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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Bilimleri
1.

Öğrenci düzeyine uygunluk ya da hazırbulunuşluk olarak adlandırılan ilkenin hareket noktası yine öğrenciye göreliktir.
Ancak burada öğretimin bireyselleştirilmesinden ziyade sınıfn ön öğrenmeleri ve düzeyinin dikkate alınması söz konusudur.

4.

(II) şehrin nasıl göründüğüne ilişkin bir resim yapmalarını
ister. Etkin katılım
(V) şimdiki sosyal-ekonomik durum ile eserin yazıldığı zamanki durumu karşılaştıran rapor hazırlatır. Yakından uzağa
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(Cevap C)

2.

David Lazear’in çoklu zeka ayırmı şöyledir:
Nesnelere Dayalı Zekâ
• Görsel/Uzansal Zekâ
• Bedensel/Duyudevi-

Günlük yaşamda etkileşilen

(Cevap A)

5.

nesnelerin şekil, örüntü, renk,
imaj ve dizayn gibi unsurlar

nimsel Zekâ

üzerinden duygulanım yarat-

• Doğa Zekâsı
• Mantıksal/Matematiksel Zekâ

ması sonucunda oluşmaktadır. Zihinde canlandırmaya ve
görselleştirmeye yatkındır.

Nesnelerden Bağımsız Zekâ
• Müzikal/Ritmik Zekâ

İşitsel ve sözel unsurlar, dil/
ses örüntü ile yapılarından
oluşmaktadır. Somut ya da
imajinasyona dayanan nesnelere dayanmamakla birlikte dil,
titreşimsel örüntü, ton ve ritim
gibi unsurlarla ilgilidir.

Kişisel Zekâ
• Sosyal/Bireylerarası

Dayanak noktaları kişisel

Zekâ

yetkinlik, kişilerarası ilişkiler ve

• Özedönük/Kişisel
Zekâ
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• Sözel/Dilbilimsel Zekâ

Tülin Öğretmen’in yaptığı etkinlikte güncellik (aktüalite) için
örnek yoktur.

Bilimsel araştırma sürecinde bağımsız değişken etkisi incelenen değişkendir. Diğer bir anlatımla bağımsız değişken neden durumundaki değişkendir. Bağımlı değişken üzerinde
bir değişikliğe neden olup olmadığı araştırılan değişkendir.
Verilen örnek durumda öğretim stratejilerinin öğrencilerin
derse katılımı ve farklı beceri düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bağımsız değişken öğretim strateji, model,
yaklaşım vb. dir. Bağımlı değişken ise öğrencilerin derse katılımı ve farklı öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi beceri düzeyleridir.
(Cevap A)

6.

özel yaşantılardır. Gardner’a
göre “madeni bir paranın iki
yüzü” metaforuyla açıklanabilmektedir. Farklı gibi görünen,
oysa birbiriyle bağlantılı olan

Programlı öğretim edimsel koşullanmanın öğretim süreçlerine uygulanmasıdır. Bireysel öğretim esasına dayanan programlı öğretimde öğrenci kendi hızıyla ilerleme fırsatı bulur.
Programlı öğretimde öğrencinin sürece etkin katılımı üst düzeydedir ancak bu yaklaşım üst düzey düşünme becerilerini kazandırmada yetersizdir.
(Cevap B)

ve hatta özde aynı olan bir
niteliği vardır.

3.

(IV) numaralı etkinlik şimdiki sosyal-ekonomik durum ile eserin yazıldığı zamanki durumu karşılaştıran rapor hazırlatmaktır. Bu öğretim etkinliği bilişsel alanın değerlendirme düzeyinde bir kazanımı gerçekleştirmek için düzenlenmiştir.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

7.

Buluş yolu strateji “öğrenci katılımının yüksek olduğu ve düşünme becerilerini geliştiren bir stratejidir.”

Değerlendirme, belirli bir iş, metot, çözüm ya da ürünün değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak,
belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir. Yani değerlendirme ölçme sonuçlarını
belirlenen ölçüte göre inceleyip bir yargıya varma işidir.

Sunuş yolu ise öğretmen merkezli bir strateji olup düşünme
becerilerinin üst düzey olmadığı bir stratejidir.

(Cevap E)

(Cevap D)

Buna göre, öğrenci katılımının düşük olduğu V nolu öğrenme düzeyi sunuştur, öğrenci katılımının olduğu ve düşünme
becerilerinin yüksek olduğu I nolu öğrenme düzeyi buluştur.
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8.

Metabilişsel düşünmede öğrenci öğrenme süreçlerini kontrol eder ve farkındadır. Öğrenmeyi öğrenme ön plandadır.

12.

Cevap C

Örnek uygulamada grupların homojen biçimde oluşturulması iş birlikli öğretim yaklaşımının temellerine aykırı olan durumdur. Çünkü iş birlikli öğrenme grupları oluşturulurken öğrenciler arasında farklı yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel
özellikleri bakımından heterojen gruplar belirlenir.

9.

Mikro öğretim daha çok öğretmen adaylarına uygulama becerileri kazandırmak için kullanılan bir öğretim yöntemidir.
Mikro öğretim öğretmen adayının işleyeceği mikro dersi planlayıp kendi öğretmen arkadaşları önünde işlemesi ile başlar. Bu aşamada öğretmen adayının örnek ders anlatımı videoya alınır. İkinci aşamada bu video adayla birlikte izlenerek ona geribildirimler sunulur. En son aşamada da öğretmen adayı aldığı geribildirimler doğrultusunda dersi yeniden
işler. Genel olarak bu süreç öğret-uygulat-düzelt-yeniden öğret sırası ile devam eder.
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(Cevap D)

14.
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Konuşma halkası öğrencilerin görüş farklılıklarını görmek,
sınıfta empatik, demokratik bir hava oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. Konuşma halkası kendine güven, saygı, hayır diyebilme, dinleme ve kendini ifade etme becerilerini kazandıran bir tekniktir. Teknikte çember şeklinde oturan öğrenciler sırayla söz alırlar. Konuşma sırasının kimde olduğunu gösteren bir simge kullanılır. Öğretmen ‘Sizce ---- Neler
hissetmiştir?, Neler düşünmüştür?’’ şeklinde yönlendirici sorularla konuşma halkasını yönlendirir.

15.

Süleyman Öğretmen’in “rasyonalizm” konusunu işlerken yaptığı etkinlikler onun “serbest çağrışımla düşünme” tekniği kullandığını göstermektedir. Serbest çağrışımla düşünme tekniği genelde derse giriş yaparken kullanılan, öğrencilere konuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük vererek düşüncelerinin alındığı tekniktir. Bu teknikte öğrencilerin yanıtları tahtaya yazılır ve yanıtlarla ilgili tartışma, eleştirme yapılmaz.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

Özellikleri verilen zekâ türü sözel – dilsel zekâdır. Sözel –
dilsel zekâ, kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, dilbilgisi, mecazi anlatım, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. Bu zekâsı yüksek olan kişiler her hikayeyi, masalı ve fıkrayı anlatır. İyi bir hafızası vardır. İyi bir kelime hazinesi vardır. Sözel olarak iyi iletişim kurar. Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak ve ikna ederek öğrenme yollarını kullanırlar. Çalışma alanları; edebiyat,
yazarlık, şair, arşivcilik, dil bilim, hukuk, siyaset gibi alanlardır.

Panel; Küçük bir grubun herhangi bir konuda düşüncelerini,
bilgi birikimlerini sohbet havası şeklinde dinleyicilerin önünde tartışmalarıdır. Panelde konuşmacılar 3-6 kişi arasındadır. Konuşmacılar panel başkanının verdiği sürede konuşurlar. Münazara da ise belirli bir konu ile ilgili katılımcıların lehte ve aleyhte görüş bildirmesidir. Bu teknikte amaç karşı grubun görüşlerini çürütmektir. Hedef karşı grubun görüşlerini
çürütecek veriler sunmaktır. Toplantıyı izleyen dinleyici bir
grup vardır. Sonuçta kazanan taraf jüri tarafından ilan edilir.
(Cevap D)

(Cevap E)

11.

Elif Öğretmen’in soru metninde belirtilen özellikleri geliştirmesi sonucu öğrencilerde öncelikle “eleştirel düşünme” oluşur. Eleştirel düşünme, kusursuz ve eksiksiz düşünceyi ortaya çıkarmak için disiplinli ve öz denetimli düşünme şeklidir. Bu tür düşünme açık, anlaşılır, mantıklı ve tutarlıdır.
(Cevap C)

(Cevap B)

10.

13.

(Cevap A)

16.

Tony Buzan tarafından oluşturulan kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır. Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte eğitim alanında, organizasyonda hayal
gücünü geliştirmede, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde de kullanılan ders notlarını tutmada tutulan ders
notlarını güncelleştirmede de kullanılan diyagramlara zihin
haritası denir. Bu haritalar bilgiler arasındaki anlamsal ya
da diğer bağlantıları gösteren ortası resimli bir diyagramdır.
(Cevap D)
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17.

Soru metninde özellikleri verilen öğrenme modeli “programlı öğretim”dir. Programlı öğretim, Skinner’in öğrenme makinelerine ve pekiştirme ilkesine dayandırılmaktadır. Öğretimin bireyselleşmesi ve tam öğrenme ilkeleri temel alınmıştır.

19.

İşbirlikli grup çalışmaları tam öğrenme modelinde kullanılabilecek ek öğretim fırsatlarından biri değildir. Tam öğrenme
modelinde ek çalışmalar daha çok bireysel olarak yürütülür.
Heterojen gruplarla yürütülecek çalışma süre ve amaçlar açısından uygun değildir.

PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELERİ
Küçük adımlar ilkesi
Etkin katılım ilkesi
Başarı ilkesi
Anında düzeltme ilkesi
Bireysel hız ilkesi
A seçeneğindeki okulda öğrenme modeline göre gerekli zaman ve uygun öğretme olanakları sağlandığında her öğrencinin, her hedef ve davranışı öğreneceğini savunur. Her öğrencinin öğreneceği her davranış için ona gerekli olan zaman ve öğrenme olanakları birbirinden farklıdır.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

20.

B seçeneğindeki yapısalcı öğretime göre her insan diğerinden farklıdır ve yaşama farklı bakabilir. Eğitimde önemli olan
bilgiden çok onu elde etme yoludur. Kişiye bilgi aktarılacağına, bilgiyi elde etme yolu ve yöntemlerini öğreneceği zengin ortamlar sağlanmalıdır. Çünkü öğrenci yaşamda sürekli
problemlerle karşılayacak ve onları çözmeye çalışacaktır.

Öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etmenler ise; ipuçları, pekiştireç, katılım, dönüt ve düzeltmedir.
TAM ÖĞRENME MODELİ
Duyuşsal Giriş
Özellikleri
- İlgi
- Tutum
- Akademik
öz güven

Öğretim
Hizmetinin
Niteliği
- İpucu
- Pekiştirme
- Katılım
- Dönüt ve
düzeltme

(Cevap C)

Gagne’ye göre basit zincirleme etki tepki bağlarının bir sıra
ile öğrenilmesidir. Zicirleme sıralı becerileri içermektedir. Bu
becerilerde becerinin başarılabilmesi her alt tepkinin sırasıyla uygun biçimde yapılmasına bağlıdır.
(Cevap A)

22.

E seçeneğindeki bireyselleşmiş öğretim tekniği (Keller Planı) öğrenci merkezlidir. Bu teknikte öğretmenin rolü öğretme
etkinliklerini yönetmek ve düzenlemektir. Caroll’un “okulda
öğrenme” modelinden kaynaklanan bireysel öğretim tekniğinde öğrencinin öğrenme stili, tarzı önemlidir. Öğrencilerin
öğretim etkinliğini aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini
kararlaştırma vb. sorumlulukları vardır.

18.

21.

Yunus Öğretmen soru metninde verilen davranışlardan I, II,
III, IV ve V numaralı davranışları yaparsa dönüt verme davranışını doğru uygulamış olur. Dönütlerin yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici olmak üzere üç işlevi vardır. Dönütlerin
etkili olabilmesi için; kapsamlı, belirgin, düzeltici, pekiştirici
olması ve anında verilmesi gerekir. Bireysel özelliklere yönelik dönüt olmaz.
Pekiştirici
olmalıdır.
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Bilişsel Giriş
Özellikleri
- Bilgi
- Beceri
- Yeterlilik

(Cevap C)

www.kaplanakademi.com

D seçeneğindeki tam öğrenme modeli, Bloom tarafından ortaya atılmıştır. Bu modele göre öğrenme öğretme sürecini
etkileyen değişkenler öğrencinin bilişsel ve duyuşsal giriş
davranışları ve öğretim hizmetinin niteliğidir.

Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğretim yaklaşımı
öğrencilerin Bloom taksonomisine göre basamaklandırılan
C, B ve A düzey öğrenme görevlerini seçip bu görevler üzerinden öğrenmesine dayanmaktadır. Öğrenci merkezli bir
yaklaşım öngören bu modelde öğrenciler kendi ilgi ve hazırbulunuşluk düzeylerine göre etkinliklere yönelir.

Büyük grup tartışması öğretmen tarafından belirlenen konu
ve sorular üzerinde tüm grubun birlikte tartışmalarını içerir.
Vızıltı grupları, Philips 66 gibi küçük grup tartışma tekniklerinde öğretmen oluşturulan grupları yönlendirir.

Anında
verilmelidir.

DÖNÜTLER

Belirgin
olmalıdır.

Düzenleyici
olmalıdır.

(Cevap B)

23.

(Cevap A)

Kapsamlı
olmalıdır.

Zehra Öğretmen öğrencilerine drama temelli bir öğrenme ortamı oluşturmuştur. Jest, mimikler ve beden diline dayalı rol
almaya dayalı bir öğretim süreci tasarlanmıştır.
(Cevap C)
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24.

Model ve numuneler üç boyutlu materyallerdir. Yazı tahtaları ise iki boyutlu materyallerin kullanımı için uygun bir araçtır. Grafik, tablo, şema,harita, resim vb. iki boyutlu materyaller yazı tahtası ile birlikte kullanılabilir niteliktedir.

29.

(Cevap A)

Kaplan Akademi

(Cevap E)

25.

Tepkisel model istenmeyen bir davranışa tepki olan sınıf yönetim modelidir. Amacı, istenmeyen durum veya davranışın
değiştirilmesidir. Bu model, düzen sağlayıcı ödül-ceza etkinliklerini içerir.

30.

Öğretim materyali tasarlama sürecinde dikkate alınması gereken yapısal öğeler şekil-form, çizgi, alan, renk, harf ve yazı, dokudur.
(Cevap B)

Yaratıcı bir eğitim için, sınıfların geniş ve esnek olması gerekir. Sınıf, öğrencilerin, sessizce oturup ders dinlediği bir
müze değil, arkadaşlarıyla birlikte araştırmalar yaptığı bir laboratuvar olmalıdır. Sınıfta öğrenci oturma düzeni de bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.
(Cevap B)

26.

Benzetim yazılımları gerçek ortamda gerçekleştirilmesi güç
ve tehlikeli olan deneylerin sanal ortamda uygulanmasına
olanak sağlar. Benzetim yazılımları ile Sercan Öğretmen laboratuvarda gerçekleştiremediği pek çok deneyi öğrencilerine yaptırarak bilimsel düşünme becerilerini destekleyebilir.
(Cevap E)

www.kaplanakademi.com

31.

(Cevap E)

Bakıma ve korumaya muhtaç bireyler için gerekli tedbirleri
almak devletin önemli sorumluluklarındandır ve sosyal devlet anlayışının olmazsa olmaz unsurlarındandır. Ancak bu işlev eğitim kurumları ile değil sosyal yardım kurumları ile sağlanmaktadır.

Eğitimde program tasarımı, program geliştirme sürecinde
hangi boyutun işlendiği ve öne çıkarıldığını belirleyen çalışmalardır. Bu çalışmalarla programın ana çerçevesi çizilir ve
planı yapılır. Tasarım boyutunda özellikle felsefelerden faydalanılır. Programlar, konu, birey ve toplum olmak üzere üç
öğeyi temele alır. Programı oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve bu öğeler arası farklı ilişkileri ele almaktadır.

(Cevap E)

(Cevap D)

28.

Öğretmenin, emreden, tenkitçi, sert, teşvik edici, yumuşak,
dikkatli, şakacı, serbest bırakmayı seven vb. öğrencilerin yetenekleri onun liderlik tarzını belirler. Öğretmen otoriter, demokrat ya da vurdumduymaz bir lider olabilir. Öğretmenin liderlik tarzları sınıfın genel atmosferini ve öğrencilerin davranışlarını etkilediği gibi, onun hangi davranış modelini tercih ettiği ile de doğrudan ilişkilidir. Bilişsel alan kazanımlarının düzeyi öğretmenin liderlik vasfından ziyade mesleki yeterlikleri ve süreç içerisinde kullandığı model, yaklaşım, yöntem ve teknikten doğrudan etkilenir.
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32.
27.

Daimicilik görüşünü savunanlar, eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar.
Bu kişilere göre insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez.
Bu nedenle de eğitim, herkes için aynı olmalıdır. Çocuklar
her yerde belli ortak özelliklere sahip olmalıdır. Bu durum da
değişmeyen evrensel bir eğitimi gerekli kılar.

(Cevap D)

33.

Programın süreklilik kazanması ülke genelinde yaygınlaşmasıdır. Soruda öğretmenlerin olduğu kadar yöneticilerin de
süreklilik kazandırmada engeller oluşturabileceğinden bahsedilmektedir. A ve B seçeneklerinde öğretmen sorumluluğu, D ve E seçeneklerinde program geliştirme alan uzmanının sorumluluğu söz konusudur. Okul personeline program
geliştirme sürecine yönelik bilgilendirme yapma yönetici sorumluluğudur.
(Cevap C)
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35.

34.
Hümanistik Kuramlar

Kaplan Akademi

Program Geliştirme Çalışmalarında
Yararlanılan Öğrenme Kuramları
Bilişsel Kuramlar
- Piaget’in Bilişsel
Gelişim Kuramı
- Ralp Tyler’in Program
Geliştirme Çalışması
- Gagne’nin Öğretim
Durumları Modeli
- Guilfor’un Zihinsel
Beceri Sınıflaması

Soru metninde belirtilen içerik düzenleme yaklaşımı A seçeneğindeki doğrusal programlama yaklaşımıdır. Birbiri ile ardışık sıralı,
yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde
kullanılır. Tyler ve Bloom tarafından geliştirilip uygulanan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır.

- Gestalt Kuramı
- Maslow’un İhtiyaç Kuramı
- Rogers’in Öğrenme
Kuramı

Yeni Yaklaşımlar
- Yapılandırmacılık
- Çoklu Zeka Kuramı
- Etkin Öğrenme
- İşbirliğine Dayalı Öğrenme
- Yaratıcı Düşünme
- Yansıtıcı Düşünme
- Yaşam Boyu Öğrenme
- Proje Tabanlı Öğrenme
- Beyin Temelli Öğrenme
- Basamaklı Öğretim
- Kuantum Öğrenme

4. yıl
uzmanlaşma
3. yıl
uzmanlaşma
2. yıl
uzmanlaşma

Soru metninde anlatılan ve okulda öğrenmeyi savunan program geliştirme yaklaşımı “davranışçı” yaklaşımdır. Günümüzdeki program geliştirme çalışmalarında davranışçı kuramdan özellikle hedeflerin davranışa dönüştürülmesi ve her
davranış için test maddelerinin hazırlanarak program başarısı hakkında bilgi toplanması aşamalarında yararlanılmaktadır. Davranışçı yaklaşım öğrenmeyi mekanik ve basit olarak tanımladığı için eleştirilmiştir.
A seçeneğindeki hümanistik psikoloji; özellikle son yıllarda
öğrenci merkezli eğitim için program geliştirme çalışmalarının temelinde hümanistik psikolojiye dayanan kuramların yer
alması gerektiği savunulmaktadır. Herkesin ihtiyaçları farklı
olduğu için herkes için ayrı eğitim programları hazırlanmalıdır.

1. yıl
ortak

A

B seçeneğindeki bilişsel kurama göre öğrenme, çevremizdeki olay ve durumlara anlam verme girişimlerimiz sonucu
oluşur ve bu amaçla sahip olduğumuz bütün zihinsel araçlar kullanılır. Öğrenmenin odak noktası öğrenenin uyarıcıları nasıl algıladığı, nasıl işlediği, organize ettiği ve bilginin kalıcılığını nasıl sağladığı üzerinedir.

E seçeneğindeki ilerlemecilik, pragmatizm felsefesinin eğitime yansıması olan bir eğitim felsefesidir. Öğrenci merkezlidir ve bu yaklaşıma göre okul yaşama hazırlıktan çok yaşamın kendisi olmalıdır. Bilgi yaşantı edinmede, yaşantıları
geliştirmede ve yeniden düzenlemede bir araçtır. Yaparak
yaşayarak öğrenme esastır. Eğitimin amacı demokratik ve
sosyal hayatı geliştirmektir.

D seçeneğindeki sarmal yaklaşım
(spiral, helezonik), içeriğin doğrusal bir sıra izlemediği, konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu programlama yaklaşımıdır. Bruner tarafından önerilen bir içerik düzenleme yaklaşımıdır.

B

F
E D

Kaplan Akademi

D seçeneğindeki daimcilik, bir öğrenme kuramı değil bir eğitim felsefesidir. Daimciliğe göre eğitim hayatın bir kopyası
değil ona hazırlık olmalıdır. Eğitimin amacı doğru ve sağlam
karakterli bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere değişmeyen evrensel bir eğitim, zihinsel eğitim ve klasik eserlerin eğitimi
verilmelidir.

B seçeneğindeki piramitsel programlama yaklaşımı, ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı,
giderek uzmanlaşmanın
küçük birimlerde olduğu
ve daraldığı bir yaklaşımdır.

C seçeneğindeki modüler
yaklaşım, konuların öbekler
halinde düzenlendiği, bu
öbeklerin birbiriyle ilişkili olmasının beklenmediği programlama yaklaşımıdır. Her
öbek ya da modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da
farklı bir yaklaşımla düzenlenebilir. Modüler programlama Vygotsky tarafından
savunulmuştur.

www.kaplanakademi.com

Davranışçı Kuramlar
- Bağlaşımcılık-Bitişiklik
Kuramı
- Klasik Koşullanma
- Edimsel Koşullanma
- Programlı Öğrenme

C

Seçenek Seçenek
D
A
Ortak
Çekirdek
Seçenek
C

Seçenek
B

E seçeneğindeki çekirdek yaklaşımı, ortak çekirdek konuların ilk
öğrenilecek konular olarak planlandığı ve piramit yaklaşımda olduğu gibi her öğrenci tarafından
alındığı programlama yaklaşımıdır. (Demirel, 2008: 127-128) John Dewey tarafından önerilmiştir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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36.

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp
yargıya varılması sürecidir. III numaralı ifadede ilk 10 içerisinde yer almak bir ölçüttür. Buna bağlı olarak öğrenciler
hakkında başarılılık kararı verilmektedir.

42.

• a grafiği, sağa çarpık dağılımı (başarı düşük)
• b grafiği, simetrik dağılımı (orta düzey başarı)
• c grafiği, sola çarpık dağılımı (başarı yüksek)

(Cevap C)

Sınıflama diğer adıyla adlandırma ölçekleri nesnelerin özelliklere sahip olup olmamalarına göre gruplandırılması ile
oluşturulur. Nesnelerin özelliklere sahip oluş dereceleri arasındaki farkları eşit aralıklı ve oranlı ölçekler verebilir. Eşit
aralıklı ölçeklerin başlangıç noktası belirlenmiş bir sıfırken
oranlı ölçeklerin başlangıç noktası gerçek sıfırdır, mutlaktır
ve yokluk ifade eder. Nesnelerin özelliklere sahip oluş dereceleri bakımından sıra numaraları verilere sıralanması ile de
sıralama ölçekleri oluşturulur.

• x tablosu, başarılı öğrenci sayısı çok (sola çarpık)
• y tablosu, başarısız öğrenci sayısı çok (sağa çarpık)
Kaplan Akademi

37.

• z tablosu, orta düzeyde başarı (simetrik) göstermektedir. O halde doğru eşleştirme;
a - y, b - z, c - x şeklindedir.
(Cevap D)
43.

(Cevap D)

Ölçme sonuçlarının bir ölçüt puanı ile karşılaştırılması sonucunda elde edilen geçerlik ölçüt geçerliğidir. Ölçütün elde
edilme zamanına göre ölçüt geçerliği ikiye ayrılır. Eğer test
gelecekteki başarıyı kestirme amacıyla kullanılıyorsa, ölçüt
puanları da gelecek bir zamanda ortaya çıkacaktır. Bu tip
geçerliğe yordama geçerliği denir. II numaralı öncülde geçerlik türü yordamadır. Eğer ölçüt puanları test puanları ile
yakın zamanda ya da test puanlarında önce elde edilmişse
uyum, uygunluk geçerliği söz konusudur. I numaralı öncülde TYT’nin uygunluk geçerliği sınanmıştır.
(Cevap C)

39.

Çağdaş eğitimde ölçme ve değerlendirme öğrencilerin üst
düzey becerilerine odaklanmıştır, günlük hayattan kopuk değildir, değerlendirme sürecine öğrenci ile ilgili herkesi katar.
Kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler ve doğru yanlış
testleri geleneksel eğitimde kullanılan ölçme araçlarıdır.

44.

45.

41.

B ölçmesi düzensizdir ve gerçek özellikten belirsiz biçimde
saptığı için tesadüfi hata vermektedir. A ölçmesinde ise sabit hata vardır. A grafiği incelendiğinde her noktada gerçek
özellik ile aynı miktarda fark vermektedir. B grafiğinde ise
her noktada farklı düzeyde fark ortaya çıkmış ve bu farklılıklar bir sistem dahilinde değişmemektedir. A güvenilir ancak
geçerli olmayan bir ölçüm. B ise güvenirliği ve geçerliği olmayan bir ölçümü temsil etmektedir.

Bir testin güçlüğü maddelerinin ortalama güçlüğünü gösterir. Testi güçleştirmek için ya teste güç maddeler eklenir ya
da testteki kolay maddeler çıkarılır. Bu beş sorudan IV ve V.
sorular kolay niteliktedir. Bunlar arasından da ayırt ediciliği
düşük olanın testten çıkarmak için seçilmesi daha isabetli
olacaktır.
(Cevap E)

47.
Kaplan Akademi

(Cevap B)

Örnekte verilen ölçme işlemi sınıflama ölçeği ile verilmiştir.
Bu ölçmede en çok tekrar eden değer %51 ile evettir. Ölçmenin mod değeri “evet”tir.
(Cevap C)

46.

Doğru yanlış testlerine alternatif olarak kullanılan ölçme aracına tanılayıcı dallanmış ağaç denir. Tanılayıcı dallanmış
ağaçlar özellikle birbiriyle ilişkili ve anlamlı öğrenmelerin ölçülmesi için etkilidir.

Bilişsel alanın kavrama basamağı; yorumlama, çevirme ve
öteleme alt basamaklarından oluşur. Çevirme basamağı verilen bir yapıyı başka bir yapıya – forma dönüştürmeyi gerektirir. Yazıyla verileni grafiğe, grafikle verileni yazıya çevirme kavrama için bir örnektir. Bu grafiği yorumlama da yine
kavrama basamağının içinde yer alan işlemlerden biridir.
(Cevap B)

(Cevap C)

40.

Doğru yanlış testleri ve çoktan seçmeli testler objektif testler grubuna girer. Her ikisinin de puanlama güvenirliği yüksektir. Ancak objektif testlere karışan şans başarısından kaynaklanan hatalar sonuçların güvenirliğini düşürür. Her iki test
de uygulaması ve puanlanması açısından kullanışlıdır.
(Cevap E)
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38.

Soruda verilen grafikleri ve tabloları incelersek;

(Cevap A)

A seçeneği testin kapsam geçerliği, B seçeneği yordama geçerliği, C seçeneği görünüş geçerliği, D seçeneği de testin
ilgililiği ile ilgilidir. E seçeneği ise sonuçların güvenirliğine yöneliktir.
(Cevap E)

48.

Bronfenbrenner’in çevresel sistemi esas alan gelişim yaklaşımında 5 iç içe geçmiş sistem vardır. Bebeğin anneyle etkileşiminden başlar kültürün etkilerine kadar genişler. Bu sistemler; mikrosistem (microsystem), mesosistem (mesosystem), eksosistem (exosystem), makrosistem (makrosystem) ve kronosistem (chronosystem)dir. Kuram biyoekolojik
sistem ya da ekolojik sistem kuramı olarak adlandırımaktadır.
(Cevap E)
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Kritik dönem, ilgili davranışların kazanılması gereken, kazanılmadığında telafisi çok zor olan ya da mümkün olmayan
gelişim dönemidir. Bireye yaşamlarının belirli zamanlarında
öğrenme fırsatı sağlanmadıysa gelişim ya yavaşlayabilir ya
da tamamen durabilir. Kritik Dönemlerde, organizma çevre
uyaranlara karşı daha duyarlı olmaktadır. Kritik dönemde
çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğrenme
süreci üzerinde etkisi büyüktür.
(Cevap C)
50.

Büyüme gelişim psikolojisinin en temel kavramlarından biridir. Büyüme gelişim sürecinin niceliksel boyutunu oluşturmaktadır. Büyüme gelişim sürecinde vücut kitlesinde meydana gelen artışlardır. Verilen öncülde dölüt döneminde mitoz bölünme ile meydana gelen niceliksel artış vurgulanmaktadır.

56.

57.

(Cevap A)
51.

2-6 yaş dönemini kapsayan ilk çocukluk döneminde şu gelişim görevleri ve gelişimsel özellikler söz konusudur.
• Dil gelişimini tamamlama
• Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurma

• Erken dönem ahlak gelişimi kapsamında doğru yanlış
arasındaki ilk ayrımları yapma
(Cevap B)

Fiziksel gelişim açısından en hızlı dönem doğum öncesi dönemdir. Bundan sonra ise bebeklik en hızlı dönemdir. Fiziksel gelişim açısından en hızlı üçüncü dönem ise ergenliktir.
Daha sonra ise sırasıyla ilk çocukluk ve son çocukluk dönemleri gelmektedir.
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• Cinsiyet farklılıkları ve mahremiyeti öğrenme

58.

59.

Dil kazanımını uyarıcı tepki bağları ile açıklayan yaklaşım
davranışçı yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşıma göre dili aynı
diğer davranışları öğrendiğimiz gibi çevresel uyaranlara verdiğimiz tepkilerle öğreniriz. Davranışçılara göre dil öğrenmenin herhangi bir öğrenmeden farkı yoktur.

Benmerkezci düşünmenin ürünü olarak çocuklar olaylara
başkalarının bakış açılarından bakamaz, herkesin bir olayı
kendileri gibi gördüğünü düşünürler. Örnek durumda da Özcan annesine başından geçeni anlatırken annesi biliyormuş
gibi ‘o aldı, O vermiyor’ şeklinde konuşması benmerkezci
düşünce yapısını yansıtmaktadır.

İrem’in problem olan davranışının tekrarlanma nedeni, “yaramazlık yaptığında kendisine gösterilen ilgi ile yaramazlığının pekişmesi”dir. Pekiştirme, bir davranışın tekrar edilme
sıklığının uygun uyarıcılarla artırılması işlemidir. Ancak pekiştirme yerinde ve zamanında yapılmalıdır. Pekiştirme istenilen davranışın gösterilmesinden sonra yapılmalıdır. İrem’i
yaramazlık yapma davranışından vazgeçirmek için, onunla
yaramazlık yaptığında değil, yaramazlık yapmadığında ilgilenilmesi gerekir. Yanlış pekiştirilme yapıldığı için İrem istenilen davranışın yaramazlık yapma davranışı olduğunu öğrenmiştir.

(Cevap C)

(Cevap C)

(Cevap B)
55.
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Nesne sürekliliği bebeğin algı alanından çıkan bir nesnenin
gerçekte kaybolmadığını kavramasıdır Nesne sürekliliğini
kazanmış bir bebek algı alanından çıkan bir nesneyi aramaya devam eder. Nesne sürekliliği bebeğin belleğini kullanmaya başladığının önemli bir göstergesidir.

Tansu’nun düzenli ödev yapma alışkanlığı kazanması sürekli pekiştirme yoluyla olmuştur. Alışkanlık kazanıldıktan sonra değişken aralıklı tarifeye geçilmeli ve pekiştirmeye devam
edilmelidir. Yeni öğretmen değişken zamanlarda kontrol etmekte ancak doğru davranışları pekiştirmemektedir.
(Cevap B)

(Cevap D)
54.

Erikson’un psikososyal kuramına göre Merve, girişkenliğe
karşı suçluluk dönemindedir. Bu dönemde çocuğun çevresinde olanlara duyarlılığı artar, çevresinde gelişen olayları
anlayabilmek için sık sık sorular sorar. Bu dönem 4-6 yaş
çocuklarını kapsar ve oyun dönemine denk gelir. Bu dönemde çocuğu sorduğu sorular yüzünden azarlamak, araştırma
çabalarının önüne geçmek, çocuktaki girişimcilik duygusunu köreltecek ve kendini suçlu hissetmesine neden olacaktır.
(Cevap C)

(Cevap A)
53.

Abraham Maslow, aşamalılık ilkesine göre insan ihtiyaçları
kuramını ortaya koymuştur. Maslow’a göre bireyin güdülenmesinin temelinde ihtiyaçlar vardır. Birey bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçer. Maslow insanların ihtiyaçlarını önem sırasına dizerek ihtiyaçlar hiyerarşisi oluşturmuştur. İnsanlar öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılamaya, daha
sonra üst düzey ihtiyaçlarını karşılamaya güdülenmişlerdir.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ev kurma güvenlik,
evi süsleme ise estetik ihtiyacı ile ilgilidir. Maslow’a göre alt
basamaklardaki ihtiyaçlar karşılanmadan üst basamağa geçilemez. Güvenlik ihtiyacı, estetik ihtiyacına göre alt basamakta yer alan bir ihtiyaçtır. Güvenlik ihtiyacı karşılanmadan
estetik ihtiyacına geçilemez. Buna göre ev kurulmadan, evin
süslenmesine geçilemez; hayatını garanti altına almadan
koleksiyonculuk yapılamaz.
(Cevap B)

• Özbakım becerileri geliştirme

52.

İnsanlara karşı olan davranışların temelini insana saygı ve
değer vermenin oluşturduğu ahlaki gelişim evresi evrensel
ahlak evresidir. Bu evrede insana saygı ve onu değerli görme esastır.
(Cevap C)

Kaplan Akademi
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61.

İrem’in problem olmayan davranışları ihmal edildiği için bu
davranışlar gelecekte “sönmeye başlayacaktır”. İrem’in ilgiyle karşılanan yani pekiştirilen yaramaz davranışları devam
edecektir. Problem olmayan davranışları ihmal edildiği için
sönecektir.

67.

62.

İrem’in problemsiz bir çocuk olması için anne – babası onun
“istendik davranışlarını pekiştirmeli, istenmedik davranışlarını sönmeye bırakmalı”dır. İstendik davranış İrem’in yaramazlık ve gürültü yapmamasıdır. Bu davranışı kazandırmak
için anne – babası İrem’in problem olmayan davranışlarını
pekiştirmelidir.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

(Cevap C)
68.

(Cevap A)

Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme durumlarında dikkat etmemiz gereken, ortama bir şeyin eklenip çıkarılmasıdır. Eğer davranış sonucu ortama hoşa giden bir uyarıcı giriyorsa olumlu, eğer ortamdan hoşa gitmeyen bir uyarıcı çıkarılıyorsa olumsuz pekiştirme olur. Düğünü durdurmak için
polisin gelmesi, Harun Bey açısından onu olumsuz, rahatsızlık verici bir durumdan yeni gürültüden kurtardığı için olumsuz pekiştirmedir.
(Cevap E)

64.

Öğrenme, yaşantı ya da tekrar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı izli değişiklikler olarak tanımlanır.
Öğrenme bu anlamda içsel bir süreç olup ancak performansa dönüştüğünde yani davranış olarak sergilendiğinde gözlenebilir. Soruda verilen örnek, öğrenmenin gözlenebilir yönüyle ilgilidir.
(Cevap C)

65.

Öğretmeni Akın’ın davranışını sürekli görmezden geldiği için
sönecek, Gökçe’nin davranışında ise öğretmeni bazen onun
ağlamasını görmezden geldiği bazen de istediğini yerine getirdiği yani pekiştirdiği için artış olacaktır. Edimsel koşullanma kuramına göre istenen davranışlar gibi istenmeyen davranışlar da pekiştirildiğinden dolayı tekrar edilir. Öğretmeni
Akın’ın ağlama davranışını görmezden gelerek pekiştirmemiş ve böylece sönmesini sağlamıştır. Gökçe’nin öğretmeni
ise ağladığında bazen istediğini yerine getirerek ağlama davranışı pekiştirmiş ve bu nedenle Gökçe’nin istediklerini ağlayarak yaptırma davranışında artış gözlenmiştir.
(Cevap C)

69.
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63.

Tepkisel koşullama sürecinde sönme için koşullu uyaranın
bir süre koşulsuz uyaran olmadan verilmesi gerekir. Örnekte verilen korku koşullamalarının sönmemesi kaçınmadır.
Örneğin asansöre birkaç kez binip bir sıkıntı yaşanmazsa
korku tepkisi giderek azalacak ve sönecektir. Ancak kişi asansör uyaranı ile karşı karşıya gelmemesi yani kaçınması sönmeyi engellemektedir.

Skinner, davranışın açığa çıkması ve kalıcı hâle gelebilmesi için tarifelerin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Değişken
oranlı pekiştirme tarifesi, pekiştirecin hangi doğru davranıştan sonra geleceğinin belli olmadığı tarifelerdir. Bu tarife sönmeye en dirençli tarifedir.

Olgunlaşma organizmanın, hem zihinsel hem bedensel olarak kendisinden bekleneni yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantısından bağımsız olarak kalıtımın
etkisiyle geçirdiği biyolojik değişmelerdir. Parçada vurgulanan kavram zamandır. Olgunlaşma zamanla ve kendiliğinden meydana gelen değişmedir.
(Cevap E)

70.

Kimlik bunalımı ergenlik dönemine yani ortaöğretim kademesine ait bir gelişim görevidir. İlköğretim yıllarında okula
uyum, sosyalleşme ve okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirme gibi konular ön plana çıkmaktadır.
(Cevap A)

71.

(Cevap D)

Araştırma-değerlendirme hizmetleri öğrencilerin temel ihtiyaçlarının tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu
hizmet sayesinde diğer rehberlik hizmetleri öğrenci ihtiyacına göre planlanabilir. Yapılacak araştırma çalışmaları rehberlik hizmetlerine yön verecektir.

66.

Markete gönderilen bir çocuğun alacaklarını unutmamak için
sürekli tekrar etmesi onun “kısa süreli belleğe kayıt” işlemini gerçekleştirdiğini göstermektedir. Çünkü kısa süreli belleğin işlevlerinden biri de sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir
zaman süresi içinde geçici olarak depolamaktır. Yetişkinin
kısa süreli belleği 7 ± 2 yani beş ile dokuz birim arasında değişen bilgi miktarını depolayabilmektedir. Buna göre, çocuk
kısa bir süre için yani markete gidene kadar alacaklarını unutmamak için sürekli tekrar yaparak kısa süreli belleğe kayıt
yapmaktadır.

Kaplan Akademi

(Cevap B)
72.

(Cevap A)
73.

(Cevap B)

Soruda verilen öğrenci düşünceleri incelendiğinde öğrencinin başarısız olma korkusu yaşadığı görülmektedir. Başarısızlık yaşayarak ailesini hayal kırıklığına uğratacağından
korkmaktadır. Bu düşünceye nasıl vardığı, neden başarısız
olacağına ilişkin bir düşünceye kapıldığı sorulmalıdır.

Öğrencilerin ilgileri eğitsel, mesleki ve sosyal-kültürel yöneltme sürecinde dikkate alınır. Meslek seçiminde, ders-alan seçiminde ve sosyal-kültürel etkinliklerde ilgilerin dikkate alınması öğrencinin seçimlerinde mutlu olmasını ve keyif almasını sağlar.
(Cevap E)
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(Cevap D)

75.

Okul zorbalığına yönelik denetim ve kontrol okul yönetiminin görevidir. Aynı zamanda okul yönetimi okulda öğrencilerin güvenliği için gerekli tedbirleri almalıdır. Rehberlik servisi ise zorbalığa yönelik önleyici çalışmaları yapmak, zorba
öğrencilerle çalışmalar yürütmek ve zorbalığa maruz kalan
öğrencilerin psikolojik olarak güçlenmesini sağlamak ile görevlidir.
(Cevap D)

76.

78.

Arzu listesi özellikle ilköğretim ve okul öncesi dönemde kullanılabilecek bir bireyi tanıma tekniğidir. Arzu listesi çocukların karşılanmayan arzu, istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri bir bireyi tanıma tekniğidir. ‘Bir masal perisi gelse
ondan ne isterdin?’ şeklinde masalsı durumlar oluşturarak
çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
(Cevap D)

Kaplan Akademi

Önleyici işlev bir problem durumu ortaya çıkmadan öngörerek gerekli tedbirleri almayı ve o problemin yaşanmaması
için gerekli çalışmaları yapmayı içermektedir. Afetten korunma ve güvenli yaşam kazalardan korunma ve bilgisizlikten
meydana gelecek tedbirsizlikleri önleme açısından önemlidir. Sağlık kültürü sağlık problemlerini önleyici bir işlev üstlenmektedir. Topluluk içerisinde çatışma ve anlaşmazlıkların önlenmesinde demokrasi kültürü önemli bir görev üstlenir.

www.kaplanakademi.com

74.

79.

Özel gereksinimli öğrenciye potansiyelinin üzerinde ödev ve
çalışmalar verme başarısızlık yaşamasına neden olacağı
için öğrencide yetersizlik duygularının gelişmesine neden
olacaktır. Bu sebepten dolayı öğrencinin potansiyelleri iyi belirlenmeli ve yapabileceği, başarabileceği çalışmalarla başarıyı tatması sağlanmalıdır.
(Cevap B)

Ezgi’nin yaşadığı sınav kaygısı eğitsel rehberlik kapsamında yer almaktadır. Sınavlara hazırlık, sınav kaygısı, etkili ve
verimli çalışma, okuma-dinleme-not tutma becerileri, ders-alan-okul seçimi gibi konular problem alanına göre eğitsel rehberlik kapsamındadır.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

77.

Bireyi tanıma hizmeti bireyin kendisini daha iyi tanıması için
ona sunulacak fırsatları içermektedir. Öğrencilerin yetenek
ve başarılarına göre sınıflandırılması rehberlik anlayışı açısından kabul edilebilecek bir uygulama zaten değildir. Bunun dışında bireyin alan-ders-okul seçimi süreçlerinde desteklenmesi yöneltme hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

80.

(Cevap D)

Her ilde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il
danışma komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu, eylül ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
(Cevap A)
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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Eğitim Bilimleri
1.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim programları bireysel ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişmeler, eğitim bilimlerine yönelik araştırmalar ve eğitime
ilişkin felsefelerdeki değişmelere göre değişmektedir. Bunlar program geliştirmenin sürekliliğini gerekli kılan nedenlerdir. Hiçbir zaman öğreticilerin kişilik özelliklerine göre bir program geliştirme çalışması yapmak söz konusu olamaz.

5.

A seçeneğindeki demokratik yaklaşım, temelinde kimi referans (üstün, dominant) gruplarının çoğunluğu tarafından istenilen değerlerin, değişikliklerin olduğu yaklaşımdır. İhtiyaç,
toplumdaki baskı gruplarının isteklerine göre ortaya çıkar.

Kaplan Akademi

(Cevap E)

2.

B seçeneğindeki farklar yaklaşımı, gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. İhtiyaç; beklenilen beceri düzeyi ile varolan beceriler arasındaki farkla ortaya çıkar. Bu farkın boyutu mevcut bir problemin varlığını
ya da yokluğunu ortaya koyar.

Hümanistik psikoloji alanda üçüncü güç olarak kabul edilir.
Hümanistik yaklaşım davranışçılığın insanı bir makine gibi
ele almasına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşıma
göre insan kendi kararlarını verebilen, özgür ve kendine özgü, değerli bir varlıktır. Her insanın doğasında iyilik ve iyiye
yönelme vardır. Kuramın temsilcilerinden Maslow ihtiyaçlar
üzerinde durmuştur. Rogers ise daha çok benlik kavramı ile
ilgilenmiştir.

C seçeneğindeki analitik yaklaşım, ulusal ve uluslararası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incelemesi esasına dayanır. Bu yaklaşım, gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. (Demirel, 2008: 78-79)
(Cevap E)

(Cevap D)

3.

6.
www.kaplanakademi.com

Deneme uygulaması için ilk aşama (1) deneme uygulaması
sürecinin planlanmasıdır. Bu aşamadan sonra sırasıyla (2)
deneme yapılacak okul ve sınıflar seçilir, (3) deneme uygulamasına katılacak öğretmen ve yöneticiler seçilir, (4) deneme uygulamasına katılacak kişilere program tanıtılır, (5) hazırlanan program uygulamaya konulur ve son basamakta da
(6) deneme uygulaması gerçekleştirilen program değerlendirilir.

7.

Bloglar öğretim sürecinde öğrenmelerin desteklenmesi amacıyla kullanılabileceği gibi öğrencilerin kendilerinin oluşturacağı bloglarla öğrenme süreçlerine ilişkin yansıtmalar gerçekleştirilebilir. Öğrenciler hazırlayacakları bloglarda görüş,
düşünce ve yeni fikirlerini ifade etme olanağı bulabilir. Bu
bloglarda öğrenciler öğrenme günlükleri oluşturarak yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirebilir.
(Cevap E)

8.

Kaplan Akademi

Daha önceki program geliştirme çalışmalarından elde edilen dönütlere de dayanılarak 2001 yılında yeni ilköğretim
programları geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu
programların hazırlanması safhasında AB normları dikkate
alınmış, yaşam becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmiş, Türkçeye duyarlılık ana beceri olarak kabul edilmiş ve ara disiplin kazanımlarına yer verilmiştir. Ancak eğitim yaşantılarının merkezine programın kendisi değil birey
(öğrenci) yerleştirilmiş ve bireyin ihtiyaçlarına, ilgilerine göre programlar şekillenmiştir.

Filmler öğrencinin göz ve kulağına hitap eden materyallerdir. Filimler dokunma duyusuna hitap edebilen materyal değildir. Film görsel ve işitsel bir materyaldir.
(Cevap C)

(Cevap B)

4.

Soru metninde özellikleri verilen ihtiyaç belirleme yaklaşımı
E seçeneğindeki “betimsel yaklaşım”dır. Bu yaklaşım da mantık alanında ve araştırmalarda iki olasılığın varsayımından
hareket edilir ve ihtiyaç belirlenir.

(Cevap C)

9.

(Cevap E)

Asenkron iletişimde öğrenci ve öğretmen aynı zamanda iletişime geçmezler. Bilgisayar iletişim sürecini sürdüren temel
araçtır. Öğrenci istediği zaman sisteme girer öğretimini sürdürür gerekli gördüğü yerlerde sorularını sistem üzerinden
sorar. Öğretmen daha sonraki süreçte sisteme girdiğinde öğrenci sorularını cevaplandırır.

Selim Bey’in sorusu öğrencisine doğru cevabı hatırlatmaya
yöneliktir. Öğrenciye sorulan soruda onun doğru cevabı bulmasına yardımcı olacak uyarıcılar sunulması öğretimin ipucu değişkeni ile ilgilidir.
(Cevap A)
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10.

Dönüt öğrencinin davranışı sonrasında ona davranışının
doğruluğu hakkında geri bildirim sunulmasıdır. Öğrencinin
cevabı verdikten sonra öğretmenin doğru demesi bir dönüttür.

17.

(Cevap C)

Gelişimsel model sınıf yönetiminde öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişim düzeylerinin dikkate alındığı bir yaklaşımdır.
Sınıftaki tüm etkinliklerin yürütülmesinde ve fiziksel düzenlemelerde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları göz
önünde bulundurulur.
(Cevap C)

(Cevap A)
Kaplan Akademi

11.

Aktif öğrenme öğrenme-öğretme etkinliklerine öğrencilerin
etkin olarak katılmalarını öngörmektedir. Yaparak yaşayarak
öğrenmeyi temele alan aktif öğrenme yaklaşımında öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. Öğrenci öğrenmelerine ilişkin
planlamalar yapmalı, öğrenme faaliyetlerini yönlendirmelidir.

18.

Gül Öğretmenin süreç içerisinde yararlandığı öğretim tekniği karşılıklı sorgulamadır. Bu teknik ikili gruplara ayrılan öğrencilerin birbirlerine sorular sormaları ve cevaplandırmaları şeklinde yürütülür. Öğretmenin süreçteki rolü diğer İşbirlikli öğretim tekniklerinde olduğu gibi rehberlik etmektir.
(Cevap E)

12.

İletişim sürecinde emir vermek, ahlak dersleri vermek, öğüt
vermek, ad takmak, alay etmek, yargılamak, eleştirmek, uyarmak ve gözdağı vermek iletişim engellerine yol açmaktadır.
D seçeneğindeki ifade öz saygı geliştirici dil için örnek olabilir, bu da iletişim engeli içermez.

19.

(Cevap D)

İçsel zeka ben zekasıdır. Kişinin ilgilerinin ihtiyaçlarının, ideallerinin, zayıf ve güçlü yanlarının farkında olması, kapasitesini bilmesi, kendisine hedefler koyması, doğru kararlar almasını sağlayan zekadır. Bu zeka alanı gelişmiş bireyler grup
etkinliklerinden çok yalnız çalışmayı ve bağımsız hareket etmeyi tercih ederler.

13.

Mert öğretmenin parçada belirtilen nitelikleri öncelikle liderlik vasıfları ile ilgilidir. Öğretimsel liderlik öğrencilere olumlu
davranışlarla model olmayı, güvenli bir sınıf ortamı oluşturmayı ve etkileşime açık bir duruşu gerektirir.
(Cevap D)

14.

www.kaplanakademi.com

(Cevap D)
20.

(Cevap D)
21.

Sınıf kuralları tüm öğrenciler için geçerli olmalıdır. Öğrenciler kuralların uygulanması konusunda standart bir yol izlenmemesi durumunda kuralları içselleştiremez ve uymak istemezler. Bu sebepten dolayı kuralın bozulması durumundaki yaptırımlar açık olmalı ve tavizsiz uygulanmalıdır.

(Cevap B)
16.

22.

Kaplan Akademi

Çağdaş yaklaşımlara göre her öğrenci farklıdır ve bu farklılıklar eğitimde dikkate alınmalıdır. Öğrenciler aynı yaş grubunda da olsa, ortak özellikler de taşısa her öğrenci yetenek, zekâ, ilgi, tutum gibi özellikler açısından farklılık gösterir. Bu bireysel farklılıkların dikkate alınarak öğrenci düzeyine uygun etkinlik yapılması öğretimin bireyselleştirilmesine
yardımcı olur.

Sözcüklere dayalı bu oyun sözel-dilsel zekanın etkin kullanımını gerektiren bir etkinliktir. Bu zeka alnı sözcükleri ve dili etkin kullanmayı gerektirir. Dil öğrenme, kelime oyunları,
edebiyat, şiir, söz sanatları bu zaka alanının etkin kullanım
alanlarıdır.
(Cevap A)

(Cevap E)

15.

Parçada Piaget’nin bilişsel kuramının temel özelliklerinden
olan uyum ve adaptasyon süreçleri açıklanmaktadır. Uyum
ve örgütleme Piaget’e göre fonksiyonel değişmezlerdir ve
doğuştan getirilen bir potansiyeldir. Bu potansiyeller beyin
temelli öğrenme yaklaşımında anlam arama çabasının insanın doğuştan sahip olması şeklinde ifade edilmektedir.

İşbirlikli grup etkinliklerinde gruplar oluşturulduktan sonra bir
kaynaşma ve ısınma etkinliği yapmak grup çalışmalarını
olumlu etkileyecektir. Isınma etkinliklerinde kümeye beyin
fırtınası yoluyla ad verme, küme sloganı ve hareketlerini belirleme, diyalektrik ve düşün-tartış-yaz-paylaş gibi etkinliklerden yararlanılabilir.

(Cevap D)
23.

(Cevap A)

Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme öğrenci merkezli, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine
dayanan öğrenme yaklaşımlarıdır. Her ikisi de bilimsel süreç basamaklarının izlenmesini esas alır. Her iki yaklaşımda gerçek yaşam problemlerinin sınıfa getirilmesini gerektirir. Proje ve probleme dayalı öğrenme süreç sonunda ortaya konan ürün açısından birbirlerinden ayrılır. Proje süreci
sonunda ele alınan problem durumuna yönelik çözüm tasarısı elle tutulur bir ürün olarak ortaya konur.

Tek boyutlu düşünme proje temelli öğrenme yaklaşımının
amaçladığı düşünme becerisi kazanımlarından biri değildir.
Proje temelli öğrenme öğrencileri çok boyutlu düşünme, alternatifli düşünme süreçlerine yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
(Cevap A)
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24.

Yapılandırmacı yaklaşım esnek bir program öngörür. Bu anlayış özellikle içeriğin sınırlandırıldığı ve öğretimin bu sınırlı
içerik temelinde gerçekleştirildiği geleneksel eğitim anlayışına karşı çıkmıştır. Öğrenciye etkinlik temelli yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları sunularak bilgiyi yapılandırması için
fırsatlar sunulmalıdır.

31.

25.

İşbirlikli öğretim yaklaşımı grup öğretimine dayalıdır. Ancak
işbirlikli öğretim geleneksel grup çalışmalarından farklı olarak heterojen gruplarla yürütülür, biz bilincinin temele alındığı ve ortak çalışma ve ürünlerin söz konusu olduğu bir yaklaşımdır.

(Cevap E)
Kaplan Akademi

(Cevap B)

Basamaklı öğretime göre C basamağı bilgi ve kavrama, B
basamağı uygulama, A basamağı ise analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki öğrenmeleri kapsar. A, B, C ve D
seçeneğinde verilen beceriler C basamağında yer almaktadır. E seçeneğinde verilen beceri ise hedef değerlendirme
basamağında yer almaktadır.

32.

(Cevap D)

Ayrılıp birleşme işbirlikli öğretimi temele alan bir öğretim tekniğidir. Bu teknikte gruplar ayrıldıktan sonra konu gruplardaki öğrenci sayısı kadar bölümlere ayrılır. Aynı konu bölümünü seçen grup üyeleri bir araya gelerek çalışırlar. Daha sonra öğrenciler gruplarına dönerek grup arkadaşlarına öğretir.
(Cevap D)

26.

Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan iki boyutlu görsel araçlardır. Kavram haritalarının öğretim süreçlerinde kullanılması öğrencilerin anlamlı ve bütüncül öğrenmelerini destekler. Öğrenci kavram haritası sayesinde öğrenilenlerin kendi arasındaki ve önceki öğrenmelerle olan ilişkilerini görebilir.

33.

27.

Altı şapkalı düşünme tekniğinde kırmızı şapka problemin
duygusal boyutta ele alınmasıdır. Yaratıcı düşünmeyi temsil
eden şapka rengi ise yeşildir. Orjinal çözümler, özgün yaklaşımlar yeşil şapka altında yer alır.
(Cevap C)

28.

www.kaplanakademi.com

(Cevap C)

Soruda verilen özellikler istasyon tekniğine aittir. İstasyon
tekniğinde öğrenciler gruplar halinde belirlenen öğrenme istasyonlarında çalışır. Gruplar her istasyonu dolaşarak kendinden önceki grubun yaptığı çalışmaya katkı getirir. Sürecin sonunda her öğrenme istasyonunda tüm grupların katkı
sunduğu ürünler ortaya çıkar.
(Cevap B)

34.

Bilgisayar programı öğrenciye aşamalandırılmış içeriği aşama aşama sunmaktadır. Çalışmaların sonunda dönüt, düzeltme ve pekiştirmeleri yapmaktadır. Bu programlı öğretimin temel ilkelerini oluşturmaktadır. Örnekteki bilgisayar programı programlı öğretim için hazırlanmış bir araçtır.

Ayşe Öğretmen istediği beceriyi kazandırmak için öncelikle
konunun temel noktalarını ve dikkat edilmesi gereken yönlerini açıklamış. Bu açıklamalar tümdengelim yaklaşımına
uygundur. Daha sonra beceriyi izleterek öğrencilerin pratik
yapmasına fırsat vermiştir. Bu süreçte temele aldığı yöntem
gösterip yaptırmadır.
(Cevap C)

(Cevap D)
35.

Öğrencilerin derse yönelik ilgi, tutum ve değerleri duyuşsal
giriş davranışları öğesi ile açıklanabilir. Derse yönelik olumlu tutumlar öğrenme düzeyini etkiler.
(Cevap C)

30.

Caroll’un okulda öğrenme modeline göre öğrenilecek konu
için ihtiyaç duyulan zaman yetenek kavramı ile açıklanmaktadır. Verilen örnekte Sevgi’nin çalışma için 2 hafta süre gerektiğini söylemesi yetenek kavramı ile ilgilidir. Fırsat, öğrencilere öğrenme görevi için tanınan süredir. Kerem öğretmenin çalışma için öğrencilere tanıdığı 1 haftalık süre fırsat kavramı için örnek oluşturur.

(Cevap A)

Kaplan Akademi

29.

36.

(Cevap A)

Buluş yoluyla öğretim stratejisi öğrencinin temel ilke ve genellemelere kendisinin ulaştığı bir yaklaşımdır. Öğretmen belirsizlikler oluşturarak, yönlendirici sorularla öğrencinin buluşa ulaşmasına rehberlik eder.

Polis şefinin yapmış olduğu ölçme bir süre ölçümüdür. Bu
süre ölçümünü ise bardağın sıcaklığına dokunarak gerçekleştirmiştir. Yani ölçmek istediği özellik süre iken gözlediği
özellik sıcaklıktır. Ölçülmek istenen özelliğin bu özellikle ilgili olduğu düşünülen ya da varsayılan başka bir özellik gözlenerek ölçülmesi dolaylı ölçmedir.
(Cevap C)
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37.

Objeleri belli bir özelliğe sahip oluşları bakımından farklı gruplara ayıran ölçek türü, sınıflama (adlandırma ölçeğidir.)

41.

Soruda verilen öncülleri tek tek incelediğimizde;
I. Ölçme sonuçları arasında karşılaştırma yapılamaması,
sınıflama ölçekleri için doğrudur.

III. Sınıflama ölçeklerinin başlangıç noktası yoktur. (doğru)
IV. Sınıflama ölçeği ile elde edilen sonuçlar simetrik ve geçişlidir. (doğru)
(Cevap E)

x

f

yf

1

4

4

2

3

7

3
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II. Sınıflama ölçeklerinde frekans belirlenebilir, ancak medyan bulunamaz. (yanlış)

Yığılmalı frekans grafiği, belli bir puana kadar grupta kaç kişinin olduğunu gösteren grafiktir. Mod, bir veri grubunda en
çok tekrar eden ölçme sonucudur. Mod’u bulabilmek için önce dağılım frekans tablosunu oluşturmak gerekir.

5
8

$

1

8

6

14

5

19

9

4

23

11

2

25

15

5

30

Tabloya göre en çok tekrar eden yani frekansı en yüksek
olan puan 5’tir. O halde “mod 5 tir”.

38.

Ranj ise bir veri grubunda alınan en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır. Grafiğe göre en yüksek puan 16,
en düşük puan 1’dir.

Çağdaş eğitimde ölçme ve değerlendirme alternatif ölçme
araçlarını gerektirir. Anlamlı öğrenme süreçlerinin ölçülmesi
geleneksel kağıt, kalem testleriyle gerçekleştirilemez. Sıralanan bu araçların tümü program kazanımlarını yoklamak
için kullanılabilir.

Ranj = 16 – 1= 15
O halde bu dağılımın “ranjı 15’tir”.
(Cevap C)

39.

Geçerlik bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka
özelliklerle karıştırmadan doğru olarak ölçebilmesidir. Geçerlik için iki önemli husus vardır. Birincisi amaca hizmet yani ölçülen özellikle ilgililik, ikincisi ise doğru ölçme sonuçları
yani güvenirliktir. Güvenirlik ise ölçme sonuçlarının tesadüfî
hatalardan arınıklık derecesidir. Kararlılık, tutarlılık, iç tutarlık ve puanlama güvenirliği ölçme sonuçlarının güvenirliğinin ölçütleri olarak kabul edilir.
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(Cevap E)

(Cevap C)

40.

Yazılı yoklamaların puanlanmasında en sağlıklı yol ayrıntılı
puanlama anahtarı kullanarak puanlamaktır. Yazılı yoklamalar yazılı anlatım becerisi ve üst düzey bilişsel alan kazanımların ölçülmesi için uygundur. Eğer ölçmek istediğimiz kazanımlar bilişsel alanın alt düzey basamaklarına ait ise yazılı
yoklama yerine daha güvenilir ve geçerli sonuçlar veren araçlar tercih edilmelidir.

Kaplan Akademi

42.

Medyan (ortanca), bir dizi ölçüm büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra diziyi ortadan tam
ikiye bölen puan ya da değerdir. Medyanın formülü, n tek ise
n+1
n
, n çift
dir.
2
2
Grafiğe göre alınan puanları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda,
15. değer

1 1 1 1 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 10 10 10 10
16. değer

		

12 12 16 16 16 16 16
15. ve 16. değerlerin ortalaması
Bu dağılımın ortancası 9’dur.

(Cevap E)

9
=9
9
(Cevap C)
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43.

Aritmetik ortalama, bir dağılımdaki puanlar (ölçümler) toplamının, ölçüm sayısına (frekans sayısına) bölünmesidir.

46.

Aritmetik ortalama formülü:
Formül

Formüldeki Semboller

t
Ax
X=
N

x = Aritmetik ortalama

Aritmetik ortalama = 0,15+0,25+0,30+0,50+0,40=1,6
(Cevap A)

Aritmetik ortalamayı bulmadan önce öğrenci sayısının bulunması gerekir. Sorudaki grafikte x doğrusu puanları, yf
doğrusu yığılmalı frekansı göstermektedir. x doğrusundaki
her puana ait frekans toplanarak kişi sayısı bulunur.
Frekans

Puan

fx

4

1

4

3

2

6

1

4

4

6

5

30

5

9

45

4

10

40

2

12

24

5

16

80
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/ Fx = Öğrencilerin aldığı puanların toplamı
N = Öğrenci sayısı

47.

48.

Öğrencilerin aldığı puanların frekansları ile çarpımının toplamı a / fx k da 233’dür.

O halde “aritmetik ortalama 7,7”dir.
(Cevap B)
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30’dur.

49.

Vücut kitlesinde meydana gelen niceliksel artışlar büyüme
olarak nitelendirilmektedir. Boyun uzaması, ağırlığın artması, baş çevresinin genişlemesi büyümeye örnek olarak gösterilebilir. Soruda verilen öncülde ayakların büyümesi söz
konusudur.
(Cevap E)

Test maddelerinin birbirleri ile uyumu testin iç tutarlığını yansıtmaktadır. Birbirleriyle uyumlu maddelerden oluşan testlerin iç tutarlıkları daha yüksektir. Orta güçlükte maddelerden
oluşan testler daha güvenilir sonuçlar verir ve bu testlerin iç
tutarlık düzeyleri daha yüksektir. Testler içerisinde iç tutarlığı en yüksek olan test II numaralı testtir.

50.

Kaplan Akademi

KR20 ve KR21 katsayıları iç tutarlık anlamında güvenirliği
verir. Bir testte yer alan maddeler arasındaki güçlük düzeyleri açısından farklılık çok fazla ise KR20 ve KR21 değerleri arasındaki fark da artar. Testteki maddelerin güçlük düzeyleri birbirine ne kadar benzerse bu değerler arasındaki farkda azalır. Buna göre KR20 ve KR21 katsayıları arasındaki
en büyük farka sahip I numaralı testte maddeler arasındaki
güçlük düzeyi farkı en fazladır.

Gessell tarafından geliştirilen olgunlaşma kuramına göre gelişim tamamen çevresel koşullardan bağımsız olarak ilerler.
Gelişim sürecini belirleyen temel unsur genetik altyapıdır.
(Cevap C)

(Cevap B)

45.

Verilen istatistik değerleri sadece grubun kayışlılığı hakkında bilgi verebilir. Aitmetik ortalaması ortancasından büyük
olduğu için grup grafiği sağa çarpık yani pozitif kayışlı olduğu söylenebilir. Grubun bir değişirlik ölçüsü verilmediği için
(standart sapma, çeyrek sapma veya ranj) grubun homejenlik ve heterojenliği hakkında yorum yapılamaz.
(Cevap B)

Frekansların toplamı öğrenci sayısına eşittir. O halde N =

44.

Bir testteki maddelerin güçlük düzeyleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını verir. Buna göre beş maddelik bu alt testin aritmetik ortalamasını bulmak için güçlük düzeylerini toplamalıyız.

(Cevap B)

51.

(Cevap A)

Değişim insanda meydana gelen her türlü farklılaşmadır. Değişim olumlu da olabilir olumsuz da. Bu çerçevede olumsuz
değişimleri gelişim olarak kabul etmek mümkün değildir.
Olumlu değişimler içerinde ise sadece sistematik ve ardışık
olan yani yaş ile birlikte ortaya çıkanlar gelişim olarak kabul
edilebilir.

Ergenlik dönemi ikincil ve birincil cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı dönemdir. Ergenlik döneminde cinsel kimlik oluşturulur. Cinsiyet farklılıklarının ilk olarak öğrenildiği dönem ilk çocukluktur. Son çocukluk döneminde ise çocuk kendi cinsiyetine özgü rolleri benimser.
(Cevap B)
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Çocuğun annesiyle birlikteyken geliştirdiği olumlu duygularının nedeni temel güvene karşı güvensizlik döneminden
kaynaklanmaktadır. Bu dönemde temel güvene karşı güvensizlik çatışmasının olumlu sonuçlanması çocuğun aile ve bakıcılarından sevgi görmesine, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde giderilmesine bağlıdır. Psiko-sosyal
kriz olumlu sonuçlandığında bebek yeni geldiği dünyada başkalarına karşı güven duygusu kazanır ve kendini emniyette
hisseder. Olumsuz sonuçlanması durumunda ise başkalarına karşı güven duygusu geliştiremez ve kendini emniyette
hissedemez.
(Cevap E)

57.

Kaplan Akademi

52.

(Cevap C)

58.
53.

Bilinç dış dünyadan ya da bedenimizden gelen uyarıları fark
edebildiğimiz, algılayabildiğimiz zihin bölgesidir. II numaralı
örnek bilinçte gerçekleşir. Bilinç öncesi ise o an farkında olmadığımız ancak ufak bir çabayla hatırlayabildiğimiz yani bilince çıkarabildiğimiz yaşantıların bulunduğu zihin bölgemizdir. I numaralı yaşantı bilinç öncesi için örnek oluşturur. Bilinç bölgesinin dışında olan ve kendi çabamızla hatırlayacağımız, yalnızca özel tekniklerle bilince çıkarılabilen, yaşantılarımızın bulunduğu zihin bölgesi de bilinç dışıdır (bilinçaltı). III numaralı örnek de bilinç dışı için uygundur.

Benmerkezcilik, işlem öncesi dönemin tipik özelliğidir. Benmerkezcilik bir şeyi başkasının bakış açısından görme ya da
başkasının duygularını ve gereksinimlerini fark etme konusundaki yetersizliktir. Benmerkezci düşünce oyun davranışında da gözlenir. Oyun davranışlarında benmerkezcilik paralel oyunla ve toplu monologla sonuçlanır.

Kişilerarası uyum evresinde birey yakın çevresindekilerin istek ve ihtiyaçlarına duyarlıdır. Bu evrede karşılık beklemeden vermek söz konusudur. İyi anne, iyi baba, iyi evlat, iyi
arkadaş vb. olabilmek için davranışlar şekillendirilir. Levent
Bey’in de eşi ve çocuklarını temele alan bu düşünce tarzı kişilerarası uyum evresinde olduğunu göstermektedir.
(Cevap C)

54.

Çocuğun başkalarının haklarını algılayıp kabul edebilmesinin önündeki en büyük engel benmerkezci düşünce yapısıdır. Çocuğun kuralları algılayabilmesi için de arkadaşlarıyla
ilişkilerinin gelişmesine ve oyuna ihtiyacı vardır.
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(Cevap D)

59.

Pekiştirecin büyüklüğünün performans üzerindeki etkisi öğrenme psikolojisinde Crespi Etkisi olarak adlandırılır. Buna
göre büyüdükçe performans düzeyide artar.
(Cevap B)

(Cevap B)
60.

Bilgiyi işleme kuramı bilginin dış dünyadan alınıp önceki bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlandırılmasına dayanır.
(Cevap C)

55.

Çocuğun izlediği çizgi filmde olduğu gibi yemeğe cam kırıkları katması “çocukların televizyonda gördüğü her şeyi gerçek sandığını” göstermektedir.

61.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

56.

Çocuğun çizgi filmdeki karakterleri canlı olarak kabul etmesi canlandırmacılık (animizm) kavramı ile ilgilidir. Canlandırmacılık, canlı olmayan nesnelere canlılık atfetme özelliği olarak tanımlanabilir. Canlandırmacılık işlem öncesi (sembolik
işlemler) dönemin temel özelliklerinden biridir.

(Cevap D)

62.

(Cevap D)

Taklit ve gözlem sosyal öğrenme kuramının temel dinamiğidir. Bireyin başkalarının davranışlarını ve bu davranışların
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenmesi sosyal öğrenmedir.
Sosyal davranışlarımızın temelinde büyük oranda bu tarz
öğrenmeler yatmaktadır.

Öğrenmeyi etkileyen içsel unsurlar öğrenci ile ilgili olanlardır. Olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali, güdülenme, dikkat
vb. faktörler içsel kaynaklı etkilerdir. Ortam, içerik ve araç-gereç dışsal unsurlardır.
(Cevap E)
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63.

70.

Belirli davranışların sıklıkla tekrar edilmesi, alışkanlıklar edimsel koşullanma ile açıklanır. Öğrenci ödevini yaptığında ortaya
çıkan onu memnun ederse yani pekişirse bu davranışı daha sık
yapacaktır. Edimsel koşullanma bireyin kendi davranışlarının
(edimlerinin) sonuçlarından öğrenmesidir.

64.

Yavaş öğrenen öğrenciler için programlı öğretim oldukça etkili bir yardım sağlar. Küçük parçalara bölünen içeriği öğrenci kendi öğrenme hızıyla öğrenir. Başarıyı tatma fırsatı bulacağı için duyuşsal açıdan da avantaj sağlar.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

(Cevap C)
71.

(Cevap C)

65.

Deniz derse basit tekrarla hazırlanmamıştır. Denize çalıştığı bölümlere ilişkin özetleme yapmıştır. Özetleme konunun
önemli noktalarının, temel düşüncelerinin kendi cümleleri ile
yeniden ifade edilmesidir.

72.

(Cevap A)

67.

www.kaplanakademi.com

Katı ve cezalandırıcı tavır başlangıçta nötr olan uyarıcı için
bir korku koşullanması oluşturmuştur. Okul Burçin için koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Öğretmenin katı ve cezalandırıcı tutumdan vazgeçmesi koşulsuz uyarıcının ortamdan çıkarılmasıdır. Bunun sonucu korku koşullu tepkisinin giderek
azalması ve ortadan kalkması da sönmedir.

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitim içerisinde bireyi bütün yönleri ile geliştirmeyi amaçlayan hizmetlerdir. Bu hizmet
grubunda yer alan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ise bireyin kendini gerçekleştirmesi için ona sunulacak yardımları içerir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
özünü ve temelini ise psikolojik danışma oluşturur. Psikolojik danışma doğrudan kendini gerçekleştirme amacına yönelik bir yardım hizmetidir.
(Cevap E)

(Cevap D)

66.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi öğrenci ile ilgili herkesin işbirliğini gerektirir. Okul
yönetimi, öğretmenler, veliler ve rehberlik servisi ortak bir
anlayışla işbirliği içinde rehberlik etkinliklerini yürütmelidir.
Rehberlik hizmetleri okulda sadece rehber öğretmenin görev ve sorumluluğunda olan hizmetler değildir, bir ekip çalışması gerektirir.

Okul yıllık rehberlik programı RAM tarafından gönderilen çerçeve plan doğrultusunda öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, problemleri ve okulun özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Program hazırlanırken öncelikle göz önünde bulundurulması gereken
unsur RAM çerçeve planı olmalıdır.
(Cevap B)

73.

Genel uyarılmışlık bireyin çevresel uyaranları algılayabilme
düzeyidir. Kaygı genel uyarılmışlık halinin artması ifade etmektedir. Soruda vurgulanan yıkıcı kaygıdır ve öğrenmeyi
olumsuz etkiler.

İyileştirici işlev rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bireyin problemlerle başa çıkması ve bozulan uyumunun yeniden sağlanmasına yönelik hizmetlerdir. İyileştirici
işlevde sorunun çözümü esastır. Verilen örnekte kişisel problemler yaşayan Zeki için iyileştirici işlev ağırlıklı bir psikolojik danışma hizmeti sunulmalıdır.
(Cevap B)

(Cevap E)

68.

Algı ve algı yasalarını açıklayan yaklaşım Gestalt’tır. Bu yaklaşım algı ve öğrenmede bütünlük ve anlamlılığı savunur.
(Cevap D)

69.
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74.

I numaralı bölümde anne çocuğuna şapka alacağını söyler.
Şapka ikincil pekiştireçtir. II numaralı ifade annenin çocuğu
sarsması yani istenmeyen bir uyarıcıyı ortama dahil ettiği
için I. Tip cezadır. III numaralı bölümde çocuğun elinden
oyuncağı alınmış yani istendik bir uyarıcı ortamdan çıkarılmıştır. Bu da II. tip cezadır.

(Cevap B)

75.

(Cevap C)

Psikanalitik yaklaşıma göre meslek seçimini yönlendiren temel unsur diğer davranışlarımızda olduğu gibi bilinçaltıdır.
Meslek yüceltilmiş bir davranış olarak kabul edilir.

Kendini anlama ve değerlendirme daha çok kişisel rehberlik alanı kapsamında yer alan bir durumdur. Eğitsel rehberlik daha çok okul, dersler, öğrenme, başarı, sınavlar gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.
(Cevap D)
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76.

Öğrenciye ilişkin gözlenen olayların kayıt altına alınmasına
yarayan örnek araç anekdottur. Anekdotlar gözlenen olay ya
da durumun objektif bir biçimde kayıt altına alınmasını sağlar.

79.

(Cevap B)

İlköğretim 1. ve 2. sınıf mesleki gelişim açısından uyanış ve
farkında olma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde çocuklar çevresindeki kişilerin farklı uğraşları olduğunun farkına varırlar. Yani çocuklar farklı meslekler olduğunu kavrarlar. Bu dönemde yapılacak olan mesleki yardım süreci de bu
mesleki gelişim görevine yönelik olarak tasarlanmalıdır.
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(Cevap C)

77.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan
yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki
görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.

80.

Erkenlik ilkesi özel eğitime gereksinim duyan bireyin bir an
önce tanılanması ile ilgilidir. Erken tanılama bireyin ihtiyaç
duyduğu özel eğitime de erken başlamasını sağlayacaktır.
(Cevap E)

c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve
uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.
d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı
olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.
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b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan
sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.

e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.
E seçeneğinde belirtilen görev okul müdürünün sorumluluğundadır.
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(Cevap E)

78.

Saydamlık iletişim sürecinde açık, dürüst ve samimi olmaktır. Tıpkı bir cam gibi içi dışı bir olmaktır. Duygu ve düşünceleri gizlemek, yanlış olduğunu düşündüğü durumlarda susmak ve bunu ifade etmemek saydamlığa zarar verir.
(Cevap C)
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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Bilimleri

“Farklı etkinliklere elverişli olma” eğitim programının “esnek”
olmasının göstergesidir. Esneklik, her öğrencinin hem birey
hem de bir grubun üyesi olarak ve yaşadığı çevrenin şartları bakımından bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını, bölge ve
çevre özelliklerini, hızla ilerleyen bilim ve tekniği dikkate almak demektir.
A seçeneğindeki işlevsel olma, programda yer alan konuların ve etkinliklerin hayatta işe yaraması, bireyin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap vermesi, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarması ve geliştirmesi demektir.
B seçeneğindeki ekonomik olma, eğitim programının amaçlar, içerik, ders yöntemleri ve değerlendirme teknikleri açısından ekonomik olmasıdır.

3.

4.

D seçeneğindeki uygulanabilir olma, eğitim programının öğretmenlere yardımcı olması, gelişen değişen koşullara uygun olması demektir.
E seçeneğindeki toplumun genel görüşüne uygun olma, eğitim programlarında yer alan çeşitli ders ve faaliyetlerin devletin dayandığı temel felsefe ve ilkelerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik ve toplumca benimsenmiş olan millî ve
manevi değerler ile uygunluk içinde olmasıdır.
Ekonomiye
Uygun olmalı

İşlevsel olmalı

Bilimsel
olmalı

İYİ BİR
EĞİTİM
PROGRAMI

Esnek
olmalı

Öğrenci

Toplumun

Uygulanabilir
olmalı

kişiliğinin
bütün halinde
gelişmesini
sağlamalı

5.

6.

İnandığı
değerlere
sahip olmalı

Sınıfta öğrenme öğretme zamanının verimli kullanılabilmesi için en temel unsur planlamadır. Etkili bir plan hazırlanması ve öğretim sürecinin bu plan doğrultusunda yürütülmesi
öğretmeni zaman tuzaklarından kurtarır ve zamanı verimli
kullanmasını sağlar
(Cevap A)

Kaplan Akademi

7.

R. Tyler’in hedefe dayalı modeli, adından da anlaşıldığı üzere, programın hedeflerini odak noktasına almıştır. Bu program değerlendirme yaklaşımına göre, önce hangi hedeflere
ulaşılabildiğine bakılır, sonra ulaşılamayan hedeflere niçin
ulaşılamadığını belirlemek için, hedef ve öğretme yaşantıları incelenir. “Hedeflerin değerlendirilmesinde, ulaşılamayan
hedefler nelerdir? Bu hedefler, programın hizmet ettiği gruba uygun mu? vb.” sorulara yanıt aranır. Hedeflerde bir hata yoksa, hedefin kazandırıldığı öğrenme yaşantısına bakılır.

Olumsuz öğrenme ortamlarının değiştirilmesi, öğrenme için
sınıfta pozitif disiplinin sağlanması sınıf yönetimi kapsamında yer almaktadır. İstenmeyen davranışların önüne geçilmesi için ceza veya dıştan kontrol etkili yollar değildir. Sınıfta
öğrenme için etkili bir ortamın oluşturulması etkili sınıf yönetimi gerektirir. Öğretmenlerin bu yönde geliştirilmesi için hizmet içi eğitim olanakları sorunun çözümü için verilen diğer
önerilerden en etkili olanıdır.
(Cevap C)

(Cevap C)

2.

Örtük program boyutu programın uygulama sürecinde öğretmen - öğrenci - yöneticilerin birbirleriyle ve kendi aralarında ortaya koydukları iletişimin ürünüdür. Eğitim sürecindeki
informal öğrenmeler örtük programı oluşturur. Örtük öğrenme ve sosyal öğrenme örtük programın oluşmasında önemli rol oynar. Okul ve sınıf atmosferi öğrencilerin öğretmenlere, derslere, okula karşı tutumlarının şekillenmesinde örtük
program boyutu ön plandadır. Örnekte verilen durum olumsuz bir sınıf ortamını yansıtmaktadır. Öğrencilerin öğretmen
ve dersleri bu şekildeki algılayışları örtük program boyutunda yer almaktadır.
(Cevap E)

www.kaplanakademi.com

Kazanımlara
yönelik olmalı

Konu merkezli tasarımlardan olan ilişki merkezli tasarım,
farklı disiplinlere/derslere ait bilgi ve becerilerin, belli kavramlar etrafında birleştirilerek kullanılmasına dayanır. Böylece öğrenilen bilgiler soyutluktan çıkıp günlük yaşamla ilişkili hâle gelirler.
(Cevap E)

Kaplan Akademi

1.

(Cevap B)

8.

(Cevap A)

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar çağdaş öğretim sisteminde bir zenginlik olarak görülür. Öğretimin öğrencinin
yetenek, ilgi, ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak yapılandırılması çağdaş eğitimin vazgeçilmezidir. Bunun en etkili yolu süreç içerisinde tüm öğrencilere hitap edebilecek farklı öğrenme yaşantılarının sağlanmasıdır.

Sınıf yönetimi en kapsamlı olarak öğrenme öğretme etkinliklerinin verimli biçimde yürütülebilmesi için sınıfta yapılacak düzenlemelerdir. Kuralların belirlenmesi, istenmeyen
davranışların önlenmesi, zaman yönetimi ve fiziksel koşulların sağlanması gibi hususlar sınıf yönetimi kapsamında yer
almaktadır.
(Cevap C)
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9.

U düzeni gösteri etkinliklerinde tüm öğrencilerin ilgili gösterimi rahatça görebilmeleri açısından avantaj sağlar. Yapılacak model resmi çalışmalarında tüm öğrenciler bu düzen sayesinde modeli görüp çalışma olanağı bulacaklardır.

16.

10.

Resim, fotoğraf ve posterler iki boyutlu materyallerdir. Bu
materyaller sadece görme duyusuna hitap ederler. Maket ve
numuneler üç boyutlu materyallerdir ve görme duyusunun
yanında dokunma duyusuna da hitap eder. Numuneler gerçeklik niteliği açısından maketlere göre daha avantajlıdır.

(Cevap A)

Kaplan Akademi

(Cevap E)

(Cevap C)

11.

19.

20.

(Cevap D)

21.

Buluş yoluyla öğretim stratejisi öğrencilerin ilke ve genellemelere kendilerinin ulaşmalarını temele alan bir öğretimin izlenmesidir. Genel olarak öğretmen örnek ve örnek olmayan
durumları sunar ve sürecin sonunda öğrenciler ilkeye ulaşırlar. Verilen süreçte öğretmen örnek durumları sunmuş ve öğrenciler açıklamış. Bu aşamadan sonra öğretmen konu ile
ilgili örnek olmayan durumları sunmalıdır.
(Cevap A)

Öğretim yazılımları öğrenme öğretme süreçlerinde öğretmenin yerine geçerek öğrencilerde istenen öğrenmeleri sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. Bu yazılımlarda öğrencinin
öğrenmesini sağlayacak değişkenleri içeren tüm etkinlikler
yer almaktadır.

Çağdaş eğitimin en temel varsayımı öğrenciler arasındaki
bireysel farklılıklardır. Öğrenciler öğrenme düzeyleri, hızları
ve stilleri açısından farklılık gösterir. Bu farklılıkları kontrol
etmek ya da gidermeye çalışmak yerine doğru yaklaşım bu
farklılıklara cevap verecek zengin öğrenme etkinliği düzenlemektir.

(Cevap C)

(Cevap C)

22.
15.

Sınıflama, kavramların benzerlikleri ve farklılıkları dikkate
alınarak gruplanmasıdır. II numaralı çalışma sınıflama becerilerini kullanmayı gerektirir. I numaralı çalışma ise eşleştirme çalışmasıdır.
(Cevap C)

Kaplan Akademi

Oran-ölçek Objelerin büyüklüğüyle ilgili ilkedir. Öğretmenin
kalemin yanına yerleştirdiği sandalye görseli öğrencinin kalemi sandalye ile ölçeklendirerek algılamasına neden olmuştur.

Mikro öğretim öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Süreç öğretmen adayının mikro dersi işlemesi ve dersin kayıt altına
alınması şeklinde ilerler. Süreç sonunda kayıt öğretmen adayı ile birlikte izlenir ona yansıtma ve hatalarını gözden geçirme fırsatı sunulur.
(Cevap C)

Bütünlük, görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak
görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisi sağlanmalıdır.
Verilen örnekte görsel ve bununla ilişkili olan açıklama bütünlük sağlamadığı için sorunlar yaşanmıştır.
(Cevap A)

14.

Uğur Öğretmen’in dersinde uygulamış olduğu tartışma tekniği zıt paneldir. Bu teknikte sınıf soru cevap grubu olarak iki
gruba ayrılır. Hazırlık sürecinde öğretmen gruplara yardımcı olur. Hazırlık aşamasından sonra soru grubu sorularını
yöneltir.
(Cevap D)
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Materyalde dikkat edilmesi gereken yerlerin algısal ayırt edilebilirliğini arttırma seçicilik ile ilgilidir. Farklı renk, koyu yazı, daha büyük punto gibi araçlar yazılı materyallerde seçiciliği arttırmak için kullanılabilir.

Gösteri yönteminde öğrenci süreç içerisinde aktif değildir.
Gösteri yöntemi öğrencinin birçok duyusuna hitap etmesi
açısından avantajlıdır. Gösteri yöntemi ile zor ve karmaşık
konular basitleştirilerek sunulabilir.
(Cevap D)

Arama motoru ve veri tabanları araştırma süreçlerinde kullanılabilecek nitelikteki internet uygulamalarıdır. Bloglar öğrenme-öğretme amaçlı kullanılabilir. Sosyal ağ ise iletişim
amaçlı kullanılmaktadır.

(Cevap D)

13.

17.

18.

(Cevap B)

12.

Mantıksal matematiksel zekâ alanı neden sonuç ilişkilerini
kavrama ve analitik düşünmeyi temele almaktadır. Verilen
bir sonucun olası nedenlerini düşünme mantıksal zekâ alanının etkin kullanımını gerektiren bir etkinliktir.
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23.

Yansıtıcı düşünme bireyin öğrenme süreçleri üzerinde düşünmesidir. Yansıtıcı düşünen bireyler kendi öğrenmelerini
kontrol edebilir, daha üst düzey öğrenmeler için neler yapabileceklerini planlar, süreç içerisindeki hata ve eksiklerine
yönelik eleştirel bir bakış ortaya koyabilirler.

30.

Görüş geliştirme öğrencilerin farklı görüşler barındırabilecek
bir konu üzerinde tartışmalarına dayanan bir öğretim tekniğidir. Öğrenciler tartışma sürecinde görüşlerini değiştirebilir.
Bu öğrencinin yeni fikirlere açık olmasını sağlar.
(Cevap D)

24.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi anlamlı öğrenmenin desteklenmesi için içeriğin genelden özele bir sıra ile öğrencilere
sunulmasıdır. Bu stratejide ilke ve genellemeler öğretimin
başında öğrenciye öğretmen tarafından sunulur. Daha sonra bol örnek ve zengin uyarıcılarla anlamlı öğrenme sağlanmaya çalışılır.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

31.

(Cevap D)

25.

(Cevap B)

Yaşam boyu öğrenme bireyin sürekli bir öğrenme çabası içerisinde olmasıdır. Öğrenmenin sadece okul süreci ile sınırlandırılmamasıdır.

32.

İşbirlikli öğrenme sürecinde gruplar heterojen olarak oluşur.
Öğrenciler arasındaki bu farklılık grup tarafından zenginlik
olarak görülür. Herkes kendi özellikleri doğrultusunda İşbirlikli çalışmalarda sorumluluk alır ve grup başarısına katkı
sağlar. Grup üyeleri arasındaki bu farklılıklar toplumsal yaşamın bir modelidir.
(Cevap D)

27.

Balık kılçığı diyagramı neden-sonuç diyagramı olarak da bilinir. Problem durumunun neden sonuç ilişkilerinin analiz edilmesinde etkili olarak kullanılabilir.
(Cevap B)
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(Cevap D)

26.

Beyin temelli öğrenme kuramının savunucusu Hebb’dir. Nörofizyoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar bu kuramın temellerini oluşturmaktadır. Kuram öğrenmeyi fizyolojik bir süreç olarak ele almaktadır. Beynin paralel işlemci olduğunu,
öğrenme süreçlerinin duygulardan etkilendiğini, anlam oluşturma ve araştırmanın doğuştan olduğunu savunmaktadır.

33.

Slavin tarafından geliştirilen etkili öğrenme modelinin temel
odağı öğrenme-öğretme süreçlerinde değiştirilebilir ve kontrol edilebilir değişkenlerin kontrol altına alınmasıdır. Etkili öğretim modeli dört temel niteliğe sahiptir; 1-Öğretimin niteliği,
2-Öğretimi uygun hale getirme, 3-Güdülenme, 4-Zaman
(Cevap A)

34.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temele alındığı bir süreçte konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanılır. Öğrenciler çoğunlukla İşbirlikli gruplarda problemi detaylı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alıp öğrenir. Süreç sonunda
ortaya konan ürünü sunarak paylaşır.
(Cevap A)

Gagne’nin sınıflamasına göre öğrenme en üst düzeyden en
alt düzeye doğru şu şekildedir. Problem çözme, İlke Öğrenme, Kavram Öğrenme, Ayırt etmeyi öğrenme, Sözel Öğrenme, Zincirleme, işaret öğrenme. E seçeneği koşullanma öğrenmesi işaret öğrenmedir. D seçeneği ayırt etmeyi öğrenmedir. C seçeneği kavram öğrenmedir. A seçeneği zincirlemedir. B seçeneği ise ilke öğrenmedir ve seçenekler arasındaki en üst düzey öğrenmedir
(Cevap B)

Proje tabanlı öğrenme araştırma inceleme yoluyla öğretim
stratejisini temele almaktadır. Bu süreçte öğrenciler günlük
yaşamlarından bir problem durumunu derinlemesine ele alırlar. Sürecin sonunda problemin çözümüne yönelik bir ürün
ortaya koyarlar.
(Cevap B)

29.

35.
Kaplan Akademi

28.

Sempozyum bilimsel sunum toplantısıdır. Ele alınan konu ile
ilgili uzmanların hazırladıkları bildirileri dinleyici gruba sunmasına dayanır. Çok sayıda bildiri sunulduğu için bu bildiriler daha sonra bir araya getirilip bilimsel bir kitaba dönüştürülür.

(Cevap C)

36.

(Cevap C)

Bireyselleştirilmiş öğretim modelinde her öğrenci kendi yetenek düzeyine uygun yönlendirilir. Kendi düzeyine uygun
yöntem teknikle eğitilir. 4-5 kişilik homojen gruplara ders anlatılır. (Öğrenme düzeyi açısından homojen) Bu yaklaşım
özel öğretimin temel öğretim tekniğidir.

Kuantum öğrenme öğrenme-öğretme süreçlerinde pek çok
farklı yöntem teknik ve stratejinin kaynaştırılmasına dayanır.
Ayrıca not tutma teknikleri, zihin haritaları kullanma, hızlı ve
etkili okuma, NLP gibi uygulamalar kuantum öğrenmede etkili biçimde kullanılmaya çalışılır.
(Cevap D)
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37.

I nolu ölçme eşit aralıklıdır. Mutlak sıfır noktası yoktur ve puanlar eşit birimlerle sıralanmıştır. II. Ölçme sıralamadır, daha az,daha çok gibi bilgileri vermesine rağmen sıralar arasındaki fark bilgisini vermemektedir. III nolu ölçme sınıflamadır. Ölçülecek özellik sıfat ile betimlenmiştir.

43.

Bir testteki maddelerin güçlük düzeyleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını vermektedir. Buna göre bu alt testin aritmetik ortalaması 0,45+0,25+0,30+0,50+0,60= 2,1 olarak hesaplanır.
(Cevap C)

38.

Grup başarısını değerlendirmek için aritmetik ortalama ve
ortanca değerleri kullanılır. Grup dağılımlarına baktığımız
zaman G2 hariç diğer tüm grupların çarpık olduğunu görürüz, yani tüm gruplarda aritmetik ortalama ve ortanca değerleri arasında fark vardır. Çarpık dağılımların değerlendirilmesinde ortanca daha anlamlı bir başarı ölçütü verir. Buna göre ortancası en yüksek olan G4 en başarılı gruptur.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

44.

(Cevap B)

(Cevap D)

Çarpıklık aritmetik ortalama ve ortanca arasındaki fark ile
hesaplanır. Aritmetik ortalaması ve ortancası arasındaki farkın fazla olması grubun çarpıklık katsayısını arttırır. Buna
göre G5 aritmetik ortalama ve ortanca değerleri arasındaki
farkın en fazla olduğu yani dağılımı en çarpık dağılımdır.
(Cevap E)

40.

Bağıl değerlendirmede öğrencilerin birbirleri ile kıyaslanarak
değerlendirilmesi söz konusudur. Bağıl değerlendirme en iyileri seçmek için yapılır. Eğitim süreçlerinde sürecin başlangıcında seçme amacıyla yapılan değerlendirmelerde bağıl
ölçüt kullanılır.

45.

www.kaplanakademi.com

39.

Yazılı yoklama türündeki testlerin avantajlı özelliklerinden biri öğrenciye cevaplama özgürlüğü tanıyarak onun yazılı anlatım ve düşündüklerini organize etme becerilerini geliştirir.
Bu sınav türü daha çok üst düzey bilişsel kazanımların yoklanması için tercih edildiğinden öğrencileri üst düzey öğrenmelere yönlendirir.

Portfolyo yani öğrenci gelişim dosyaları öğrencinin öğrenme
sürecine ilişkin somut örneklerin yer aldığı dosyalardır. Öğrenci öğrenme sürecinde bu süreci yansıtan çalışma örneklerini sistematik bir biçimde toplayarak kendi öğrenme süreçlerini izleyebilir. Portfolyolaraın en temel avantajı öğrenci ve öğretmene öğrencinin gelişim ve öğrenme sürecindeki gelişim sürecini kanıtlarıyla göstermesidir.
(Cevap A)

46.

(Cevap E)

Verilen kazanım duyuşsal alanda tutumlar ile ilgilidir. Tutum
ölçekleri öğrencilerin tutumlarını değerlendirmek için kullanılabilecek araçlardandır. Psikomotor alan kazanımlarını ölçmek için öğrencinin o beceriyi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu açıdan performans testleri kullanılmalıdır.
(Cevap B)

Hata miktarının ölçümden ölçüme belli oranda artıp azaldığı hata türüne sistematik hata denir. Bu hata miktarında yapılan hatanın oranı belli olduğu için ölçme sonuçlarından
arındırılabilir. Ölçme sonuçlarından arındırılabilen hatalar güvenirliği etkilemez ancak aracın geçerliğini düşürür.
(Cevap C)

42.

Verilen istatistik değerler incelendiğinde birinci testin iç tutarlık katsayısının ikinci testten yüksek olduğu görülmektedir. Bu birinci teste daha az hata karıştığını, maddelerin ikinci teste göre daha homojen olduğunu ve soruların daha çok
orta güçlük seviyelerine yakın olduğunu göstermektedir. İkinci testte KR20 VE KR21 değerleri birbirine oldukça yakındır.
Bu testin maddelerinin güçlük düzeylerinin birbirine yakın olduğu anlamını taşımaktadır. Ancak bu ikinci testin daha güvenilir sonuçlar verdiği anlamına gelmemektedir.

47.

Kaplan Akademi

41.

(Cevap B)

48.

(Cevap C)

Yapılandırılmış grid bilginin birbirinden bağımsız olmadığı,
öğrenmelerin ilişkili ve bütün olduğu sayıltısına dayanmaktadır. Bu araç ile öğrencilerin konuyu birbiriyle ilişkilendirmesini desteklemektedir.

Bağıl değişkenlik katsayısı standart sapmanın aritmetik ortalamaya oranının 100 ile çarpımı ile hesaplanır. Buna göre
sorudaki değerlere göre bağıl değişkenlik katsayısı 8/40=
0,2 ve 0,2x100= 20 olarak hesaplanır.
(Cevap C)
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49.

Bronfenbrenner bireysel gelişim üzerindeki toplumsal etkiyi
açıklamak için ekolojik bir model ortaya koymuştur. Ekolojik
modelde toplumsallaşmayı etkileyen, iç içe geçmiş olup birbirleriyle de karşılıklı etkileşim içinde bulunan 4 farklı sistem
bulunmaktadır. Bu sistemler şunlardır:

52.

Bütün ve

Parça ise;

1. Akıl Yürütme

2. Mezosistem: mikrosistemler arasındaki karşılıklı ilişkiyi
betimler. Örneğin çocuğun aile yaşantısı okul yaşantısını, okul yaşantısı da aile yaşantısını etkiler. Çocuğun toplumsal gelişiminin doğru anlaşılabilmesi için bu karşılıklı ilişkilerin de doğru anlaşılması önemlidir.
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1. Mikrosistem: Aile, okul, akran, komşular gibi çocuğun
çok yakın çevre öğelerini kapsar.

3. Ekosistem: Çocuğun toplumsallaşmasında dolaylı bir
etkiye sahiptir ve çocuğun yasal kurumları, iletişim araçlarını ve ailenin arkadaşlarını kapsar.

Parçadan parçaya yani özelden özele akıl yürütmedir.
2. Akıl Yürütme

Bütünden parçaya yani genelden özelden özele
(TÜMDEN GELİM) akıl yürütmedir.

4. Makrosistem: İdeolojileri, değerleri, tutumları, yasaları
ve kültürel alışkanlıkları kapsar.

3. Akıl Yürütme

Buna göre D seçeneğinde belirtilen sanal sistem Bronfenbrenner’ın ekolojik sistemlerinden biri değildir.
(Cevap D)

Gelişim psikolojisine yönelik araştırmalar içinde normlaştırma çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalarda belirli yaş gruplarına yönelik ortalamalara ulaşılmaya çalışır.
Örneğin araştırmacılar 4 yaşındakilerin geniş bir kesitsel bölümünde ağırlıkları ve uzunlukları kaydeder. Eğer bu çocukların Türkiye’deki tüm 4 yaşındakilerin uygun bir örneklemini oluşturduğunu kabul ederlerse, ortalama Türk 4 yaş çocuğunun ağırlık ve uzunluğunu temsil eden normatif değerlere ulaşırlar. Örnekte psikologlar Meltem’i farklı ülkelerin
normlarına göre değerlendirmiştir. Aradaki fark bu iki ülke insanının kalıtımsal özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
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50.

Parçadan bütüne yani özelden genele
(TÜMEVARIM) akıl yürütmedir.
Yukarıdaki şekilde de anlatıldığı gibi 2. akıl yürütmeye yani
(Tümdengelime) sahip kişilere sunuş elverişli iken 1. akıl yürütmeye (Özelden özele düşünceye) sahip kişilere buluş stratejisi uygun değildir. Çünkü özelden özele işlem öncesi dönemde görülen bir akıl yürütmedir. Buluş için ise 3. akıl yürütme olan özelden genele (Tümevarım) gereklidir.
(Cevap E)
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(Cevap A)

51.

Araştırma desenlerinden kesitsel desen, aynı zaman süresinde, farklı yaş gruplarından insanlar ile çalışmayı içerir. Bu
yaklaşımda genellikle her denek için tek bir ölçüm vardır. Bu
desen farklı yaş gruplarından bireylerin belirli bir gelişimsel
özellik bakımından farklılık gösterip göstermediğini ortaya
koymak amacıyla kullanılır.
(Cevap E)
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Metin’in düşünme biçimi Piaget’nin kuramında yer alan “uyum
kurma (akamodasyon)” kavramı ile açıklanabilir. Uyum kurma mevcut şemayı biçimlendirme süreci olarak tanımlanabilir. Uyum kurma, gelen bilgiler eski bilgilerden farklı ise, yaşanan bilişsel çelişkileri gidermek amacıyla şemalarda yapılan değişim için kullanılmaktadır. Babasının tüm bozuk arabaları tamir edebildiği düşüncesi Metin’nin, dünyayı anlamlandırmak için geliştirilmiş olduğu şemalardan biridir. Babasının tamir edemediği yeni model bir araba görmesi bu şemasını yeniden şekillendirmesine neden olmuştur. Metin’in
yeni şeması “babam her arabayı bilmek zorunda değil” biçiminde düzenlenmiştir.
YAŞANTI

56.

Kaplan Akademi

53.

“İrkilme refleksi olarak da anılan Moro refleksi bir şekilde bebeğin irkilmesine neden olduğunuzda (örn. yüksek ses) bebeğin kollarını dışa doğru açıp sırtını kamburlaştırmasıdır.
Moro refleksi bebeğin gösterdiği ilkel reflekslerden biridir. İlkel refleksler bebekler doğduğunda gelişimlerini neredeyse
tamamlamamış olan medulla ve orta beyin tarafından denetlenir.
(Cevap C)

ÇEVREYE UYUM
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(Asimilasyon)

57.

e

Olgunlaşma

Uyum Kurma
Akamodasyon

Üretkenliğe karşı durgunluk dönemi yetişkinlik gelişim dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde birey çocuk yetiştirme,
para kazanma, kariyer gibi maddi ve manevi değerler üretir.
Eğer kendini verimli görmüyorsa durgunluk yaşar.
(Cevap C)

Piaget’in bilişsel kuramı ile ilgili kavramlar

54.

Havighurst’un görüşü Erikson’un psiko-sosyal evrelerinden
güvene karşı güvensizlik evresi ile ilgilidir. Bebeklik döneminde, çocuklarda ebeveyne ve yakınlara karşı geliştirilen
ilk duygu güven duygusudur. Bu dönemde annesinin ya da
bebeğe bakan kişinin bebeği sevmesi, temel ihtiyaçlarını karşılaması bebekte güven duygusunun oluşması açısından
son derece önemlidir. Anne bebeğini besleyerek ve bakımını sağlayarak korumaya çalışır. Annenin gülümsemesine bebek de karşılık verir ve sıcak bir ilişki kurulur. Böylece gereksinimlerinin sürekli karşılanacağına inanmaya ve annesine
güvenmeye başlar. Bu dönemde kazanılan güven duygusu
daha sonraki psiko-sosyal gelişim dönemlerini de etkiler.
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(Cevap E)

58.

Örnek durumda Mehmet Bey davranışının nedenini demokrasinin yaşaması, antidemokratik uygulamaların değişmesi
için olarak açıklamaktadır. Mehmet Bey’in bu davranışı gelenek sonrası düzeyde evrensel ahlak evresindedir. Bu evrede kişi rahatsız olduğu kanun, düzen veya uygulamanın
değişmesi için harekete geçmiştir. Bu evre için adalet kanunun üzerindedir. Sadece düzeni sorgulamak yetmez insanlık için daha olumluya doğru değişmesi için çaba harcanmalıdır.
(Cevap D)

(Cevap C)

55.

Soru metninde özellikleri verilen yaklaşım psikodinamik yaklaşımdır. Psikodinamik kuramın kurucusu Freud’a göre çocukluk yaşantıları (0 -5/6 yaş arası), kişilik gelişimi üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Freud’a göre çocukluk yıllarındaki olumsuz yaşantılar ileriki yıllarda saplantıya yol açar
ve geriye dönüş neredeyse imkansızdır. Bireyin kişiliğini belirleyen asıl etmen geçmiş yaşantılardan edindiği bilgi ve deneyimlerdir. Davranışların önemli bir bölümü de bilinçaltı süreçlerden kaynaklanır. Bu nedenle çocukluk döneminde yaşananlar kişilik özelliklerinin oluşmasına etki eder. Freud kişiliğin oluşumunda bebeklik ve çocukluk dönemlerinin önemini belirten ilk kuramcıdır.
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59.

Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür. Ancak
bazı özelliklerde kalıtım bazılarında ise çevresel faktörler daha etkilidir. Kalıtımsal faktörlerin baskın olduğu gelişimsel
özelliklerde erim ranjı daha dardır. Erim ranjı çevresel faktörlerin etkisi ile özellikte gözlenebilecek sınırlardır.
(Cevap C)

60.

Yeni bir davranış kazandırılırken önce sürekli, sonra aralıklı ya da oranlı tarifeler kullanılması gerekmektedir. İrem Öğretmen’in çocuklar ellerini her yıkadıklarında onları ödüllendirmesi sürekli pekiştirme tarifesine, bazen üç bazen dört
bazen de altı davranışını ödüllendirmesi değişken oranlı tarifeye örnektir. Çünkü değişken oranlı tarifede zaman değil,
belli sayıdaki doğru davranış önemlidir.
(Cevap E)

(Cevap A)
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Koşullanma sürecinde koşulsuz uyaranın şiddeti pekiştirme
gücünü etkiler. Şiddetli koşulsuz uyaranla koşullama daha
kolay olur. Bunun dışında C seçeneği ile ifade edilen sıklık
(tekrar), D seçeneğinde belirtilen bitişiklik ve E seçeneğinde verilen habercilik koşullama sürecinin önemli faktörleridir. Tepkisel koşullamada A seçeneğinde belirtilen bir ilke söz
konusu değildir.
(Cevap A)

62.

66.

67.

Bir davranışın öğrenilmiş davranış olabilmesi için,
• Yaşantılara dayalı olması (I)
• Davranışta bir değişiklik olması
• Değişikliğin oldukça devamlı olması gerekir. (II)

Koşullu bir tepki olan hastane korkusunun pekiştirilmediği
için bir süre sonra ortadan kalkması davranışta sönme olduğunu gösterir.
(Cevap C)

Beyin temelli öğrenme kuramcıları beynin öğrenme sürecindeki etkisi üzerinde durmuşlar en uygun öğrenme ortamlarının düzenlenmesi için çalışmışlardır. En uygun öğrenme
ortamı bireyin kendisini duygusal ve fiziksel olarak rahat hissettiği ve zihinsel olarak zorlandığı durumdur. Bireyin kendini her açıdan güvende hissedeceği bu durum beyin temelli
öğrenme kuramcıları tarafından dingin uyanıklık olarak tanımlanmıştır.
(Cevap A)

65.

Bireyin başkalarının tepkisine aldırmadan, kendi bilişsel standartlarına ulaşmak amacıyla çaba harcamasına içsel pekiştirme denir. Burcu’nun kendini rahatlatmak amacıyla kullandığı “İyi ki de çalışmamışım” ifadesi bir yönden kendine değer vermesini sağlamıştır.
(Cevap C)

69.

Başlangıçta nötr olan tıbbi malzemelerin geçirilen olumsuz
yaşantı (acıma) sonucunda ağlama tepkisi ile ilişkilendirilmesi klasik koşullanmayı gösterir. Burada dikiş atmak için
getirilen aletler başlangıçta nötr uyarıcı iken koşullanma sonrasında koşullu uyarıcı hâline gelmiştir. Başlangıçta sadece
canının acımasına verilen ağlama tepkisi koşulsuz tepki iken
koşullanma sonrasında koşullu tepki olmuştur. Bu soruda
yanlış veri D seçeneğidir.
(Cevap D)

70.

Kaplan Akademi

64.
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68.

Hatice’nin koşulsuz bir tepki olan acı çekme davranışını hastane uyarıcısıyla eşleştirerek hastaneden korkması onun
tepkisel koşullandığını gösterir.

Bir davranışın pekiştirilmesi sadece o davranışın sıklığını
arttırmaz, benzer davranışların gösterilme eğilimini de arttırır. Birey pekiştireç alabilmek için pekiştirilen davranışına
benzer davranışlar sergiler. Verilen örnek durumlardan I ve
II numaralı örneklerde uyarıcı genellemesi söz konusudur.
III numaralı örnekte ise ayırt etme vardır. II numaralı örnekte Sevcan taklit yapınca ilgi çekmiş, bu olaydan sonrada
espri ve komik hareketler gibi taklite benzer tepkiler sergilemiştir.
(Cevap D)

(Cevap A)

63.

Davranış ve sonucu hakkında kurulan bazı ilişkiler sağlam
olmayabilir. Oyuncu iyi bir performansı bununla ilgisi olmayan saçlarını taramayla yanlış ilişkilendirebilir. Öğrencinin sınava uğurlu saydığı kalemle girmesi gibi. Bu tip davranışlar
batıl davranış olarak nitelendirilir.
(Cevap B)
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61.

Bellek destekleyici ipuçları içerikle doğal olarak var olmayan
ilişkiler kurarak kodlamaya yardımcı olur. Doğal bağlantıların olmadığı durumlarda çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Örnek durumda sözel semboller kullanılarak bellek
destekleyici ipucu oluşturulmuştur. Kullanılan yöntem ilk harfleri kullanma stratejisidir.

(Cevap D)

71.

(Cevap D)

Herhangi bir çaba harcamadan, kendiliğinden ve bilinçsizce
öğrenilen davranışlar gizil (örtük) öğrenme olarak nitelendirilir. Soruda verilen bilgiye göre Berkay, belgesel izlerken farkında olmadan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmuştur. Bu
da Berkay’ın belgesel izlerken hayvanlar hakkında gizil öğrenmeler edindiğini gösterir.

İlgi basamağında bireyin mesleki yönelimini hoşlandığı, yapmaktan zevk aldığı, uğraşırken keyif duyduğu etkinlikler belirlemektedir. Parçadaki durumda Melih’in uzay ve astronomiye yönelik yoğun bir ilgisi vardır. Mesleki yönelimi de bu
ilgi doğrultusundadır.
(Cevap B)
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Danışman A danışanın söylediklerine karşı kendi duygu ve
düşüncelerini ifade etmektedir. Daha önce yaşadığı benzer
bir duruma ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bu kendini açma ifadesidir. Danışman B ise danışanı anlamaya yönelik onun düşüncelerini ona yansıtmış, onu anladığını ifade etmeye çalışmıştır. Bu ifadeler empati içermektedir.
(Cevap B)

73.

77.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin eğitsel tanılaması ve eğitsel tedbir kararlarının alınması RAM bünyesinde oluşturulan Özel Eğitim Tanılama komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Okullardan rehber öğretmenler aracılığıyla yönlendirilen öğrenciler farklı ölçme araçları ile incelenip eğitsel tedbir kararı gerekiyorsa bu komisyon tarafından verilir.
(Cevap D)
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72.

Bir alanda başarılı olabilmenin ön koşulu o alana yönelik potansiyeller yani yetenektir. Eğer birey yetenekleri doğrultusunda tercih yaparsa başarılı olur, başarı devamında o alana yönelik ilgi ve olumlu tutumu da beraberinde getirir. Başarılı olunamayan bir alana yönelik ilgi ve olumlu tutumların
uzun süre devam etmesi çok zordur.

78.

Okul rehber öğretmeninin planlama konusundaki görevi okulun yıllık çalışma planını hazırlamaktır. Sınıf yıllık rehberlik
çalışma planlarının hazırlanması sınıf rehber öğretmeninin
görev ve sorumluluğundadır.
(Cevap E)

74.

Sosyal tip diğer bireylerle bir arada bulunma, yardım etme
ve etkileşim konuların ön planda olduğu kişilik tipidir. Sanatçı tip ise hayal gücü yüksek, yaratıcı, bağımsız çalışma gübü özellikleri barındırmaktadır. Resim öğretmenliği hem sanatsal hem de öğrencilerle ilişkiler açısından sosyal tip özelliklerini içermektedir.
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(Cevap E)

79.

Klik gruptan soyutlanmış sadece kendi aralarında tercihte
bulunmuş alt gruptur. Verilen sosyogramda K, J ve L öğrencileri yalnızca kendi aralarında tercih yapmış ve gruptan soyutlanmıştır. A ve B öğrencileri karşılıklı çeken/ikili çeken olarak adlandırılabilir.
(Cevap E)

(Cevap C)

75.

Kişisel-sosyal rehberlik bireyin öznel yaşantı ve algılarından,
ailesi ve arkadaşları ile ilişkilerinden doğan problemleri kapsamaktadır. Soruda verilen örnekte Mert yabancılaşma, çaresislik, arkadaş grubu ile ilişkiler sorunları yaşamaktadır.

80.

(Cevap C)

Sosyograma dikkat edildiğinde ikili ilişkilerin ve grupların öğrenciler tarafından aynı cins arkadaşlarla oluşturulduğu görülür. Bu kapsamda grup bütünlüğü tam sağlanamamıştır.
Grup rehberlik etkinlikleri etkili bir biçimde kullanılırsa sorun
aşılabilir.
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(Cevap A)

76.

Kriz bireyin hayatını derinden etkileyen öngörülemeyen olaylar sonucunda aniden ortaya çıkan durumdur. Soruda verilen örnekte çıkan yangın bir psikososyal kriz durumudur. Bu
kriz durumunun hemen ardından yapılacak psikososyal çalışmalar da krize müdahale işlevi kapsamında değerlendirilebilir.
(Cevap D)
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