ön plana çıkarması ve on-
ları kollaması saf çıkarcı evrenin temel eğilimidir. 
Kurtuluş’un kendisine yardımcı olmayan arkadaş-
larını siteden haberdar etmemesi ve onlara yar-
dım etmemesi saf çıkarcı eğilimdir. 

55. E Piaget’in ahlaki gelişim kuramına göre özerk 
dönemdeki çocuklar karşılaştıkları durumları, 
niyetleri göz önüne alarak değerlendirmeye baş-
larlar ve kuralların değiştirilebileceğine inanırlar. 
Çınar’ın öğretmene şikayet edilse bile bu davra-
nışı kötü niyetle yapmadığını ifade etmesi özerk 
dönemde olduğunu gösterir.

56. E Çocuğun dile ilişkin öğrendiği bir kuralı ilgili ilgisiz 
her yerde kullanmasına aşırı kurallaştırma denir. 
Haluk’un öğrendiği bir kuralı her yere uygulaması 
söz konusu ki bu durum aşırı kurallaştırma kavra-
mı ile açıklanır.
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57. D Ergenlik dönemine kızlar ortalama 10,5  erkekler 
ise 12-13 yaş aralığında girmektedir. Dolayısıy-
la kızların genel olarak erkeklere göre ergenliğe 
daha erken girdiği söylenebilir.

58. B Organizmanın bir davranışı öğrenebilecek biyolo-
jik donanıma sahip olması türe özgü hazırbulunuş-
luk ile açıklanır. Köpeğin bisiklet kullanabilmesi, 
bu davranışı yapacak biyolojik alt yapıya sahip ol-
duğunu, panterin kullanamaması ise bu davranışı 
yapacak alt yapıya sahip olmadığını göstermekte-
dir.

59. D Öğrenilecek bilgilerin zihnimizdeki bilgilerle çağ-
rışım oluşturması öğrenmeyi kolaylaştırır. Esra 
Hanım’ın dizi karakterlerinden örnekler vererek 
dersini anlatması öğrencilerin bildikleri karakter-
lerle konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktır.

60. E Organizmada olumlu tepki yaratan bir uyarıcının 
olumsuz tepki yaratacak başka bir uyarıcıyla eş-
leşmesine bağlı olarak başlangıçtaki olumlu tepki-
nin yok edilmesine itici uyarıcıya koşullama denir. 
Selma Hanım’ın eşini mide bulantısına(itici uya-
rıcı) koşullayarak alkolü bıraktırması itici uyarıcı-
ya koşullama yoluyla davranış kontrolü yöntemini 
kullandığını gösterir.

61. A Organizmanın aynı uyarıcıya farklı tepkiler göster-
mesi tepki genellemesidir. Orhan’ın teyzesini her 
geldiğinde farklı şekilde karşılaması tepki genelle-
mesi ile açıklanır.

62. C Organizmanın birden fazla sabit sayıda davranı-
şının ardından pekiştirilmesi sabit oranlı pekiş-
tirmedir. Erol Bey’in her 10 parça (sabit sayıda 
davranış) diktiklerinde 2 saat fazla mesai vermesi 
sabit oranlı tarifedir.
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63. D Organizma bir davranışta bulunduktan sonra eğer 
hoşuna gidecek bir uyarıcı ile karşılaşırsa o dav-
ranışı tekrar etme olasılığı artar ki bu durum etki 
yasasıyla açıklanır. Gamze’nin sınava çalışıp ba-
şarılı olmasının ardından diğer sınavlara da çalış-
ması etki yasası ile açıklanır.

64. A Murat Bey’in yaptığı gezide anı diye tanımlanacak 
yaşantıları hatırlaması anısal belleğinin güçlü ol-
duğunu göstermektedir.

65. B Özellikle yabancı dil öğreniminde kullanılan bu 
yöntemde öğrenilecek sözcüğün bilindik bir söz-
cükle eşleştirilip akılda tutulmasına anahtar söz-
cük yöntemi denir. Söz konusu durumda Özlem 
Hanım’ın kullandığı yöntem de anahtar sözcük 
yöntemidir.

66. E Belli bir sırayla öğrenilen bilgilerden başta öğre-
nilenlerin sonrakilerden daha iyi hatırlanmasına 
öncelik etkisi; sonra öğrenilenlerin baştakilerden 
daha kolay hatırlanmasına sonralık etkisi denir. 
Musa’nın sonra öğrendiği Aristoteles’in varlık an-
layışını daha iyi hatırlaması sonralık etkisiyle açık-
lanır.

67. C Bireyin başkalarının olumlu sonuçlanan davranış-
larını görüp o davranışları yapma isteği duyma-
sı dolaylı güdülenme kavramı ile açıklanır. Serkan 
Bey’in başarı personeli diğer personeller önünde 
ödüllendirmesi, diğer personellerde dolaylı güdü 
yaratma amaçlıdır.

68. B Öz yeterlilik algısı, bireyin kendi yeteneklerine 
olan inancını yansıtır. Herhangi bir problemle kar-
şılaşan bireyin o problemi çözebileceğine inan-
ması ve kendine güvenmesi öz yeterlilik algısının 
yüksek,çözemeyeceğini düşünmesi ise öz yeterli-
lik algısının düşük olduğunu gösterir. Söz konusu 
durumda Nihat’ın TUS’u kazanamayacağını dü-
şünmesi öz yeterlilik kapasitesinin düşük olduğu-
nu gösterir.
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69. A Yapılandırmacı kurama göre; öğrenme sürecinin 
başında öğrencinin konuya dikkatini çekmek ge-
reklidir. Deniz Öğretmen’in bu uygulaması dikkat 
çekmek için yapılmış bir uygulamadır.

 

70. D Medya okuryazarlığı günlük dilde radyo, televiz-
yon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı ba-
sın organlarına erişmek, kritik bir şekilde okumak, 
yargılamak, yaratmak için kullanılan bir terimdir. 
Dolayısıyla medyanın kullandığı dile eleştirel bir 
gözle bakıp haberlerin veriliş tarzı, şiddet içeren 
unsurlar ya da cinsiyetçi ve hatalı haber sunumla-
rına ilişkin olumsuz etkilerinden öğrencileri koru-
maya dönük bu çabanın temel işlevi önleyiciliktir.

71. B Holland’ın tipoloji kuramında 6 kişilik tipi bulun-
maktadır. Bu tipler; gerçekçi, araştırmacı, yaratıcı, 
sosyal, girişimci ve gelenekseldir. Öncülde bah-
sedilen sosyal tipler psikolojik danışmanlık, halkla 
ilişkiler uzmanlığı gibi işlerde çalışanlardır. Fakat 
B seçeneğinde verilen kütüphanecilik mesleğini 
seçenler Holland’a göre geleneksel tiplerdir.

72. C Mesleki gelişim kuramları birbirinden oldukça 
farklılaşabilen perspektiflere sahiptir. Bu kuramlar 
arasında yer alan şans kuramları meslek seçimin-
de şansa oldukça fazla önem vermesiyle diğer 
yaklaşımlardan ayrılır. Bu yaklaşıma göre meslek 
seçimlerimiz doğru zamanda doğru yerde bulun-
makla da doğrudan ilgilidir.

73. A Gözlem tekniklerinin tamamı öznel değerlendirme 
kapsamında yer alır, dolayısıyla bu gözlemlerde 
hata oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Öncülde 
verilen durumda da bu hatalardan biri olan gözlem 
yetersizliği hatası yaşanmıştır. Çünkü gözlemci 
yeter süre ayırarak gerekli gözlemi gerçekleştir-
memiştir.

74. E Bireyi tanıma teknikleri arasında yer alan ve ger-
çekleşen olayın ya da vakanın ayrıntılı bir şekil-
de kayıt altına alınması olarak tanımlanan teknik 
vaka kaydı tekniğidir. Fuat Bey’in dersi sırasında 
tuhaf davranışlar sergileyen öğrencisi için uygula-
dığı teknikte vaka kaydı ya da anekdot olarak ad-
landırılmaktadır.
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75. E Mesleki standartların oluşması ve uygulamada 
ortak bir bakış açısının oluşması için bireyi tanıma 
teknikleri belirli ilkeleri esas alarak uygulanmak-
tadır. Bu ilklerden bazıları A, B, C ve D seçenek-
lerinde yer alırken E seçeneğinde yer alan ifade 
hatalıdır. Çünkü birey tüm yönleriyle tanınmalıdır.

76. D Danışma süreçlerinde psikolojik danışman tara-
fından kullanılan, danışma sürecini ileri götürmek 
için iyileştirici bir ortam oluşturmak amacıyla kul-
lanılan tüm iletişim becerileri terapötik beceriler 
olarak geçer. Bu becerilerden biri olan ve öncülde 
sorulan beceri de asgari düzeyde teşvik becerisi-
dir. Bu beceri; danışanın daha fazla konuşmasını 
ve konuşma sürecinde devamlılığı arttırmak için 
“hıımmm, evet, örnek ver ya da baş sallamalar” 
şeklinde kullanılır.

77. E Danışma ilişkisinde yaşanan etkileşim yalnız-
ca sözler üzerinden değil sözel olmayan unsur-
lar üzerinden de gerçekleşir. Söylediklerine ilişkin 
psikolojik danışmanın verdiği tepkinin empatik ol-
ması ilk olarak danışanın sözel olmayan, sonra-
sında sözel tepkilerinden rahatlıkla anlaşılabilir. 
Danışan gülümseyerek ya da başıyla onaylarak 
da bu tepkiyi verebileceği gibi, “evet tam da öyle” 
diyerek anlaşıldığını ifade edebilir.

78. C Okullarda sunulan rehberlik hizmetlerinin işlevleri 
arasında çeşitli farklılıklar söz konusudur. Öncül-
de ergenliğe, yani yeni bir gelişim dönemine giren 
öğrenciye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Rehberli-
ğin uyum sağlayıcı işlevi Kübra’nın yeni durumuna 
uyum sağlamasını, kendi iç ve dış dünyası arasın-
da bir denge kurabilmesine yardımcı olunmasını 
sağlar.

79. B Barış’ın görüşme sürecinde zihninde geçen dü-
şünceleri olduğu gibi aktarmasına yol açan ve 
“Bunların aramızda kalacağını inanıyorum” diye-
rek yoğun şekilde vurguladığı rehberlik ilkesi gizli-
liktir.

80. E Kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Bireysel-
leştirilmiş Eğitim Programı’nın hazırlık aşamasın-
da BEP komisyonu üyeleri RAM’lardan, okullarda 
kullanılan kılavuz kitaplardan, öğrencinin ailesin-
den, öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumun-
dan, öğretmenlerinden ve  gezerek özel eğitim 
dersi veren öğretmenden destek alabilir. Fakat bu 
grubun içinde İlçe Özel Eğitim Değerlendirme Ku-
rulu yoktur.

Çözüm Bitti.
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