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Gelişim süreklilik içermesine rağmen gelişimin hızı 
her yaşta farklılık gösterir. Döllenmeden doğuma 
kadar oldukça hızlı oian geiişim, diğer dönemlerde 
farklı hızlarla gerçekleşir.
Bu durum geiişim İlkelerinden hangisiyle ifade 
edilebilir?
A) Gelişim süreklidir.
B) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
C) Gelişim içten dışa doğru gerçekleşir.
D) Gelişim nöbetleşe gerçekleşir.
E) Gelişimde kritik dönemler vardır.

3. İlk çocukluk döneminde kaba motor hareketler ince 
motor becerilere oranla daha ön plandadır. Bu dö
nemde çocuklar koşma, zıplama gibi davranışları 
rahatlıkla yaparken düğme ilikleme, ayakkabı bağ
lama gibi davranışları yapmakta zorlanırlar.
Bu durum gelişim ilkelerinden hangisiyle açık
lanabilir?
A) Gelişim baştan ayağa doğru gerçekleşir.
B) Gelişimde bütünlük söz konusudur.
C) Gelişimde belli yönelimler vardır.
D) Gelişimde kritik dönemler vardır.
E) Gelişimde bireysel farklar vardır.
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2. Ayşe ailenin tek çocuğu olduğu İçin anne-babası 
onun kendi başına yapabileceği şeyleri bile onun 
yerine yapmış ve Ayşe’ye sorumluluk vermemiş
lerdir. Ayşe büyüyüp ilkokula başladığında okulda 
bir çok şeyi kendi başına yapması gerektiği halde 
diğer arkadaşlarına göre bu sorumluluğu almakta 
zorluk yaşamıştır.
Bu durum gelişimle ilgili kavramlardan hangi
siyle ifade edilebilir?
A) Kalıtım
B) Çevre
C) Tarihsel Zaman
D) Büyüme
E) Kritik Dönem

4. Beş yaşındaki Batuhan annesinin makyaj yaptığını 
görünce “Neden yüzüne bunları sürüyorsun anne” 
diye sorar. Annesi bayanların makyaj yaptığını 
söyleyince “Sen bayan değilsin, annesin” der. 
Piaget’in biiişsei gelişim kuramına göre Batu- 
han’ın “Sen bayan değilsin, annesin” ifadesi aşa- 
ğıdakilerden hangisiyle ilişküendirilebilir?
A) Korunum İlkesi
B) Nesne sürekliği
C) Yapaycıhk
D) Odaklanma
E) Canlandırmacıhk
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5. Aysun Hanım 15 ayhk bebeğini beşiğine bırakıp 
mutfağa ya da başka bir odaya gittiğinde bebek 
"Anne” diye arkasından bağırmaktadır.
Bu durum dil gelişimiyle ilgili aşağidakiierden 
hangisiyle İfade edilebilir?
A) Alıcı dil
B) Aşırt kurallaştırma
C) Benmerkezci dil
D) İfade edici dil
E) Yansıtıcı konuşma

7. Özgür Bey yazın plajda çevresjnde gördüğü çöpleri 
toplayıp çöp tenekesine atmaktadır. Bu duruma 
şahit olan bir arkadaşı "Neden başkalarının çöple
rini topluyorsun bu sana ne kazandıracak?” deyin
ce, Özgür Bey “Çöpler başkalarının olabilir ama 
doğa hepimizin” yanıtını vermiştir.
Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre sıra
sıyla arkadaşının ve Özgür Bey’in içinde bu
lunduğu evre aşağidakiierden hangisidir?
A) Saf çıkarcılık -  Kanun düzen
B) İyi çocuk eğilimi -  Saf çıkarcılık
C) Saf çıkarcılık -  Evrensel ahlak
D) İyi çocuk eğilimi-İtaat-ceza
E) Saf çıkarcılık-İyi çocuk eğilimi
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6. Dört yaşındaki Ahmet ablasının parlak renkteki 
ayakkabılarını görünce "Abla senin ayakkabıların 
kız ayakkabısı benimkiler erkek ayakkabısı olduğu 
için seninkiler güzel; benimkiler yakışıklı değil mi?” 
diye sorar.
Bu durum Piaget’e göre aşağidakiierden hangi
siyle ifade edilebilir?
A) Genelleme
B) Uyum kurma
C) Odaktan uzaklaşma
D) Özümleme
E) Ayniyet

8. Gülşen Hanım 1 yıl önce bir koltuk takımı almıştır. 
İki yıl garantili bir ürün alan Gülşen Hanım, ürünün 
yeni modelinde yastıkların fermuarlı yapıldığını gö
rünce kendi aldığı ürünün yastıklarını da fermuarlı 
hale getirmek için firmayı arar. Ancak firma yetkili
leri bu işlem İçin ücret talep ederler. Bunun firma
nın yazılı kurallarına uymadığını bu yüzden ücret
siz yapılamayacağını ifade ederler. Bunun üzerine 
tüketici hakları derneğini arayan Gülşen Hanım’ın 
gerekçesi haklı görülür ve firma kurallarını değiş
tirmek zorunda kahr.
Tüketici haklarının bu kararı Kohlberg’e göre 
aşağıdaki evrelerden hangisine uygun bir dü
zenlemedir?
A) Saf çıkarcılık
B) Ahlaki özerklik
C) Kanun düzen
D) Sosyal sözleşme
E) Ahlaki gerçeklik
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9. 17 yaşındaki Ayşe’nin içinde bulunduğu geli
şim dönemi aşağıdaki özelliklerden hangisini 
içermemektedir?
A) Kendi cinsiyetine uygun rolleri benimsemiştir.
B) Evliliğe hazır hale gelmiştir.
C) Androjen kişilik özelliklerini kazanabilecek du

rumdadır.
D) Sosyal kuraiiarı edinmede bağımsızlık eğilimi

ne sahiptir.
E) Başarma güdüsü artmıştır.

11. Dört yaşındaki Sinem kreşte arkadaşlarıyla oynar
ken öğretmeninin yanına giderek sürekli soru sor
maktadır. Bazen sorularıyla öğretmenini çok fazla 
rahatsız ettiği halde öğretmeni sabırla ve sevecen
likle Sinem’in sorularına yanıt vermeye çalışmak
tadır.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 
Sinem’in hangi özelliği kazanması beklenir?
A) Özerklik
B) Başarılı olmak
C) Yeterlilik
D) Temel güven
E) Girişimcilik
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10. Aynur arkadaşları hangi mesleği seçeceği konu
sunda araştırmalar yaparken bu konuda hiçbir 
kaygı duymamaktadır. Kendisine ne düşündüğü 
sorulduğunda İse kesin bir cevap vermemektedir. 
Bu duruma göre Aynur’un kimlik statüsü aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?
A) Dağınık kimlik
B) İpotekli kimlik
C) Gölgelenmiş kimlik
D) Başarılı kimlik
E) Ters kimlik

12. Bir anne çocuğu yorulmasın diye onun odasını ve 
yatağını toplamakta ayrıca kendi başına giyinebil
mesine rağmen kıyafetlerini kendisinin giyinmesine 
izin vermemektedir.
Erikson’a göre, çocukta aşağıdaki duygulardan 
hangisinin ortaya çıkması beklenir?
A) Yetersizlik
B) Suçluluk
C) Kuşku ve utanç
D) Yalıtılmışlık
E) Durgunluk
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13. Yemekten sonra ei yıkama davranışın! gösterme
yen Narin’e annesi el yıkama davranışını kazan
dırmak ister bu amaçia kızı başlangıçta her elini 
yıkadığında onu farklı şekillerde ödüllendirir. Narin 
ödül amaçlı ellerini yıkamaya başlar.
Buna göre anne hangi pekiştirme taifesini kul
lanırsa Narin’in el yıkama davranışı alışkanlık 
haline gelir?
A) Sürekli
B) Sabit aralıklı
C) Sabit oranlı
D) Değişken aralıklı
E) Değişken oranlı

15. Bahçede çiçek ekerken çapa ile yanlışlıkla elini 
yaralayan Musa, zaman içerisinde ne zaman ça
payı görse acı hissetmektedir.
Yukarıda verilen klasik koşullanma durumunda 
yer alan koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Bahçe
B) Çiçek
C) Çapa
D) Acı
E) Toprak
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14. Yarıyıl tatili geldiğinde öğretmeninin verdiği ödevle
ri yapmayan ve ödev yapma davranışına karşı 
olumsuz tutum geliştiren Orhan’a annesi ödev 
yapma davranışı kazandırmak ister bu amaçla 
ödevlerini yaparken Orhan’ın eğlenebileceği aktivi- 
telere yer verir. Bunun sonucunda Orhan ödevlerini 
yapmaya başlar.
Buna göre annenin Orhan’a ödev yapma dav
ranışını kazandırmak için kullandığı yöntem 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Premack ilkesi
B) Karşı pekiştirme
C) Zıt tepki
D) Simgesel ödülle pekiştirme
E) Etkinin yayılması

16. Yeni aldığı bilgisayarını kardeşinin karıştırmaması 
için şifre oluşturan Şevket akima sürekli eski şifre
sinin gelmesi nedeniyle yeni şifresini hatırlayama
tın ıştır.
Bu durum aşağıda yer alan kavramlardan han
gisiyle açıklanır?
A) Öncelik etkisi
B) Sonralık etkisi
C) Olumsuz transfer
D) Geriye ket vurma
E) İleriye ket vurma
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17. Teneffüs arasında sınıfına çıkarken asansörde 
mahsur kalan Berna, yaşadığı bu olay sonucunda 
asansöre karşı korku tepkisi geliştirmiştir. Yaşadığı 
olay sonrasında okulda uzun süre asansör kullan
mayan Berna'nın bu durumunu fark eden öğret
men Berna’ya yardımcı olmak ister.
VVatson’un bitişik kuramı dikkate alındığında 
öğretmenin hangi yöntemi benimsemesi uygun 
olacaktır?
A) Berna’yı uzun süre asansörde tutmak
B) Berna’yı bir arkadaşıyla asansöre bindirmek
C) Asansöre binen arkadaşlarını Berna’ya örnek 

olarak göstermek
Korkmadığı durumlardan başlatarak onun ya
vaş yavaş asansöre binmesini sağlamak 
Asansörden uzak durması ve merdivenleri kul
lanmasını sağlamak

19. Bir şarkı yarışmasına katılan şarkıcı özgün bir 
şarkı yaratabilmek için uğraşmaktadır. Bir gece ya
tarken akima şarkı sözleri gelmiş o anda yazacak 
yeri olmadığı için şarkı sözlerinde bulunan kelime
leri odasında bulunan askı, kapı, dolap gibi uyarıcı
larla ilişkilendirerek sabah kalktığında şarkının söz
lerini hatırlayabümiştir.
Şarkıcının şarkı sözlerini hatırlayabilmek için 
kullandığı yöntem aşağıdakîferden hangisiyle 
açıklanır?
A) Askı sözcük
B) Anahtar sözcük :
C) Yerleşim yöntemi
D) Zincirleme
E) Akrostiş
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18. Bir dikiş atölyesinde yeni işe başlayan Meltem 
Hanım, dikiş makinesi kullanırken zorluk çekmekte 
zaman zamanda dikiş hataları yapmaktadır. Bu du
rumun üstesinden gelmek isteyen Meltem Hanım 
iş yerindeki diğer arkadaşlarını gözlemledikten 
sonra makineyi kullanırken yaptığı hataları fark et
miş, dikiş hatalarının nerden kaynaklandığını da 
öğrenerek aynı hataları yapmamıştır.
Buna göre sosyal öğrenme kuramı dikkate 
alındığında Meltem Hanım’ın bu davranışı aşa- 
ğıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Öz yeterlilik kapasitesi
B) Öngörü kapasitesi
C) Öz düzenleme kapasitesi
D) Karşılıklı belirleyicilik
E) Olumsuz pekiştirme

20. Her sabah okul çıkışında üst sınıflardaki bir öğren
ci tarafından rahatsız edilen Buse, bu durumu Öğ
retmenlerine anlatmış fakat bir çözüm bumlama- 
mıştır. Bu durumdan kurtulmak isteyen Buse, artık 
oku! çıkışında bir bahane uydurarak okuldan erken 
çıkmaya özen göstermiştir.
Buna göre Buse’nin bu davranışı aşağıda yer 
alan kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Olumlu pekiştirme
B) Kaçınma koşullanması
C) I. Tip ceza
D) II. tip ceza
E) Dolaylı ceza
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21. Her hafta ürün tanıtımı yapmak için kurumlan 
dolaşan bir pazarlamacı bir şirketin girişinde elin
deki ürünlerden birini yere düşürmüş ve o gün 
elinde bulunan bütün ürünleri satmıştır. Bu olaydan 
sonra pazarlamacı ne zaman satış yapacağı ku
ruma gitse kapının önünde bir ürünü yere düşür
mektedir.
Buna göre pazarlamacının yaptığı bu davranış 
aşağıda yer alan kavramlardan hangisiyle açık
lanır?
A) Kendini gerçekleştiren kehanet
B) Öğrenilmiş çaresizlik
C) Batıl davranış
D) Sosyal öğrenme
E) Seçici dikkat

23. Eray Öğretmen tarih dersinde Balkan antantına 
katılan devletleri Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya olarak tahtaya yazar ve öğrencilerin bu 
konuyu daha kolay öğrenebilmeleri için bu ülkelerin 
baş harflerini TAYYAR olarak kısaltmalarını ister. 
Buna göre Eray Öğretmen, bilgiyi işleme kura
mına göre hangi yöntemi kullanmıştır?
A) Tekrar
B) Örgütleme
C) Kodlama
D) Örtük tekrar
E) Açık tekrar
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22. Halk oyunları kursuna giden Resul, kursta ege 
yöresine özgü zeybek figürlerini öğrenmiş ve bir 
gösteride bu yöreyi oynaması istenmiştir. Gösteri 
sırasında bu figürleri zorlanmadan yapabilmiştir. 
Bilgiyi işleme kuramı dikkate alındığında Re- 
sul’un zeybek oyununun figürlerini çağırdığı 
bellek alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duyusal kayıt
B) Kısa süreli bellek
C) Anısal bellek
D) Anlamsal bellek
E) İşlemsel bellek

24. Yabancı dil sınavına giren Hilal, istediği puanı 
alabilmek için çok uğraşır fakat uğraşları sonuçsuz 
çıkar. Bu durumu aşmak için bir dershaneye kay
dolan Hilal, dersine giren İngilizce öğretmeninin 
dersi anlatış yöntemi ve üslubunu çok sever. İkinci 
dönem dersine başka bir öğretmen giren Hilal, ilk 
hocaya duyduğu sempatiyi yeni gelen hocaya karşı 
gösteremez.
Bu durumu açıklayan kavram aşağıdakılerin 
hangisinde verilmiştir?
A) Engelleme
B) Gölgeleme
C) Üst düzey koşullanma
D) Geçici koşullanma
E) Genelleme
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25. Bir kurumda yönetici olarak çalışan Cemil Bey 
ekonomik kriz nedeniyle maaşında kesinti yapıldı
ğını fark etmiştir- Almış olduğu maaş giderlerini 
karşılamadığı için sıkıntı yaşayan Cemil Bey işin
den ayrılma kararı almıştır.
Cemil Beyin işinden ayrılma kararı alması 
amaçlı davranışçılık kuramına göre hangi kav
ramla açıklanır?
A) Sönme
B) Örtük sönme
C) Alışma
D) Psikolojik tepkisellik
E) Davranışta kontrast

26. Fen teknoloji dersinde Şule Öğretmen öğrencileri
ne deneysel çalışma yaptırmaktadır. Çalışma sıra
sında yaptığı deney öğretmen tarafından övülen bir 
arkadaşını gözlemleyen Mahmut, arkadaşının de
neyde yapmış olduğu işlem basamaklarını takip 
ederek aynı övgüyü almaya çalışmıştır. 
Bandura’nm sosyal Öğrenme kuramı dikkate 
alındığında Mahmut'un bu davranışı aşağıdaki- 
lerden hangisiyle açıklanır?
A) Dolaylı güdülenme
B) Dolaylı ceza
C) Dolaylı duygusallık
D) Olumsuz pekiştirme
E) Dolaylı pekiştirme

DENEME SINAVI ■ 1

27. Bîr futbol kulübünde oynayan ve maç yaparken bir 
arkadaşının sakallanmasına neden olan Halil, dik
katsizliği nedeniyle antrenörü tarafından ikaz edil
miş ve aynı hatayı yapması durumunda oyun dışı 
kalacağı konusunda uyarı almıştır.
Buna göre antrenörün Halil’i maçta oynatma
yacağı yönünde ikaz etmesi aşağıdaki davranış 
kontrol tekniklerinden hangisiyle açıklanır?
A) Olumsuz pekiştireç kullanma
B) II. tip ceza
C) Olumlu pekiştirme
D) Zıt tepki
E) Ara verme

Yukarıda yer alan resmi bireylerin faklı şekilde 
algılamaları Geştalt yasalarından hangisi ile 
açıklanır?
A) Basitlik
B) Yakınlık
C) Tamamlama
D) Şekil zemin
E) Süreklilik

29. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik 
modelinin özelliklerinden değildir?
A) Program yönelimlidir.
B) Öğrenci merkezli, öğretmen odaklıdır.
C) En önemli amacı, bireyin kendini gerçekleştir

mesine yardım etmektir.
D) Sadece eğitim kurumlarında uygulanır.
E) Ana sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğre

tim kademeleri için uygundur.
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. 30.ve 31. soruları aşağıdaki paragrafa göre
■ 1 cevaplayınız. , V

Şaziye aile içerisinde pasif bir kimliğe sahip olan 17 
yaşında bir gençtir. Pasii oimasının sebebi de aile üye
lerinin içerisinde en küçük birey olduğu için ona yüklen
memek adına onun yerine kararlan alan, Ödevlerini 
yapan, hiçbir zaman bir işi yapması beklenmeyen tutum
larıdır. Meslek seçim sürecine gelindiğinde de Şaziye 
ailesinin kendisi için belirlemiş olduğu mesleği seçene
ğini okul rehber öğretmenine belirtmiştir.

30. Buna göre Şaziye’nin sahip olduğu kimlik sta
tüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağınık
B) ipotekli
C) Moratoryum
D) Ters kimlik
E) Gölgelenmiş

32. Okul rehber öğretmeni Dilek Hanım, öğrencilere 
haftalık ders çalışma programı hazırlamadan önce 
öğrencilerin tüm ders notlarını gözden geçirmekte, 
zorlandıkları ve başarılı oldukları dersleri öğren
mekte ve daha sonra bu bilgileri göz önünde bu
lundurarak programı hazırlamaktadır.
Okul rehber öğretmeni Dilek Hanım ın programı 
hazırlamadan önce edindiği bilgileri gözden 
geçirmesi rehberliğin hangi ilkesiyle ilgilidir?
A) Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.
B) Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.
C) Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl 

bir anlayış vardır.
D) Rehberlikte bireyse! farklılıklara saygı esastır.
E) Rehberlik yaşam boyu süren bir hizmettir.
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31. Şaziye’nin meslek seçim sürecinde aşağıdaki 
hangi kuramcının görüşlerini destekleyen bir 
durum söz konusudur?
A) Süperin benlik kuramı
B) Holland'ın kişilik tipolojisi
C) Roe'nin ihtiyaç kuramı
D) Ginzberg'İn gelişim süreci
E) Özellik faktör kuramı

33. “Toplulukla birlikte hareket et, ama tek başına 
yürü. Yürürken de özelliklerini bil ki; yaşadığın çev
reyle çatışmalar yaşama” sözünü benimsemiş 
olan bir okul rehber Öğretmeni öğrencilerine 
aşağıdaki rehberlik türlerinin işlevlerinden 
hangisine göre yardımcı olmayı amaçlamakta
dır?
A) Krize Yönelimli rehberlik
B) Tamamlayıcı rehberlik
C) Ayarlayıcı rehberlik
D) Uyum sağlayıcı rehberlik
E) Yöneltici rehberlik

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
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34. Lise son sınıf öğrencilerine uygulanan üniversite 
hazırlık denemesinde çoğu öğrencinin sınav süre
sini etkin kullanamadı klan nı ve soruları sınav süre
si içerisinde çözmeyi başaramadıklarını gözlemle
yen okui rehber öğretmeni Emel hanım, bu sorunu 
yaşayan ve yaşamayan tüm öğrencilere etkili za
man yönetimiyle İlgili eğitim vermiştir.
Okul rehber öğretmeni Emel Hanım’ın sunduğu 
konu alanına ve birey sayısına göre rehberlik 
hizmeti aşağtdakiierden hangisidir?
A) Eğitsel rehberlik-Grupla rehberlik
B) Kişisel rehberlik-Bireyle rehberlik
C) Eğitsel rehberlik-Grupla psikolojik danışma
D) Kişisel rehberlik-Grupla rehberlik
E) Mesleki rehberlik-Grupla rehberlik

35. Üniversite son sınıf öğrencileri, staj dersini uygu
lamak üzere okula gittiklerinde, onları kontrol et
mek üzere okul müdürü tarafından Hüseyin Bey 
görevlendirilir. Hüseyin Bey takım elbise giyen 
stajyer Öğrencilerin derecelendirme ölçeğini doldu
rurken bu öğrencilere yüksek puanlar verdiğini fark 
eder.
Hüseyin Bey’in derecelendirme ölçeklerinin 
kullanılmasında yaptığı hata aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Mantık hatası
B) Genelleme hatası
C) Kişisel yanlılık hatası
D) Gözlem yetersizliği hatası
E) Bonkörlük hatası

36. Sınıf Rehber Öğretmeni Gaye Hanım sabah derse 
girer ve der ki:
“- Çocuklar, bugün okulda yangın tatbikatı vardır. 
Bu yüzden alarm çalınca panik yapmadan sınıftan 
çıkıp okulun önünde sıra olacaksınız.”
Bu duyuruyu duyar duymaz 4. Sınıf öğrencisi 
Sinem birden ağlamaya başlar ve bayılır. Gaye 
Hanım Sinem’i öğretmenler odasına taşır ve bir sü
re sonra Sinem ayılır. Gaye hanım neden böyle 
davrandığını sorar. Sinem de kendisi 6 yaşında 
evde uyurken yangın çıktığını ve kendisini ancak it
faiyecilerin alevlerin arasından kurtarabildiğini an
latır. Gaye Hanım Sinem île görüşerek onu Okul 
rehber öğretmeni Ferhat Bey’in yanına gönderir.
I. Bu durumda Gaye Hamm’ın Sinem’e sun

muş olduğu rehberlik hizmeti aşağıdakiler- 
den hangisidir?

II. Okul rehber öğretmeni Sinem’e aşağıdaki 
rehberlik hizmetlerinin hangi işlevi kapsa
mında yardımcı olabilir?

I II
A) Psikolojik danışma İyileştirici

B) Sevk Krize müdahale

C) Yöneltme Geliştirici

D) Bireyi tanıma Tamamlayıcı

E) Bilgi toplama ve sunma İyileştirici
Y 
A
Y 
I
N
E
v  37. Sınıf Öğretmeni Erhan Bey, kaynaştırma öğrencisi 
i Bekir ile ders içerisinde ilgilenmemektedir ve Be

kir’e bireyselleştirilmiş eğitim programı dahilinde 
sunması gereken konuların tamamını destek eği
tim odasında anlatmaktadır. Bu yüzden Bekir sınıf 
arkadaşlarıyla yakın dostluklar kuramamakta, hatta 
artık ileîişimsel problemlerde yaşamaya başlamak
tadır.
Buna göre sınıf Öğretmeni Erhan Bey aşağıdaki 
özel eğitim hizmetleri ilkelerinden hangisi ya da 
hangilerini ihlal ettiği söylenebilir?
I. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini 

öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile bir
likte aynı ortamda sürdürmeleri

II. Kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencinin 
destek eğitim odasında alacağı haftalık ders 
saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aş
mayacak şekilde planlanması

III. Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim per
formansları dikkate alınarak birebir eğitim ya
pılması

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) 1,11 ve III E) II ve III
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38. Meslek lisesi eiektrik-eiektronik alana kayıt 
yaptıran kaynaştırma öğrencisi Semih’in Ev 
aletleri dersi için kullanabileceği ders araç- 
gereçlerini sağlamak özel eğitimin temel ilkele
rine göre okul içerisinde kimin görev ve sorum
luluğu içerisindedir?
A) Okul rehber öğretmeni
B) Sınıf rehber öğretmeni
C) Öğrenci veiisi
D) Okul müdürü
E) Koordinatör rehber öğretmeni

40. Derste etkin dinlemeyle ilgili aşağıdaki ifade
lerden hangisi yanlıştır?
A) Ders esnasında önemli yerlerle iigili olarak kısa 

notlar alınması
B) Anlaşılamayan konuların hemen sorulması ya 

da bütünlüğü bozmamak adına konu bitiminde 
sorulması

C) Öğretmenin konuyu anlatırken önemli gördüğü 
için üstünde durduğu ayrıntıların alınan notlar
da belirtilmesi

D) Uygulamalı derslerde öğretmenin uygulama 
yaptığı adımlara dikkat edilmesi

E) Derste devamlı olarak soru sorulması

39. Bir sınıf Öğretmeni sosyometri sonuçlarına göre 
birlikte piknik yapmak istemeyi 1, birlikte piknik 
yapmak istememeyi -1 ile gösterdiği aşağıdaki 
tabloyu hazırlar.

Öğrenciler

Seçen

1

S
er

ca
n c

cör
CP

(T) H
aş

an

G
ül

pı
na

r

S
on

er

Serkan -1 1 1 -1

z Sertan -1 -1 1 1
UJ

Haşan -1 r1 -1 1
UJ
C/D Gülpınar -t 1 1

Soner 1 1 -1 -1

Y 
A  
R 
G
r

Y 
A
Y 
I
N
E
Y 
İ

Bu tabloya bağlı olarak oluşturduğu aşağıdaki 
sosyogramda “birlikte oturma” İsteğini düz, bunu 
reddetmeyi, kesikli çizgilerle gösterir. Ayrıca çift
yönlü İstekleri -----1—  ile tek yönlü istekleri İse
ile belirtir.

Buna göre, Sertan’m grup İçindeki yerini sos- 
yogramdaki hangi harf doğru olarak tanımlar?
A) E B) D C) C D) B E) A

41. Bireylerin okul da sosyalleşme becerilerini geliştir
mek ve sanatsal ve sportif faaliyetlerine destek ol
mak amacı ile okul yönetimi tarafından açılan kurs
lara bireylerin gönüllü katılımları sağlanmıştır.
Buna göre okulun açtığı kurslar ve bireylerin 
gönüllü olarak katılması hangi program kap
samında ele alınmaktadır?
A) İşevuruk
B) Geçiştirilen
C) Örtük
D) Ekstra
E) Resmi
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42. Bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine 
getirmeleri ve toplumun bireylere atfetmiş ol
duğu kültürel değerlerin korunup bir sonraki 
nesillere aktarılmasının yanında toplumda 
meydana gelen problemlerin çözümünde kök
ten değişimlerin ve çözümlerin olması gerekti
ğini savunun programın temeli aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Bireysel temel
B) Psikolojik temel
C) Toplumsal temei
D) Felsefi temel
E) Konu alanı temeli

44. Fizik dersinde Veysel Öğretmen öğrencilerine “bir 
boyutta sabit ivmeli hareketi örnekierle açıklar” ka
zanımın! edindirmek istemektedir.
Buna göre Veysel Öğretmenin bireylerine 
edindirmek istediği kazanım ifadesi Bloom ve 
Yenilenmiş Bloon Taksonomisinde hangi ba
samaklara karşılık gelmektedir?
A) Analiz-sentez
B) Kavrama-anlama
C) Bilme-kavrama
D) Anlama-çözümleme
E) Değerlendirme- anlama

A
R
G
1

Y 
A
Y 
1

N
IE
Y 
İ

43. Toplumsal problemlerin çözümü sürecinde ele 
alınan derslerin herkes tarafından okunmasını 
sağlamak ve daha sonra bireylere birden fazla 
alanda uzmanlaşma seçeneği sunmak aynı za
manda bireylerin problem çözme becerilerini 
geliştirmek temelli oluşturulan program tasarı
mı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piramitsel
B) Geniş alan
C) Doğrusal
D) Çekirdek
E) Konu ağı proje

45. Sınıfta İstenmeyen davranışların kontrolünün sağ
lanması sınıf yönetiminin temelini oluşturmaktadır.
Sınıf yönetimi sürecinde bir öğrencisinin sürek
li olarak arkadaşının saçlarını arkadan çekiştir
diğinin gözlemleyen bir öğretmenin sınıf İçinde 
öncelikli olarak yapması gereken uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görmezden gelme
B) Sorunun kaynağım araştırma
C) Görev sorumluluk verme
D) Sessiz bir şekilde bekleme
E) Olumsuz pekiştirme kullanma

11
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46. Sınıf yönetimi sürecinde kural oluşturma İle 
iigili olarak aşağıda verilen kural ifadelerinden 
hangisi uygun bir kural cümlesidir?
A) Sınıf içinde yüksek sesle bağırmayınız.
B) Kendi aranızda konuşmayınız.
C) Birbirinize saygısızlık yapmayınız.
D) Zil çalınca yerinize oturunuz.
E) Kitaplarınızı masadan almayınız.

48. Planlama süreci ile ilgili olarak;
I. İhtiyaç belirleme aşamasında öncelikli olarak 

öğretmen özellikleri dikkate alınır.
II. Planlama sürecinde öncelikli olarak program

lar incelenmelidir.
İli. Öğretmen planlama sürecinin bütün aşamala

rında tek başına sorumludur.
Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Yalnız! B) İve II C) II ve İÜ

D) Yalnız III E) I ve III

Y 
A 
R 
G 
I
Y 
A
Y 
İ
N

E
Y
İ

47. Eğitim -  öğretim sürecinde iletişimin etkili kullanıl
ması önemlidir.
Buna göre, iletişim süreci ile İlgili olarak aşağı*
da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynak tarafından verilen mesaja sadece alıcı 

tarafından dönüt verilmesi
B) Mesajın açık, net ve anlaşılır olması
C) Etkili bir süreç için farklı yöntem tekniklerin kul

lanılmasının sağlanması
D) Geri dönütün etkili ve doğru olarak kullanılması
E) İletişim sürecinde ben dili ve ego geliştirici dilin 

kullanılması

49. Materyal ve araç gereç seçimi sürecinde önce
likli olarak aşağıda verilenlerden hangisi dikka
te alınmalıdır?
A) öğretmen özellikleri
B) Ortamın olanakları
C) Kısıtlamalar
O) Materyalin özellikleri
E) Öğretim amaçlan

12



2015 KPSS /  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

50. Sınıf içinde birbirinden farkh öğrenme sürecine ve 
hızına sahip olan öğrencilerinin olduğunu gözlem
leyen öğretmen bilgisayar destekli öğretim kullan
mak istemektedir.
Buna göre öğretmenin kullanacağı bilgisayar 
uygulaması aşağıdakiierden hangisi olursa et
kili ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirilmiş olur?
A) Problem çözme
B) Simüiasyon
C) Özel ders
D) Alıştırma ve tekrar
E) Eğitsel oyun

51. Şefika Öğretmen fen teknoloji dersinde Öğrencile
rinin kalıcı ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmele
rini, aynı zamanda da somut öğrenmeler edinmele
rini istemektedir.
Buna göre Şefika Öğretmen aşağıdaki uygula
malardan hangisini yaparsa amacına ulaşmış 
olur?
A) Vitaminler konusu üe ilgili olarak sunumlar 

yapması
B) Sınıfa farklı vitaminlerin bulunduğu sebze ve 

meyveler getirmesi
C) Öğrencilerden vitaminlerin özelliklerini canlan

dırmalarını istemesi
D) Vitaminlerin kuilanım alanları ile ilgili olarak 

sergiler oluşturmalarını isterse
E) Vitaminlere yönelik filmler göstermesi

52.

53.

Öğretim sürecinde görsel materyallerin kulla
nım süreci ile ilgili olarak;
I. Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelenerek 

yazılmalı ve satır sonu tireienmelidir. 
il. Zemin rengi ile yazı rengi zıt olmalıdır, 
ili. Satır arası boşluklar paragraf arası boşluklar

dan büyük olmalıdır.
Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız II B) İve II C) II ve III

D) Yalnız İli E) I ve ili

Proje tabanlı öğrenme kuramına göre;
i  Öğrencilerin bilimsel düşünme yollarını kullana

rak öznel ürünler elde etmelerine dikkat edil
melidir.

II. Öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde ça
lışma yapmaları desteklenmektedir.

İli. Öğrencilerin çalışmaları sonucunda konuyla il
gili ilke ve genellemelere ulaşmaları beklenme
lidir.

Buna göre aşağıdakiierden hangisi proje taban
lı öğrenme kuramı için doğrudur?
A) I B) I ve III 

D) II ve III E)
C) I ve II 

II ve III

54. Mustafa Öğretmen Tarih derslerinde özellikle 
“Yerel Tarih” anlayışına önem vermektedir. Bunun 
İçin dersinde yaşanılan çevrenin tarihsel dokusu
nun önemine vurgu yaparak öncelikli gezileri bu 
alanlara yapmayı tercih etmektedir.

... Buna göre Mustafa Öğretmen’in “Yerel Tarih” 
anlayışına uygun ders planı düzenlemesi aşa
ğıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle doğru
dan ilişkilidir?
A) Güncellik/Aktüalite
B) Yakından uzağa
C) Açıklık/Ayanilik
D) Hedefe görelik 

' E) Anlamlılık
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55. Programlı öğrenme bilişsel eğilimli öğretmenlerden 
çok davranışçı eğilimli öğretmenler tarafından kul
lanılan bir modeldir. Bu yaklaşım doğrusal bir prog
ramlamadır. Materyalleri hazırlanırken edimsel ko
şullanma ilkeleri temele alınmaktadır.
Buna göre programlı Öğretim yaklaşımının en 
önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrencinin öğrenme süresince konuya odak

lanmasını sağlama
B) Öğrenme sürecinde anında dönüt düzeltmenin 

yapılması
C) Konu sonlarında değer biçme testi uygulanma

sı
D) Bireysel farklılıklara göre öğretim süreci düzen

lememesi
E) Okulda ve okul dışında uygulanabilmesi

57. Melike Öğretmen sınıfında öğrencilerin kısa za
manda birçok beceri alanlarını geliştirmelerini he
deflemiştir. Buna yönelik öğrenme aktivitelerini 
gerçekleştirebilecekleri merkezler oluşturmuştur ve 
öğrencilerini beşerli gruplara ayırmıştır. Bu gruplar 
belii bir süre kendi gruplarında çalışacaklar daha 
sonra diğer gruba geçerek orada başlanan ve ya
rıda bırakılan işe katkı sağlamışlardır. Böylece öğ
renciler birbirlerini anlayarak birbirlerinin baktıkları 
yerden konuya bakabilme duygusunu yaşamışlar
dır.
Melike Öğretmenin sınıfında uyguladığı Öğre
tim tekniği ve bu tekniğin uygulanmasında öğ
rencilerde en fazla düzeyde gelişim göstereceği 
özellik aşağıdakîlerden hangisidir?

Öğretim Tekniği Özellik
A) Öykü oluşturma Empati
B) İstasyon Eleştirel

C) Öykü oluşturma Yaratıcılık

D) İstasyon Empati
E) Köşeleme Epistemolojik inanç

Y
A
R
G
I
Y 
A
Y 
I
N
e
v
i

56. Tarih dersinde Öğretmen, “XVIII. yüzyıl ıslahat 
hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların 
toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkile
rini değerlendirir.” Kazanımıyla ilgili ıslahatların 
yapıldığı toplum üzerindeki etkisi değerlendirebil
meleri için öğrencilerinden nedensellik diyagramla
rı oluşturmalarını İstemiştir.
Bu çalışmada Tarih Öğretmeni öğrencilerinde 
aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisi ge
liştirilmek İstemiştir?
A) Yansıtıcı
B) Yaratıcı
C) Eleştirel
D) Argümantasyon
E) Yakınsak

58. Sosyal bilgiler dersinde öğretmen etkili ve kalıcı 
öğrenmeler gerçekleştirebilmek için öğrencilerin
den;
i. Konu İle ilgili kavram haritası hazırlayabilmele- 

rini
11. Yapılan kavram haritasını uygun kelimelerle 

açıklamalarını beklemiştir.
Sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilen bu 
etkinlikte öğretmen Gardner’în Çoklu Zeka ku
ramındaki alanların hangisini kullanmıştır?

I II
A) İçsel -  Özedönük Mantıksal - Matematiksel

B) Görsel ~ Uzamsal Söze! ~ Dilsel

C) Sözel ~ Dilsel İçsel -  Özedönük

D) Mantıksa! - Matematiksel Öze dönük -  İçe dönük

E) Görsel -  Uzamsal Mantıksal -  Matematiksel
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59. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerinde;
• Daha Önce edindikleri bilgileri ortaya çıkarma

ya,
• Bilgiyi organize ederek ve anlamlandırarak 

kalıcı bilginin edinilmesine,
• Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek sorunların 

çözümlenmesine,
Yönelik bir çalışma uygulamak istiyorsa aşağı
daki yöntem ya da tekniklerden hangisini kul
lanmalıdır?
A) Güdümlü tartışma
B) Sunuş yolu
C) Programlı öğretim
D) Problem çözme
E) Konuşma halkası

61. Fen bilgisi dersinde “Hücre ve organelleri” konusu
nu işleyen öğretmen, öğrencilerinin hücre ve hücre 
çepheri gibi şekillerin gerçeğine uygun maketlerini 
yaparak öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu doğrul
tuda öğrencilerin hem konuyu öğrenmelerini hem 
de devinimsel becerilerini geliştirmek için gösterip 
yaptırma yöntemini uygulamaya karar verir.
Buna göre, öğretmenin bu beceriyi öğrencileri
ne göstermesi aşamasında dikkate alması ge
reken en önemli adım aşağıdakilerden hangisi
dir?
A) Öğrencilerin çalışması tamamlandıktan sonra dö- 

nüt ve düzeltme verilmesi
B) Yapılacak çalışmalarda meydana gelebilecek 

sorunlar için güvenlik önlemlerinin alınması
C) Her öğrencinin görebileceği uygun bir oturma 

düzeninin oluşturulması
D) Maketlerin önceden hazırlanarak provasının 

yapılması
E) Yapılan çalışmalarla ilgili yanlız sürece yönelik 

değerlendirme işlemlerine yer verilmesi

Y 
A  
R 
G 
I
Y 
A
Y 
1
N
E
Y 
f

60. Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde “Volkanik dağ
lar” konusunu işledikten sonra öğrencilerini gruplar 
ayırır. Grup üyelerinin birbirlerine konuyla ilgili soru 
sormalarını ve cevap vermelerini ister. Öğrencileri
ne “Volkanik arazilerin verimliliğe etkisini nasıl arttı
rabilirsiniz? ”, “...Organik tarımsal ürünler bu du
rumdan nasıl etkilenir?...” gibi bazı soru köklerini 
ipucu olarak vererek onları konu hakkında daha 
derin düşünmeye yönlendirir. Dersin sonunda 
grupların çalışmalarını sınıfla paylaşmalarını ister. 
Öğretmenin işbiriikli öğrenme tekniklerinden 
hangisini uyguladığı söylenebilir?
A) Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim
B) Birlikte öğrenme
C) Öğrenci ekipleri-başarı bölümleri
D) Karşıhklı sorgulama
E) İkili denetim

62. • Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu yüksel
tecek bireysel yaşantıların sağlanması,
• İçeriğin teme! örneklerden yola çıkılarak kav
ram ve ilkelere öğrencilerin ulaşabileceği şekilde 
yapılanması
• Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin zihinsel 
evrelerine uygun oluşturulması
® Keşfetme yoluyla yaparak-yaşayarak öğreni
lenlerin içsel pekîştireçlerle pekiştirilmesi 
Verilen öncüller aşağıdaki öğretim strateji, 
model ya da yaklaşımlardan hangisi ile doğru
dan ilişkilidir?
A) Yaşam boyu öğrenme
B) Sunuş yolu
C) Bireyselleştirilmiş öğretim
D) Tam öğrenme
E) Buluş yolu

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi 
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63. Son günlerde, hızla yayılan ve hayati tehlikeler 
içeren “Ebola hastalığı” hakkmda öğrencilerini bi
linçlendirmek isteyen bir öğretmenin, hazırladığı 
slâytlarla birlikte hastalık hakkında temel bilgileri, 
hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını etkili bir 
şekilde açıklamıştır.
Yukarıdaki öğretim sürecinde Öğretmenin temel 
aldığı öğretim yöntemi aşağıdaküerden hangi
sinde doğru olarak verilmiştir?
A) Anlatım
B) Örnek olay
C) Gösterip yaptırma
D) Balık kılçığı
E) Problem çözme

65. Bu eğitim sürecinde öğrencilere bilgi ve beceri 
kazandırmaktan çok, onların düşünmesini, anla
masını, kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları
nı, kendi davranışlarını kontrol etmesini ve dene
yimler yaşaması ön plandadır.
Buna göre yukarıda özellikleri verilen eğitim 
kuramı aşağıdaküerden hangisi ite açıklanır?
A) Gösterip- yaptırma
B) Programlı öğretim
C) Davranışçılık
D) Yapılandırmacılik
E) Bilişselcilik

64.

|oiat>Mr.|

\  /

Bu çalışmada aşağıdaküerden hangisi, Suna 
Öğretmenin öğrencileriyle hazırladığı görsel 
şemada dikkate aldığı öğretim tekniğinin temel 
özelliklerinden biri değildir?
A) Kavram yanılgılarını belirleme ve giderme
B) Bir konuyla ilgili soyutlamaların gerçekleştiril

mesi
C) Çelişkileri, aykırılıkları ve farklılıkları görme
D) Kavramlar arasındaki karmaşık ilişkileri basit

leştirme
E) Bilgiyi değişik yollarla, değişik görüş açıların

dan kolaylıkla görmeyi sağlama

66. • Bir öğreticinin -acemi Öğretmen- bir öğrenciye 
öğrenmelerde destek olması

* Acemi öğretmen yönettiği Öğrenciden birkaç yıl 
İleride olan bir öğrenci olması

• Öğretici, öğrencinin anlamadığı konuları konu
ları öğrenmesine yardımcı olması

Verilen öncüller aşağıdaki ifadelerden hangisi 
ile açıklanır?
A) Çoklu zeka
B) Tutor destekli öğretim
C) Programlı öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Tematik öğrenme
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67. Örnek olay, gerçekleri ve sorunları yansıtan, 
öykülemeler etrafında organize edilmiş öğrenme 
yöntemlerinin toplu halidir. Öğrencinin yakm çevre
siyle iiişkijendirebileceği örnek olaylar geliştirerek 
olayın içerisindeki sorunun nedenlerini ortaya çıka
rıp, o soruna ilişkin çözüm önerilerinin sınıf orta
mında tartışılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. 
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
örnek olay incelemesi yöntemini en iyi açıklar?
A) Öğrencilere öncelikle yapabileceği kolay bece

riler, daha sonra karmaşık ve zor beceriler ka
zandırılmalıdır.

B) Bilinmeyen bir gerçeği bulmak, bir varsayımı, 
bir ilkeyi sınamak için kullanılmasıdır.

C) Öğretmenin bir işin, aracın ya da becerinin na
sıl yapıldığını “göster-anlat ilkesiyle açıklama
sıdır.

D) Öğrencilerin önceden edindikleri bilgileri ortaya 
çıkarmada, gerçek yaşamlarında karşılaşabi
lecekleri durumlar üzerinde öğrenmenin ger
çekleşmesini sağlamada ve bilgiyi anlamlı bir 
şekilde organize ederek öğrenmede etkili ol
ması.

E) Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ya 
da karşılaşabilecekleri problemleri sınıfa getirip 
tartışarak çözüm yolları üretmeleridir.

69. Biyoloji alanında yapılan akademik çalışmaları 
yayınlayan Türk Biyoloji Dergisi internet sayfasında 
istenilen kurallara göre yazılmayan çalışmaları ya
yınlamayacağını açıklamıştır.
Derginin belirtmiş olduğu kurallar hangi Ölçme 
ve değerlendirme kavramı ile açıklanır?
A) Değerlendirme
B) Ölçme
C) Ölçme kuralı
D) Ölçüt
E) Ölçüm

68. Bir Türkçe öğretmeni, “iletişim becerisini geliştirme 
yolları” konusu ile İlgili olarak bir tartışma etkinliği 
düzenlemek istemiştir. Bunun İçin konu başlıkla
rında öğrencilerin bilgilenmelerini, konu iie ilgili yo
rum yapmalarını ayrıca sorular sorarak bu sorulara 
karşılık bulmalarını İstemiştir,
Türkçe öğretmeni bu çalışmada aşağıdaki tar
tışma tekniklerden hangisini uygulamalıdır?
A) Seminer
B) Görüş geliştirme
C) Panel
D) Zıt panel
E) Sokrat semineri

70. Obezite denince akla gelen ilk ülke Amerika olsa 
da, tüm dünyada obezite oranlan giderek artmak
tadır. Türkiye’ye bakıldığında ise obezitenin görül
me oranı bakımından refah seviyesi kendinden 
daha yüksekteki birçok ülkenin önünde yer almak
tadır.
Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele kapsa
mında “Harekete Geç Türkiye” sloganı ile vücut kit
le indeksinin (VKİ) nasıl hesaplandığını gösteren 
video hazırlamıştır.
Obezite iie mücadele kapsamında kullanılan 
vücut kütle indeksi hesaplamaları aşağıdaki 
ölçme türlerinden hangisiyle açıklanır?
A) Göstergeyle
B) Doğrudan
C) Türetilmiş
D) Dolaylı
E) Aralıklı
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71. Kimya Öğretmeni öğrencilerine üst düzey düşün
me becerisi kazandırmak için "Katı Atıkların Gide
rimi” adlı proje hazırlamalarını istemiştir. Puanlama 
sürecinde kullanacağı ölçütieri şöyle belirtmiştir; (1) 
araştırma, (2) çözüm önerisi ve (3) sunum. Ancak 
Elvan’ın hazırlamış olduğu projenin kağtt düzeninin 
güzel olmasından dolayı öğrencisine fazladan 
puan vermiştir.
Bu Ölçme işlemine karışan hata aşağıdakiler- 
den hangisidir?
A) Türetilmiş Hata
B) Sabit Hata
C) Kişisel Yanlılık Hatası
D) Tesadüii Hata
E) Randon

73. Özel bir okulda 9. Sınıf öğrencilerine 50 maddeden 
oluşan ilgi envanteri uygulanmıştır. Daha sonra 
kullanılan bu ölçme aracının alfa katsayısı hesap
lanmış ve 0,85 olarak bulunmuştur.

Uygulanan ilgi envanterinden elde edilen alfa 
katsayısına bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?
A) Duyarlık yüksektir.
B) Güvenirlik düşüktür.
C) İç tutarl ık yüksektir.
D) Geçerlik düşüktür
E) Yapı geçerliği yüksektir.

Y 
A  
R 
G 
1

Y 
A
Y 
I
N
E
Y 
İ

72. Rehber uzmanı, öğrencilerde sözel/dilsel zeka 
düzeyini ölçmek için test hazırlamıştır. Testi 11. 
Sınıf sözel grubuyla, 11. Sınıf sayısal grubuna be
raber uygulamış, elde ettiği puanlar arasındaki ko
relasyon değerini hesaplamış ve dikkat çekici bir 
sonuç elde etmiştir.
Öğretmenin bu yaklaşımı hazırlamış olduğu 
testin hangi niteliğini ölçmektedir?
A) Kapsam Geçerliği
B) Yordama Geçerliği
C) Yapı Geçerliği
D) Güvenirlik
E) İçTutarlık

74. Nil Öğretmen fen-teknoloji dersinde çevre kirliliği 
ünitesini tamamladıktan sonra öğrencilerde kavram 
yanılgısı ve öğrenme eksiklerini belirlemek için 20 
maddeden oluşan çoktan seçmeli test hazırlamış
tır. Madde analizi sonuçlarına bakarak madde güç
lüğü 0,60’ın altında dört maddeyi testten çıkarmış. 
Ardından, küresel çevre sorunları konusuna ait 
dört madde eklemiştir.

Nil Öğretmenin yapmış olduğu bu uygulama ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güvenirlik artmıştır.
B) Duyarlık sabit kalmıştır.
C) İç tutarlık artmıştır.
D) Kapsam geçerliği artmıştır.
E) Geçerlik düşmüştür.
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75. Genetik şifre ve protein sentezi konusu île ilgili 
kazanımlar aşağıda verilmiştir:

I. Genetik şifre ve protein sentezi arasındaki 
ilişkiyi açıklar ve değerlendirir.

II. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygula
malarının sağltk ve ekonomiye katkılarını ince
ler.

Verilen kazanımiarın değerlendirilmesinde 
hangi ölçme ve değerlendirilme aracı kullanıl
malıdır?

77. Aşağıdakilerden hangisi süreç temelli değer
lendirme yönteminin özellikleri arasında yer 
almaz?
A) Öğrencinin çok yönlü gelişimini destekler
B) Üst düzey düşünce becerilerinin ölçülmesinde 

kullanılır
C) Süreç ve sonuç odaklıdır
D) Öğrencinin ölçme sürecinde sorumluluk alma

sını sağlar
E) Rekabet ve başarı karşılaştırması önemlidir

A) D-Y testleri
B) Eşleştirme testleri
C) Portfolyo
D) Boşluk doldurma
E) Açık uçlu sorular

76. Aşağıdakilerden hangisi bir performans ödevi
nin daha sağlıklı ve kontrollü uygulanabilmesi 
için performans görevinde bulunması gereken 
özelliklerden değildir?
A) Görsel ya da yazılı kaynaklardan yararlanılarak 

hazırlayacağı bir çalışma olmalı.
B) Öğrencinin bizzat kendisinin yapacağı bir görev 

ya da problem durumundan oluşmalı.
C) Eğitimin genel hedefleriyle tutarlık olarak oku

lun genel hedefleri, okulun hedefleri ile tutarlı o 
konu alanındaki konuların hedefleri ile tutarlı 
olmalı.

D) Gerçek yaşam durumuna dayalı olabileceği gi
bi, kurgusal bir durumda içerebilir olmalı.

E) Ders içeriğinde yer almayan ancak yaşamda 
önemli olan konuları içermeli.

78. 10-A şubesine uygulanan 10 soruluk coğrafya 
testinin puan grafiği aşağıdaki gibidir:

f

3...... .

2 4 6 8 10 puan
Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çarpıklık katsayısı 0 olarak elde edilmiştir.
B) Bağıl değişkenlik katsayısı 20 İle 25 arasında

dır.
C) Sınıfın aritmetik ortalaması 6’dır.
D) Sınıfın yarısından fazlası aritmetik ortalamanın 

altında puan almıştır.
E) Öğretim süresinde kullanılan öğretim yöntem 

teknik başarılı olmuştur.
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79. Bir fizik öğretmeni 100 soruluk bîr başarı testi
uygulamış; aritmetik ortalamasını 70, ortancayı 65, 
tepe değeri 55, standart sapması 10 ve ranjını 80 
olarak buimuştur. Öğrencilerin dersten geçebilme
leri için en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Elde edilen istatistiklere ve değerlendirme 
ölçütüne dayanılarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılır?
A) Sınıfın büyük bir çoğunluğu sınavdan kalır.
B) Tepe değer alınan en yüksek değerdir,
C) Sınıf homojen bir yapı gösterir.
D) Merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortala

madan yararlanılır.
E) Çarpıklık katsayısı negatiftir.

Y 
A  
R 
<3 
I
Y 
A
Y 
1
N
E
Y 
İ

80. Aşağıdaki tabloda her biri 100 sorudan oluşan üç 
derse ilişkin testlerin ortalaması, standart sapması 
ve Nur’un bu testten aldığı puanlar verilmiştir.

Dersler X SS Nur’un Puanı

Matematik 55 15 85
Türkçe 45 2 41
Biyoloji 50 10 60

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Mutlak değerlendirme yapılırsa Nur’un en ba

şarısız olduğu ders Türkçe’dir.
B) Nur matematik dersinde sınıfın %98’inden ba

şarılıdır.
C) Bağıl değerlendirme yapılırsa Nur’un en başa

rılı olduğu ders matematiktir.
D) Grubun en başarılı olduğu ders matematik iken 

en başarısız olduğu ders Türkçe’dir.
E) Nur’un en başarısız olduğu ders 20T puanı ile 

Türkçe’dir.
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1. Gelişim özellikleri bazı dönemlerde hızlanırken, 
bazı dönemlerde yavaşlayabilir. Bir gelişim özelliği 
bir dönemde hıziı iken bazı dönemlerde yavaşla
yabilir. Bu durum gelişimin nöbetleşe devam etme
si ilkesi ile açıklanabilir.

CEVAP: D

5. İfade edici dil; bireyin anladıklarını kelimelere 
dökebilmesidir. Soruda yer alan durumda bebeğin 
“Anne” diye bağırması ifade edici dil ile ilgili bir ör
nektir.

CEVAP: D

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

2. Kritik dönem; bireyin belirli özellikleri kazanması 
açısından en elverişli dönemleri ifade eder. Bu dö
nem bireyin çevre uyarıcılara en fazla açık olduğu 
dönemdir. Bu dönemde ilgili beceri açısından çev
re desteğinden mahrum kalan birey o beceriyi bu 
dönemde kazanamazsa sonraki dönemlerde ka
zanmakta güçlük çeker.

CEVAP: E

Gelişimde belli yönelimler vardır ilkesi; gelişimin 
genelden Özele, baştan ayağa ve içten dışa ger
çekleşme özelliklerini içerir. Soruda ifade edilen 
durum kaba motor kasların ince motor kaslara göre 
daha önce geliştiğidir. Bu gelişim genelden özele 
doğru gerçekleşir İlkesi için bir örnek olduğu için 
doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

Piaget’İn bilişsel gelişim kuramına göre odaklan
ma; çocuğun bir uyarıcı, durum ya da nesnenin 
sadece bir özelliğine dikkatini verebilmesi, diğer 
özelliklerini işin içine katamadan akıl yürütmesidir.
Soruda yer alan örnek durumda Batuhan’ın anne
sinin aynı zamanda “Bayan” olduğunu düşüneme
mesi odaklanmadan kaynaklanan bir durumdur. Bu 
nedenle doğru yanıt D seçeneği olmalıdır.

CEVAP: D

Pİaget’e göre özümleme; bireyin bir uyarıcıyı ya da 
durumu var olan şeması içinde algılaması ve açık
lamasıdır. Soruda yer alan ifadede Ahmet ayakka
bıyla ilgili yorumunda kızlar ve erkekler ile ilgili var 
olan şemasını kullanmıştır. Bu nedenle doğru ce
vap özümleme olmalıdır.

CEVAP: D

Kohberg’in ahlaki gelişim kuramına göre; saf çıkar
cılık evresindeki birey sadece kendisini ve çıkarla
rını düşünerek hareket eder. Bir davranışı hayata 
geçirme sürecinde karşılık bekler. Soruda yer alan 
ifade “Neden başkalarının çöplerini topluyorsun, bu 
sana ne kazandıracak?” şeklinde olduğu için bu 
durum saf çıkarcılık evresine uygun bir örnektir. Bu 
nedenle arkadaşının içinde bulunduğu evre saf çı
karcılık evresidir. Özgür Bey’İn “Çöpler başkaları
nın olabilir ama doğa hepimizin” ifadesi ise evren
sel ahlak evresine uygun bir örnektir. Evrensel ah
lak evresindeki birey tüm insanları düşünerek dav
ranır. Onun için kişisel çıkarlar ya da beklentiler 
önemli değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçe
neği olmalıdır.

CEVAP: C
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8. Kohlberg’e göre sosyal sözleşme evresinde Önemli 
olan bireylerin temel insani hak ve özgürlükleridir. 
Yasalar, kurallar genellikle bu hak ve özgürlükler 
adına değiştirilebilir ya da yeniden düzenlenebilir. 
Bu nedenle sorunun cevabı sosyal sözleşme olma
lıdır.

CEVAP: D

9. 17 yaşında olan Ayşe ergenlik dönemi içinde yer
almaktadır. Birey ergenlik döneminde cinsiyet rolle
rini benimser yani yetişkin düzeyinde kazanır. Fi
ziksel anlamda evliliğe hazır hale gelir çünkü üre
me yeteneğini bu dönemde kazanır. Bireyin kendi 
kimliğini bu dönemde oluşturması ve cinsiyetine ait J
rolleri kazanması onun aynı zamanda her iki cinsi- R
yete ait olan rolleri ve bunların getirdiği sorumluluk- g
ları da almaya hazır hale geldiğini gösterir. Bu du- t
rum androjeni kimlik olarak ifade edilir. Birey bu y
dönemde soyut düşünebilme düzeyinde olduğu a
için kendine Özgü değerler sistemi oluşturabilir, bu y

nedenle sosyal kuralları öğrenmede bağımsız dav- *
ranabiiir. Ancak başarma isteğinin artması bir Ön- ^
ceki dönem olan son çocukluk döneminin en temel v
ve tipik özelliği olduğu için bu dönemle ilişküendir- j
mek doğru değildir.

CEVAP: E

10. Dağınık kimlik statüsündeki bireyler kimlik arayışı 
ile ilgili herhangi bir çaba gösterrhezler. Soruda 
Aynur’un hangi mesleği seçeceği konusunda bir 
kaygı yazmadığı ifade edilmektedir. Bu durum da
ğınık kimlik için örnek oluşturur.'

CEVAP: A

11. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 3-6 
yaş arası girişimciliğe karşı suçluluk dönemi olarak 
ifade edilir. Çocuklar bu dönemde meraklıdır, kur
calamayı, keşfetmeyi severler ve sürekli soru so
rarlar. Bu durumda Sinem’in kazanması gereken 
özellik girişkenlik olmalıdır. Özerklik 1-3 yaş şırasını 
kapsayan dönemin özelliğidir. Bu dönemde çocuk 
her şeyi kendi başına yapmak ve bağımsız dav
ranmak ister. Bu nedenle doğru seçenek E olmalı
dır.

CEVAP: E

12. Erikson’a göre özerklik; çocuğun kendini kanıtla
masıdır. Çocuk bu dönemde bağımsız davranmak 
ister. Kendi başına bir şeyleri yapabileceğine 
inanmak ister. Eğer bu yöndeki istekler engeller ya 
da desteklenmezse çocukta kendinden kuşku ve 
utanç duyma gibi bir durum ortaya çıkar. Bu ne
denle doğru seçenek C seçeneği olmalıdır.

CEVAP: C

13. Pekiştirme tarifeleri pekiştirecin verilme kriterini 
belirler. Bir davranış organizmaya kazandırılacak
sa başlangıçta o davranış organizma tarafından 
her yapıldığında pekıştirilmelidir. Kavranış kazanıl
dıktan sonra kalıcılığı sağlama amacıyla değişken 
oranlı pekiştlrümelidir. Organizma kaçıncı davranı
şından sonra ödülün geleceğini bilmediği için dav
ranışı sürdürecektir.

CEVAP: E

14. Zıt tepki yöntemi, organizmanın yapmaktan hoş
lanmadığı bir davranışı yapmasını sağlamak için 
etkinlikle birlikte sevilen uyarıcının kullanılmasıdır. 
Bu tanım dikkate alındığında anne Orhan’ın hoş
lanmadığı ödev yapma davranışını sergilemesi için 
eğlenceli aktivitelere yer vermesi zıt tepki yöntemi
ne örnek oluşturur..

CEVAP: C

2
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15. Klasik koşullanma başlangıçta anlamı olmayan 
uyarana anlamlı tepki gösterme sürecidir. Bu tanım 
dikkate alındığında çapa başlangıçta Musa’da her
hangi bir tepki oluşturmayan uyaranken geçirdiği 
yaralanma sonucunda çapaya karşı acı hissetme 
tepkisi göstermeye başlamıştır. Klasik koşullanma 
sürecinde çapa koşullu uyaran görevini üstlenmek
tedir.

CEVAP: C

16. Keî vurma bilgilerin birbirini karıştırması yada 
unutturmasıdır, ileriye keî vurma sürecinde önceki 
bilgiler yeni bilgileri, geriye ket vurma ise yeni bilgi
lerin önceki bilgileri unutturma sürecidir. Soru ön
cülü dikkate alındığında Şevketin yeni şifresini 
unutması ileriye ket vurma ile açıklanır.

CEVAP: E

18. Öz düzenleme kapasitesinde birey modelleri göz
lemleyerek kendi davranışlarını değiştirmesi ve 
kontrol etmesidir. Soru öncülü dikkate alındığında 
Meltem Hamm’ın iş arkadaşlarını gözlemleyerek 
hata yapmamaya çalışması öz düzenleme kapasi
tesine örnek oluşturun

CEVAP: C

19. Bilgiyi işleme kuramı bir bilginin zihinde kalıcı 
olması için kodlama yöntemlerinin kullanılması ge
rektiğini savunur. Kodlama yöntemlerinden biri 
olan yerleşim yönteminde birey öğrenmesi gereken 

A bilgiyi çevre uyarıcıları ile ilişkilendirir. Çevre uyan
ış cilan sayesinde bilgiyi daha kolay hatırlar. Buna
G göre şarkıcının şarkı sözlerini odasında bulunana
1 uyarıcılarla ilişkilendirmesi yerleşim yöntemine ör-
Y nek oluşturur.
A CEVAP: CY 
I
N
Ey
İ

17. Watson, korku koşullanması sürecini ele alarak 
öğrenme ürünü olan korkuların yine çevresel uya
ranları düzenleyerek ortadan kaldırılabileceğini 
vurgulamıştır. Korkulan ortadan kaldırmak içinde 
vurguladığı yöntem sistematik duyarsızlaştırmadır. 
Sistematik duyarsızlaştırmada yapılan aşamalı et
kinliklerle organizmanın korkuyu yaratan uyaranla 
yavaş yavaş yüzleşmesi sağlanır. Bu açıklamalar 
dikkate alındığında asansöre karşı korku tepkisi 
gösteren Berna’nın yavaş yavaş asansörle yüz
leşmesi sistematik duyarsızlaşamaya örnek oluştu- 
rur.

CEVAP: D

20, Kaçınma koşullanması organizmanın istenmeyen 
uyaranla karşılaşmamak için ortam değiştirmesidir. 
Buna göre Buşe’nin kendisini rahatsız eden arka
daşı ile karşılaşmamak için okuldan erken çıkması 
kaçınma koşullanmasına örnek oluşturur.

CEVAP: B

3
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21. Batı! davranış, bireyin yaptığı davranışla hiç ilişkili 
olmayan bir durum arasında tesadüfi pekiştirme 
yapmasıdır. Buna göre pazarlamacının yere ürün 
düşürmesi ile o gün yüksek satış yapması arasın
da tesadüfi pekiştirme yaparak bu davranışı devam 
ettirmiştir. Bu durum batıl davranışa örnek oluştu
rur.

CEVAP: C

Y
A
R
G22. Uzun süreli bellek alanı bilgilerin depolandığı ve ,

kullanılmak üzere çağırıldığı alandır. Bu bellekte üç
tane alan bulunmaktadır. Anısal bellekte geçmişte Y
yaşanan anılar; anlamsal bellekte okul öğrenmele- y
ri; işlemsel bellekte İse işlem basamakları olan bil- j
giler yer alır. Bu tanımlamaya göre zeybek figürle- N
rinin çağırıldığı bellek alanı işlemsel bellektir. E

v
CEVAP: £ i

23. Kodlama bireyin yeni öğrenmiş olduğu bilgi ile 
Önceki bilgilerinin ilişkiiendirerek zihninde çağrışım
lar oluşturmasıdır. Buna göre soru öncülünde bal
kan antantını anlatan öğretmenin konuyu kısaltma 
yaptığı kelime ile ilişkilendirmesi kodlamaya örnek 
oluşturur.

CEVAP: C

24. Klasik koşullanma sürecinde engelleme birinci nötr 
uyarıcıya koşullanan organizmanın ikinci nötr uya
rıcıya koşu lianamama sürecidir. Dolayısıyla soruda 
Hilal’in ilk öğretmene sempati duyarken aynı tepki
yi ikinci öğretmene karşı gösterememesi engelle
meye örnek oluşturur.

CEVAP: A

25. Tolman’ın amaçlı davranışçılık kuramında yer alan 
örtük sönme kavramında organizmanın beklentisini 
karşılamayan davranışları yapmaktan vazgeçmesi 
vurgulanmaktadır. Buna göre Cemil Bey’in aldığı 
maaşın İstek ve ihtiyaçlarını karşılamadığı için iş
ten ayrılması örtük sönmeye örnek oluşturur.

CEVAP: B

26. Sosyal öğrenme kuramında yer alan dolaylı pekiş
tirme sürecinde modei alınan kişinin davranışı 
ödüllendirdiğinde model alan kişinin de aynı dav
ranışı yapması söz konusudur. Buna göre Mah
mut’un arkadaşının öğretmen tarafından övüldü
ğünü gördükten sonra onun yaptığı davranışı gös
termesi dolaylı pekiştirmeye örnek oluşturur.

CEVAP: E

4
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27, Davranış kontrol tekniklerinden biri olan olumsuz 
pekiştireç kullanma sürecinde istenmeyen davranı
şı ortadan kaldırmak için birey, olumsuz uyarıcı ve
rileceğine dair ikaz edilir ve istenmeyen davranışın 
ortadan kaldırılır. Buna göre antrenörün futbolcuyu 
aynı hatayı yapmaması konusunda uyarması 
olumsuz pekiştirmeye örnek oluşturur.

CEVAP: A

28. Geştalt kuramına göre, dikkatin yoğunlaştığı obje 
şekil, diğer yüzeyler zemindir. Şekil ve zemin mut
lak kavramlar değildir, şekil zemin ilişkisi özne! bir 
algılamayı içerir. Bu tanım doğrulusunda soruda 
verilen resmin bireylere göre farklı algılanması şe
kil zemin ilişkisine örnek oluşturur.

CEVAP: D

A
R
<3
*
Y
A

I
N
E-

29. Gelişimsel rehberlik modelinde amaç şimdi ve v 
gelecekte çeşitli yaşam becerilerini kazandırarak, i 
Öğrencilerin gelişimlerini desîekiemektir ve gelişim 
kuramlarına dayanmaktadır. Odak noktası rehber
lik programıdır ve öngörüse! bir çalışma tarzını be
nimsemiştir. oku! düzeyi anasıntfından itse son sı
nıfa kadardır ve uygulamadan öğretmenler sorum
lu olduğu için öğretmen odaklıdır. Ancak bireyin 
kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma gibi bir 
amaç geleneksel rehberlik modelinin amacıdır.

CEVAP: C

30. Bireylerin kendi ilgi, istek ve yeteneklerini düşün
meden ailesinin ve çevresinin isteğine göre haya
tındaki kararların alınması bireyin İpotekli kimliğe 
sahip olduğunu göstermektedir.

CEVAP: B

31. Roe'nin ihtiyaç kuramı, kişilik temelli bir yaklaşım 
olup, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine dayanmak
tadır. Roe'ye göre anne-baba tutumları çocukların 
meslek seçimlerinin esas belirleyicisidir. Buna göre 
Şaziye’nin meslek seçimi ailesinin genel tutumla
rından kaynaklı olup; daha özelde koruyucu anne 
baba tutumunun içerinde değerlendireceğimiz dav
ranışlar arasındadır.

■' CEVAP: C

32. Rehberlik hizmetleri birey merkezlidir. Bütün birey
lerin var olan özellikleri birbirlerinden farklılık sergi
lemektedir. Okul rehber öğretmeni de program ha
zırlamadan önce her birinin zorlandıkları ve başarı
lı oldukları dersleri öğrenerek farklı, farklı program 
hazırlaması bireysel farklılıklarına saygı gösterdi
ğini göstermektedir.

:■ CEVAP: D

33. Uyum sağlayıcı rehberlikte; bireylerin yaşadığı 
uyum problemlerinin sebeplerini inceleyerek, uyum 
problemlerini ortadan kaldırmak ve mevcut olan or
tama uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. Rehber 
öğretmen de öğrencilerinin yaşadığı çevreyle ça
tışma yaşamamaları adına uyum sağlayıcı rehber
liği sunması uygun olacaktır.

CEVAP: D

34. Bireyin İlgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim kuru- 
munu seçmesi ve bu seçtiği programı başarılı bir 
şekilde sürdürmesi için yapılan bilgilendirme süreci 
eğitsel rehberliktir. Oryantasyon, etkili ders çalışma 
yöntemlerini tanıtma, öğrenme stratejilerini geliş
tirme, okul ve sınıf kurallarını öğretme, yetenekle
rinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrencileri 
belirleme, kaynaştırma eğitimindeki Öğrencilerin 
gelişimini izleme, motivasyonu artırıcı çalışmalar 
yapma eğitsel rehberlik kapsamındadır. Sorun ya
şayan ve yaşamayan tüm öğrencilere bilgiler sun
duğu rehberlik türü de grup rehberliğidir.

CEVAP: A

5
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35. Kişisel Yanlılık Hatası; Gözlemcinin, gözlem yaptı
ğı bireylerin tümünü aynı ya da benzer derecelere 
koymasıdır, Kişisel yanlılık hatasının üç çeşidi var
dır. Bonkörlük hatası cimrilik hatası ve merkeze yı
ğılma hatasıdır. Bunlardan; Bonkörlük Hatası: Göz
lemcinin derecelendirme ölçeğine yaptığı değer
lendirmelerde bireylerin sadece pozitif derecelerini 
kullanma eğilimidir.
Ölçeğini doldururken bu öğrencilere yüksek puan
lar vermesi bonkörlük hatasına bir örnektir.

CEVAP: E

36. Sevk hizmetleri, okul içinde ya da dışında Öğrenci
lerin ve velilerin ihtiyaç duydukları psikolojik da
nışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmaları 
kapsar. Bir öğrenmen, öğrencinin dile getirdiği so
runun niteliğine göre, sorun kendi yeterliliğini aşı
yor ise öğrenciyi mutlaka yardım almak için psiko
lojik danışmana yönlendirmelidir. Bu durumda Ga
ye Hanım bir sınıf rehber öğretmeni olarak yeterli- 'A
liğini aşan bir durumla karşı karşıya olduğu için öğ- r

rencisini okul rehber öğretmenine sevk etmiştir. G
Okul rehber Öğretmeni de öğrencisinin yaşamış ol- 1
duğu travmaya yardım edebilmek için krize müda- y

hale işlevinden yararlanmalıdır. Çünkü var olan A
problem durumu acil ve travmatik bir sorundur ve Y
ani müdahale gerekmektedir. ^

E
CEVAP: S v  

I

37. Özel eğitim hizmetlerinde uygulamada dikkat edil
mesi gereken bazı İlkeler bulunmaktadır. Sınıf öğ
retmeni Erhan Bey, kaynaştırma öğrencisi Bekir 
ile ders içerisinde ilgilenmeyerek ve Bekir’e birey
selleştirilmiş eğitim programı dahilinde sunması 
gereken konuların tamamını destek eğitim odasın
da anlatarak I. ve İl. öncülde verilen ilkeleri ihlal 
etmiştir. Çünkü 1. öncülde verilen ‘Özel eğitime ihti
yacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizli
ği olmayan akranları ile birlikte aynı ortamda sür
dürmeleri’ ve İl. öncülde verilen*. Kaynaştırma yo
luyla eğitim gören öğrencinin destek eğitim oda
sında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam 
ders saatinin %40’mı aşmayacak şekilde planlan
ması’ ilkelerine uygun davranışlar sergilememiştir. 
Ancak ili. öncülde verilen’ Destek eğitim odasında 
öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak 
birebir eğitim yapılması’ ifadesi ile ilgili olarak her
hangi bir ihlal söz konusu değildir.

CEVAP: C

38. Rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesin de okul 
müdürünün çeşitli görev ve sorumlulukları bulun
maktadır. Okulda rehberlik hizmetlerinin sağlıklı 
yürümesi için yer, araç ve gereci sağlama görevi 
de okul müdürüne aittir. Özel eğitime muhtaç olan 
öğrencilerin de eğitimlerine devam etmesi için araç 
gereç ve yer temini yine müdürün görev ve sorum- 
luluğundadır.

CEVAP: D

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

39. Sosyogram tekniği ile grubu oluşturan bireylerin 
birbirleri ile olan etkileşim biçimleri ve ilişkileri belir
lenerek değerlendirme yapılır. Tabloda Sertan'ın ; 
Haşan ve Sercan ile karşılıklı olarak birbirlerini is
temedikleri görülürken Gülpınar ve Soner ile karşı
lıklı olarak birbirlerini istedikleri görülmektedir. Veri
len bu bilgiler ışığında Sertan’ın sosyogramdaki 
yerinin C harfi ile gösterildiği görülmektedir.

CEVAP: C

40. Eğitsel rehberlikte amaç öğrenmeyi öğrenmektir. 
Bu noktada derslerde verimi arttırmak İçin ders es
nasında etkin dinlemek önemlidir. Etkin dinlemenin 
önemli özelliklerinden bazıları; planlı ve programlı 
çalışma, Zamanı iyi planlama, Çalışma ortamının 
düzenlenmesi, Not tutma, Aktif dinleme, Hızlı ve 
etkili okuma, Özet çıkarma, Hafızayı güçlendirme, 
Güdülenme, Tekrar, Derse hazırlıklı gelmedir. An
cak derste devamlı soru sorma dersin akışını en
gelleyeceği için uygun bir davranış olmayacaktır.

CEVAP: E

6
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41. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Okui yönetiminin 
oluşturduğu ve bireylerin katılımlarının gönüllü ol
duğu program türü ekstra programla ilişkilidir.

CEVAP: D

42. Sorunun cevabi C seçeneğidir. Bireylerin toplumun 
kültürünü koruyup aktarmaları aynı zamanda top
lumda meydana gelen problemlerin çözümünde 
kökten değişimleri merkeze almaları toplumsal te
melle ilîşkifidir.

CEVAP: C

45. Sorunun cevabi B seçeneğidir. Sınıf içinde bir kişi 
tarafından sürekli olarak istenmeyen bir davranışın 
ortaya koyulması sürecinde öğretmenin öncelikli 
olarak yapması gereken uygulama sorunun kay
nağını ortaya koymak olmalıdır.

CEVAP: B

46. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Kural oluşturma 
sürecinde yapılmaması gereken durumlar değil 
yapılması gereken durumlar ele alınmalıdır.
Bu doğrultuda D seçeneğinde verilen İfade bireyin 
yapması gereken durumu bildirmektedir.

CEVAP: D

Y
A
R
<5
l

Y 
A
Y 
i

43. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Bireylerde problem ^
çözme becerilerini geliştirmek doğrultusunda ders- e:
lerin bir araya getirilmesi ve birden fazla alanda v
uzmanlaşma yeteneğini ortaya koymak çekirdek *
program tasarımı ile ilişküidir.

CEVAP: D

44. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Fizik dersi ile ilgili 
olarak verilen kazanım ifadesi Bloom’a göre kav
rama basamağına, Yenilenmiş Bloom Taksonomi- 
sine göre de anlama basamağına karşılık gelmek
tedir.

CEVAP: B

47. Sorunun cevabı A seçeneğidir. İletişim sürecinin 
etkili olması için kaynak ile alıcı arasında dönüt çift 
taraflı olmalıdır. Buna göre A seçeneği etkili iletişim 

: için uygun değildir,;
CEVAP: A

48. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Planlama sürecin
de öncelikli olarak programlar incelenerek sürece 
başlanır ve planlama sürecinin bütün aşamaların
dan öğretmen sorumludur. İhtiyaç belirleme aşa
masında ise öncelikli olarak öğrenci hazır bulunuş- 
luğu ve ilgi ihtiyaçları dikkate alınmaktadır.

CEVAP: C

7
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49. Sorunun cevabi E seçeneğidir. Materyal ya da 
araç gereç seçimini etkileyen ve seçim sürecinde 
öncelikli olarak dikkate alınması gereken Öğe öğre
tim hedefleri (amaçları) dır.

CEVAP: E

50. Sorunun cevabı D seçeneğidir, öğretim sürecinde 
bir birinden farklı öğrenme hızına sahip olan öğ
rencilerin bulunması ve etkili kalıcı öğrenmelerin 
gerçekleştirilmesi sürecinde alıştırma ve tekrar bil
gisayar destekli öğretim uygulamalarının kullanıl
ması etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır.

CEVAP: D

Y 
A  
R 
G 
I

Y  
A
Y  
I

N
E

51. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Etkili, kahcı ve y
somut öğrenmelerin edinilmesi sürecinde doğru- 1
dan edinilen maksatli yaşantıların geçirilmesi ge
rekmektedir. Bu doğrultuda gerçek eşya ve nesne
lerle sınıf ortamına gelinmesi en kalıcı öğrenmeleri 
sağlayacaktır.

CEVAP: B

52. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Görsel materyalle
rin kullanımı ile ilgili olarak satır sonuna sığmayan 
ifadeler tirelenmemeli ve ait satıra atılmalıdır. Satır 
arası boşluklar paragraf arası boşluklardan az ol
malıdır.

CEVAP: A

53. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Çünkü 
“Öğrencilerin bilimsel düşünme yollarını kullanarak 
öznel ürünler elde etmelerine dikkat edilmelidir, öğ
rencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışma 
yapmaları desteklenmektedir." Oysa “Öğrencilerin 
çalışmaları sonucunda konuyla ilgili ilke ve genel
lemelere ulaşmaları beklenmelidir” ifadesi “Buluş 
yolu ile öğrenme” kuramı ile ilişkilidir.

CEVAP: C

54. Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir Çünkü ya
kından uzağa öğretim ilkesinde birey sürekli olarak 
çevresiyle etkileşim içindedir ve çevresini tanıma, 
uyum sağlama çabasındadır. Öğretme-öğrenme 
etkinlikleri yaşantı, yer ve zaman açısından yakın 
ilgilerden-uzak ilgilere doğru yönelecek şekilde su
nulmalıdır. Öğrenmenin yakın çevreden, konular
dan ve ilgilerden başlayarak uzak çevreye, konula
ra ve ilgilere doğru yönelmesidir. Örneğin; konular 
aile, mahalle, köy, semt, şehir, bölge, ülke, kıta, 
dünya, evren vb. düzenlenir.
Tarih öğretmeninin yapacağı çalışmada öncelik 
bulunulan bölge ve daha sonra uzak çevredeki Ta
rihsel mekânlar olmalıdır.

CEVAP: B

55. Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir. Çünkü
burada, programlı öğretimin Özelliklerine bakıldı
ğında,
• Öğretimi bireyselleştirir.
« İlgi çekici ve merak uyandırıcıdır.
• Anında dönüt düzeltme sağlar. (Süreçte en 

önemli basamaktır çünkü programa süreklilik 
sağlar.)

• Zamandan ekonomiklik sağlar.
• Tekrar olanağı verir.
• Her öğrenci kendi öğrenme hızına göre hareket 

eder.
• Bilgisayar yazılımları, internet ve özel hazır

lanmış kitapçıklar ile verilir. Materyalin hazır
lanması profesyonellik ve uzmanlık gerektirir 
ve zaman alır.

• Okulda ve okul dışında uygulanabilir.
CEVAP: B
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56. Sorunun cevabı C seçeneğidir, Çünkü eleştirel 
düşünme becerisinde, ön yargıiarı ve tutarlılığı de
ğerlendirme, fikirleri, düşünceleri ve iddiaları ayırt 
etme, birincil ve ikinci! bilgi kaynaklarını ayırt etme, 
düşüncelerin ve açıklamaların yeterliğini ve sonuç
ların uygunluğunu belirleme ve değerlendirme gibi 
zihinsel etkinlikleri kapsar. Zihnin geçerli yöntem 
ve tekniklere dayalı olarak var olan öneri ve dü
şünceleri değerlendirmesi, ilgili tüm etkenleri dikka
te alması ve sonuçları değerlendirmesine dayanan 
düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme süreci; bili
nenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve düşün
celer arasındaki ilişkileri kavrama, farklı ve bek
lenmeyen durumiara açık olma ve mantıki» sonuç
lara ulaşma etkinliklerine dayanır.

CEVAP: C
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57. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Çünkü kısa 
zamanda birçok beceri alanının geliştirilmesine yö
nelik öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri 
merkezlerin oluşturulmasına dayanan öğretim tek
niği istasyondur. İstasyon tekniğinde birden fazla 
etkinlik merkezi oluşturulur ve her bir etkinlik mer
kezi, öğrenciierin farklı beceri alanlarını kullanma
larını gerektirir. Öğrenciler bu merkezlerde bir süre 
çalıştıktan sonra yer değiştirirler ve her bir öğrenci 
tüm etkinlik merkezlerinde çalışarak diğer arkadaş
larının yarım bıraktıklanişe katkı getirmiş olurlar.
Bu tekniğin kullanılmasıyla en fazla gelişim göste
recek özellikse yaratıcılıktır. Fakat istasyon tekni
ğinde öğrenciierin empati becerisi de geliştirmeleri 
söz konusudur. Seçenekler incelendiğinde yaratıcı
lık olmadığı için ayrıca öğrencilerin birbirlerinin ye
rine konuya bakabilmelerine vurgu yapıldığı için 
cevap empatik düşünmedir.

CEVAP: D

58. Çözüm: Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir. 
Çünkü süreçte öğretmen “Görsel- uzamsal" ve 
“Sözel -  dilsel” zeka alanını kullanmıştır.
Görsel zekâ alanında, üç boyutlu bir nesneyi gör
meden o nesnenin görüntüsünü zihinde canlandı
rabilirse, ayrıntıları fark edebilme yeteneğidir. 
Renkler, şekiller, desenler, grafikler, resimler ve 
görsel semboller kullanılır. Denizciler, heykeltıraş
lar, pilotlar, izciler, avcılar, mimarlar bu zekâ alanı
na sahiptir. Uzaya, şekillere, yapılara, çizgilere ve 
renklere duyarlıdırlar.
Sözel zekâ alanında. Sözcükleri yazıtı ve sözlü 
olarak etkili biçimde kullanma, dilin temel işlevlerini 
kullanma, okuma yazma, konuşma ve dinleme be
cerileri bu zekâ alanının temel özellikleridir. Şairler, 
yazarlar, politikacılar ve gazeteciler dil zekâsını en 
üst düzeyde sergilerler. Bilgiyi hatırlama, okuma, 
yazma, tartışma, başkalarını ikna etme konuların
da başarılı olma ve mizah, şiir, yaratıcı yazım ve 
hîkaye anlatma konularında da isteklidirler.
Bu nedenle, öğretmenin Öğrencilerinden “Konu ile 
ilgili kavram haritası hazırlayabilmelerini” istemesi 
görsel uzamsal zekâ alanı ile “Yapılan kavram ha
ritasındaki uygun kelimelerle açıklamalarım” bek
lemesi ise sözel zeka alanı ile açıklanır.

CEVAP: B

59. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Çünkü.
• Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin;
• Daha önce edindikleri bilgileri ortaya çıkarma- 

da,
• Bilgiyi organize ederek ve anlamlandırarak 

kalıcı bilginin edinilmesinde ve
• Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek sorunların 

çözümlenmesinde etkilidir.
• Ayrıca öğrenciler yaşamla yüz yüze gelme, 

araştırma becerilerini geliştirme, farklı çözüm 
yollarını (hipotez) üretebilme, üst düzey dü
şünme (yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel) yetenekle
rini geliştirme olanağını bulur. Bu nedenle so
ruda öğretmenin süreçte en etkili kullanacağı 
öğretim yöntemi problem çözmedir.

CEVAP: D

9

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi


2015 KPSS /  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI * 1

60. Veriien sorunun cevabı “Karşılıklı sorgu!ama”dır. 
Çünkü karşılıklı sorgulama tekniğinde, Öğretmen 
konuyu sunduktan sonra öğrencileri ikili ya da üçlü 
gruplara ayırır. Aynı gruptaki öğrenciler birbirlerine 
konuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar. Süreçte öğ
retmen tekniğin etkili olarak gerçekleşmesi için öğ
rencilere farklı soru kökü örnekleri verebilir. Öğren
ciler bu örneklerden yola çıkarak yeni sorular oluş
tururlar ve karşılıklı olarak bu soruları sorup cevap
larlar.

CEVAP: D

61. Gösterip yaptırma; öğretmenin bir işin, aracın ya 
da becerinin hâsıl yapıldığını öğrencilerine belirli 
bir düzende gösterip açıklaması, öğrencilerinde 
beceride ustalaşmcaya kadar tekrar ederek öğ
renmeleri esasına dayanır. Bu nedenle psiko- 
motor becerilerin öğretiminde kullanılan en etkili 
Öğretim uygulamasıdır. Bu yöntemde Öğretmenin 
gösterme sürecinde dikkate alması gereken en 
önemli ilke, yapılan sunumun her Öğrenci tarafın
dan görülmesini sağlamaktır. Dolayısıyla sorunun 
doğru cevabı, C seçeneğidir.

CEVAP: C

62. Soruda buluş yolu Öğretim sorgulanmıştır. Buluş 
yolu ile öğrenmede, öğrencinin konu alanının yapı
sını kavramasıdır. Bu nedenle; öğrencinin aktif ol
ması ve buluş yapması (keşfetmesi) gerekmekte
dir. Öğrenci sınıfta aktif ve girişimci olmalıdır. Öğ
renci merkezli eğitimin uygulamasına dayanır. Bu
luş yoluyla öğrenmede, öğrencinin kendi gözlemle
ri ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve 
genellemeye ulaşması sağlanır. Bruner’e göre; öğ
renci bilgiye kendisi ulaşmalı ve keşfetmelidir. Bi
reyin öğrenme doğasında; araştırma, merak, bul
ma, keşfetme İsteği vardır. Buluş yolu stratejisinde 
öğrenciler öğretmenin rehberliğinde, konuyla ilgili 
Örnekleri açıklayarak, karşılaştırarak ve örnek ol
mayan durumları ayırt ederek, özellikleri, ilişkileri 
ve ilkeleri bulurlar.

CEVAP: E

63. Verilen sorunun cevabı "Anlatım yöntemi” dir. 
Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri 
güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenme
sinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklan
masında kullanılır. Anlatım yöntemi kısa zamanda, 
fazla miktardaki konuları, kalabalık gruplara ak
tarabilmedeki avantajlardan dolayı fazla kullanılan 
bir yöntem olmasına rağmen etkili öğrenmeyi sağ
lamadaki gücü zayıftır. Çünkü, öğrenciler pasif du
rumdadır. Süreçte “bir öğretmenin, hazırladığı 
slâytlarla birlikte hastaiık hakkında temel bilgileri, 
hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını etkili bir 
şekilde açıklaması” anlatım yöntemi ile gerçekleş
miştir.

CEVAP: A

64. Fen bilgisi dersinde öğretmenin “Maddenin Halleri” 
konusunda öğrencilerine kavramlar arasında bağ
lantılar kurarak görsel bir şema oluşturmalarında 
kullandığı öğretim tekniği, kavram haritasıdır. Çün-

Y kü kavram haritası, bir kavramın ilişkili olduğu alî
a  kavramlarla bir bütün olarak görülmesini sağlayan
R şemalardır. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri ama-
! oyla öğretme-öğrenme sürecinde sıkça kullanılır.

Bu doğrultuda seçenekler incelenecek olursa; B
Y seçeneği doğrudur. Çünkü kavram haritaları öğ-
y  rencilerin “bir konuyla ilgili soyutlamaların gerçek-
ı (eşmesini sağlama” gibi bir özelliği söz konusu de-
N ğildir. Ayrıca kavram çünkü kavram haritaları, so-
E yut İşlemler döneminde değil; daha çok somut iş-
Y lemler dönemindeki öğrenciler için uygun olduğu 

da göz Önünde bulundurulmalıdır.
CEVAP: B

65. Verilen sorunun cevabı D seçeneğidir. Çünkü 
yapılandırmacıhk kuramında, ilerlemecillk (ve yeni-

■ den kurmacılık) yaklaşımına dayanmaktadır. 
Önemli isimleri Piaget, Bruner, Vygotsky, J. 
Dewey, Gestalt’dır. Öğrencilerin belli bir konuda bir 
anlayış yaratmaları için kendi deneyimlerini kullan
dıkları bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu kuram bilişsel 
ve fizyolojik yaklaşımların son yıllarda üzerinde en 
fazla durdukları bir kuramdır. Aynı zamanda bilgi
nin doğasını ve kaynağını (Bilgi nedir?, Öğrenme 
nedir?) inceleyen bir öğrenme kuramıdır. Öğren
meyi deneyime bağlı anlam oluşturma süreci ola
rak ele almaktadır. Buna göre bilgi yaşantılarını an
lamlı bir duruma getirmeye çalışma ve öznel bilgiyi 
oluşturma sürecinde birey tarafından etkin olarak 
yapılandırmaktadır.

CEVAP: D

10
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66. Verilen sorunun cevabı B seçeneğidir. Çünkü bu 
yöntem, her türlü öğrenim basamağında uygulana
bilir. Tutor, bir acemi öğretmendir. Bu, yönettiği öğ
renciden birkaç yıl ileride olan öğrenci olabilir, bir 
yetişkin olabilir. Çoğu durumlarda tutor kullanma
nın amacı, tutorlan geliştirmektir ve bu gelişim sı
rasında öğrenciye yardım etmektir.
Öğrenci tutorlarının kullanımı, küçük çocukların 
yetişkin çocukların beceri ve bilgilerinden fayda
lanmasını sağlar. Bu yöntemin kökeninde yatan 
varsayım yetişkin bir çocuk küçük çocuğun tavırla
rını ve sorunlarını anlayabilir.

CEVAP: B

67. Örnek olay incelemesi, öğrencilerin günlük yaşam
da karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri prob
lemleri sınıfa getirip tartışarak çözüm yolları üret
meleridir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini
bir sorun durumu üzerinde kullanmalarını amaçla- J
maktadır. Dolayısıyla verilen seçenekler İncelene- R
cek olursa örnek olay yöntemini en iyi açıklayan g
ifade,E seçeneğinde verilmiştir. ı

CEVAP: E Y
A
Y 
I
N
E
V

68. Sorunun cevabı paneldir. Çünkü panel tekniğinde, 1
grup üyeleri konuya çeşitli kaynaklardan hazırlana
rak, ulaştıkları bilgilere kendi bakış açılarını ve gö
rüşlerini katarak konunun her bir boyutunu eie ala
rak sınıfın önünde sunar ve kendi aralarında tartı
şırlar. Tekniğin amacı katılımcıların fikirlerinden ya
rarlanarak bir probleme çözüm getirmektir. Birkaç 
kişiden oluşan uzmanlar grubu bir konudaki bilgile
rini, duygularını ve düşüncelerini farklı açılardan 
dinleyicilere sunar. Katıiimcılar konuyu derinliğine
ve ayrıntılı eie alır.

CEVAP: C

69. Türk Biyoloji Dergisi’nîn internet sayfasındaki “iste
nilen kurallar” birer ölçüttür. Ölçme sonuçlarını kar
şılaştırdığımız ya da kıyasladığımız sabit değere 
ölçüt (kriter) denir.

CEVAP: D

70, Türetilmiş ölçme, ölçmeye konu olan bazı değiş
kenler, iki ya da daha fazla değişken ve bu değiş
kenler arasındaki ilişkilere dayanan bağlantılar ile 
açıklanır. Bunun için değişkenler arasındaki bağ
lantıyı ifade eden aritmetik işlemlerin sonucundan 
yararlanılır.
Sağlık Bakanlığı'nın obezite iie mücadele kapsa
mında hazırlanmış olduğu;

.... i . , Vücut ağırlığı (kg)Vucut Kitle indeksi (VKÎ) = ------------2— ------------
Boy uzunluğunun karesi (m )

hesaplanır.

CEVAP: C

71. Katı atıkların giderimi adlı projenin değerlendiril
mesinde kullanılacak ölçütleri veren Kimya Öğret
men’!, öğrencinin hazırlamış olduğu projenin kağıt 
düzeninin güzel olmasından dolayı ölçüt dışı puan- 
İaıma yapmıştır. Ölçme işlemine kişisel yanlılık ka
rışmış ve sistematik hata yapılmıştır.

CEVAP: C

72. Rehber uzman, hazırlamış olduğu testin sö
zel/dilsel zeka düzeyini doğru ölçüp Ölçmediğini 
belirlemek için hem sözel hem de sayısal sınıfa 
uygulayarak farklı gruplar tekniğini kullanmıştır. Ei- 

:: de ettiği sonuçlar ise testin bu zeka düzeyini iyi ölç
tüğünü göstermiş yani yapı geçerliği yüksek çık
mıştır.

CEVAP: C

73. İlgi envanterinin iç tutarlık katsayısının belirlenme
sinde Cranbach a formülü kullanmıştır ve iç tutar
lılığın yüksek olduğu belirlenmiştir.

CEVAP: C

74. Çevre kirliliği ünitesinde yer alan konuları kapsa
yan toplam 20 maddeden oluşan çoktan seçmeli 
test hazırlanmış. Madde güçlüğü 0,60’ın altında 
olan maddeler testten çıkartılmıştır. Bunun sonu
cunda çevre kirliliği içerisinde yer alan kazanımlar 
değerlendirilmemiş olur. Ardından sadece küresel 
çevre sorunları konusu île İlgili dört soru eklemesi 
duyarlılığın sabit kalmasını, iç tutarlılığın artmasına 
dolayısıyla güvenirliğin artmasına neden olmuştur. 
Test amacına hizmet etmediği her kazanım ile İlgili 
madde içermediği için kapsam geçerliği düşmüş
tür.

CEVAP: D
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75. Verilen kazan ımlarda üst düzey düşünme becerisi
nin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için açık uçlu so
rular tercih edilir.

CEVAP: E

76. Performans Ödevinin daha sağlıklı ve kontrollü 
uygulanabilmesi için ders içeriğinde yer alan kaza
nımlar doğrultusunda, gerçek yaşam durumuna 
dayalı veya kurgusal bir durumda oluşturulması 
gerekmektedir.

CEVAP: E

TIKLAYIN: 
face book: 

Kpss Kaynak Arşivi 
Kpss Doküman Arşivi

77. Süreç temelli değerlendirme yöntemi İşbirlikli öğ
renmenin önemli olduğu bir yaklaşımdır. Klasik 
(Geleneksel) yaklaşımda rekabet ve başarı sırası 
önemlidir.

CEVAP: E

78. p f
2 1

4 2

6 3

8 2

10 1

L d  
S  0)
- 3  (2 . 3.) 

~6 (4 . 5 . 6.) 
8

— 9 
N: Tek- fy ± l= â ± L = t 5. kişi 

2 2 medyan

mod = 6 
roed-6

2.1 + 4.2 + 6.3 + 8.2+10.1
X ”  9
“  2 + 8 + 18 + 16 +10 — _ x ~ --------------------------  x = 6

mod = med = x = 6 ise normal (simetrik) dağılım görülür. 
Normaldağ ılımda; * çarpı kik katsayısı 0 ‘dır.

• bağıl değişkenlik katsayısı 20 < x < 25 

CEVAP: D

79.

80.

(Mod)
65 70

(medyan) (Aritmetik 
ortalama)

Geçme
notu

Ç.K

Dağıltm sola yığınlı, sağa çarpıktır. Bu tür dağılım
larda çarpıklık katsayısı pozitiftir. Çünkü medyan < 
aritmetik ortalama’dır.

3^x-med^

SS

Geçme notunun 60 verilmesi, sınıfın %50’sinden 
fazlası geçer not aldığını gösterir.
Tepe değer yani mod en çok tekrarlanan değerdir.
Merkezi değer ölçüsü olarak medyandan yararlanı
lır. .
Sınıf homojen bir yapı gösterir. Çünkü;

.........  ... ............... 35
Bağıl değişkenlik katsayısı = -=-.100

X
10BDK = — .100 
70

BDK = 14,28
BDK < 20 altında ise grup homojendir.

CEVAP: C

Z: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
>- Matematik

T: 20 30 40 50 60 70 80

Nur'un puanı -  Aritmetik ortalamaZmat ■
Standart sapma

Zmat = —~ —  =» İZmat = +2İ

Ztürkçe 

Zbİy

85-55 
15
41-45 

2
60-50

Ztürkçe =■ -2

10
Zbiy = +1

Mutlak değerlendirme yapılırken; Nur’un almış 
olduğu puana bakılır.
Bağıl değerlendirme yapılırken; T ve Z puanına 
bakılır.

CEVAP: E
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