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Başarılar dileriz...

1. Coğrafya öğretmeni Hamza Bey, “Ülkemizdeki 
doğal kaynakları tanır.” kazanımı çerçevesinde, 
Türkiye’de yer alan doğal kaynakları anlatmak 
yerine sadece Ege Bölgesi’ndeki doğal kaynak
ları anlatmıştır. Böylelikle konularda sınırlamaya 
gitmiştir.

Buna göre, Abdullah Bey programın özellik
lerinden hangisini uygulamıştır?

A) Uygulanabilir olma

B) Çerçeve olma

C) Bilimsel olma

D) Değişmez olma

E) İşlevsel olma

3. Eğitim felsefeleri düşünüldüğünde aşağıda- 
kilerden hangisi daimîciiiğin özellikleri ara
sında gösterilemez?

A) Klasik eserler ile eğitim vardır.

B) Maddi değerler ve manevi değerler eğitimi 
vardır.

C) Bilgi doğuştan gelir anlayışı hâkimdir.

D) Buluş yolu stratejisi kullanılır.

E) “Eğitim sağlıklı olan her birey içindir.” anlayı
şı hâkimdir.
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Kpss Doküman Arşivi 
Kpss Kaynak Arşivi

2. - Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu
tarafından hazırlanırlar.

• Çerçeve programlardır.

• Standart ve teoriktir.
• Programın dört temel öğesini içerir.

Posner’a göre program türleri düşünüldü
ğünde yukarıda özellikleri verilen program 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resmî B) Uygulamadaki

C) Geçiştirilen D) Ekstra

E) Örtük

4. Erkin Koray’ın da etkilenmiş olduğu bu tasanm- 
da birey plan ve programdan hoşlanmaz, ders 
zili ve ders programını reddeder. Temelinde 
natüralizmin özellikleri görülürken bireyin özgür 
ve serbest ortamlarda gelişim özelliklerine göre 
sorumluluk alması sağlanır.

Yukarıda verilen bilgiler program tasarlama 
yaklaşımlarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Çocuk merkezli

B) Romantik

C) Hümanist

D) Geniş alan

E) Yaşantı merkezli
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5. Haşan Bey mesleğinde başarılı, idealist bir 
öğretmendir. Yaşının ilerlemesiyle birlikte fazla 
kilolarından şikâyet eden Haşan öğretmen, bir 
diyetisyenden yardım alarak spora başlar ve 
yapmış olduğu egzersizleri yaşamının bir parça
sı hâline getirir.

Buna göre, Bloom’un duyuşsal hedef alanları 
düşünüldüğünde Haşan Bey hangi basamak
ta yer alır?

A) Alma

B) Tepkide bulunma

C) Değer verme

D) Örgütleme

E) Kişilik hâline getirme

7. Dersinde Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’ni 
işleyen Ahmet Öğretmen, öğrencilerden 
Toprak’ın kendi kendine konuştuğunu ve eline 
bir şeyler yazdığını gözlemlemiştir. Öğrencisinin 
ne yaptığına anlam veremeyen Ahmet Bey, 
daha sonradan Toprak’ın tekrar yaptığını ve 
yapmış olduğu tekrarı ellerine yazarak daha 
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiğini anlamıştır.

Buna göre Toprak, üst düzey düşünme bece
rilerinden hangisini kullanmıştır?

A) Analitik •

B) Eleştirel

C) Yaratıcı

D) Üst biliş

E) Yansıtıcı
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6. İlkokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde Kemal 
Bey, “Kurtuluş Savaşı ve Sonuçları" konusuna 
başlarken öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan 
sorular sorarak dersine giriş yapmıştır.

Buna göre, Kemal Bey’in kullanmış olduğu 
öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedefe görelik

B) Somuttan soyuta

C) Öğrenciye görelik

D) Öğrenci düzeyine uygunluk

E) Aktüalite ,
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8. Dersinde ‘Toplum İçi Şiddet” konusunu işleyen 
Kadir öğretmen, toplumdaki kin ve nefretin 
dağılarak büyüyebileceğini vurgulamaya çalış
maktadır. Bu nedenle öğrencilere “Toplum için 
barındırdığımız kin ve nefret, amipin bölünmesi 
gibidir. Amip nasıl mitoz bölünmeyle çoğalıyorsa 
kin ve nefret de çoğalır." der.

Buna göre, Kadir Öğretmen’ ln kullandığı 
öğretim düşünme becerisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tartışma

B) Analoji

C) Örnek olay

D) Anlatım

E) Simülasyon

Diğer sayfaya geçiniz.
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2005 yılından sonra yapılandırmacı eğitim sis
temini benimseyen ülkemizde, öğrenci aktif ve 
merkezde yer almaya başlamıştır. Merkezde yer 
alan öğrenci akranlarıyla iş birliği yaparak çeşitli 
etkinliklerde yer almış ve daha kalıcı öğrenmeler 
gerçekleştirmiştir.

ı
Buna göre, aşağıdaki öğretim modellerinden 
hangisi bu amaca hizmet etmez?

A) Basamaklı öğretim

B) Proje tabanlı öğrenme

C) Kooperatif öğrenme

D) Aktif öğrenme

E) Programlı öğretim

11. Göç kuşları olarak bilinen “V” kuşları, göç zama
nı geldiğinde, gökyüzünde daha rahat hareket 
edip uçabilmek İçin “V” şeklinde uçarlar ve bu 
sayede daha kısa zamanda daha çok yol alır
larken bütün kuşlar bireysel görevlerini yerine 
getirerek grup başarısı için çaba harcarlar.

Buna göre, “V” kuşlarının bu şekilde uçması 
öğrenme - öğretme yaklaşımlarından hangi
siyle açıklanabilir?

A) Aktif öğrenme B) Kubaşık öğrenme

C) Tam öğrenme D) Programlı öğretim

E) Basamaklı öğretim
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10. Ziya Öğretmen süreç içinde; öğreteceği üniteye 
ilişkin öğrencilerin ön bilgilerini tespit etmiş ve 
daha sonra içeriği öğrencilere aktaracağı etkin
likler hazırlamıştır. Öğrencilerin sorulan sorulara 
verdikleri cevaplara ilişkin bilgilendirmede bulun
muş ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
üniteyi öğrenmelerini sağlamıştır. Fakat Seherin 
ünitenin hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ula
şamadığını. yapmış olduğu değerlendirmelerle 
fark etmiş ve Seher’e ünitenin konularını parça
lara ayırarak öğretme etkinliği düzenlemiştir.

Ziya Öğretmen’in kullanmış olduğu öğrenme
- öğretme kuram, aşağıdakilerden hangisi

dir?

A) Tudor destekli öğretim

B) Bireyselleştirilmiş öğretim

C) Okulda öğretim

D) Programlı öğretim

E) Tam öğrenme

i  12.UJ03
Ortaöğretim 3. sınıf öğrencisi Mustafa, yapacak 
olduğu etkinlik çerçevesinde Ömer Seyfettin’in 
kitaplarını ezberden söylemiş ve daha sonra 
söylemiş olduğu kitapların yorumlamasını yapa
rak özetini çıkarmıştır.

Basamaklı öğretim modeli düşünüldüğünde 
Mustafa hangi aşamada yer alır?

A) 1. aşama

B) 2. aşama

C) 3. aşama

D) 4. aşama

E) 5. aşama

Diğer sayfaya seçiniz.
t 5
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13. Fizik öğretmeni Nural Hanım, dönemlik ya da 
yıllık gruplar düzenleyerek öğrencilerin eksikle
rine göre gruplar oluşturmuştur. Bu çalışmadaki 
amacının öğrencilerin yıllık ya da dönemlik 
olması gereken bilgi ve becerilerini belli bir sıra 
içerisinde tamamlayarak süreci yönlendirmek 
olduğunu söylemiştir.

Buna göre, Nural Hanım’ın kullanmış olduğu 
öğretim yöntem, teknik veya yaklaşımı aşağı- 
dakilerden hangisidir?
A) Planlı grup çalışmaları
B) Beceri geliştirme çalışmaları

C) Dönüşümlü günlük çalışmalar
D) Düzey geliştirme çalışmaları

E) Basamaklı öğretim

15. Aşağıdakilerden hangisi buluş y o lu y la

tim stratejisinin özellikleri arasında gösterıj: 
mez?
A) öğrenci aktif ve merkezdedir.
B) öğretmen rehber / kılavuzdur.
C) Bloom’un bilişsel alan taksonom isine g" 

uygulama basamağı ve üstü davranışlar

kazandırır.
D) Öğrenme gerçekleşirken tümevarımsal bir 

anlayış vardır.
E) Sezgisel düşünme vardır.

14. Bu öğretim modelinde, göz önünde bulunduru
lan iki durum vardır. Bunlardan birincisi olasılık; 
İkincisi ise birlikteliktir. Bireyin bir olay karşısında 
kesinlik aramaması gerektiğini, ihtimaller üze
rinde düşünmenin önemli olduğunu ve olayların 
birbirinden ayrı gerçekleştiğini düşünmemesi 
gerektiğini savunmuştur.

Buna göre, özellikleri verilen öğretme-öğren- 
me yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel öğretim

B) Çoklu zekâ

C) Kuantum öğrenme

D) Işbirlikli öğrenme

E) Yaşantı temelli öğrenme

16. Matematik öğretmeni Münir Bey, dönem sonun
da öğrencilerini sınav yapmayacağını, sınav 
yerine sınıfında altışar kişilik iki grup oluştura
rak birinci grubu uzman grup, ikinci grubu ise 
öğrenci grubu olarak görevlendireceğini söyler. 
Sınıftaki diğer öğrencilerin ise dinleyici olarak 
sürece katılacağını ve her iki grup sunumunu 
tamamladıktan sonra dinleyici durumunda olan 
öğrencilerin sorular sorabileceğini belirtir.

Buna göre, Münir Bey’in kullanmış olduğu 
öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakiler* 
den hangisidir?

A) Kollegyum

B) Münazara

C) Açıkoturum
D) Zıtparel

E) Örnek olay

6 £%r sayfaya geçiniz.
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17. Sosyal bilgiler öğretmeni Cüneyt Bey, dersin 
.» kazanımları çerçevesinde sınıfa bir gazete habe* 

riyle gelmiş ve öğrencilerinden gazete haberinde 
yer alan problem durumunu aralarında tartışarak 
çözüm önerileri bulmasını istemiştir.

Buna göre, Cüneyt Bey’in kullanmış olduğu 
öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Problem çözme

B) Deney

C) Örnek olay

D) Anlatım

E) Tartışma

19. Amacı, bireylerin empati kurmalarını sağlamak 
olduğu rol oynama tekniği bir kişinin, bir nes-

• nenin, varlığın ya da kişinin yerine geçerek onu 
canlandırmasıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi rol oyna
ma tekniği uygulanırken dikkat edilmesi 
gereken özellikler arasında gösterilemez?
A) Canlandırılacak durum önceden belirlenme

lidir.
B) Replikler yani metin önceden belli değildir.
C) Etkinlikler uygulama öncesi belirlenmelidir.
D) Öğrenciler, roller hakkında bilgilendirilmeli

dir.
E) Rollerin prova edilmesi için zaman verilmeli

dir.

18. Coğrafya dersinde “İklim ve Doğa Olayları” 
konusunu işleyen Serdar Öğretmen, oluşabi
lecek yağış türlerinden bahsederek yağmurun 
oluşumunu anlatır. Daha sonra yağmurun sebep 
olabileceği su taşkını ve sel gibi doğal afetleri 
anlatarak dersine devam eder. Ders sonunda 
öğrencilerine “Olası bir sel baskını için nasıl 
önlem almamız gerekir?” diye sorarak öğrenci
leri 10 dakika boyunca özgün fikirler üretmeye 
yönlendirir ve fikirleri tek tek tahtaya not alarak 
dersini tamamlar.

Süreç içerisinde Serdar Öğretmen’in öğren
ciler üzerinde kullandığı ve öğrencileri 
düşünmeye sevk ettiği öğretim tekniği aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı drama
B) Öykü oluşturma

C) Konuşma halkası

D) Çember tartışma

E) Beyin fırtınası
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2 20. Bir sanayi sitesinde motor ustası olan Erkan 
a Bey’in 6 çırağı vardır. Bir yıl eğitimden sonra
1 çırakların motor bilgilerini ölçmek için tamirtıane-
i ye 3 ayrı masa kurdurtan Erkan Usta, 3 masaya
i da farklı sorunları olan birer motor koyar ve
i ikişerli olarak çırakları masaya oturtup motorları
i tamir etmelerini ister. Onar dakika arayla 2 defa
i yer değiştirmelerini ister ve önceki çırakların kal-
i dığı yerden işe devam ettirerek süreci tamamlar.

i Buna göre, Erkan Usta’nın çıraklarına uygu
ladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden han- 

i glsidir?

i A) Gösterip - yaptırma

i B) Bilişsel çıraklık

• C) istasyon

| D) Beyin fırtınası

j E) Mikro eğitim

7
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21. Sınıf öğretmeni Mustafa Bey, öğrencilerine alfa
bede yer alan harfleri öğreterek yazmalarını 
İster. Gözlemleri sonucunda öğrencilerin ince 
kas becerilerinin tam anlamıyla olgunlaşmamış 
olduğunu gören Mustafa Bey, öncelikle her 
öğrencisine yardım eder ve zaman içerisinde 
öğrencilerin yapabilecek düzeye geldiğini göre
rek desteğini çekeceğini söyler.

Buna göre, Mustafa Bey’in uygulamış oldu
ğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdaki- 
lerden hangisidir?
A) Gösterip - yaptırma

B) Bilişsel çıraklık
C) Rol oynama

D) İstasyon

E) Görüş geliştirme

2020 KPSS • Eğitim Bilimleri

23. Tarık Öğretmen, hayvanlar konusunu işleyeceği 
sırada önceden görevlendirdiği dört öğrencinin, 
ellerinde hayvan isimleri yazılı kartonlarla tah
tanın önünde yer almasını sağlar. Balık, timsah, 
serçe ve inek olarak görevlendirilen öğrenciler, 
bu hayvanların özelliklerini yansıtacak şekilde 
ve ellerindeki metinlere bağlı kalarak diyologlar 

kurarlar.

Buna göre Tarık Öğretmen, aşağıdaki öğre
tim yöntem veya tekniklerinden hangisini 
kullanmıştır?

A) Benzetim

B) Gösteri
C) Altı şapkalı düşünce

D) Yaratıcı drama

E) Rol oynama
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22. Murat Öğretmen Türkçe dersinde “Benim Adım 
Aliye” parçasını okumaya başlar ve bir süre 
sonra yarıda keser.
Öğrencilerinden yarım kalan parçayı tamam
lamalarını isteyen Murat Öğretmen’in kullan
dığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Öğrenme galerisi

B) Öykü oluşturma

C) Drama

D) Eğitsel oyun

E) Benzetim

24. i. İlk elden somut yaşantılar geçirmek amacıy
la kullanılır.

II. Kurallar gezi sırasında belirlenmelidir.

III. Güvenlik önlemleri alınmalıdır.

IV. Resmî ve planlı olarak yapılmalıdır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri gezinin özel
likleri arasında gösterilebilir?

A) I ve II B) II ve III

C) II, III ve IV D) I, III ve IV

E) I, I I , III ve IV

0 Di$er sayfaya geçiniz*
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25. Coğrafya öğretmeni Soner Bey, tahtaya “madde” 
yazar ve maddeyle ilgili kavramların tahtaya 
yazılarak listelenmesini ister.

Daha sonra tahtaya yazılanların gruplandırı
larak her gruba bir ad takılmasını söyleyen 
Soner Öğretmen, aşağıdaki kavram öğretimi 
tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

A) Kavram haritası '
B) Kavram karikatürü

C) Kavram ağı
D) Anlam çözümleme tablosu
E) Tahmin - gözlem - açıklama

27. Selçuk öğretmen, her anlatacağı dersin başın
da, edinilecek kazanımlarla ilgili öğrencilerini 
bilgilendirmektedir.

Selçuk Öğretmen’in bu uygulamayı yapması
nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ön bilgileri hatırlatma
B) Öğrencileri araştırma - incelemeye yöneltme

C) Öğrencide beklenti oluşturma

D) Öğrenmeyi soyutlaştırma

E) Geri bildirimde bulunma

26. Ortaokul 7. sınıf öğretmeni Ahmet Bey, coğrafya 
dersinde “Şekiller” konusunu işlerken sınıfa bir 
Türkiye haritası ile girmiştir.

Ahmet Öğretmen’in sınıfa Türkiye haritası 
ile girmesi aşağıdakilerden hangisi ile açık
lanabilir?
A) Soru - cevap
B) özet etkinliği
C) Geleneksel yaklaşım

D) Dikkat çekme
E) Tepkisel yaklaşım

28. Öğrencilerin kendi aralarında sık sık tar
tışmalar yaşadığını ve birbirlerine karşı 
kaba sözler söylediklerini gören Mehmet 
Öğretmen’in yapması gereken en uygun dav
ranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Velilerini okula çağırmalıdır.
B) Görmezden gelmelidir.
C) Sorunun kaynağına inmelidir.
D) öğrencilerin yerlerini değiştirmelidir.
E) öğrencileri sınıf dışına çıkarmalıdır.

9
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29. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel yaklaşımın
özellikleri arasında gösterilebilir?

A) öğretmen bilgi aktarır, öğrenci bilgiyi sorgu
lamadan ezberine alır.

B) Gruba yönelik yapılır.

C) Öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve fiziksel 
gelişim düzeyini dikkate alır.

D) Çok kullanılması öğretmenin sınıf yönetimin
deki yetersizliğini gösterir.

E) Sorun yaşamaması için her türlü önlem alı
nır.

31. Dale'e göre,

En kolay öğrenmeler basitten karmaşığa ve 
somuttan soyuta doğru öğrenmelerdir.

• Yardım alınmadan yapılan öğrenmeler daha 
kalıcı olmaktadır.

Dale’nin yaşantı piramidine göre kalıcı öğren
meler sağlamak için aşağıdakilerden hangisi
ne en fazla yer verilmelidir?

A) Radyo B) Sergi C) Gezi

D) Gösteri E) Hareketli resim

30. Günümüzde lise öğrencilerinin dersleri ve okulu 
gözden çıkararak kendilerini sigara ve uyuştu
rucu içerek ispat etmeye çalışmalarına ilişkin 
haberleri, çevremizden ya duymakta ya da gör
mekteyiz.

Good ve Power’a göre yukarıdaki öğrenci tipi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gölge B) Aktif

C) Bağımsız D) Yabancılaşmış
' ı

E) Yansıtıcı

32. Eğitimde sıklıkla kullanılan materyallerden yazılı 
araç - gereçlerin birçok işlevi vardır. Özellikle 
de ders kitap ve notları şeklinde değişik işlevleri 
yerine getirmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi bu kaynakların işlevleri arasında 
gösterilemez?

A) Pratik çalışmaya yöneltme

B) Bağımlı öğrenme yeteneğini geliştirme

C) Problem çözme

D) Temel öğrenme kaynağı oluşturma

E) Soru cevaplandırma

Diğer sayfaya geçiniz,
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33. Matematik öğretmeni Selda Hanım'a göre mate- ;
matik işlemlerinde göz, bir işlemden diğerine i
rahatça kayabilmelidir. öğretim materyalinde i
çizgi, şekil, form grafik, resim ve renk, yazı öge- j
lerinin yerleşim şekli önemlidir. Türkçe öğretme- j
ni Zeynep Hanım’a göre ise eğitim materyalle- i
rinde belirli bir kavramı ifade edebilmek, mesajı i
aktarmak için birden fazla öge kullanılabilir. Bu i
öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri ara- i
sındaki mesafe belirler. i

Selda ve Zeynep Hanım’a göre materyal •
hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellik- •
ler aşağıdakilerden hangisidir? !

Zeynep Öğretmen i

Yakınlık j

Oran - ölçek i

Vurgu !

Yakınlık I0C<
Denge <ffl 
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34. öğretim sırasında kullanılan araçlar; görsel 
araçlar ve görsel işitsel araçlar olarak ikiye ayrıl
maktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi görsel - 
İşitsel araçlar arasında gösterilemez?

A) Tiyatro B) Kukla C) Video

D) Hareketli resim E) Levhalar

35. Sınıf öğretmeni Devlet Bey, derslerde materyal 
kullanıldığında öğrencilerin derse ilgilerinin daha 
çok arttığını ve kalıcı öğrenmeler sağlandığını 
gözlemlemiştir.

Bu bilgilere göre Devlet Öğretmen, materyal 
hazırlarken öncelikle aşağıdakilerden hangi
sine dikkat etmelidir?
A) Öğrenciler arası etkileşimi artırmaya

B) Okulun beklentilerine

C) Hedefe
D) Öğrenci düzeyine
E) Materyal kullanmadaki yatkınlığına

36. Ölçme işleminin gerçekleştirilmesi için belirlenen
kurallar, ölçme kuralı olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ölçme
kuralını ifade etmektedir?

A) Testteki soruların %60’ını doğru yapanlar 
sınavdan başarılı sayılacaktır.

B) Programa başvurabilmek için lisans mezuni
yet ortalamasının en az 3 olması gerekmek
tedir.

C) Türkçe ve matematik derslerinden en az 60 
puan alanlar diğer sınavlara girmeye hak 
kazanacaklardır.

D) ölçme aracındaki sorulardan en çok üç 
tanesini boş bırakanların test puanı hesap
lanmayacağı r.

E) Atanabilmek için lisans not ortalaması, yazılı 
ve sözlü mülakat puanlarının ortalaması dik' 
kate alınacaktır.

Selda Öğretmen

A) Oran - ölçek

B) Denge

C) Bütünlük

D) Sıralama

E) Oran - ölçek
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37. I. Performans değerlendirme

II. Çoktan seçmeli testler
III. Kelime ilişkilendirme testleri

IV. Yapılandırılmış grid
V. Tamlayıcı dallanmış ağaç 
Öğretmenlerin seminer döneminde gözden geçi
rilecek konu başlıklarından biri de “Alternatif 
Değerlendirme Yaklaşımları” olarak belirlenmiş- 
tir.

Buna göre, seminer döneminde yukarıdaki 
konu başlıklarından kaç tanesi konu kapsa
mında yer almaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

39. Yüksek lisans yazılı sınavında komisyon üyeleri, 
öğrencilerce yazılan her sorunun yedek komis
yon tarafından puanlanarak verilen puanların 
karşılaştırılması önerisinde bulunmuştur.

Buna göre, iki farklı komisyon üyelerinin 
puanlama yapması ölçme aracının hangi 
özelliğini sağlamak için yapılmaktadır?

A) Puanlama güvenirliği

B) Ölçme aracının geçerliği

C) Puanlayıcı güvenirliği

D) Testin kullanışlığı
E) Eş değer yarılar güvenirliği

38. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenin yönelttiği iki 
soruyu sadece köyde yaşayan çocuklar doğru 
yanıtlayabilirken diğer öğrenciler ise soruyu boş 
bırakmışlardır.

Buna göre, ölçme aracında yer alan söz 
konusu iki soru için aşağıdakiierden hangisi 
söylenebilir?

A) Testin güçlük düzeyini yükseltir.

B) Testin kullanışlığmı artırır.

C) Testin standart sapmasını etkilemez.

D) Yansızlığa aykırı durum söz konusudur,

E) Testin geçerliğini artırır.

40. Uygulanan bir testin KR-20 güvenirlik katsayısı 
hesaplandığında yeterli düzeyde olduğu görül
müştür.

Buna göre, testle ilgili aşağıdaki yorumlar
dan hangisi yapılamaz?

A) Test sonuçları hatalardan arınıktır.

B) Test maddeleri uyumludur.

C) Test tek boyutludur.

D) Testin yapı geçerliği yüksek olabilir.

E) Testteki sorular konulan iyi bir şekilde temsil 
etmektedir.

12
Diğer sayfaya geçiniz.



2020 KPSS • Eğitim Bilimleri
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi

htt ps ://ww w. fa ce bo o k. co m/ Kpss Kay n a k A rsi v i

* -
Doğru

Cevaplayanlar
Yanlış

Cevaplayanlar
1. soru 70 130
2. soru 126 74
3. soru 108 I 92
4. soru 60 140
5. soru 36 164

Yukarıdaki tabloda, 200 öğrencinin katıldığı beş 
maddelik bir testin doğru ve yanlış cevapları yer 
almaktadır.

Buna göre, beş maddeden oluşan bu test için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dördüncü madde, diğerlerine göre en ayırt 
edici niteliğe sahip olan maddedir.

B) Doğru cevaplayan öğrencilerin toplamı testin 
aritmetik ortalamasını vermektedir.

C) Seçim yapılacak bir durumda birinci madde i<
kullanılmalıdır. <m

D) Beş maddelik testin güçlüğü 0,40’dır. z
m

E) Güvenirliğe katkı sağlayan en iyi madde, |
o

beşinci maddedir. o
s
z
UJa

43. İzmir - Aydın arasında yolculuk yapan Melike, 
yolculuğun ne kadar süreceğini sormuş ve 
annesi “Üç çizgi film izlediğinde yolculuğumuz 
tamamlanacaktır." yanıtını vermiştir*

İki şehir arasındaki mesafenin üç çizgi film 
süresi ile tanımlanması aşağıdaki ölçme tür
lerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Dolaylı

B) Doğrudan
C) Türetilmiş
D) Standart

E) Sabit
: i' - i

42. İlkokul matematik öğretiminde uzunlukları ölçme 
öğrenme alanına ait etkinlikler hazırlayan bir 
öğretmen, dersin girişinde her öğrencinin kendi 
parmaklarını kullanarak defterin en ve boy uzun
luklarını ölçmelerini istemiştir.

Öğrencilerin parmak uzunluklarını kullanarak 
defterin en ve boy uzunluklarını ölçmesi aşa- 
ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yapılan ölçümler geçerlidir.
B) Birimlerin eşitlik özelliği göz ardı edilmiştir.

C) Yapılan ölçme sonuçları tutarlıdır.

D) Yapılan ölçümler geçerlidir.

E) Ölçme İşlemi kullanışlıdır.

44. Bir ölçme işlemi sürecindeki tesadüfi hatala
rın standartlaştırılmış hâli standart hata olarak 
tanımlanmaktadır. Standart hata; ölçme sonu
cunda elde edilen standart sapma ile güvenirlik 
katsayısının 1 eksiğinin karekök dışına çıkarılıp 
çarpılmasıyla elde edilmektedir.

Buna göre, standart hata ile standart sapma 
arasındaki korelasyon ilişkisi için yapılacak 
yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mükemmel negatif

B) Orta pozitif

C) Düşük pozitif
D) Mükemmel pozitif

E) İlişki yok

13

f Diğer sayfaya geçiniz.



2020 KPSS • Eğitim Bilimleri

45. Nefise öğretmen, Türkçe dersinde İşlemiş oldu
ğu sözcük türleriyle İlgili 20 maddeden oluşan bir 
test hazırlamış ve işlenen her konuyla ilgili ölçme 
aracında soru hazırlamaya özen göstermiştir. 
Ancak testin çözümü için öğrencilere verdiği 
süre yeterli olmadığından son beş soru öğrenci
lerin birçoğu tarafından yanıtlanamamıştır.

Buna göre, öğretmenin hazırladığı test için 
yapılacak en doğru yorum aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Uygunluk geçerliği yüksektir.
B) Görünüş geçerliği yüksektir.
C) Güvenirlik yüksektir.
O) Kapsam geçerliği düşüktür.
E) Objektiflik düşüktür.
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46. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo ve per
formans değerlendirmenin ortak özellikleri 
arasında sayılamaz?
A) Süreç ve sonucun birlikte değerlendirilmesi

B) Öğrencinin çok yönlü değerlendirilmesi
C) Öğrencilerin değerlendirme sürecine dâhil 

olması

D) Üst düzey zihinsel becerilerin gelişimi des
teklemesi

E) Tek bir derse ilişkin öğrenmeleri temel alması

Türkiye Geneli - DENEME • 1

4 7 . Öğrencilerin ulusal sınavlardaki kaygı düzey
lerini ölçme amacıyla bir ölçek geliştiren Meral 
Öğretmen, hazırladığı ölçeği öğrencilere uygu
lamış ve ardından bir uzman tarafından geliş
tirilmiş kaygı belirleme ölçeğini de uygulayarak 
iki uygulama arasındaki korelasyonu 0,89 olarak 
hesaplamıştır.

Buna göre, elde edilen korelasyon ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisi doğruyu yan
sıtmaktadır?
A) Öğrencilerin ulusal sınavlara karşı kaygı 

düzeyleri oldukça yüksektir.
B) Öğrenciler her iki ölçekteki soruların çoğunu 

yanıtlamışlardır.
C) Öğrenci grubu homojen bir yapıdadır.
D) Öğretmenin geliştirdiği ölçeğin uyum geçerli

ği yüksektir.
E) Uzman tarafından geliştirilen ölçeğin yapı 

geçerliği yüksektir.

48. Tek yumurta ikizlerinden Ahmet, doğum esna
sında, Mehmet ise 2 yaşında geçirdikleri bir 
hastalık sonrası işitme kaybına uğramışlar ve 
bu nedenle konuşmayı öğrenememişlerdir. Tek 
yumurta ikizleri, on yaşına geldiklerinde yapı
lan bir ameliyat ile işitme yeteneklerini yeniden 
kazanırlar. Ancak ne yaparsa yapsın Ahmet’in 
konuşması, ikiz kardeşi Mehmet’in konuşmasın
dan geri kalmıştır.
Ahmet’in konuşmayı öğrenmekle birlikte kar
deşi Mehmet’in gerisinde kalması aşağıdaki- 
lerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yaş artışına bağlı olarak dil öğrenmek zorla
şır.

B) Gelişimsel süreçte bazı becerilerin ortaya 
çıkabilmesi için kritik dönemler vardır.

C) İnsanlar konuşmaya doğuştan yeteneklidir.

D) Dil öğrenme yeteneği biyolojiktir.

E) Konuşma becerisinde bireysel farklılıklar 
vardır.

^  Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Kutalp ile annesi oyun oynamaktadır.
Kutalp: Anne bana “Ne yapıyorsun?” diye sor. 
Anne: Ne yapıyorsun?
Kutalp: Arabalarımla oynuyorum.
Kutalp: Şimdi “Nereye gidiyorsun?” diye sor. 
Anne: Nereye gidiyorsun?
Kutalp: Parka gidiyorum.
Yukarıdaki konuşmada Kutalp’in ortaya koy
duğu durum, dil gelişiminde yer alan hangi 
kavramla açıklanır?

A) Kolektif monolog

B) İçsel konuşma

C) Toplumsallaşmış dil

D) Benmerkezci konuşma

E) Eksik kurallaştırma

51. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki İfadeler
den hangisi yanlıştır?
A) Erken olgunlaşan erkekler daha fazla ilgi 

görürler.
B) Ergenlerde omnipotent düşünme baskındır.
C) Erkeklerde boy uzaması, kızlardan daha ileri 

yaşlara kadar devam eder.
D) Kızların yağ oranı erkeklerden daha fazladır.
E) Erken olgunlaşan kızların yüksek öz güven

leri vardır.
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50. Bir kumaş üreticisi, yasal zorunluluğu olmasına 
rağmen, çok masraflı olduğu gerekçesiyle ve kar 
elde etmek için, çalıştırdığı işçilerin sigortasını 
yaptırmamaktadır. Bu kişiye göre önemli olan 
tek şey kendi kazancıdır.
Parçada geçen kişi düşünüldüğünde bu 
kişinin Kohlberg’in hangi gelişim evresinde 
olduğu söylenebilir?

A) Evrensel ahlak

B) Sosyal sözleşme

C) Kanun ve düzen

D) Kişiler arası uyum

E) Araçsal İlişkiler

52. Son zamanlarda anne ve babalar çocuk yetiştir
me konusunda daha fazla bilgi sahibi görünmek
tedir.
Buna göre çocukların sorunlarına yardımcı 
olabilmek için ana - babalara tavsiyelerde 
bulunan bir öğretmen, aşağıdakilerden han
gisini önermemelldlr?
A) Çocuklara anlayışla yaklaşın.

B) Çocukların enerjilerini harcamaları konusun
da ortam oluşturun.

C) Çocuklarınızı empatik dinleyin.

D) Çocuklarınızın özbakım sorumluluğunu üst

lenin.

E) Çocuklarınıza karşı tutarlı olun.

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Erikson, modem psikanalitik kuramın öncülerin- 
dedir. Erikson, her ne kadar Freud gibi pslka-

• nalizm akımı içerisinde yer alsa da Erikson’ın 
kuramı, Freud’un kuramından pek çok yönüyle 
ayrılır.
Buna göre, Erikson’ın psikosoyal kişilik 
kuramına göre kişilik gelişiminin temelinde 
aşağıdaki süreçlerden hangisi yer almakta
dır?
A) Biyolojik donanım
B) Kişiler arası ilişkiler
C) Ahlak yapısı
D) Toplum normları

E) Rastlantısal olaylar

55. Piaget'ye göre 12 - 18 yaş arası dönemde, 
düşünce sistemi yetişkin seviyesine ulaşır. Bu 
dönemde üst düzey düşünme becerileri ortaya

çıkar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi soyut 
işlemler döneminde kazanılan üst düzey bir 

bilişsel beceridir?

A) Sihirli düşünme
B) Egosentrik düşünme

C) Analojik düşünme
D) Dönüşümsel düşünme

E) Dolaylı gerçeği kavrama

54. Sınavdan çok korkan Kaan, sınav saatini unuttu
ğu için sınava girememiştir.

Bu durum Freud’un hangi mekanizmasıyla 
açıklanır?

A) Yüceltme

B) Yansıtma

C) Bastırma

D) Karşıt tepki geliştirme

E) Entelektüelleştirme

56. Jean Piaget'ye Qöre işlem öncesi dönemde 
bulunan bir çocukta, zihinsel olgunlaşmadan 
kaynaklanan bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi çocuk
larda görülen sınırlılıklardan biri değildir?

A) Korunum kazanımı

B) Tersine çevirememe

C) Yanlış bağdaştırmacılık

D) Dönüşümsel düşünememe

E) Dolaylı gerçeği kavrayamama

57. Ayrı ve birlikte yetişmiş 2-6 yaşlan arasındaki 
ikiz çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, 
kardeşlerin zekâ puanları arasında korelasyon 
değerleri (r) aşağıdaki gibidir:
Ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleri r = 0.75
Birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleri r = 0.76
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ikiz kar
deşlerin zekâ puanları arasındaki korelasyo
nu en iyi açıklar?

A) Kritik dönem

B) Kalıtım

C) Çevre

D) Olgunlaşma

E) Yaş
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(Nötr Uyarıcı) TopKl Yok

(Koşullu Uyaricı) (Koşullu Topki)

s
E

Klasik koşullanma sürecini gösteren yuka- &
rıdaki tabloya göre aşağıdakiierden hangisi “
doğru bir ifade değildir? |

A) Zil sesi, koşullanmadan sonra koşulsuz uya- <
nemin yerine geçmiştir. |

B) Zil sesi, önce nötr uyarıcıyken daha sonra 5
koşullu uyarıcı olmuştur. :

C) Yiyecek, koşullama sonrasında koşulsuz i
uyarıcı olmuştur. i

D) Salyalama, koşullamadan önce koşulsuz i
tepki, koşullama sonrası şartlı tepkidir. i

E) Yiyecek karşısında gösterilen salyalama ref- j
lekstir. i

I

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi 
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

59. Kutalp, odasını toplamaktan hiç hoşlanmamâk- 
tadır. Kutalp'in annesi, Kutalp’in ders çalıştığı 
günlerde onu, odasını toplama işinden muaf 
tutmaktadır.

Buna göre, Kutalp’in annesi, oğlunun ders 
çalışmasını teşvik etmek için aşağıdakiler- 
den hangisini uygulamaktadır?
A) Sembolik pekiştirme
B) Eş zamanlı pekiştirme
C) Olumlu pekiştirme

D) İkinci tip ceza ’

E) Olumsuz pekiştirme

60. Pekiştireçler ortama girdiğinde ve ortamdan 
çıktığında davranışın sıklığını etkileyen uyarıcı
lardır. Pekiştireçler, birincil ve ikincil olmak üzere 
iki türlüdür.

Buna göre, edimsel koşullanmada yer alan 
ikincil pekiştireç, klasik koşullanmada hangi 
duruma karşılık gelir?

A) Koşulsuz tepki

B) Koşullu uyarıcı

C) Koşullu tepki

D) Koşulsuz uyarıcı

E) Ayırt edici uyarıcı

17
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61. Bir uçak seyahati sırasında, uçağın türbûlansa 
1 girmesi ve ciddi bir sarsıntı geçirmesi sonucu 

•uçaklardan korkmaya başlayan Murat Bey, bir 
daha böyle bir sarsıntıyla karşılaşmamış, uçak 
korkusu zaman içinde zayıflamış ve ortadan 
kalkmıştır.

Bu durum, öğrenme psikolojisinde yer alan 
hangi kavramla en iyi açıklanır?
A) Alışma

B) Duyarsızlaşma
C) Sönme

D) Alışkanlık kazanma
E) Gölgeleme

63. Bir işveren, bazı günler çalışanlarını mesai 
zamanında tatlı ile ödüllendirmektedir.
Bu işverenin uyguladığı pekiştirme tarifesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit aralıklı
B) Sabit oranlı

C) Değişken aralıklı

D) Değişken oranlı

E) Artan aralıklı

sGC<t/><

62. Ayşegül ve Fatma aynı üniversitede, aynı bölüm
de ve aynı sınıfta okuyan çok yakın iki arkadaş
tır. Her yere birlikte giderler. Hiç ayrılmazlar. Bir 
gün derste Fatma’ya kızan bir öğretim görevlisi, 
Ayşegül hiçbir şey yapmadığı hâlde ona da kız
mıştır.

Öğretim görevlisinin Ayşegül’e de kızması 
öğrenme psikolojisi açısından hangi kavram
la açıklanır?

A) Üst düzey koşullanma

B) ön koşullanma

C) Olumlu habercilik

D) İşaret öğrenme

E) Psikolojik tepkisellik

64. Makarnayı çok seven çocuğunun kilo almasın
dan endişe eden Zeynep, bir hafta boyunca 
çocuğuna her öğünde makarna yedirerek bu 
davranışı ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Zeynep’in çocuğu için kullandığı davranış 
kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşik

B) Sistematik duyarsızlaştırma
C) Maruz bırakma

D) Sönmesini sağlama
E) Bıktırma

18
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65. Ayşegül Öğretmen, matematik dersinde prob
lemleri çözen öğrencilerinin defterlerine gülen 
surat çizmekte, problemleri yanlış çözen öğren
cilerinin defterlerine ise üzgün surat çizmektedir.

Ayşegül Öğretmen’in bu uygulaması Thorn- 
dike’ın hangi yasasıyla en iyi açıklanır?
A) Hazırbulunuşluk

B) Tekrar

C) Etki
D) Çağrışımsal geçiş

E) Ait olma

2020 KPSS • Eğitim Bilimleri

67. Bir öğretmen derse başlamadan önce öğrencile
rine sorular sormakta ve konuyla ilgili hikâyeler 
anlatmaktadır.

Öğretmenin derse başlamadan önce uygu
ladığı bu yöntem aşağıdakiierden hangisiyle 
açıklanır?

A) Dikkat

B) Seçici algı
C) Sürekli tekrar

D) Gruplama

E) Kodlama

Türkiye Geneli - DENEME • 1
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66. Bir kişinin doğum günü hatıraları, mezun^ ® |
töreni, düğün töreni gibi ya şan tH a n n ın  

landığı bellek türü aşağ.dakilerden hangisi

dlr? ’

A) Ikonik bellek

B) İşleyen bellek '

C) İşlemsel bellek

D) Eplzodlk bellek

E) Semantik bellek

68. Aşağıdakiierden hangisi bilgiyi işleme kura
nının özelliklerinden biri değlldjr?
A) Eski ve yeni öğrenmeler ilişkilendirilir.
B) Bilginin anlamlandırılması ve kodlanması 

önemlidir.
C) öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci aktif, 

öğretmen rehber rolü üstlenir.

D) Temel bilgiye odaklanmak esastır.
E) PeKiştireçler yoluyla kalıcı öğrenme sağlanır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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69. İsmet, uzun zaman önce okuduğu kitabın kahra
manlarından bazılarının isimlerini hatırlamadığı
nı fark etmiştir.

İsmet’in yaşadığı bu durum geri getirememe 
süreçlerinden hangisiyle en iyi açıklanır?

A) Ket vurma
B) Yanlış yerleştirme

C) Bozulma

D) Güdüsel unutma
E) Bilgiyi değiştirme

70. “Ak akçe kara gün içindir.” Kazanmakla mutluluk 
duyduğumuz para, dar zamanımızda bizi sıkın
tıdan kurtarır. Böyle durumlarda parayı harca
maktan çekinmemeliyiz.
Bu atasözü ve açıklaması Maslovv’un ihtiyaç 
kuramındaki hangi ihtiyaçla ilişkilendirilebi- 
lir?

A) Qüvenlik
ı

B) Sevgi

C) Fizyolojik

D) Saygı . . . ,

E) Estetik

71. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin tanımla
rındaki ortak noktalardan biri değildir?

A) Yardım

B) Süreç
C) Kendine gerçekleştirme

D) Çevreyi tanıma
E) Bireyselleşme

i 72. Ülkemizde kapsamlı gelişimsel modelden 
önce uygulanan geleneksel rehberlik anlayı

şı şının özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki
I  ifadelerden hangisi yanlıştır?<OÛ
s A) Amaç yönelimlidir.
z
® B) Kriz odaklıdır.
<
g C) Bilgi verme ve yöneltme ağırlıklıdır.
X

f j D) Öğretimden ayrışmıştır.
ıu
"  E) Problemli öğrencilere yöneliktir.

73. Öğrencilerin en iyi şekilde gelişmelerini sağla
mak için onların ilgi, yetenek, gelişim özellikleri 
ve ihtiyaçlarına en uygun eğitim hizmetlerinin 
programlarda yer almasında, eğitim programcı
larına ve planlamacılarına yardım ederek verilen 
rehberlik hizmetidir.
Yukarıda vurgulanan durum rehberliğin 
hangi işleviyle ilişkilendirilebilir?

A) Ayarlayıcı

B) Tamamlayıcı

C) Önleyici

D) Krize müdahale

E) Yöneltici

20
Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Hizmetlerin içeriği ve yapısı düşünüldüğünde 
aşağıdaki hizmetlerden hangilerinin uzman
lık istediği söylenebilir?
A) Psikolojik danışma - Yöneltme
B) Bireyi tanıma - Psikolojik danışma
C) Bireyi tanıma - Yöneltme
D) Müşavirlik - Psikolojik danışma
E) Müşavirlik - Bireyi tanıma

76. - 77. soruları aşağıdaki 
bilgiye göre cevaplayınız.

Okula yeni gelen Ahmet sınıfında belli öğrencile
rin tehditlerine ve hakaretlerine maruz kalmakta
dır.

76. Ahmet’e bu tür davranışlar sergileyen öğren
cilerin aşağıdaki özelliklerden hangisini gös
terdiği söylenebilir?

A) Akran zorbalığı

B) Akran baskısı

C) Akran danışmanlığı

D) Akran eğitimi
E) Akran ara buluculuğu

75. Meslek seçiminde doğuştan gelen, meslek
teki başarıyı yordayan, kalıtsal özellikleri 
betimleyen durumları baz alarak yöneltme 
sunan okul rehber öğretmeni, meslek seçi
mini etkileyen hangi faktörü merkeze almak
tadır?

A) İlgi

B) Yetenek

C) Değer

D) Yetkinlik beklentisi

E) Sosyoekonomik faktörler

77. Ahmet’e bu tür davranışlar sergileyen öğren
cilere ve Ahmet’e atılganlık eğitimi verilmesi 
rehberliğin daha çok hangi problem alanına 
yöneliktir?

A) Psikolojik danışma

B) Mesleki rehberlik

C) Eğitsel rehberlik

D) iyileştirici rehberlik

E) Kişisel - sosyal rehberlik

21
Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Bir olayın boyutlarını, olayı oluşturan öğeleri 
ve bunların birbiıieriyle ilişkilerini daha canlı ve 
ayrıntılı görebilmek için olmuş ve olması muh
temel bir olayın analiz ve eğitim amacıyla belli 
bir ortamda dramatize edilmesidir. Oyuncular 
sınıfı (grubu) oluşturan kişilerdir. Oyuncular, 
çeşitli tipleri canlandırarak bir olayı ortaya koy
maya çalışırlar. Sonra sınıf, bu gözlemledikleri 
tipleri, olayı oluşturan faktörleri, olayın kişisel 
ve toplumsal boyutlarını tartışarak olay, durum 
hakkında görüş ve tavır kazanmaya çalışırlar. 
Yukarıda özellikleri sıralanan teknik aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Sosyodrama
B) Vaka incelemesi

C) Vaka konferansı
D) Vaka temsili

E) Veli konferansı

79. Rehberlik hizmetlerine dair aşağıdakilerden
hangisi sınıf rehber öğretmeninin görevlerin
den biri değildir?

A) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma prog
ramı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını 
planlar ve bu planlamanın bir örneğini reh
berlik ve psikolojik danışma servisine verir.

B) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. 
Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğit
sel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehber
lik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin 
organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

C) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dos
yalarının tutulmasında, rehberlik ve psiko
lojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği 
yapar.

D) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa 
veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa bu 
kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 
rehberlik ve araştırma merkezinin İş birliğiyle 
verir.

E) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosya
larını rehberlik ve psikolojik danışma servisi 
İle İş birliği İçinde İnceler, değerlendirir,

80. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre 
aşağıdakilerden hangisi tanılama ilkelerin
den biri değildir?

A) Erkenlik ilkesi

B) Bütünlük ilkesi
C) Koruyuculuk

D) Süreklilik ilkesi
E) Yeterlilik ilkesi

s
E<vy<m
2
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TEST BİTTİ, 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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Başarılar dileriz...

1. Konuların ana başlıklar etrafında toplanması, i
kazanımın ya da kapsamın sınırlandırılması i
programın “çerçeve program” olması ile açıkla- i 
nır. i

CEVAP: B i

2. Resmî (açık) programın özellikleri: ;

• Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanır. :

• Çerçeve programlardır. i

• Standarttır. (Her taraf için aynı özellikleri i
kabul eder.) j

• Teoriktir. (Uygulamaya konmamıştır.) ;

• Programın dört temel öğesini içerir. :

CEVAP: A i< </>< ffl 
5 
z
LU

3. Daimîciliğin kökeni 3. yy.’a dayanmaktadır ve ^
eğitim verilirken sadece aristokrat kesime iler- g
leyen zamanlarda ise halk içerisinde yer alan ,|
zeki insanlara da verilmeye başlanmıştır. "Eğitim ¡¡>
sağlıklı olan her birey içindir.” anlayışı, esasicili- j
ğin özellikleri arasında gösterilir. ■

CEVAP: E i

4. Romantik (radikal) tasarımın özellikleri: j

• Temelinde “Natüralizm” vardır. j

• Programın çocuğun özgür doğasına uygun j
olacak şekilde oluşturulmasıdır. j

• Okula karşıdır ve eğitimin sadece dört duvar j

arasında yapılamayacağını vurgular. j

• Erkin Koray kızını bu anlayış çerçevesinde j
okula göndermiştir. j

CEVAP: B İ

5. Bloom’un duyuşsal hedef alanları beş tanedir. 
Bunlar:

• Alma

• Tepkide bulunma

• Değer verme

• Örgütleme

• Kişilik hâline getirme •

Kişilik hâline getirme: Uygulanan davranışı 
dünya görüşü hâline getirme ve yaşam biçimine 
dönüştürmedir, yani karakterleştirme şeklinde 
ifade edilir.

CEVAP: E

6. Soruda öğrencinin sadece hazırbulunuşluğuna 
vurgu yaptığı için doğru cevap “öğrenci düzeyine 
uygunluk” olacaktır.

CEVAP: D

7. Tarih dersinde Toprak, metabilişsel düşünme 
becerisini kullanmıştır. Metabilişsel (üst biliş) 
becerinin özellikleri:

• Bireylerin öğrenme hedeflerini kendilerinin 
belirlemesi, kendi öğrenmelerinin sorumlulu
ğunu almasıdır.

• Bireyler planlama, uygulama ve değerlendir
meyi kendileri yaparlar.

• . öğrenmeyi öğrenme vardır.

• Bireyler, “Nasıl öğrenebilirim?“ sorusuyla 
bilginin nasıl elde edileceği bilincine varırlar.

CEVAP: D

3
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8.

9.

Bir kavramın başka bir kavrama daha çok 
fizyolojik olarak benzetilmesi, analojidir. Kadir 
öğretmen de kin ve nefreti amipin bölünmesine 
benzeterek analojiyi kullanmıştır.

CEVAP: B

Ülkemizde (Türkiye) 2005 yılı ve sonrasında 
çağdaş eğitim sisteminin özellikleri görülür. Soru 
analiz edildiğinde programlı öğretim modelinde 
daha çok geleneksel eğitim anlayışının özellik
leri görülürken basamaklı öğretim, proje tabanlı 
öğrenme, kooperatif / kubaşık öğrenme ve aktif 
öğrenmede ise çağdaş eğitim sisteminin özellik
leri görülür.

10. Öğrencilerin bilişsel öğrenme ürünü dediğimiz 
ön bilgilerini tespit ederek yeni ünite öğretimine 
geçildiği ve her ünite sonrasında izleme testinin 
yapılıp adım adım ünitenin öğretildiği ve süreçte 
öğrenciye dönüt - düzeltme verildiği kuram, tam 
öğrenmedir.

CEVAP: E

CEVAP: E i

11. Soru analiz edildiğinde doğru cevap, işbirlikli 
(kubaşık) öğrenmedir. İşbirlikli öğrenmede ortak 
amaç, başarı-başarısızlık ve ödül için çaba har
canmasıdır. >

CEVAP: B

12 Basamaklı öğretim modeline (Nunley) göre, 
‘ 5ğrenm0 3 basamakta, 5 adımda/aşamada ger-

çekleşir.

5. aşama/adım

^ ^ g d T D E N E M E . ı / ç ö z ü m ler

Değerlendirme

Sentez
Analiz
Uygulama
Kavrama
Bilme
Hazırlık

•4. aşama/adım 

|3. aşama/adım 

.2. aşama/adım 

1. aşama/adım

Verilen bilgilerden hareketle Mustafa’nın kitapla
rın isimlerini ezberden söylemesi bilme, yorum
laması ve özet çıkarması kavrama basamağı ile 
açıklanır ve 2. aşamaya denk gelir.

CEVAP: B

13. Nural Öğretmen’in kullanmış olduğu bireysel
leştirilmiş öğretim tekniği “planlı grup çalışma
laradır. Planlı grup çalışmalarında öğretmen, 
dönemlik ya da yıllık olarak gruplar düzenler ve 
öğrencilerin eksiklerine göre gruplan oluşturur. 
Böylelikle öğrenciler yıllık ya da dönemlik olması 
gereken bilgi ve becerileri belli bir sıra ile tamam
lamış olurlar.

CEVAP: A

14. Temel ilkeleri verilen (olasılık ve birliktelik) öğren
me yaklaşımı, kuantum öğrenmedir. Kuantum 
öğrenme modelinde beynin ilkelerinden yola 
çıkarak işleyişi yer alır. Hızlı okuma teknikleri 
ve hafıza güçlendirmeleri de kuantum öğrenme 
modelinin özellikleri arasında gösterilir,

CEVAP: C

4
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15. Buluş yolu stratejisinin özellikleri:

Temsilcisi Bruner’dir.
Öğrenci aktif ve merkezdedir.
Öğretmen rehber / klavuzdur.

Öğrenme gerçekleşirken tümevarımsal bir 
anlayış vardır.

Sezgisel düşünme vardır.

Karar ve sorumluluk alan öğretmendir.
Soru ya da ipuçlarıyla doğruya ulaşan öğren
cidir.

Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre 
kavrama basamağı ve üstü davranışlar 
kazandırır.

CEVAP: C

16. Bir grubun uzman, diğer grubun öğrenci oldu
ğu; öğrenci grubun soru sorup uzman grubun 
cevapladığı tartışma tekniği kollegyumdur.

CEVAP: A

17. Örnek olay yönteminde, gerçek yaşamda kar
şılaşılan ya da yaşanılması muhtemel olan 
bir problem durumu sınıf ortamına getirilerek 
öğrencilerin kendi aralarında tartışıp çözüm üret
mesi sağlanır. Soru incelendiğinde doğru cevap, 
örnek olay yöntemidir.

CEVAP: C

18. Beyin fırtınası; bir konuya ilişkin çözüm yol
ları geliştirmek, karar vermek, hayal gücünü 
kullanarak yaratıcı fikirler üretmek amacıyla 
kullanılan bir öğretim tekniğidir. Soruya bakılırsa 
öğretmen, öğrencilerini özgün fikirler üretmeye 
yöneltmiştir.

CEVAP: E

19. Rol oynama tekniğinde dikkat edilmesi gere>
ken özellikler:

• Canlandırılacak durum önceden belirlenme
lidir.

’ Etkinlikler uygulama öncesi belirlenmelidir.
• Öğrenciler, roller hakkında bilgilendirilmeli

dir.
• Rollerin prova edilmesi için zaman verilmeli

dir.
• Rol oynamada replikler yani metin önceden

bellidir. ,.
CEVAP: B

20. Soru incelendiğinde Erkan Usta’nın istasyon 
tekniğini kullandığını görüyoruz.
İstasyon tekniğinin öğrencilerde geliştirmeyi 
amaçladığı özellikler:

Eksik ya da yarım kalan bir işi tamamlama

• Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini 
geliştirme

* Öğrencilerde işbiıiikli çalışma alışkanlığını 
kazandırma

Soruya bakılırsa Erkan Usta, farklı masalardaki 
uygulamaları belli sürede yer değiştirirerek her
kesin katkısının olmasını sağlamıştır ve bu işe 
çıraklar arkadaşlarının kaldığı yerden devam 
etmişlerdir.

CEVAP: C

21. Bilişsel çıraklık, öğrencinin bir uzmanı (öğret
men) gözlemleyerek başladığı ve uzmanın 
giderek azalan desteği ile o işi kendi başına, 
hatta kendi biçimiyle yapar duruma geldiği bir 
öğrenme sürecidir. Uzmanın (öğretmen), öğren
cinin öz güvenini kırmamak amacıyla öğrenciye, 
başarı duygusunu yaşatması gerekirv

CEVAP: B

5
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22. Öykü oluşturma tekniği, verilen kısa cümleler, :
karikatür, fotoğraf, resim, gazete haberi üzerin- j
den ya da eksik bırakılmış bir öykünün tamam- |
lanması şeklinde uygulanır. Öğrenciler öyküyü j
özgün fikirleriyle tamamladığı için hayal gücünü j
ve ifade edebilme yeteneğini geliştirir. i

CEVAP: B i

23. Rol oynama; bir kişinin, bir nesnenin varlığın ya \
da kişinin yerine geçerek onu canlandırmasıdır. ■ 
Amacı; bireylerin empati kurmalarını sağlamak- • 
tır. Tarık Öğretmen’in de dersinde kullanmış : 
olduğu öğretim tekniği, rol oynamadır. i

CEVAP: E

24. Gezi tekniğinin özellikleri:

İlk elden somut yaşantılar geçirmek amacıy- s
la kullanılır. <<
Kurallar gezi öncesinde belirlenmelidir. |

‘z
Güvenlik önlemleri alınmalıdır. ®s<
Resmî ve planlı olarak yapılmalıdır. g

X

Kurallar geziden önce belirlenmelidir. |
U1

Ekonomik değildir. “
• Öğrenmeler gezi tekniği sayesinde doğal :

ortamda meydana gelir. :
CEVAP: D İ

25. Soner Bey’in kullanmış olduğu kavram öğretimi i
tekniği, kavram ağlarıdır. Kavram (semantik) i 
ağı, öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini yazı- i 
lı öğretim araçlarındaki (kitap, dergi vb.) kavram i 
ve ilkelerle uyumlu bir biçimde sergileyen grafik- i 
lerdir. i

Uygulanışı:

• Konuya ilişkin bir kavram tahtaya yazılır. i
• Bu kavrama ilişkin öğrencilerin söyledikleri j

tahtaya yazılır ve listelenir. j
• Tahtaya yazılanlar gruplandırılır. i
• Her gruba bir ad takılır. !
• Kavram ağı oluşturulur. S

CEVAP: C İ

26. Ahmet Öğretmen, sınıfa Türkiye haritası ile gire
rek öğrencilerin konuyu dikkatlice dinlemelerini 
sağlar ve duyuşsal hedef alanının alma” basa
mağını edindirmiş olur. Bu da dikkat çekme ile 
açıklanır.

CEVAP: D

27. Selçuk Öğretmen’in ulaşılacak kazammlarla ilgili 
öğrencilere bilgi vermesinin nedeni, öğrencileri 
öğrenmeye karşı istekli hâle getirmektir. Bu 
süreç öğrencide beklenti ya da güdülenme oluş
turur.

CEVAP: C

28. Öğrenciler arasında sık sık kaba sözlerin söy
lendiğini ve tartışmaların çıktığını fark eden 
Mehmet Öğretmen’in yapacağı en doğru davra
nış, sorunun kaynağına inerek kalıcı bir çözüm 
bulmasıdır.

CEVAP: C

29. Tepkisel yaklaşımın özellikleri:

Sonuç - tepki ilişkisi vardır.

İstenmeyen davranış veya durumlara tepki 
verilir.

-  Ödül - ceza türü vardır.

Bireysel bir yaklaşımdır.

Çok kullanılması, öğretmenin sınıf yöneti
mindeki yetersizliğini gösterir.

CEVAP: D

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
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30. Yabancılaşmış öğrenci: isyankâr ve öfkeli 
tavırlar sergileyip okulu ve dersleri gözden çıkar
mış öğrencilerdir.

Gölge öğrenci: Kendilerini ortaya koymaktan 
kaçınan, gözlerden uzak durmaya çalışan, ses
siz öğrencilerdir.

Bağımlı öğrenci: Düşük başarılı, yetersiz mesaj 
veren, ek açıklama ve destek isteyen öğrencidir. 
Sosyal öğrenci: Sosyal ilişkilere derslerden 
daha çok önem veren, dışa dönük, kişi yönetimli 
öğrencilerdir.

Başarılı öğrenci: Okulu ve dersleri seven, çalış
kan, başarılı ve sevilen öğrencilerdir.

CEVAP: D

CEVAP: D

32. Yazılı araç - gereçlerin faydaları; pratik çalış
maya yöneltme, soru cevaplandırma temel 
öğrenme kaynağı oluşturma, problem çözme, 
ekonomik olma, derse kaynak olma, öğrencinin 
hazırbulunuşluk düzeyini artırma vs. şeklindedir.

Ama yazılı araç - gereçler bağımlı öğrenme 
değil, bağımsız öğrenme gerçekleştirir.

CEVAP; B

33. Sıralama İlkesinin özellikleri:
• Göz bir nesneden diğerine rahatça geçebil- 

melidir.

• öğretim materyalinde çizgi, şekil, form, gra
fik, resim, renk, yazı öğelerinin sıralanma 
şekli önemlidir.

• İnsanlar yatay ve dikey hizalanan öğeleri, 
sıralanmayan öğelerden daha kolay algılar.

Yakınlık ilkesinin özellikleri:

- • Belirli bir kavramı ve mesajı iletebilmek için 
birden fazla öge kullanılabilir.

• Birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak olan öğeler 
ise ilişkisiz olarak adlandırılır.

CEVAP: D

Görsel - İşitsel Araçlar

• Tiyatro

• Kuklalar

• Video

• Eğitsel geziler

• Hareketli resim

CEVAP: E

35. öğrenme - öğretme sürecinde sıklıkla materyal
den yararlanan bir öğretmen, materyal hazırlar
ken öncelikli olarak her zaman “HEDEPe dikkat 
etmelidir. En önemli öge hedeftir. Daha sonra 
öğrenci düzeyine ve ekonomiklik ilkesine dikkat 
etmelidir.

CEVAP: C

31. Dale’nin yaşantı piramidine göre somut yaşantı 
kazanmak ve kalıcı öğrenmeler sağlamak için 
yaşantı konisinin en zor unutulan öğrenmeler 
kısmında yer almak gerekmektedir. Seçeneklere 
baktığımızda “D” seçeneğinde verilen gösteri, en 
somut yaşantı ve kalıcı öğrenme sağlayacaktır. 
Dale’nin yaşantı konisinde en çok karıştırılan 
nokta “gösterilerle” edinilen öğrenmelerin “gezi
lerle” edinilenlerden daha etkili olmasıdır.

s
E<t/><co

34. Görsel Araçlar

• Şimşek kartlar

• Pazen tahta

• Levhalar

• Kara tahta
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36. Ölçme kuralı; ölçme işini yaparken niteliğin 
hangi miktarına ne değer (başarı ölçmede puan) 
verileceğinin belirlenmesidir. Bu kurallar, ölçme 
aracının test yönergesi bölümünde belirtilmek
tedir. Ölçme işleminin gerçekleştirilmesi için 
belirlenen kurallar olarak tanımlanan ölçme 
kuralı, ölçme işleminin ön koşuludur. Buna göre, 
“Ölçme aracındaki sorulardan en çok üç tanesini 
boş bırakanların test puanı hesaplanmayacak- 
tır.” ifadesi ölçme işleminin kuralı olup ölçme 
kuralı olarak tanımlanmaktadır. ‘Testteki soru
ların %60’ını doğru yapanlar sınavdan başarılı 
sayılacaktır. Programa başvurabilmek için lisans 
mezuniyet ortalamasının en az 3 olması gerek
mektedir. Türkçe ve matematik derslerinden 
en az 60 puan alanlar diğer sınavlara girmeye 
hak kazanacaklardır. Atanabilmek için lisans 
not ortalaması, yazılı ve sözlü mülakat puan
larının ortalaması dikkate alınacaktır.” ifadeleri 
ise değerlendirme yapabilmek için belirlenen 
kurallar anlamına gelen ölçüt olarak ifade edil
mektedir.

CEVAP: D

37. Alternatif değerlendirme yaklaşımları, çağdaş 
değerlendirme yaklaşımları anlamına gelmekte 
olup bu başlık altında öğrencilerin gelişimlerini 
izlemek ve sonraki öğrenme hedeflerini belirle
mek amacıyla yapılan en gerçekçi değerlendir
meleri kapsamaktadır. Alternatif değerlendirme 
yaklaşımları kapsamında öğrencilere not ver
mek, geçti veya kaldı şeklinde değerlendirme 
yapmaktan ziyade öğrenme sürecini izlemek 
amacıyla; performans değerlendirme, kelime 
ilişkilendirme testleri, yapılandırılmış grid ve 
tamlayıcı dallanmış ağaç yer almaktadır.

CEVAP: D

38. Ölçme aracında yer alan sorulardan bir kısmının 
öğrenci grubu içinde yer alan bazı öğrencilerce 
cevaplanabilmesi yansızlığa aykırı olabilecek bir 
durumu ortaya çıkarmaktadır. Sorular öğrenciler 
arasında yansızlığa neden olmamalı, tüm öğren
ciler tarafından öğrenme konusu olan ayrıntıla
ra hitap etmelidir. Yansızlığa aykırı olabilecek 
soruların ölçme aracında yer alması gerçekçi 
ve objektif bir değerlendirmeyi engelleyecek, bu 
durum ölçme aracının hem güvenirliğini hem de 
geçerliğini zedeleyecektir,
} ’ ' *

CEVAP: D

39. Puanlayıcı güvenirliği, aynı ölçme aracının fark
lı puanlayıcılar tarafından puanlanması, elde 
edilen sonuçların birbirine yakınlığı ile ilgili
dir. Cevap kâğıtlarına birden fazla puanlayıcı- 
nın verdiği puanlar arasındaki korelasyondur. 
Puanlayıcıların yansızlığı ve uyumu hakkında 
bilgi verir. Daha çok yazılı sınavlar, sözlü sınav- 
lar, performans testleri gibi durumlarda kullanılır.

CEVAP: C

Türkiye Geneli - DENEME * 1 / ÇÖZÜMLER

40. Uygulanan bir testin KR-20 katsayısı yüksekse 
yapılabilecek yorumlar şu şekilde olur:

Test güvenilirdir.
Sonuçlar hatalardan arınıktır.

Sorular homojendir.
Testteki sorular birbiri ile uyumludur.

Testin iç tutarlılığı yüksektir.
Testin uygulandığı grup heterojendir. 
Standart sapma, varyans ve ranj büyüktür. 
Testin yapı geçerliği yüksek olabilir.

Buna göre E seçeneğinde yer alan ifade 
“Kapsam geçerliği”ne aittir ve KR-20 katsayısı
na bakılarak kapsam geçerliği hakkında yorum 
yapılamaz.

CEVAP: E

41. Bir maddenin güçlüğü; soruyu doğru cevapla
yanların maddeyi cevaplandıran tüm öğrencilere 
bölünmesiyle elde edilmektedir. Buna göre beş 
maddenin güçlük indeksleri hesaplanacak olur
sa;

Maddeyi doğru cevaplayanlar 
Maddeye cevap verenler

1. sorunun güçlüğü = = o, 35

2. sorunun güçlüğü = =0,63

3. sorunun güçlüğü = ^ j f  = 0,54

4. sorunun güçlüğü = = o, 30

5. sorunun güçlüğü = ^ - 0,18
Madde güçlüklerinin toplamı, testin aritmetik 
ortalamasını vermektedir. Buna göre;
0,35 + 0,63 + 0,54 + 0,30 + 0,18 = 2,00
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Testin ortalama güçlüğü aşağıdaki formül kulla- : 
nılarak hesaplanmaktadır. :

i  K iP = Testin Ortalama Güçlüğü ;
X = Aritmetik Ortalama j
K = Testteki soru sayısı *

P = | -= 0 ,4 0  |

CEVAP: D

42. Birimlerde bulunması gereken özellikler; eşitlik, i
genellik ve kullanışlıktır. Eşitlik ilkesi; bir ölçme İ
aracında her bir birim miktarının aynı niteliği j
ifade etmesidir. Öğrencilerin parmak uzunlukları- j
nı kullanarak ölçme yapması, eşitlik ilkesinin göz j
ardı edildiği bir ölçme işlemi olup bu tür ölçmeler i
standart olmayan ölçü birimlerini ifade etmekte- i
dir. Standart ölçü birimleri eşitlik ilkesine uygun i
ancak standart olmayan ölçü birimleri eşitlik •
ilkesine uygun değildir. i

s
CEVAP: B S

<m
şzIIIm

43. Doğrudan ölçme; ölçülen özellik ile ölçme ara- s
cinin niteliğinin aynı olduğu durumlarda ortaya o
çıkan bir ölçme türüdür. Örnekteki ölçülen özellik |  
yolculuğun süresi; ölçme aracı ise film süresidir, m
Buradan hareketle ölçülen özellik kendisiyle ilgili •
olan bir araç yardımıyla ölçüldüğü için buradaki j
ölçme, doğrudan ölçme olarak tanımlanmakta- :
dır. •

CEVAP: B

44. Se = SS ^1-rx
Bu formülde geçen sembollerin sözel karşılıkları: 
Se : Ölçmenin standart hatası 
SS : Test puanlarının standart sapması 
rx : Testin güvenirliği
Buna göre, testin standart hatası hesaplanır
ken standart sapma ile güvenirlik katsayısının
1 eksiğinin karekökü çarpılarak hesaplandığı 
İçin matematiksel işlem olarak iki sayı çarpıla
rak standart hata elde edildiğine göre standart 
sapma büyüdükçe standart hata da artacaktır. 
Bu durumda değişkenlerden biri artarken diğeri 
de arttığına göre aralarındaki ilişki, pozitif ve 
mükemmel olarak yorumlanmaktadır.

CEVAP: P

45. Testin çözümü için öğrencilere ayrılan sürenin 
yeterli olmamasından kaynaklı sorunun birçok 
öğrenci tarafından yanıtlanamaması, boş bıra
kılan sorunun öğrenciler tarafından bilinip bilin
mediğine dair gerçekçi bir değerlendirmeyi orta
ya koyamayacak ve bu durum, testin kapsam 
geçerliğinin düşmesine neden olacaktır.

CEVAP:D

46. Portfolyo değerlendirme; öğrenme süreci boyun
ca öğrencilerin tüm derslerdeki ortaya koydukları 
performansların toplamı, performans değerlen
dirme ise herhangi bir dersteki öğrenilenlerin 
gözlenebilir ve ölçülebilir bir ürün hâline dönüş
türülmesi anlamına gelmektedir. Buradan hare
ketle portfolyo değerlendirme, çağdaş değer
lendirme yaklaşımı, performans değerlendirme 
ise bu yaklaşımda kullanılan bir değerlendirme 
yöntemidir. Çağdaş değerlendirme yaklaşım ve 
yöntemlerinden olan portfolyo ve performans 
değerlendirme, öğrenme süreç ve sonucunun 
birlikte değerlendirildiği, öğrencinin çok yönlü 
gelişiminin izlendiği, öğrencinin değerlendirme 
sürecinin birer parçası hâline getirildiği ve üst 
düzey zihinsel becerilerin gelişiminin desteklen
diği yaklaşım ve yöntem olarak tanımlanmakta
dır. Tek bir derse ilişkin öğrenmeleri temele alan 
sadece performans değerlendirme olup bu özel
lik, portfolyo değerlendirme yaklaşımının özelliği 
olarak tanımlanmamaktadır.

CEVAP: E

47. Uygunluk geçerliğinde, ölçüt puanlarının yorda- 
yıcı puanlarla aynı anda ya da daha önceden 
elde edilmiş olması durumu söz konusudur. 
Ölçüt puan, geçerli olduğu kabul edilen puan, 
yordayıcı puan ise geçerliği kanıtlanmaya çalı
şılan puan anlamına gelmektedir. Öğretmenin 
hazırladığı test geçerliği kanıtlanmaya çalışılan 
test, ölçüt puan ise uzman tarafından hazırlan
mış testtir. Korelasyon 0,89 olduğu için iki test 
arasındaki uyum geçerliliği yüksektir. Bir başka 
ifade ile geçerliği kanıtlanmış standart bir testle, 
geçerliği kanıtlanmaya çalışılan öğretmen yapı
mı bir testin kısa süreli aralıklarla uygulanması 
sonucu elde edilecek ölçümlerden faydalanarak 
hesaplanan korelasyon katsayısı ölçüt geçerli
ğinin, uyum geçerliği anlamında kullanılmasına 
örnek oluşturmaktadır.

CEVAP: D
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48. Ahmet ve Mehmet, farklı gelişim dönemlerinde 
işitme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Ahmet’in 
doğuştan işitme kaybına uğraması, Mehmet’in 
ise 2 yaşında işitme kaybına uğraması farklı 
sonuçlara neden olmaktadır. Dil gelişiminin orta
ya çıkması için en uygun zamanlar 0-24 aylardır. 
Mehmet bu süreçte dil gelişimini büyük ölçüde 
tamamladığı için işitme yeteneğini tekrar kazan
ma konusunda çok büyük sıkıntı yaşamamıştır. 
Ancak Ahmet, kritik dönemler içerisinde dil geli
şimini ortaya koyamamıştır. Bunu en iyi açıkla
yan ifade, “Gelişimsel süreçte bazı becerlerin 
ortaya çıkabilmesi için kritik dönemler vardır." 
ifadesidir.

CEVAP: B

49. İşlem öncesi dönemde görülen benmerkezci 
düşünme özelliği, çocukların dilsel gelişimlerine 
de yansımaktadır. Çocuk, konuşmalarında kendi 
konuşmasını başkalarına empoze eder ve baş
kalarının konuşmasını yönlendirir.

CEVAP: D

51. Erken veya geç olgunlaşma, erkek ve kızlan 
farklı şekillerde etkiler.

- DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER
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50. Saf çıkarcı veya araçsal ilişkiler dönemi, gelenek 
öncesi dönemde yer alır. Saf çıkarcı evrede, 
kişinin kendi menfaati her şeyden önemlidir. Bu 
kişiler kâr - zarar dengesi yapar. Menfaati, alaca
ğı cezadan fazlaysa kuralları ihlal eder. Sadece 
kendini düşünür. Maddi menfaat önceliğidir. 
Buna göre, parçada geçen örnekteki kişi de saf 
çıkarcı veya araçsal ilişkiler eğilimi göstermekte
dir.

CEVAP: E

CİNSİYET ERKEN GEÇ
OLGUNLAŞMA OLGUNLAŞMA

KIZ Kişiliği olumsuz Kişiliği olumlu
etkiler. etkiler.

ERKEK Kişiliği olumlu Kişiliği olumsuz
etkiler. etkiler.

Buna göre A, B, C ve D seçeneKiennde verilen 
ifadeler doğrudur. Erken olgunlaşan kızların ise 
öz güveni düşüktür ve kişilikleri bu durumdan 
olumsuz etkilenir.

CEVAP: E

Çocukların özbakımları 2 yaşından sonra çocuk
ların sorumluluğundadır. Bu nedenle anne ve 
babaların çocukların özbakımını üstlenmesi 
doğru bir tavsiye olmayacaktır.

CEVAP: D

53. Erikson’ın kuramının ismi, psikososyal kişilik 
kuramıdır. Freud’un psikoseksüel kuramına 
göre, kişilik gelişiminin temelinde iki biyolojik 
dürtü vardır; cinsellik ve saldırganlık. Erikson'ın 
psikososyal kişilik kuramının temelinde ise sos
yal çevre yani kişiler arası ilişkiler bulunmakta
dır.

CEVAP: B

54. Freud’a göre her unutma bir bastırma sürecine 
dayanır. Sınavdan korkan bir kişinin sınav tari
hini unutması “Bastırma” ile açıklanır. Kişi bu 
durumu farkında olmadan bilinçten uzaklaştırır.

CEVAP:C

t
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55. Soyut işlemler döneminde ortaya pkan ast ■
düzey bilişsel beceriler: j

' 1 - Hipotetik Düşünme j

- Kombinasyonei Düşünme '* \
- Analojik Düşünme S
- Analitik Düşünme
- Göreceli Düşünme j
- Metabilişsel Düşünme j
- Tümdengelimsel Düşünme j

CEVAP: C

56. İşlem öncesi çocuklarda görülen sınırlılıklar:

• Odaktan Uzaklaşamama j
Korunum Kazanamama :

• Dönüşümsel Düşünememe i
• Yanlış Bağdaştırmacılık j
• Sezgisel Düşünme s

cc
• Özelden Özele Akıl Yürütme &<m
• Dolaylı Gerçeği Kavrayamama j
• Tersine Çevirememe «
Ancak korunum kazanımı, işlem öncesi dönem- g
de değil somut işlemler döneminde görülen bir î
özelliktir. |

CEVAP: A

57. Ayrı ve birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizlerinde Ş
zekâ puanlarının birbirine benzer olduğu görül- j
mektedir. Bu durumda baskın olan yapı, kalıtım- j
dır. :

CEVAP: B j

58. Klasik koşullanma süreci, daha önceden tepki j
verilmeyen bir nötr uyarıcıya tepki oluşturma j
sürecidir. Buna göre, zil daha önce köpekte hiç- |
bir davranış oluşturmuyorken koşulsuz uyarıcı j
olan yiyecekle eşleştikten sonra tepki oluştur- j
maya başlamıştır. Böylece zile de koşullanma j
meydana gelmiştir. Buna göre A, B, D ve E j
seçeneklerindeki ifadeler klasik koşullanmayla j
İlgili doğrudur. Ancak C seçeneğindeki ifade j
yanlıştır. Çünkü yiyecek her durumda koşulsuz j
yani doğal bir uyarıcıdır, j

CEVAP: C S
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59. Kutalp’in annesi, oğlunun ders çalışma davra
nışını teşvik etmek için Kutalp’in hoşlanmadığı 
bir durumu ortadan kaldırmaktadır. Bu durum, 
olumsuz pekiştirmeyle açıklanır. Böylece ders 
çalışma davranışının sıklığını artırmayı amaçla
maktadır.

CEVAP: E

60. İkincil pekiştireçler, yaşantıya dayalı pekiştireç- 
lerdir. Bu nedenle klasik koşullanmada koşullu 
uyarıcıya karşılık gelirler.

CEVAP: B

61. Murat Bey’de uçak korkusunun oluşması klasik 
koşullanmadır. Ancak uçak tekrar türbülansa gir
mediği için uçak korkusunun ortadan kalkması, 
sönmedir.

UÇAK KORKUSUNUN OLUŞMA SÜRECİ

SARSINTI ( KzU ) — KORKU ( KzT)

UÇAK ( NU ) — TEPKİ YOK

UÇAK (NU) + SARSINTI ( KzU) — KORKU (T)

UÇAK (KU) — KORKU (KT)

CEVAP: C

62. Ön koşullanma veya duyusal ön koşullanma ola
rak da bilinen kavrama göre, Ayşegül ve Fatma 
ile ilgili zihinde daha önce oluşan bir çağrışım 
veya eşleşme meydana gelmiştir, Bu nedenle 
öğretim görevlisi her ikisine birlikte kızmıştır,

CEVAP: B
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63. İşverenin, çalışanlarını bazı günler ödüllendir- |
mesi, pekiştlrecin zamana göre verildiğini gös- ;
terir bu ise aralıklı tarifelerle açıklanır. Bilindiği i
üzere aralıklı tarifeler kendi içinde sabit aralıklı j
ve değişken aralıklı tarifeler olarak ikiye ayrıl- |
maktadır, işverenin ödüllendirme süreci düzenli :
bir zamana bağlı değildir. Bu nedenle cevaba :
sabit aralıklı tarife diyemeyiz, işveren, çalışanla- j
rını bazen ödüllendirmekte bazense ödüllendir- •
memektedir. Bu durum, değişken aralıklı tarife |
uygulandığının göstergesidir. •

CEVAP: C i

64. Zeynep’in, çocuğunun davranışlarını değiştir- i
mek için kullandığı yöntem, bıktırma veya yorma ■
olarak tanımladığımız yöntemdir. Bu yönteme ■
göre, kişide bulunan istenmeyen davranışı orta- •
dan kaldırmak için o uyarıcı sürekli olarak verilir :
ve böylece organizmanın bu davranıştan uzak- :
laşması amaçlanır. i

E
CEVAP: E Ş
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65. Ayşegül Öğretmen, derslerinde Thorndike’ın |
yasalarına göre hoşa giden ve hoşa gitme- |
yen etki ile davranış oluşturmaya çalışmaktadır, o
Hoşa giden etki ile öğrencilerinin olumlu davra- |
nışlarını artırmayı amaçlamaktadır. m

CEVAP: C İ

66. İnsan zihninde üç tür bellek vardır: duyusal \
kayıt belleği (ikonik bellek), kısa süreli bellek :
(işleyen, aktif bellek) ve uzun süreli bellek. Uzun i
süreli bellek de kendi içinde üçe ayrılır: anısal j
bellek (epizodik, otobiyografik bellek), anlamsal j
(semantik) bellek ve işlemsel (prosedürel) bel- i
lek. i

ANISAL

BELLEK

ANLAMSAL

BELLEK

İŞLEMSEL

BELLEK
Kişinin yaşan
tıları ve anıları

Kavram ve 
tanımlar

Psikomotor
beceriler

Doğum günü, 
düğün, doğum, 
vb,

Mondros 
Ateşkeş 
Antlaşması’nın 
tarihi nedir?

Araba nasıl 
kullanılır?

CEVAP: D

67. Bir öğretmenin derse başlamadan önce sorular 
sorması, konuyla ilgili hikâyeler anlatması veya 
sınıfa materyal getirmesinin temel amacı, öğren
cilerin dikkatini çekmektir.

CEVAP: A
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6 8 . B ilg iy i iş lem e kuram ın ın  ö ze llik le r i:

• Eski ve yeni öğrenmeler arasında bağlantı 
kurulur.

• Bilginin işlenmesi, anlamlandırılması ve kod
lanması önemlidir.

• Öğrenci aktiftir, öğretmen rehber rolü üstle
nir.

• Temel bilgiye odaklanılır.
• içsel pekiştirme ön plandadır.
Ancak pekiştireçler, bilgiyi işleme kuramının
değil davranışçı kuramın özelliğidir.

CEVAP: E

69. Geriye getirememe konusunda pek çok farklı 
durum yaşanmaktadır. Buna göre bir bilginin 
kullanılmamasından doğan bir unutma durumu 
varsa bu unutma türü bozulmadır. Buna göre 
ismet in yaşadığı durum uzun zamandır bilginin 
kullanılmamasına bağlı olduğu için bozulmadır.

CEVAP: C
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70. İlgili soru kapsamında değerlendirme yapıldı- \
ğında; Maslow, insan güdülerinin evrensel bir j
hiyerarşisinin bulunduğunu savunur. i

. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, en alt basa- j
maktaki ihtiyaç kısmen de olsa giderildikten j
sonra bir üst basamaktaki ihtiyaç ortaya j
çıkar. i

. Yani bir üst düzeydeki ihtiyacın ortaya çıka- i
bilmesi için bir alt düzeydeki ihtiyacın gide- ■
rilmesi gereklidir. Kendini gerçekleştirme •
güdüsü, diğer ihtiyaçlar giderilmişse ortaya i
çıkar. i

Bu ihtiyaçlardan güvenlik ihtiyacı ise bireyin i
mevcut durumunu koruma anlayışına dayanır. •
Bu sebeple bireyin iş sahibi olma, para birik- •
tirme, sosyal güvence sahibi olma, barınma •
vb. durumları güvenlik ihtiyacı olarak karşımıza ;
çıkar. Sorumuzda “Ak akçe kara gün içindir.” ;
vurgusu bu kapsamda değerlendirilir. i

CEVAP: A ş
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71.

ortak noktalara vurgu yapılmıştır. ü ° ruıa“ ^“ 
üzere tanımlarda “bireyselleşme diye ır vu 
bulunmamaktadır.

CEVAP: E

72. Aşağıdaki geleneksel ve gelişimsel rehberlik 
modellerine ait tabloya bakıldığında geleneksel 
yaklaşım, uzmanın görev ve sorumluluklarına 
yoğunlaştığından amaç değil “görev” yönelimli
dir.

r  g e l e n e k s e l  v e  g e ü ş İm s e l

[ REHBERLİK ANLAYIŞLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI .

Geleneksel Gelişimsel

rehberlik anlayışı rehberlik anlayışı

• Problem (kriz) odak • Gelişimi sağlayıcı ve

lı yardım hizmeti kolaylaştırıcı odaklı

vardır. hizmet vardır.

• Bilgi verme ve • Bireyin tüm gelişim

yönelme eksenin alanlarına yöneliktir.

de odaklanır. •  Program bütünlüğü

• Zaman çizelgesi ile içindedir. Süreklidir.

sınırlıdır. •  Tüm öğrencilere yö

• Problemli öğrencile neliktir.
re yöneliktir. • Öğretmen odaklıdır.

• Uzmanlık hizmetine (sınıf rehber öğret

odaklıdır. meni)

• Görev yönelimlidir. •  Hedef yönelimlidir.

• Tepkiseldir. • Yaratıcı ve esnektir.

• Öğretimden ayrıştı- • Öğretimle kaynaştı-
rılmıştır. rılmıştır.

• Profesyonel müda • Profesyonel hizmet
hale vardır. vardır.

• Var olanı koruma ve • Var olanı değerlen
sürdürme esastır. dirme ve geliştirme

• Bağımsız uygula esastır.

malar vardır. • Sürekli aşamalı, ar

• Genel ve yapılan dışık uygulamalar

dırılmamış hedefler vardır.

vardır. • Ölçülebilir hedef

• Yoğunluk ortaöğre davranışlar vardır.

tim kademesindedir. • Tüm öğretim kade

•  Birçok kurumda uy melerinde yoğunla

gulanabilir. şılır.

(sağlık, endüstri) • Sadece eğitim ku- 
rumlarında uygula
nır.

CEVAP: A
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73. Öğrencilerin en ¡yi şekilde gelişmelerini sağla
mak için; onların ilgi, yetenek, gelişim özellikleri 
ve ihtiyaçlarına en uygun eğitim hizmetlerinin 
programlarda yer almasında eğitim programcı
larına ve planlamacılarına yardım ederek verilen 
rehberlik hizmetidir.
Yani ayarlayıcı rehberlik hizmetiyle psikolojik 
danışmanlar bireyi tanıma, araştırma-değerlen- 
dirme ve izleme yoluyla elde ettikleri bilgile
ri program geliştirme uzmanlarının hizmetine 
sunarak eğitim programlarının şekillenmesine 
yardımcı olurlar.

CEVAP: A

75. Meslek seçimini etkileyen faktörler:

* Yetenek: Doğuştandır, kalıtsaldır, başarıyı 
yordar.

* İlgi: Çevreyle şekillenir, hoşlanma, sevme 
vb. durumları içerir. Hazzı yordar.

* Değer: Mesleğin getirisi, statüsü, toplumdaki 
saygınlığını ifade eder.

* Yetkinlik beklentisi: Bireyin bir mesleği yapa
bileceğine dair inancıdır.

* Biyolojik faktörler: Cinsiyet, fiziksel durum 
vb.

* Sosyoekonomik düzey: Bireyin içinde bulun
duğu sosyal ve ekonomik koşullar.

. Yukarıdaki açıklamalar ışığında bireyin meslek
seçiminde merkeze aldığı faktörün, yetenek
kavramı olduğu görülmektedir.

CEVAP: B

74. Okullarda psikolojik danışma hizmetinden, çeşitli 
uyum sorunlarını çözmek isteyen, başarısızlık, 
karar verme güçlüğü gibi problemleri olan, ken
dini tanımak ve geliştirmek isteyen, geleceğe 
dönük meslek seçme planları bulunan, kişi- 
sel-sosyal problemleri olan vb. herkes yararla
nabilir. Ancak bu hizmet içeriği ve yapısı gereği 
uzmanlık gerektirir.
Müşavirlik hizmeti, okuldaki rehberlik uzmanı
nın, okulda “ortak rehberlik anlayışı" oluşturmak 
amacıyla yönetici, öğretmen ve ailelere rehber
likle ilgili konularda bilgi vermesidir. Rehberlik 
uzmanı, ortak rehberlik anlayışı oluşturma adına 
bu kişilerin rehberlik konularında bilgi ve beceri
lerini artırmayı amaçlar. Öğretmenler, yöneticiler 
ve aileler iş birliği içerisinde rehberlik hizmetlerini 
sunarlar. Müşavirlik hizmetinin temel amacı; 
ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışının yürü
tülmesini temel alarak rehberlik hizmetlerinin 
etkililiğini artırmaktır. Bu açıklamalardan hare
ketle müşavirlik hizmetinin uzmanlık istediği 
görülmektedir.

CEVAP: D
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76. Akran zorbalığı: Tahrik edilmeden bir veya daha 
fazla öğrencinin kendilerinden daha güçsüz 
öğrencileri (kurban) kasıtlı ve sürekli olarak 
rahatsız ettiği ve kurbanın kendisini koruyama
yacak durumda olduğu bir istismar türüdür. 
Zorba öğrencilere kişisel kontrol stratejileri geliş
tirmeleri adına “öfke ile başa çıkma becerisi" 
kazandırmaya yönelik eğitim verilebilir.
Akran zorbalığında yapılan olumsuz davranışlar 
genellikle fiziksel zorbalık (itmek, vurmak), sözel 
zorbalık (korkutmak, hakaret etmek, utandırmak, 
lakap takmak), dolaylı zorbalık (dedikodu yap
mak, gruptan dışlamak, görmezlikten gelmek) 
gibi davranışlardır.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında sorudaki tehdit 
vb. durumları, akran zorbalığı ile illşkilendirmek 
mümkündür.

CEVAP: A
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77. Atılganlık eğitimi: Başkalarının haklarını küçük :
görmeden ve zedelemeden kişinin kendi hakla- i
rını korumasıdır. Atılganlık, çekingenlik ile sal- j 
dırganlığın tam ortasında yer alır. Atılgan birey; j
kendinden emin ve dik durur. Konuştuğu kişiden j
fazla uzak durmaz, konuşması akıcıdır, ses tonu i
normaldir ve karşısındakine göz teması kurar, i
Benlik saygısı düşük, çekingen, saldırgan olan j 
bireylere atılganlık eğitimi verilir. i
Atılganlık eğitimiyle, kaygıyı azaltma, hayır j
demeyi öğrenme, soru sorabilme, olumlu/olum- j
suz duyguları ifade edebilme, duyguları/fikirleri \
ben cümleleriyle söyleyebilme, sohbete başlaya- ;
bilme ve devam ettirebilme, atılganlığı saldırgan- i
lıktan ayırabilme gibi durumlar ele alınır. i
Buna göre, atılganlık eğitiminin kişisel - sosyal i 
rehberlik kapsamında değerlendirileceği açıktır, i

CEVAP: E j

2£<vy<m
E

78. Soruda verilen özellikler, vaka temsiline aittir. £
Seçeneklerdeki tekniklere baktığımızda: <
Vaka konferansı: Karmaşık durumlar gösteren S
ve ciddi uyum sorunu olan bireyler için ortak bir |
çözüm yaklaşımı geliştirme amacıyla bir grup “
psikolojik danışmanın veya uzman personelin bir i
araya geldiği toplantılardır. Vaka konferansına j
danışanın kendisi ve ailesi katılmaz. !
Veli konferansı (toplantısı): Psikolojik danış- :
manın öğrenci velisiyle bir araya gelerek çocuk i
hakkında önemli gördükleri konular hakkında ■
görüşme yapmalarıdır. Çocuğun başarı ve uyum j
durumu, özel ihtiyaçları ve problemleri ya da dik- j
kate değer başka bir davranış özelliği hakkında •
karşılıklı görüşmek için yapılır. j
Vaka temsili: Bir olayın boyutlarını, olayı oluş- |
turan öğeleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini !
daha canlı ve ayrıntılı görebilmek için olmuş j
ve olması muhtemel bir olayın analiz ve eğitim i
amacıyla belli bir ortamda dramatize edilmesidir. !
Oyuncular sınıfı (grubu) oluşturan kişilerdir. ; 
Vaka kaydı: Gözlenen davranışın yorum yapıl- i 
madan kayda geçilmesidir. i
Vaka incelemesi; Sorun teşkil eden durumların \ 
derinlemesine, ayrıntılı olarak incelenmesidir. i

CEVAP: D İ

79. “Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa 
veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa bu 
kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini reh
berlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.” 
ifadesi sınıf rehber öğretmeninin değil, okul reh
ber öğretmeninin görevidir.

CEVAP: D
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80. Madde 10- Tanılama ilkeleri şunlardır:

a) Erkenlik ilkesi; tanılama mümkün olduğunca 
erken yaşta yapılır.

b) Bütünlük ilkesi; tanılama çok yönlü, bireyin 
tüm gelişim öyküsü değerlendirilerek yapılır.

c) Çeşitlilik ilkesi; tanılama sürecinde uygula
nan tekniklerde, yöntemlerde, disiplinlerde 
çeşitlilik esastır.

d) Süreklilik ilkesi; tanılama süreci farklı disiplin 
alanlarındaki uzmanlarca sürekli değerlendi
rilir.

e) Yeterlilik ilkesi; tanılamada bireyin yeterii-ye- 
tersiz olduğu yönler birlikte değerlendirilir.

f) İş birliği ilkesi; tanılama sürecinde aile, okul 
ve uzmanlar iş birliği içinde çalışır.

g) isteklilik ilkesi; tanılama sürecinin her aşa-
1 masında ailenin ve gerektiğinde bireyin

görüşü alınarak katılımı sağlanır.
h) Gizlilik İlkesi; tanılama sürecinin her aşama

sında birey ile ailenin görüş ve onaylan alın' 
madan hiçbir açıklama yapılmaz. Elde edilen 
bilgi ve değerlendirme sonuçlan eğitim ve 
yönlendirme amaçlı kullanılır.

Sorumuzda tanılama ilkeleri ile ilişkisi olmayan
kavram “koruyuculuktur çünkü ilgili yönetmelikte
böyle bir ilke yoktur.

CEVAP: C
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