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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. B Soru öncülünde öğrencilere kazandırılması 
gerektiği vurgulanan değerler, duyuşsal 
özellikteki kazanımlardır. Bu doğrultuda 
bahsedilen becerilerin kazandırılmasında A, C, 
D ve E seçeneklerinde yer alan uygulamalardan 
yararlanılması etkili olur. Ancak bilişsel 
çıraklık, psikomotor ve bilişsel becerilerin 
kazandırılmasında etkilidir.

2. C Öncülünde verilenler öğretmenin, altı 
şapkalı düşünme tekniğinden yararlandığını 
göstermektedir. Bu teknikte, öğrenciler bir duruma 
farklı bakış açılarıyla yaklaşarak karar vermeye 
çalışırlar. Belirtilen renklerde şapkalar kullanılarak 
bir duruma; tarafsız, olumlu, olumsuz, duygusal 
ve yaratıcı açılardan yaklaşılır.

3. A İş birlikli öğrenme süreçlerinde B, C, D ve E 
seçeneklerinde verilenlerin yapılması uygundur. 
Ancak bu öğrenme süreçlerinde, başarı 
da başarısızlıkta bireysel değil grup olarak 
değerlendirilir. Bundan dolayı bireysel ödül yerine 
grup ödülü anlayışı hâkimdir.

4. E Balık kılçığı diyagramı, bir problemin altında yatan 
nedenlerin belirlenmesini ve bunların sonuçlarla 
ilişkilendirilmesini sağlayan görseldir. Bu görselin 
A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen özelliklere 
sahip olduğu söylenebilir. Ancak bilişsel bir 
etkinlik olan balık kılçığının tutum ve becerileri 
ortaya çıkarmak gibi bir özelliği yoktur.

5. D Öğrencilere zor ve karmaşık bir beceri ya da bilgi 
kazandırılmaya çalışırken bunu kolaylaştırmanın 
yollarından biri de küçük parçalara ayırarak 
öğretimi gerçekleştirmektir. Bundan dolayı 
soru öncülünde bahsedilen öğretmenin “küçük 
adımlar” ilkesine uygun bir düzenleme ile süreci 
tekrarlaması daha etkili olur.

6. B Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin yaşamsal 
sorunları araştırarak ve bilimsel bir tutumla 
çözümler üreterek gerçekleştirilen öğretim 
süreçleridir. Bu doğrultuda öğrencilere sorulacak 
sorunların çözüm üretmeyi gerektiren ve üst 
düzey düşünmeye yönlendiren problem durumları 
içermesi gerekir. Ancak B seçeneğinde belirtilen 
soru, temel düzeyde bir düşünme sürecini 
gerektirdiği ve bir problem durumu içermediği için 
bu yaklaşıma uygun değildir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. A Öncülde verilen durumda öğrencinin kendisine 
yönelik gerçekleştirmiş olduğu sorgulama, içe 
dönük zekâ kapsamında yer alır. Bu zekâ boyut, 
bireyin kendisini tanımasını, güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkında olmasını, öze değerlendirme 
yapabilmesini ifade eder.

8. C Tam öğrenme yaklaşımı, öğretimin başında yeterli 
giriş şartları sağlandığında ve kaliteli bir öğretim 
hizmeti sunulduğunda tüm öğrencilerin istenilen 
seviyeye ulaşabileceğini savunur. Bu doğrultuda 
seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde 
belirtilen bir durumda öğretmenin, tam öğrenme 
yaklaşımından yararlanması gerektiği söylenebilir.

9. E Öncülde bahsedilen uygulama konuşma halkası 
tekniğini örneklendirmektedir. Bu teknikte 
öğrenciler yüz yüze iletişim sağlayacak bir 
düzende oturur ve bir konuşma cismi belirlenir. 
Ardından herkes sırayla durumdaki kişinin 
yerine kendini koyarak duygu ve düşüncelerini 
açıklar. Çember tekniğinde ise süreç bu teknikten 
farklıdır. Çemberde öğrenciler bir konuyla ilgili 
olarak düşüncelerini sırayla açıklar ve bu görüşler 
bir görevli tarafından not edilir.

10. A Soru öncülünde bahsedilen süreç incelendiğinde 
buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının benimsendiği 
görülmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin aktif 
yaşantılar yoluyla kavram, ilke ve genellemelere 
ulaşması gerektiğini ifade eder. Sorular, örnekler, 
gözlemler, incelemeler ve deneyler üzerinden 
aktif öğrenme yaşantıları sağlanabilir. Öğrenciler 
özelden genele doğru bir aşamalandırma ile 
tümevarım yoluyla sonuçlara ulaşırlar. Araştırma 
yoluyla öğrenme süreçlerinde ise öğrenciler, 
bilimsel süreç adımlarını takip ederek ve 
birincil kaynaklar üzerinden özgün bilgi yapıları 
oluştururlar.

11. E Bireysel farklılıkların yüksek olduğu bir sınıf 
ortamında, öğrencilerin bu bireysel yetenek 
ve ihtiyaçlarına uygun yaşantıların sağlanması 
gerekir. Bu doğrultuda seçeneklerde verilenler 
incelendiğinde bireyselleştirilmiş öğretim 
yaklaşımının kullanılması daha uygun olacaktır.

12. D Öğrencilerin yaşanmış ya da yaşanabilecek 
türden olayları incelemelerini, bu olaydaki soruna 
ilişkin alternatif çözümler üretmelerini amaçlayan 
öğretim yöntemi örnek olaydır. Bu yöntemin 
kullanıldığı süreçlerde A, B, C ve E seçeneklerinde 
verilenlerin yapılması etkili olur. Ancak yakında 
uzağa ilkesi gereği seçilen örnek olayların 
öğrencilerin yaşadıkları çevreden seçilmesi daha 
doğrudur.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

13. C Öncülde verilenler incelendiğinde lateral (yanal, 
saçaklı) düşünme becerisinin vurgulandığı 
görülmektedir. Bu düşünme becerisi, bireyin 
olaylara farklı bakış açılarıyla sistematik bir 
şekilde yaklaşmasını ve çok yönlü düşünerek 
kararlar almasını ifade eder.

14. A Tam öğrenme yaklaşımı, öğretimin başında yeterli 
giriş şartları sağlandığında ve kaliteli bir öğretim 
hizmeti sunulduğunda tüm öğrencilerin istenilen 
seviyeye ulaşabileceğini savunur. Bundan dolayı 
mutlak ölçüte bağlı kalarak değerlendirmenin 
yapıldığı tam öğrenme yaklaşımı, özellikle 
hayati sonuçlar doğurabilecek meslek ve işlerin 
eğitiminde kullanılmalıdır.

15. B A, C, D ve E seçeneğinde verilenlerin gösterip 
yaptırma yönteminin özellikleri arasında yer 
aldığı söylenebilir. Ancak bu yöntemin etkili 
şekilde uygulanabilmesi için öğretici davranışın 
gösterimini gerçekleştirdikten sonra öğrencilerin 
de yeterli alıştırma ve tekrarı yapması gerekir. 
Bundan dolayı istisnai bir durum bulunmadığı 
sürece etkinliğe katılım öğrenci isteğine 
bırakılmamalıdır.

16. E Öğrencilere demokrasi, saygı, hoşgörü ve duyarlı 
olma gibi duyuşsal özellikleri kazandırmanın 
en iyi yolu sınıf ortamında uygulamalı olarak 
gerçekleştirilmesini sağlamak için, yaparak 
yaşayarak öğrenme (etkin katılım) ilkesinin dikkate 
alınması gerekir. Bu şekilde öğrenciler belirtilen 
becerileri yaşayarak daha etkili içselleştirecektir.

17. A Proje tabanlı öğrenme süreçlerinde seçilen 
proje konularının ilk olarak istendik davranışlara 
yani öğretim programının kazanımlarına uygun 
şekilde belirlenmesi gerekir. Çünkü öğretim, 
istendik yönde gerçekleştirilen planlı bir süreçtir 
ve temel çıkış noktası dersin hedefleri olmalıdır. 
Diğer seçeneklerde belirtilen unsurlar hedeflerin 
ardından dikkate alınmalıdır.

18. C Soru öncülünde bahsedilen özellikler kavram 
haritası uygulamasına aittir. Kavramlar arasındaki 
ilişkilerin somut şekilde görülmesini sağlayan bu 
görseller, anlamlı öğrenmeler gerçekleştirilmesine 
hizmet eder. Kavramları ilişkilendirmek için çekilen 
okların üzerine bağlantı ifadelerinin belirtilmesi 
oldukça önemlidir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

19. B Öncülde bahsedilen süreç incelendiğinde çember 
tekniğinden yararlanıldığı görülmektedir. Çember 
tekniğinde, yüz yüze iletişim sağlayacak bir düzen 
oluşturulur ve başkan, süre tutucu, sekreter gibi 
görevliler seçilir. Çemberdeki öğrenciler sırayla 
konu hakkındaki düşüncelerini ifade eder ve 
bunlar not edilir. Uygulama sürecinde her öğrenci 
sırayla ve eşit sürede söz hakkı alabilir.

20. B Öğrencilerin bir problem durumuna ilişkin çok 
sayıda yaratıcı fikri kısa sürede üretmelerini 
sağlayan öğretim tekniği beyin fırtınasıdır. Bundan 
dolayı öğrencilerin problemlere sınırlama olmadan 
çözümler üretmelerini isteyen bir öğretmenin, 
diğer seçeneklerde verilenlere göre beyin fırtınası 
tekniğinden yararlanmaları daha etkili olur.

21. D Dinleyiciyi belirlenen konunun çeşitli yönleriyle 
ilgili aydınlatmak amacıyla rahat bir ortamda 
her üyenin üzerinde görüş belirteceği ve 
derinlemesine analizler yapabileceği tartışma 
tekniği paneldir. Panelde, konu hakkında yeterli 
bilgiye sahip bir grup (2 – 5 kişi) belirlenen konuyu 
dinleyici önünde farklı açılardan ve derinlemesine 
tartışır. Bu sürecin ardından dinleyiciler merak 
ettikleriyle ilgili olarak sorular da sorabilirler. 
Forum tekniği ise dinleyicinin sürecin tamamına 
soru ve görüleriyle katıldığı bir tartışma tekniğidir.

22. B Çağdaş eğitim anlayışı sınıf yönetimini, verimli 
bir öğrenme ortamı ve ilişki düzeni oluşturulması 
olarak ifade eder. Bundan dolayı çağdaş anlayışı 
benimseyen bir öğretmenin B seçeneğinde 
belirtilen görüşe sahip olması beklenmez.

23. D Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen 
davranışlar karşısında öncelikle bu davranışın 
kaynağını ve nedenlerini araştırmaları gerekir. Bu 
şekilde daha etkili ve kalıcı çözümler üretebilirler.

24. E Soru öncülünde bahsedilen liderlik türü 
öğretimseldir. Dağ ve Göktürk’e göre öğretimsel 
liderlik, Öğretim üzerinde odaklaşan bir liderlik 
türüdür. Bu liderlik yaklaşımında sınıf çevresinin 
tamamen öğretime yönelik ve üretken bir çevre 
olarak düzenlenmesi hedeflenmiştir. Sınıf liderinin 
görevi öğretim ortamında kaliteyi arttırmaktır.
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25. A MEB tarafından 2017 yılında yayımlanan kılavuza 
göre “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” şu 
şekilde kategorize edilmiştir.

A Mesleki Bilgi B Mesleki Beceri C Tutum ve Değerler

A1. Alan Bilgisi B1. Eğitim Öğretimi 
Planlama

C1. Millî, Manevi ve Ev-
rensel Değerler

Alanında sorgulayı-
cı bakış açısını kap-
sayacak şekilde ileri 
düzeyde kurumsal, 

metodojik ve olgusal 
bilgiye sahiptir.

Eğitim öğretim süreç-
lerini etkin bir şekilde 

planlar.

Millî, manevi ve evrensel 
değerleri gözetir.

A2. Alan Eğitimi 
Bilgisi

B2. Öğrenme Or-
tamları Oluşturma

C2. Öğrenciye Yak-
laşım

Alanının öğretim 
programına ve peda-
gojik alan bilgisine 

hâkimdir.

Bütün öğrenciler için 
etkili öğrenmenin 
gerçekleşebilece-

ği sağlıklı ve güvenli 
öğrenme oramları ile 
uygun öğretim mater-

yalleri hazırlar.

Öğrencilerin gelişimi-
ni destekleyici tutum 

sergiler.

A3. Mevzuat Bilgisi
B3. Öğretme ve Öğ-
renme Sürecini yö-

netme
C3. İletişim ve İş Birliği

Birey ve öğretmen 
olarak görev, hak ve 
sorumluluklarına iliş-
kin mevzuata uygun 

davranır.

Öğretme ve öğrenme 
sürecini etkili bir şe-

kilde yürütür.

Öğrenci, meslektaş, aile 
ve eğitimin diğer paydaş-
ları ile etkili iletişim ve iş 

birliği kurar.

B4. Ölçme ve De-
ğerlendirme

C4. kişisel ve Mesleki 
Gelişim

Ölçme ve değerlen-
dirme, yöntem, teknik 
ve araçlarını amacına 

uygun kullanır.

Öz değerlendirme yapa-
rak, kişisel ve mesleki 

gelişimine yönelik çalış-
malara katılır.

26. C Sınıfın yapısal özelliklerine ilişkin soru öncülünde 
verilen açıklama tahmin edememe (öngörülmezlik) 
ile ilgilidir. Bu özellik, çok iyi planlama yapılsa bile 
sınıfta beklenmedik durumların yaşanabileceğini 
ifade eder.

27. E A, B, C ve D seçeneğinde verilenler ders kitabı 
seçiminde dikkate alınması gereken kriterler 
arasında gösterilebilir. Ancak ders kitaplarının 
konu alanıyla ilgili tüm bilgileri değil, hedefler 
doğrultusunda yeterli bilgi içermesi gerekir.

28. C Görsel tasarım ilkelerinden yakınlık, yan yan durun 
ögelerin birbiriyle ilişkili olarak algılanacağını ifade 
eder. Bundan dolayı aralarında ilişki bulunmayan 
ögelerin birbirlerinden uzak konumlara 
yerleştirilmesi gerektiğini vurgular.

29. A İlk yardım dersinde; yaralanmalar karşısında 
yapılacak ilk müdahaleyle ilgili teknikleri 
öğrencilerine göstermeyi ve onlara doğru 
müdahale etme becerilerini kazandırmayı 
amaçlamayan bir öğretmenin, modeller üzerinden 
öğretimi gerçekleştirmesi daha doğru olur. Çünkü 
riskli durumlarda gerçek unsurlar yerine onun 
temsili olan yapay materyallerin kullanılması 
yaşanabilecek olumsuzlukların sonuçlarını 
minimize eder.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

30. C Öncülde belirtilen I, II, IV ve V numaralı ifadelerin 
yazılı doküman hazırlamaya yönelik doğru 
işlemler açıkladığı söylenebilir. Ancak yazılı 
doküman hazırlanırken; uzun metinlerin tek sütun 
olarak oluşturmak ve vurgulama için tümü büyük 
harflerle yazılmış ifadelerden kaçınmak gerekir.

31. D Öğretmenlerin öğrenme öğretme uygulamalarına 
eğitim teknolojilerini bütünleştirmek için A, 
B, C ve E seçeneklerinde belirtilen işlemleri 
gerçekleştirmeleri etkili olur. Ancak öğretmenlerin 
hedefler doğrultusunda uygun materyali 
kullanmaları gerekir. Aynı anda birden çok 
materyalin işe koşulması öğretim sürecinin 
karmaşık hale getirecektir.

32. B Uygulanmakta olan öğretim programları 
değerlendirilirken birincil veri kaynağı olan 
öğrenme ortamından ve oradan elde edilen verilere 
aracılık eden kaynaklardan yararlanılmalıdır. A, C, 
D ve E seçeneklerinde belirtilenler bu kaynaklara 
örnektir. Ancak idari yazışmalar ve yönetmelikler 
bunlar arasında yer almaz.

33. B Bir öğretim programı hazırlanırken “Öğrencilerin 
belirlenen kazanımlara ulaşmaları için neler 
öğretilmelidir?” sorusuna program geliştirme 
sürecinin tasarlama aşamasında cevap 
aranır. Program geliştirme süreci; planlama, 
tasarlama, deneme, değerlendirme, düzeltme ve 
yaygınlaştırma aşamalarından oluşur. Bunlardan 
tasarlama aşaması, programın ögelerinin 
oluşturulduğu kısımdır. Soru kökünde belirtilen 
soru da bu ögelerden biri olan eğitim durumlarına 
yöneliktir.

34. A Program geliştirme; hedeflere göre içeriğin, 
hedeflere ve içeriğe göre eğitim durumlarının, 
hedefler, içerik ve eğitim durumlarına göre 
değerlendirmenin belirlendiği, düzenlendiği ve 
uygulandığı bir süreçtir. Bu açıklama program 
ögeleri arasındaki dinamik ilişkilere vurgu 
yapmaktadır.

35. E Hayat bilgisi dersi kapsamında öğrencilerden 
ulaşmaları beklenen “Bir görüşe katılıp 
katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar 
yazar.” kazanımı Bloom’un taksonomisine göre 
“kavrama” düzeyinde yar alır. Kavrama düzeyi, 
öğrencilerin öğrendiklerini yorumlamalarını, 
bunlara ilişkin anladıklarını yazılı veya sözlü 
olarak kendi ifadeleriyle açıklamaları gerektiğini 
belirtir.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

36. D Öncülde bahsedilen durumda kullanılması 
gereken içerik düzenleme yaklaşımı doğrusaldır. 
Bu yaklaşım, aralarında ön koşul ilişkisi bulunan 
konuların aşamalı, sıralı ve ardışık şekilde 
düzenlenmesi gerektiğini vurgular.

37. C A. Ölçme: Herhangi bir özelliğin gözlemlenerek 
gözlem sonucunun sayı ya da sembolle ifade 
edilmesi sürecidir. Ör: Fadile matematik dersi 
tutum testinden 36 puan aldı.
B ve E aynı kavramlardır. Ölçüm(ölçme sonucu): 
Bir ölçme işleminin sonunda elde edilen sayı ya 
da semboldür. Ör: 36 puan.
D. Ölçüt: Değerlendirme yapabilmek, hüküm 
ya da karar verebilmek için ölçme sonuçlarının 
karşılaştırıldığı bir referans(kriter) değer ya da 
tipik bir kesme puandır. Ör: Matematik tutum 
testinden 30’un altında puan alanlar sözel alana 
yönlendirileceklerdir. 
C. Ölçme Kuralı: Ölçülecek özelliğin hangi miktarına 
ne kadar değer verileceğinin belirlenmesine 
ölçme kuralı denir. Ölçme yaparken gelişigüzel bir 
ölçme işlemi olamaz, ölçmeyi bir kural dâhilinde 
gerçekleştirmek gerekir. Ör: Bir likert (dereceli) 
ölçek olan matematik tutum testinin her sorusu en 
az 1, en çok 3 puan değerindedir. (katılmıyorum:1, 
kararsızım:2, katılıyorum:3)

38. A Mutlak değerlendirme genel olarak şu durumlarda 
kullanılır; hayati, kritik durumlarda (doktor, asker, 
pilot, öğretmen eğitiminde), meslek eğitiminde, 
program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının 
tespitinde, öğretmen kanısının kullanılmasında, 
kavram yanılgılarının ve öğrenme eksikliklerinin 
belirlenmesinde(izleme testleri), tam öğrenme 
modelinde, yeterlilik testlerinde.
A seçeneğindeki değerlendirmede, bağıl (norma 
dayalı) değerlendirmede kullanılır.

39. D Sınıflama (kategorilendirme/adlandırma) 
ölçeği: Değişkenleri benzerliklerine 
veya farklılıklarına göre belirli şekilde 
kategorilendirmektir. Miktar belirtmez. Belli bir 
başlangıç noktası yoktur. Sıfırın anlamı yoktur. 
Azlık, çokluk, önemlilik-önemsizlik belirtmez. 
Hiçbir matematiksel işlem yapılamaz.
Sıralama (Dereceleme-Ordinal) ölçeği: 
Değişkenlerin belli bir özelliğe sahip oluş miktarına 
göre (Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, 
başarılıdan başarısıza doğru) sıralandığı ölçektir. 
Sıfırın anlamı yoktur ve birimi değişkendir. Hiçbir 
matematiksel işlem yapılamaz.
Eşit aralıklı (Invertal) ölçekler: Değişkenlerin 
kabul edilmiş bir başlangıç noktasına(keyfi) ve belli 
bir özelliğe göre eşit aralıklarla sıralanmasıdır. 0 
gerçek anlamında kullanılmaz (izafidir, bağıldır, 
keyfidir, tanımlıdır). Sınıflama ve sıralama 
ölçeklerinden farkı bir aralığın belirlenmesi ve bu 
aralığın tekrarlanarak devam etmesidir. Örnek; 
Takvimler, saat ve rakım ölçümleri, ağaçların 
boylarının zeminden ölçülmesi, paralel, meridyen, 
termometre (Celcius), zekâ testleri (IQ), tutum 
ölçekleri, kişilik testleri ve başarı testlerindeki 
standart puanlar vb. Toplama ve çıkarma işlemi 
yapılabilir, çarpma ve bölme yapılamaz, yani kat-
oran yoktur.
Eşit oranlı (Ratio) ölçekler: Nesnelerin belirli bir 
başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe göre 
eşit aralıklarla sıralanmasıdır. 0 noktası gerçek 
anlamında (gerçek yokluk, hiçlik) kullanılır. Bu 
nedenle bu ölçekle elde edilen ölçümler (puanlar) 
ölçülen özelliğin gerçek miktarını belirtir. Aralıklı 
ölçeğin gerçek sıfırlısıdır. Toplama, çıkarma 
çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir.
Mehmet Bey, ağaçların boyunu ölçerken toprağın 
yüzeyini taban almış, ağaçların yerin altındaki 
köklerini dikkate almamıştır. Yani farazi- keyfi- 
bağıl sıfır kullanmıştır. Aralıklı ölçek düzeyinde bir 
ölçüm yapmıştır. Ancak ilk ölçüm ile son ölçümü 
karşılaştırırken kat-oran işlemini kullanmış ve 
oranlı ölçek türünden bir açıklama yapmıştır. 

40. E Öğretmenin öğrencilerine ayrı ayrı sorular sorması 
ve sesli cevaplar alması, yaptıkları işe ilişkin 
olması gereken bilgiye sahip olup olmadıklarını, 
işi yaparken hangi bilişsel süreçleri kullandıklarını 
açığa çıkarmak istemesi ile ilgilidir ki bu durum 
testin yapı geçerliğini yükseltmek amaçlıdır.
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41. D Testte ki soruların 30 dan 20 ye düşürülmesi iç 
tutarlılığı düşürür. Çünkü soruların benzeşme 
düzeyi azalır. Benzer soruların testten çıkarılması 
kapsam geçerliğini olumsuz etkilemez, çünkü 
geriye kalan maddeler dengeli bir şekilde 
kapsamı ölçmeye yeterlidir. Yani kapsam geçerliği 
etkilenmez. Ölçülmek istenen kapsam, 30 yerine 
20 madde ile de ölçülebildiğine göre ve puanlama 
kolaylığı sağlandığı için kullanışlılık artar.

42. D Testin ortalaması (aritmetik ortalama), madde 
güçlüklerinin toplamına eşittir.
Aritmetik Ortalama = 0,80 + 0,08 + 0,50 + 0,60 + 
0,17 + 0,43 + 0 + 0,12 + 1 + 0,30 = 4

43. A Bir maddenin testte kullanılıp kullanılmayacağına 
karar verilirken öncelikle ayırt ediciliğine bakılır. 
Maddenin teste alınabilmesi için ayırt ediciliğinin 
en az 0,30 olması gerekir(–1 ≤ rjx ≤ +1)
Bu durumda; 1, 3, 5 ve 6. maddelerin ayırt 
ediciliklerinin yüksek olduğunu görebiliriz.

44. C Bir maddeyi teste alabilmek için öncelikli olarak 
ayırt ediciliğine bakmalıyız, ardından testi kullanma 
amacımıza göre maddeleri seçeriz. Soruda 
seçme sınavından bahsediyor. Çok sayıda kişi 
içerisinden az sayıda kişi seçmemiz gerekiyorsa 
ayırt ediciliği yüksek maddeler içerisinden güçlük 
düzeyi 0’a yakın olanları seçmemiz gerekir. Yani 
zor soru seçmeliyiz. Bu durumda ayırt ediciliği 
yüksek (0,56 ile) ancak güçlük düzeyi 0’a yakın 
(0,17 ile) olan madde 5. maddedir.

45. E Bir işe ilişkin kritik alt davranışları/işlem 
basamakları (başarım ölçütleri) belirleyen, işin 
hangi basmağının gerçekleşip gerçekleşmediğini 
görme imkânı veren ve her bir işlem basamağının 
gerçekleşme kalitesini de ölçen (çoklu puanlama 
yapan) araç, derecelendirme ölçeğidir.

46. B Test ile ölçülmeye çalışılan beceriler ile 
personelin iş performansları arasında düşük bir 
ilişki söz konusudur. Yani test puanları geleceğe 
dair sağlıklı tahminler vermemiştir. Bu testin 
yordaması düşüktür denebilir.
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47. A Yazılı yoklamalar, üst düzey becerileri ölçmeye 
yeterlidir. Az sayıda sorudan oluşurlar ve kapsam 
geçerlikleri düşüktür. Bilen öğrenciler sorulara 
cevap verir, bilmeyenler cevaplama yapamazlar. 
Dolayısıyla yapı geçerliği yüksek testlerdir. 
Katılımcılar kendi geçmiş yaşantıları yoluyla farklı 
özgün cevaplar üretirler. Ancak açık uçlu testlerin 
puanlama objektifliği düşüktür.

48. C Öğretmenin bazı nedenlerden dolayı bazı 
öğrencilerine fazladan ya da düşükten puan 
vermesi sistematik hata ile ilgilidir. Tüm öğrencilere 
aynı miktarda fazladan ya da düşükten puan 
vermesi sabit hatadır. Öğretmenin nedeni belli 
olmayan hatalı puanlamalar yapması ise tesadüfi 
(raslantısal-random) hatadır.

49. D Gelişim sürecinde belli özelliklerin kazanılması 
açısından organizmanın yaşantıların etkisine 
en açık olduğu zaman aralıklarına kritik dönem 
denir ve bir özellik kendisi açısından geçerli 
kritik dönemde kazanılamadığında sonradan 
kazanılması çok zor veya imkânsız olur. Verilen 
açıklama da bu kavramla ilişkilendirilebilir. 

50. A Erikson’un psikososyal gelişim kuramına 
göre başarılı olma yönünde yeterince 
cesaretlendirilmeyen, başarıları takdir edilmeyen 
çocuklarda yetersizlik duygusu ortaya çıkacaktır. 
Söz konusu uzmanın önerilerine aykırı davranan 
ebeveynlerin çocuklarında da bu duygunun ortaya 
çıkma olasılığı yüksektir. 

51. D Vygotsky’ye göre zihinsel gelişim sosyo - kültürel 
ve tarihsel koşulların etkisiyle gerçekleşen 
bir süreçtir. Dolayısıyla D seçeneğindeki 
ifadenin Vygotsky’nin kuramına uygun olduğu 
söylenemezken diğer seçeneklerdeki ifadeler 
Vygotsky’nin kuramına uygundur. 

52. E Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre bireyin 
başkalarının gözüne hoş görünmek amacıyla 
hareket etmesi iyi çocuk olma evresinin 
özelliklerine işaret eder. Aslan Bey de komşularına 
mahcup olmamak amacıyla hareket ettiğinden 
onun iyi çocuk olma evresinin eğilimlerini 
yansıttığı söylenebilir. 
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53. B Annesinden veya bağlandığı kişiden ayrılırken 
de ona kavuştuğunda da her hangi bir tepki 
göstermeyen çocuklar güvensiz - kaçınan 
bağlanma biçimine sahiptir. Hakan’ın da bu 
bağlanma biçimine sahip olduğu söylenebilir. 

54. E Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 
yaşamının son yıllarında tüm yaşadıklarına dair bir 
değerlendirme yapan ve o güne kadar yaptıklarını 
önemli görüp kendisini hedeflerine ulaşmış 
bularak kendini mutlu hisseden bir yetişkinin 
benlik (ego) bütünlüğü duygusunu kazanması 
beklenir. 

55. C Dil gelişimi sürecinde çocukların tek bir sözcükle 
birçok şeyi anlatmaya çalışmasına morgem 
denmektedir ve bir çocuğun bütün meyvelere 
“elma” demesi de bu kavramla açıklanabilecek bir 
durumdur. 

56. A Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre 
çocukların nesnelerin, olayların veya kişilerin tek 
bir özelliğine dikkat edip aynı anda birden fazla 
özelliği göz önüne alamamasına odaklanma denir. 
Hüseyin de izlediği gösterinin yalnızca sonunu 
hatırlıyor olması odaklanma ile açıklanabilecek 
bir durumdur. 

57. D Gelişim sürecinde organizmada önce genel 
yapılar yani büyük kaslar daha sonra özel yapılar 
küçük kaslar gelişmektedir ve bu durum “Gelişim 
genelden özele doğrudur.” ilkesiyle ifade edilir. 
Verilen durum da bu ilkeyle açıklanabilir. 

58. C Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre bireyin 
bulunduğu durumu korumaya yönelik çaba 
harcaması güvenlik ihtiyacıyla ilgilidir. Cemal 
de işini korumaya yönelik bir çaba içinde 
olduğundan onun bu çabaları güvenlik ihtiyacıyla 
ilişkilendirilebilir. 

59. B Organizmanın yaptığı davranışın sonuçları 
hakkında bilgi edinmesi yani geribildirim 
öğrenmeyi olumlu etkilemektedir. Levent Bey’in 
yaptığı uygulama da bu bilgiyle desteklenebilir. 

60. A Sosyal öğrenme süreci bireyin model alacağı 
davranışa yoğunlaşmasını ifade eden dikkat 
aşamasıyla başlar. Daha sonra davranışı zihinde 
saklamaya işaret eden hatırda tutma daha sonra 
ise davranışı yapma yani uygulama aşaması gelir. 
Son aşama ise yapılan davranışın istendik sonuç 
vermesine bağlı olarak sürdürülme isteğine işaret 
eden güdülenme aşamasıdır. Dolayısıyla Selim’in 
hocaların videolarını özenle izlemesi dikkat 
aşamasıyla ilgilidir. Ayrıca bireyin gözlemlediği 
davranışı kendi koşullarına uyarlayıp kendine 
göre plan-program yapmasına öz düzenleme 
denmektedir. Dolayısıyla II rakamıyla ifade edilen 
durum da öz düzenlemeyle ilgilidir. 
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61. D Klasik koşullanma sürecinde organizmada belli 
bir yaşantının ardından yani öğrenme sürecinin 
ardından tepki yaratmaya başlayan uyarıcılara 
koşullu uyarıcı denirken bu uyarıcılar karşısında 
gösterilen tepkilere koşullu tepki denir. Dolayısıyla 
hamamın önünden geçerken terlemek ancak 
hamamın sıcaklığıyla eşleştikten yani belli bir 
yaşantıdan sonra ortaya çıkan bir tepki olduğundan 
koşullu bir tepki olarak nitelendirilebilir. 

62. D Edimsel koşullanma sürecinde bir davranışın 
hep aynı ödülle pekiştirilmesi o davranışta bir 
azalmaya yol açabilir ki bu durum alışma olarak 
nitelendirilir. Dolayısıyla D seçeneğindeki ifade 
doğrudur. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise 
yanlıştır. 

63. D Klasik koşullanma sürecinde koşullu uyarıcının 
organizmaya koşulsuz uyarıcının geleceğini 
bildirmesi habercilik (olumlu habercilik) ilkesine 
işaret eder. Söz konusu durumda da havanın 
kapalı olması fırtınanın geleceğini bildirdiğinden 
bu durum habercilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir. 

64. B Bilginin dışarıdan alınması, zihinde işlenmesi, 
depolanması ve gerek duyulduğunda geri 
getirilmesi süreçlerini açıklamaya çalışan kuram 
bilgiyi işleme kuramıdır. 

65. E Gestalt kuramına göre karşılaşılan uyarıcılardan 
ön plana çıkanlar şekil olarak algılanırken 
diğerleri zemin olarak algılanır ki bu durum algısal 
örgütleme yasalarından şekil - zemin yasasıyla 
ifade edilir. Sevim öğretmenin sözleri de bu 
yasayla ilişkilendirilebilir. 

66. B Öğrenilecek bilgilerin ilk harflerinden bir bütün 
oluşturularak akılda tutulmasına ilk harf (akrostiş) 
yöntemi denir. Söz konusu öğrencinin de bu 
yöntemi kullandığı söylenebilir. 

67. C Bireyin başkalarının olumsuz sonuçlanan yani 
cezalandırılan davranışlarını görüp o davranışları 
yapmamasına dolaylı ceza denir. Söz konusu 
durumda da Gamze, ablasının olumsuz 
sonuçlanan bir davranışını görmüş ve o davranışı 
yapmamıştır. Dolayısıyla bu durum dolaylı ceza 
kavramına örnek oluşturmaktadır. 

68. B Organizmanın bir davranışı yalnızca bir uyarıcı 
karşısında sergilemesine ayırt etme denmektedir. 
Söz konusu durumda da Nazlı’nın sadece İngilizce 
dersinde sorulara söz almadan yanıt vermesi ayırt 
etme kavramıyla açıklanabilir. 
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69. A Öğrenmelerin birbiri üzerindeki zorlaştırıcı etkisine 
olumsuz aktarma denir. Yani organizmanın bir 
şeyi öğrenmiş olmasının ardından başka bir 
şeyi öğrenmekte zorlanması olumsuz aktarma 
sürecine işaret eder. Haydar’ın söz konusu 
durumu da bu kavramla açıklanabilir. 

70. A Yapılandırmacı kuram bilginin öğrenen tarafından 
oluşturulduğu savunur. Bu kurama göre öğrenme 
sürecinde öğrencinin dikkatini konuya çekmek, 
öğrencinin öğrenme materyaliyle etkileşmesini 
sağlamak, yeri geldiğinde ufak açıklamalarla 
öğrenciye rehberlik etmek, öğrencinin bilgiyi 
yaşamla ilişkilendirmesini sağlamak ve tüm 
öğrenme sürecini göz önüne alarak değerlendirme 
yapmak gerekir. Dolayısıyla bu kuramı 
benimseyen bir öğretmenin öğrenci başarısını 
dönem sonunda yapacağı sınavla belirlemeye 
çalışması beklenmez. 

71. C Çağdaş eğitim anlayışı geleneksel eğitimin, 
öğrencileri tek yönlü yani sadece bilişsel yönden 
geliştirmesine karşı çıkmış ve öğrencilerin tüm 
yönleriyle geliştirilmeleri ve öğrenci ihtiyaçlarının 
merkeze alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu 
amaçla da yeni bir hizmet grubuna yer vermiştir. Bu 
hizmet grubu öğrenci kişilik hizmetleridir. Öğrenci 
kişilik hizmetleri kapsamında; psikolojik danışma, 
sosyal ve kültürel hizmetler gibi çalışmalar yer alır. 
Ancak C seçeneğinde verilen akademik başarıya 
önem verilmesi geleneksel eğitimin bir özelliğidir. 
Bu yönüyle çağdaş eğitimin sürece kattıkları 
arasında gösterilemez.

72. C Okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında; 
oryantasyon, bireyi tanıma, müşavirlik, psikolojik 
danışma, yöneltme ve izleme gibi birçok rehberlik 
hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetlerden bireyi 
tanıma hizmetleri, gerek rehberlik gerekse eğitim 
hizmetlerinin sunulmasında bireylerin özelliklerini 
ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılır. Ancak bireyi 
tanıma hizmetlerinde en temel amaç, bireylerin 
kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Bu 
durum, C seçeneğinde ifade edilmiştir. Sorunun 
cevabı C seçeneği olmalıdır. 

73. E Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında 
uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar 
rehberliğin ilkeleri olarak adlandırılır. Rehberlik 
ilkelerinden gönüllülük ilkesi; bireylerin rehberlik 
hizmetlerinden faydalanamaya istekli olmaları 
anlamındadır. Farklı bir ifadeyle bireylere rehberlik 
hizmetlerinden faydalanmaları konusunda baskı 
ve zorlama yapılamaz. Ancak öğrencinin hayati 
bir durumu veya istismar söz konusuysa gönüllü 
olunmasa da gerekli çalışmaların yapılması 
gerekir. C seçeneğinde bir fiziksel istismar söz 
konusu olduğundan durumun rehberlik servisine 
bildirilmesinde bir ihlal söz konusu değildir. E 
seçeneğinde öğrencilerin rehberlik etkinliğine 
katılmaya zorlandıkları görülmektedir. Öğretmen 
bu davranışıyla gönüllülük ilkesini ihlal etmiş olur. 
Sorunun cevabı E seçeneği olmalıdır. 

74. D Rehberlik hizmetleri bazen bir bireyle yüz yüze 
çalışılarak sunulabilirken bazen birden fazla bireye 
aynı anda sunulabilir. Birden fazla bireyle yapılan 
rehberlik çalışmaları grupla rehberlik olarak 
adlandırılır. Cenk Bey, velilerine yönelik müşavirlik 
hizmeti sunmuştur. Birden fazla velisiyle aynı 
anda çalıştığı için yapılan çalışma grup rehberliği 
olarak da değerlendirilebilir. Sorunun cevabı D 
seçeneği olmalıdır.
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75. A Bireylerin içinde bulundukları gelişim dönemine 
özgü mesleki gelişim görevlerini yerine getirme 
düzeyleri mesleki olgunluk olarak adlandırılır. 
Seçenekler içinde mesleki olgunluğu açıklayan 
ifade A seçeneğinde verilmiştir.

76. E Hümanist yaklaşımda; benlik ile ideal benlik 
arasındaki fark açıldıkça öz saygı düşer, fark 
azaldıkça da yükselir. Öz saygısı yüksek bireyler 
kendi gerçekliğini kabul eden ve bu özellikleriyle 
barışık yaşam süren bireylerdir. Öz saygısı 
yüksek bireylerde aşağılayıcı dil kullanımı ve 
diğer insanları aşağılama gibi davranışlar pek 
görülmez. Bu nedenle E seçeneğinde verilenler 
öz saygısı yüksek bireylerin özellikleri arasında 
gösterilemez. 

77. A Bir bireyin başka bir kimse hakkında duyu 
organlarıyla bilgi toplaması gözlem tekniği olarak 
adlandırılır. Gözlem öncesi nelerin gözleneceği 
belirlenmeli ve gözlenecek davranışlar açık ve net 
olmalıdır. Güvenirliği arttırmak amacıyla gözlem 
farklı ortamlarda tekrarlanmalı ve birden fazla 
gözlemci kullanılmalıdır. Ayrıca davranışların 
gözden kaçmaması için de her seferinde bir öğrenci 
gözlenmelidir. Gözlemcinin öğrenciyi tanıması 
gerekir. Aksi takdirde gözlenen davranışlar 
yorumlanamaz. Örneğin konuşma güçlüğü olan 
bir öğrenci tanınmıyorsa davranışları çok farklı 
değerlendirilecektir. Bu nedenle A seçeneğinde 
verilen bilgi gözlem tekniği için yanlıştır. 

78. E Sosyometri tekniği, bir sınıfın sosyal yapısını, 
arkadaşlık ilişkilerini, liderleri, yalnızları ve sınıfta 
var olan gruplaşmaları belirlemek amacıyla 
uygulanır. Bu sayede sınıfta lider olan, yalnız kalan, 
dışlanan öğrenciler belirlenir ve sosyalleşmelerine 
katkı sağlanabilir. Sosyometrinin uygulanabilmesi 
için öğrencilerin birbirlerini tanıyor olmaları 
gerekir. Ancak uygulanması için öğrencilerin en 
az ortaokul düzeyinde olmaları gerektiği bilgisi 
doğru değildir. Sosyometri okul öncesi dönemden 
itibaren uygulanabilir. 

79. B Her okulda rehberlik hizmetlerinin planlaması ve 
okul genelindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla 
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 
yürütme komisyonu kurulur. Komisyonu kurmak 
ve başkanlık yapmak görevi okul müdürlerinindir. 
Okul müdürünün yanında, müdür yardımcıları, 
psikolojik danışmanlar, her sınıf seviyesinden 
seçilecek sınıf rehber öğretmenleri, disiplin kurulu 
ve aile birliği temsilcisiyle okul öğrenci temsilcisi 
komisyonun üyeleridir. Seçenekler içinde verilen 
milli eğitim müdürlüğü temsilcisi komisyonun 
üyeleri arasında yer almaz.

80. D Çeşitli özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından 
yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı 
farklılık gösteren bireylerin özel eğitime ihtiyacı 
vardır. Özel eğitim hizmetlerinde temel amaç; 
özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin toplumla 
bütünleşmelerini ve kendilerine yeterli duruma 
gelebilmelerini sağlamaktır. Bu bilgiler ışığında 
seçenekler incelendiğinde en uygun ifadenin D 
seçeneğinde verildiği görülmektedir.

Çözüm Bitti.
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