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KPSS 2017
Eğitim Bilimleri
PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 KPSS'de SORULAN BENZER SORULAR

ÖYT - PG - SINIF YÖNETİMİ MATERYAL TASARIM

PEGEM Akademi Soruları
Oya Öğretmen hayat bilgisi dersinde “ev kazaları” konusunu işleyecektir. Ders başında öğrencilerine, “Bugün ev
kazalarından korunmak için dikkat etmemiz gerekenleri
öğreneceğiz, bunlara dikkat etmeniz kazalardan korunmanızı ve evde güvenli bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır.”
ifadelerini kullanmıştır.

KPSS 2017 1. Soru
Öğretim üyesi Kerem Bey; öğrencilerine, bir köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda başından geçen aşağıdaki anısını
anlatır:

Oya Öğretmen’in derste sırasıyla dersin hangi basamaklarında açıklamalarda bulunduğu söylenebilir?

“Yıllar önce bir pazartesi günü öğrencilerime hafta sonu
ne yaptıklarını sorduğumda öğrencilerimin çoğu “Çimdik,
yattık.” dediler. Ben “çimmek” sözcüğünün ne anlama
geldiğini bilmediğimden onlara bakakaldım.”
Ardından “Eğer siz de derslerinizde öğrencilerinizin bilmediği kavramları ve terimleri kullanırsanız, onlar da benim
gibi hiçbir şey anlayamaz.” diye öğrencilerini uyarır.

Bilimsellik

B)

Somuttan soyuta

C)

Yakından uzağa

D)

Açıklık

E)

Bilinenden bilinmeyene

Buna göre öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki becerilerden sırasıyla hangilerini kazandırmaya çalışmıştır?

Batuhan Öğretmen’in kullandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Basitten karmaşığa

C)

Aktüalite

D)

Ekonomiklik

Gözden geçirme – Geçiş

Bir öğretmen, (I) derste teknolojinin topluma etkisi konusunda beyin fırtınası tekniği uygulayarak öğrencilerin
özgün görüşler ortaya koymalarını sağlamaya çalışmıştır.
(II) Seçilen bazı görüşlere ilişkin öğrencilerden bilgiler
toplayarak o görüşlerin uygulanabilirlikleri hakkında bir
değerlendirmede bulunmalarını istemiştir.

Batuhan Öğretmen özellikle soyut konuları işlerken açık ve
anlaşılır sadelikte bir anlatım dili kullanmakta ve anlatımını
görsel materyallerle desteklemektedir.

B)

Gözden geçirme – Güdüleme

D)

KPSS 2017 5. Soru

PEGEM Akademi Soruları

Somuttan soyuta

Dikkat çekme – Güdüleme

C)

Program Geliştirme Konu Anlatım / Sayfa 237 /
5. Soru

Cevap D

A)

Dikkat çekme – Geçiş

B)

E)
Gözden geçirme – Ön bilgileri hatırlatma
Cevap C

Buna göre Kerem Bey’in uyarısı aşağıdaki öğretim
ilkelerinden hangisine örnektir?
A)

A)

A)

Yaratıcı düşünme - Yansıtıcı düşünme

B)

Üstbilişsel düşünme - Problem çözme

C)

Üstbilişsel düşünme - Yansıtıcı düşünme

D)

Eleştirel düşünme - Üstbilişsel düşünme

E)
Yaratıcı düşünme - Eleştirel düşünme
Cevap E

PEGEM Akademi Soruları

E)
Açıklık
Cevap E

Aysel Öğretmen öğrencileri kendi fikirlerini açıkladıklarında onlara “Bunu neye dayanarak söylüyorsun?” veya
“Söylediklerini gerekçelendirebileceğin bir argümana sahip
misin?” sorularını sormaktadır.

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 21 /
24. Soru

Buna göre Aysel Öğretmen’in öğrencilerinde öncelikli
olarak geliştirmek istediği düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS 2017 4. Soru
Öğretme-öğrenme sürecinde “öğretmenin öğrencilerini
kazanımlarla ilgili bilgilendirmesi, kazanım ve içerik ilişkisini kurması, neyi nasıl kazanacaklarını onlara açıklaması” aşağıdaki öğretim basamaklarından hangisinde
gerçekleştirilir?
A) Geçiş		

B) Gözden geçirme

C) Güdüleme

D) Dikkat çekme
E) Geliştirme

A)

Metabilişsel

B)

Eleştirel

C)

Yaratıcı

D)

Yansıtıcı

E)

Lateral

Cevap B

Cevap B

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 12 / 7. Soru
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KPSS 2017 6. Soru

PEGEM Akademi Soruları

Bir öğretmen öğrencilerine, insanların herhangi bir alanda
hâlihazırda kullandıkları eşyalar dışında ihtiyaç duyabilecekleri bir ürün düşünmelerini, düşündükleri ürünün
neden gerekli olduğunu yazmalarını söylemiştir. Ayrıca,
bu ürünün nasıl üretilebileceğini ve pazarlanabileceğini de
hayal etmelerini istemiştir. Öğrencilerden biri yazısında;
insanların mutfakta ihtiyaç duyabilecekleri bir üründen
bahsetmiş, bu ürünün gerekliliğini anlatmış ve “Bu ürün
satılmayacak olsa bile fırsatım olursa yine de üretmeyi
denerim.” demiştir.

Liselerde, “ergenlik sorunları” ile ilgili olarak gelişim psikoloğu Ahmet Bey MEB tarafından görevlendirilir. İsteğe
bağlı olarak lise düzeyindeki okullarda velilere ergenlikle
ilgili olarak 10 gün süreyle her akşam beşten sonra Ahmet
Bey konuşma yapar. Konuşmanın sonunda merak edilen
sorulara da cevap verilir.
Buna göre, MEB’in liselerde, ergenlik sorunları ile ilgili
olarak kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seminer
B) Brifing
C) Demeç
D) Konferans
E) Komisyon
Cevap D

Bu öğrencinin düşünceleri aşağıdaki becerilerden
hangisine örnektir?
A)

Girişimcilik

B)

Bilgi teknolojilerini kullanma

C)

Problem çözme

D)

Yansıtıcı düşünme

ÖYT Soru Bankası / Test 10 / Sayfa 52 / 12. Soru

KPSS 2017 8. Soru

E)
Eleştirel düşünme
Cevap A

Adem Öğretmen, tarih derslerinde zaman zaman öğrencilerin çok iyi bildiklerine inandıkları konuları gündeme getirmekte, bilgilerinin güvenilir olup olmadığını düşünmelerini
sağlayıcı sorular sorarak öğrencilerin şüpheye düşmelerini
istemektedir. Böylece zihinlerindeki yanlış bilgilerin ortaya
çıkmasını sağlayarak öğrencilerin gerçek bilgiye ulaşmalarını hedeflemektedir.

PEGEM Akademi Soruları
Yenilenen programlarda öğrencilere yakın çevrede ve
farklı ülkelerde fırsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan
fırsatları değerlendirmek için bilinçli çaba gösterme, çevreye farklı bir gözle ve mantıkla bakılırsa daha önce hiç fark
edilmeyen fırsatlar çıkabileceğini benimseme gibi nitelikler
kazandırmak hedeflenmektedir.

Buna göre Adem Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Hedeflenen bu nitelikler programlarda yer alan ortak
temel becerilerden hangisi ile ilgilidir?
A)

Bilgi teknolojilerini kullanma

B)

Problem çözme

C)

Yaratıcı düşünme

D)

Araştırma yapma

A)

Sokratik tartışma

B)

Fikir taraması

C)

Görüş geliştirme

D)

Küçük grup tartışması

E)
Panel
Cevap A

E)
Girişimcilik
Cevap E

PEGEM Akademi Soruları

Program Geliştirme Konu Anlatım / Sayfa 227 / 7. Soru

Arzu Öğretmen, zaman zaman öğrencilerine “Söylediğiniz
cümlelerin doğruluğundan emin misiniz?” veya “Bu bilgi
konuyu bildiğin anlamına mı geliyor?” gibi sorular yöneltmekte ve bu durumda öğrencilerinde konuyu bilmedikleri
hissi oluşturup araştırma isteği uyandırmaktadır.

KPSS 2017 7. Soru
Cansu Öğretmen, öğrencisinden Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet tarihiyle ilgili sunum hazırlamasını ve
bir uzman gibi arkadaşlarına sunmasını ister. Öğrencisini
konuyla ilgili anektodlar, hikâyeler ve bilimsel araştırmalar
gibi çeşitli kaynaklardan yararlanmaya yönlendirir.

Bu durumda Arzu Öğretmen’in kullandığı öğretim
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre Cansu Öğretmen’in uygulamak istediği öğretim
yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panel

B) Münazara
D) Açık oturum

C) Konferans

A)

Sokratik tartışma

B)

Beyin fırtınası

C)

Fikir taraması

D)

Tekzip (Çürütme metni)

E)
Kavram analizi
Cevap A

E) Forum

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 10 / 12. Soru

Cevap C
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Mehmet Öğretmen 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilere “mikroklima” kavramını bilip bilmediklerini sormuş
ve bazı öğrencilerden kavramı bildikleri cevabını almıştır. Bunun üzerine “mikroklima” kavramının “çevresine
göre farklı iklim özellikleri gösteren dar coğrafi alanlar”
anlamına geldiğini açıklamıştır. Bu açıklamadan sonra
öğrenciler konuyu hiç bilmediklerini düşünmeye başlamışlardır. “Bilmiyoruz” hissiyle internette araştırma yapan
öğrenciler, Türkiye’de ve dünyadaki mikroklima alanlarını
öğrenmişlerdir.

KPSS 2017 10. Soru
Mert Öğretmen, öğrencilerinin dikkatini iklim değişikliği
konusuna çekmek için konu hakkında bir sunum yapar.
Ardından sınıfındaki otuz öğrenciyi her grupta aynı sayıda
öğrenci olacak şekilde beş gruba ayırır. Her gruptan
kendi içinde bir başkan ile bir yazıcı seçmesini ve iklim
değişikliği sorununun, çözümü için öneriler geliştirmesini
ister. Sonrasında gruplara kendi aralarında tartışmaları için
gruptaki üye sayısı kadar dakika tanır.

Mehmet Öğretmen'in derste kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Sempozyum

B)

Sokratik tartışma

C)

Forum

D)

Çalıştay

Mert Öğretmen’in uyguladığı bu öğretim yöntem ve
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyin fırtınası

B) Fikir taraması

C) Görüş geliştirme

D) Philips 66
E) İstasyon

Cevap D

E)
Açık oturum
Cevap B

PEGEM Akademi Soruları

Efsane 2000 / Test 5 / Sayfa 632 / 2. Soru

“Bilinçli tüketici olmak için neler yapmalıyız?” konusuyla ilgili
olarak öğretmen sınıfı altı kişilik gruplara ayırır, her grup
kendi içinde başkan ve sekreter seçer. Gruplar altı dakika
boyunca tartışır ve probleme çözüm geliştirmeye çalışır.

KPSS 2017 9. Soru

Buna göre, öğretmenin kullandığı aktif öğretim tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

Çınar o gün eve neşeyle gelir ve annesine “Bugün neler
oldu inanamazsın!” diyerek uçak kullandığını anlatır. Annesi şaşkınlıkla “Nasıl olur?” diye sorduğunda Çınar, annesine Türk Hava Kurumunun eğitim kamyonunun okullarına
geldiğini ve tıpkı bir uçaktaki pilot kabini gibi tasarlanmış
olan model üzerinde sırayla uçak kullandıklarını söyler.

A)

Phillips 66

B)

Resim analizi

C)

Soru türü

D)

Doğru mu - yanlış mı?

Öğrencilerin uçma deneyimi yaşamaları için kullanılan
bu yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

E)

Bulmaca

A) Örnek olay

ÖYT Soru Bankası / Test 18 / Sayfa 93 / 14. Soru

B) Metafor

D) İstasyon

Cevap A

C) Gösteri
E) Benzetim

Cevap E

KPSS 2017 11. Soru
Sezer Öğretmen, matematik dersinde öğrencilerinin problem çözme becerilerini geliştirmek için onlara bilgiye nasıl
ulaşacaklarını, bilgiyi nasıl kullanacaklarını ve uygulayacaklarını öğretmeyi hedefler. Bunun için öncelikle kendisi
model olarak süreci başlatır, öğrencilere etkinlikler yaptırır,
rehberlik eder ve onları yönlendirir. Sonunda, öğrencilerin
problem çözme becerilerini bireysel olarak uygulayabilir
hâle geldiklerini gözlemler.

PEGEM Akademi Soruları
Sürücü adayları, gelişmiş teknolojiye sahip eğitim merkezlerinde direksiyon eğitimini öncelikle bilgisayar yazılımı ile
oluşturulan simülasyon sürüşlerle yapıp daha sonra trafiğe
çıkmaktadırlar.

Buna göre Sezer Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Sürücü adaylarına trafiğe çıkmadan önce uygulanan
sürüş öğretimi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Mikro öğretim

B)

Bilgisayar destekli öğretim

C)

Benzetim

D)

Programlı öğretim

E)
Gösteri
Cevap C

A)

Görüş geliştirme

B)

Kuantum öğrenme

C)

Beyin eseri

D)

Bilişsel çıraklık

E)

Gösterip yaptırma

Cevap D

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 2 / 21. Soru
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KPSS 2017 13. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Muzaffer Öğretmen, öğrencilerine bir işin yapılışını öğretirken onları kademe kademe işin içine sokar. Başlangıçta
işin tamamını kendisi yapıp, öğrencilerin bunu izlemesini
sağlar. Sonrasında öğrencileri yavaş yavaş işin içine sokar
ve her kademe öğrenciye verdiği desteği azaltır. Sürecin
sonunda öğrenci işi tamamen kendisi yapar.

Eğitim fakültesi öğrencisi Ayşe, tartışma yöntem veya
tekniklerini birbirine karıştırdığı için televizyondaki tartışma
programlarını izlemeye karar vermiştir. Bir programda
bir yöneticinin başkanlığında, dört katılımcının bir seyirci
topluluğuyla birlikte, güncel siyasi bir olay üzerindeki tartışmalarını izlemiştir.

Muzaffer Öğretmen'in kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Gösterip-yaptırma

Buna göre Ayşe’nin televizyonda izlediği programda,
aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi
kullanılmıştır?

B)

Gösteri

A)

Sempozyum

C)

İstasyon

B)

Konferans

D)

İş başında eğitim

C)

Açık oturum

E)

Bilişsel çıraklık

D)

Zıt panel

E)

Münazara

Cevap E

Cevap C

Efsane 2000 / Karma Test 3 / Sayfa 681 / 15. Soru

PEGEM Akademi Soruları
KPSS 2017 12. Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, mecliste milletvekili
bulunduran tüm partilerin katılımıyla, meclis başkanının yönetiminde yapılan toplantılar aşağıdaki tartışma
tekniklerinden hangisine örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi akran öğretimi tekniğinin
kullanılma gerekçesi olamaz?
A)

Benzer bilişsel özelliklere sahip akranların birlikte
daha iyi öğrenmesi

A)

Sempozyum

B)

Öğrencilerin rekabet ederek daha iyi öğrenmelerine
olanak sağlaması

B)

Fikir taraması

C)

Açık oturum

C)

Öğrencilere daha fazla dikkat ve duygusal destek
sunması

D)

Kollegyum

E)

Münazara

D)

Öğrencilere kendi öğrenme stillerine uygun yaşantılar
sağlaması

E)

Öğrenenle birlikte öğrentilerin de öğrenmesi

Cevap C
Efsane 2000 / Test 5 / Sayfa 634 / 14. Soru

Cevap B

KPSS 2017 14. Soru
Bir okul öncesi öğretmeni, çocukların empati becerilerini
geliştirmek için sınıfta bir oyun canlandırır. Oyun bittikten
sonra çocukların kendilerini oyundaki karakterlerden birinin
yerine koyarak görüş ve düşüncelerini belirtmelerini ister.
Böylece, çocukların hem empati hem de sözel iletişim
becerilerinin gelişimine katkı sağlamış olur.

PEGEM Akademi Soruları
Sınıfında yarış ve rekabet yerine paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkarmak isteyen bir öğretmenin
aşağıdaki öğretim metotlarından hangisini kullanması
gerekir?
A)

Programlı öğretim

B)

İşbirliğine dayalı öğrenme

C)

Tam öğrenme

D)

Tutor destekli öğretim

E)

Bilgisayar destekli öğretim

Buna göre öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem veya
tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Cevap B
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 16 / 16. Soru

A)

Konuşma halkası

B)

Görüş geliştirme

C)

Kartopu

D)

Eğitsel oyun

E)

İstasyon

Cevap A
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KPSS 2017 16. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Öğretmen derste öğrencilerine “Avatar” isimli filmden
bir savaş sahnesi izlettikten sonra öğrencilerine “Sizin
yaşadığınız topraklar işgal edilmek istense neler yapardınız?”, “Böyle bir durumda neler hissedersiniz?” gibi sorular
sorarak tüm öğrencilerin fikirlerini açıkladığı tartışma ortamı yaratmıştır. Bazı öğrenciler zaman zaman bu empatik
sorulara cevap vermeme haklarını kullanmışlardır.

Sema Öğretmen, seçtiği öğretim yönteminin olumsuzluklarını azaltmak için kendisini dinleyen öğrencilere sık
sık tekrarlar yapmaktadır. Yeni öğrenilen bilginin uzun
süreli hafızaya geçiş sürecini kolaylaştırmak ve zihinsel
kodlamayı desteklemek için konuyla ilgili kavramları içeren
kısa hikâyeler ve görseller kullanmaktadır. Ayrıca aralıksız
konuşma süresini 15 dakikadan fazla tutmamaktadır.

Öğretmenin dersinde kullandığı yöntem veya teknik
aşağıdakilerden hangisidir?

Sema Öğretmen’in seçtiği bu öğretim yöntem veya
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akvaryum

B) Konuşma halkası

A) Anlatım

C) Görüş geliştirme

D) Sokratik tartışma

B) Soru-cevap

D) Örnek olay

E) Düşün eşleş paylaş

C) Çember

E) Büyük grup tartışması

Cevap A

Cevap B
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 4 / 12. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Bir öğretmen ilkyardımın önemine ilişkin bazı açıklamalar
yapmış, sonra ilkyardımın nasıl yapılacağına ilişkin bir filmi
öğrencilerine izletmiştir.

KPSS 2017 15. Soru
Büşra Öğretmen, dersinde öğrencilerden iç içe iki çember
oluşturmuştur. İç çemberdeki öğrencileri tartışmaya katarken dış çemberdeki öğrencilerin tartışmayı izlemelerini ve
gerekirse iç çemberdeki öğrencilere soru sorabileceklerini
söylemiştir.

Öğretmen dersinde sırasıyla hangi öğretim yöntem
veya tekniklerini uygulamıştır?

Buna göre Büşra Öğretmen, derste aşağıdaki öğretim
yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
A) Açık oturum

B) Akvaryum

D) Zıt panel

C) Kartopu

A)

Örnek olay - Drama

B)

Anlatım - Gösteri

C)

Tartışma - Beyin fırtınası

D)

Örnek olay - Benzetim

E)

Anlatım - Gösterip yaptırma

Cevap B

E) Konuşma halkası

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 2 / 8. Soru

Cevap B

KPSS 2017 18. Soru
Bilge Öğretmen, bölme işlemini öğrenemeyen öğrencisi
için bir programlı öğretim materyali ve materyalin kullanımı
için aşağıdaki yönergeyi hazırlar:
I.
Çıkarma, çarpma ve bölme öğrenme adımları vardır.
Her öğrenme adımı küçük birimler hâlinde analiz
edilmiştir.
II.
Her öğrenme adımında öğrencinin ne yapacağı
belirtilmiştir.
III. Her öğrenme adımında öğrencinin cevaplaması gereken sorular vardır ve bu sorular öğrencinin başarılı
olmasına fırsat verecek düzeydedir.
IV. Öğrenciden soruları cevapladıktan sonra bir sonraki
sayfada verilen cevaplara bakması, doğru ve yanlışlarını belirlemesi istenir. Ardından öğrenci bir sonraki
öğrenme adımına geçer.
V.
Öğrenci kendi isteğine göre hızlı veya yavaş çalışabilir.

PEGEM Akademi Soruları
Ali Öğretmen, öğrencilere “savaştan kaçan mültecilerin
yaşam alanlarının iyileştirilmesi” konusunda tartışma
yapacaklarını açıklamıştır. Sonra öğrencilerden iç içe iki
çember oluşturmuş ve dış çemberin üst bölümüne bir
sandalye yerleştirmiştir. İç çemberde konu hakkında tartışmaya gönüllü olan öğrenciler, dış çemberde ise dinleyiciler
yer almıştır. Öğretmen sandalyeye oturan kişinin konuyla
ilgili görüşlerini açıklayacağını, diğer öğrencilerin ona soru
sorabileceğini ve sandalyedeki öğrencinin istediği soruları
cevaplayacağını belirtmiştir. Örnek olması amacıyla
sandalyeye önce Ali Öğretmen oturmuş ve fikirlerini açıklamıştır. Sonrasında gönüllü öğrenciler sırayla uygulama
yapmış ve genel değerlendirme ile ders sonlandırılmıştır.
Ali Öğretmen'in kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rulman

B) Sandviç

D) Dedikodu

Programlı öğretimin temel ilkeleri düşünüldüğünde
yukarıdaki ifadelerden hangisinde bir eksiklik bulunmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

C) Konuşma halkası
E) Akvaryum

Cevap E

Cevap D

Efsane 2000 / Test 8 / Sayfa 655 / 4. Soru
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KPSS 2017 21. Soru

PEGEM Akademi Soruları
I.

Öğrencinin sürece aktif olarak katılımı gereklidir.

II.

İçerik mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılır.

III.

Pekiştireçler olabildiğince çok kullanılmalıdır.

IV.

Öğrencinin öğrenme eksikleri zaman yitirmeden
anında düzeltilmelidir.

Bir ünitede tam öğrenme modelini uygulayan Melike Öğretmen, kazanımlara göre öğretim etkinliklerine başlamıştır. Derslerde öncelikle öğrencileri küçük gruplara ayırmış,
onlara çeşitli sorular sormuş, verilen doğru cevapları
“Aferin, çok güzel!” gibi sözlerle karşılarken yanlış cevap
veren öğrencileri doğru cevaba yöneltecek bazı sözel işaretler kullanmıştır. Daha sonra eksik ve yanlışları belirtmiş,
cevapların nasıl olması gerektiğini de açıklamıştır. Bütün
bunlara rağmen ünite sonunda yaptığı düzey belirleme
testi sonucunda beklediği tam öğrenmenin gerçekleşmediğini görmüştür.

Yukarıda sıralanan ilkeler aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisine aittir?
A)

Programlı öğretim

B)

Soru-Cevap

C)

Buluş yoluyla öğretim

D)

Gösteri

E)

Tam öğrenme

Buna göre Melike Öğretmen, tam öğrenme modelinin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisini göz ardı
etmiştir?

Cevap A
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 6 / 9. Soru

KPSS 2017 20. Soru

A)

Öğrenci katılımını sağlama

B)

Giriş davranışlarını tamamlama

C)

Dönüt verme

D)

İpucu verme

E)

Düzeltme yapma

Cevap B

Öğrencilerine, aralarındaki rekabet duygusunu ortadan kaldırıp birlikte çalışma becerisini kazandırmayı
amaçlayan bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanamaz?

PEGEM Akademi Soruları

A)

Probleme dayalı öğrenme

B)

Araştırma incelemeye dayalı öğretim

Tam öğrenme modeline göre üniteyi işleyecek olan
bir öğretmenin ünitenin ilk dersinde yapması gereken
öncelikli uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

C)

İşbirliğine dayalı öğrenme

A)

Öğrenci giriş davranışlarını ortaya çıkarmak

D)

Proje tabanlı öğretim

B)

Üniteye yönelik biçimlendirici izleme testi uygulamak

E)

Programlı öğretim uygulaması

C)

Öğrencilerin ön bilgi eksiklerini gidermek

D)

Öğrencilerin olumsuz tutumlarını iyileştirmek

E)

Öğrenemeyen öğrenciler için tamamlayıcı ek etkinlik
yapmak

Cevap E

Cevap A
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 12 / 20. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Öğretim sürecinin önemli rol ve görevlerinden biri de öğrencileri sosyal yönden geliştirmektir. Bu nedenle öğretim
etkinlikleri ve yöntem/teknikler belirlenirken öğrencilerin
sosyal yönden gelişimi de göz önünde tutulmalıdır.

KPSS 2017 22. Soru

A)

Tartışma - anlatım

Sınıf yönetiminde “öğretmenlerin, öğrencilerinden
gelecekte neleri yapıp neleri yapmayacakları konusundaki
beklentilerine ilişkin alınmış hazır kararlar” olarak bilinen
sınıf içi kurallar, aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisinin anlayışıdır?

B)

Proje temelli öğrenme - problem çözme

A)

Önlemsel

C)

Örnek olay - beyin fırtınası

B)

Davranışsal

D)

İşbirlikli öğrenme - programlı öğretim

C)

Gelişimsel

E)

Yapılandırmacılık - rol oynama

D)

Bütünsel

E)

Tepkisel

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde öğrencileri
sosyal yönden geliştiren en etkili ve en sınırlı öğretim
süreçleri birlikte verilmiştir?

Cevap D

Cevap A

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 9 / 6. Soru
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Dersle ilgilenmeyen ve arkadaşlarının dikkatini dağıtan
bir öğrenci ile ders sonrasında özel bir görüşme yapan
Matematik Öğretmeni Mustafa Bey, bu duruma yönelik
aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse kendisini “ben
dili” kullanarak ifade etmiş olur?

PEGEM Akademi Soruları
Muammer Öğretmen, sınıfı önceden belirlenmiş kurallarla
yönetmektedir. Kurallara uyanlara ödül, uymayanlara ise
ceza veren Muammer Öğretmen’in temel amacı istenmeyen davranışların oluşmasının önüne geçmektir.

A)

Bu davranışlarını doğru buluyor musun?

Muammer Öğretmen’in kullandığı sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

B)

Derste sürekli uyarıda bulunmaktan hoşlanmıyorum.

C)

Arkadaşlarının dersle ilgilenmesini engelliyorsun.

A) Gelişimsel

D)

Bu şekilde davranmanın nedenleri neler?

E)

Dersi dinlemek istemiyor olabilirsin ama en azından
başkalarını rahatsız etme.

B) Önlemsel

D) Bütünsel

C) Tepkisel

E) Kurumsal

Cevap B

Cevap B

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 3 / 30. Soru

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 24 / 77. Soru

KPSS 2017 24. Soru
Yelda Öğretmen ödevlerini yapmayan öğrencisine “ben
dili” kullanarak mesaj vermek istediğinde;
I.

Ödevlerini yapmadığında zor ödev mi veriyorum
acaba diye düşünüyorum.

II.

Daha iyi öğrenmen için ödevlerini yaparak gelmen
gerekiyor.

III.

Ödevlerini yapmadığında dersten geri kalıyorsun.

IV.

Ödevlerini yapmadığında öğrenemediğini görüyor ve
üzülüyorum.

KPSS 2017 25. Soru
İlkokul birinci sınıf öğrencisi Aydın, derslerde sık sık
uyuklamakta ve bu durum sınıf arkadaşlarının dikkatini
dağıtmaktadır. Aydın uyukladığında öğrenciler, “Aydın yine
uyudu.” diye öğretmene seslenmektedirler.
Öğretmenin bu durumla baş etmek için kullanacağı en
uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

ifadelerinden hangilerini kullanmalıdır?

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) I ve IV
E) I, III ve IV

Cevap C

A)

Öğrencinin her teneffüste yüzünü yıkamasını sağlamak

B)

Öğrencinin velisini bilgilendirerek iş birliği istemek

C)

Derst öğrenciyi sık sık tahtaya kaldırmak

D)

Öğrenciyi en arka sıraya oturtmak

E)

Öğrenciye teneffüslerde hareket etmesini söylemek

Cevap B

PEGEM Akademi Soruları
Aşağıdakilerden hangisi suçlama yerine yapıcı bir dille
istekleri ifade etmeye yarayan ben dili ifadesi değildir?

PEGEM Akademi Soruları

A)

Ders esnasında sürekli başka işlerle uğraştığını görüyorum. Bu durum konsantrasyonumu bozuyor. Bundan sonra böyle davranmamalısın.

B)

Derslerine düzenli çalışmadığının farkındayım. Sınıfta kalma ihtimalin beni endişelendiriyor. Senden düzenli çalışmanı istiyorum.

C)

Başarılarınla gurur duyuyorum. Ama arkadaşlarınla
olan paylaşımlarını artırmanı bekliyorum.

D)

Kendi aranızda konuştuğunuz zaman, sesimi duyuramadığım için rahatsız oluyorum. Fikirlerinizi kendi
aranızda konuşmanızı değil, benimle ve sınıfla paylaşmanızı istiyorum.

Öğretmenin bu durumda kullanması gereken en iyi
müdahale yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Derse geç gelmen benim ve sınıfın konsantrasyonunu dağıtıyor. Derslere zamanında ve benden önce
gelmeni bekliyorum.

E)

Kız meslek lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan Zeynep,
matematik dersinde sürekli olarak dersi bölmeye, işlenişi
engellemeye yönelik davranışlar sergileyen bir öğrencidir.
Öğretmen bazı müdahale yollarını denedikten sonra son
olarak Zeynep’le yapıcı bir dil kullanarak özel görüşme
yapmıştır. Buna rağmen Zeynep aynı olumsuz davranışları
sergilemeye devam etmektedir.

A)

Görmezden gelmek

B)

İkinci tip ceza vermek

C)

Öğrenciye görev ve sorumluluk vermek

D)

Öğrenciyle bir kez daha özel olarak görüşmek

E)

Okul rehberlik servisinden yardım almak

Cevap A

Cevap E

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 14 / 29. Soru

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 13 / 33. Soru

7

KPSS 2017
Eğitim Bilimleri
PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 KPSS'de SORULAN BENZER SORULAR
KPSS 2017 26. Soru

KPSS 2017 27. Soru

Ali Öğretmen, iskelet sistemi sağlığını korumak için neler
yapılması gerektiğini öğrencileriyle tartıştığı derste, doğru
ve yanlış biçimde çanta taşıyan, çantayı yanlış taşıdıkları için duruşları bozuk olan öğrenci fotoğraflarını sınıfa
gösterir.

Bir öğretim materyalinin geliştirilmesinde yapılacak işlemler aşağıda verilmiştir:

Ali Öğretmen’in fotoğraflar yerine aşağıdaki yaşantılardan hangisini tercih etmesi daha etkilidir?
A)

Hareketli resimlerle gözlemlenen

B)

Modellerle deneyimlenen

C)

Doğrudan ve amaçlı yapılan

D)

Gezi-gözlem yoluyla edinilen

E)

Sözel sembollerle kazanılan

I.

Hedeflerin analiz edilmesi

II.

Teknoloji, araç-gerecin seçilmesi

III.

Materyalin hazırlanması

IV.

Öğretim yönteminin belirlenmesi

Bu işlemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

A)

I, IV, II, III

B)

I, IV, III, II

C)

IV, I, III, II

D)

IV, I, II, III

E)

II, IV, I, III

Cevap A

PEGEM Akademi Soruları
I.

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

II.

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

III.

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

IV.

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Yukarıda verilen ifadelerin, Edgar Dale’in yaşantı konisine göre, çok sayıda duyu organıyla edinilenden az
sayıda duyu organıyla edilişine göre doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

II - III - I - IV

B)

III - I - II - IV

C)

II - IV - I - III

D)

IV - III - II - I

E)

I - II - III – IV

Cevap A
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 3 / 2. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Edgar Dale’nin yaşantı konisi düşünüldüğünde en
kalıcı öğrenmelere yol açan öğrenme etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Model ve numunelerle öğrenme

B)

Gezilerle öğrenme

C)

Dramatizasyon yoluyla öğrenme

D)

Maksatlı yaşantılarla öğrenme

E)

İşitme yoluyla öğrenme

Dersinde kullanmak üzere bir materyal tasarlayan öğretmenin aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate
alması gerekir?

Cevap D

A)

Öğrenciye kazandırılacak nitelikler

B)

İşlenecek konunun kapsamı

C)

Sınıftaki öğrenci sayısı

D)

Öğretime ayrılan süre

E)

Öğrencilerin sınıf seviyesi

Cevap A

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 24 / 11. Soru

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 22 / 13. Soru
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KPSS 2017 30. Soru

KPSS 2017 31. Soru

Fen bilimleri dersinde destek ve hareket konusunu işleyen
Hatice Öğretmen, konu tamamlandıktan sonra öğrencilerden konuya ilişkin birer kavram haritası hazırlamalarını
istemiştir. Öğrencilere yol göstermek amacıyla kavram
haritası için yerine getirilmesi gereken işlemlerle ilgili bir
liste hazırlayıp dağıtmıştır.

Aysel Öğretmen, öğrencileri arasındaki iletişim sorunlarını
çözmek için onlarla birlikte hafta sonları gezi, sinema,
tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklere gitmeyi planlayarak bu etkinlikleri dönem boyunca sürdürmüştür.

Buna göre listede aşağıdakilerden hangisinin yer
alması beklenmez?

A)

İhmal edilen

B)

Resmî

C)

Örtük

D)

Ekstra

E)

Kübik

A)

Buna göre Aysel Öğretmen’in planladığı etkinlikler
aşağıdaki program türlerinden hangisine örnektir?

Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren çizgilerin yön
belirtmesi

B)

Kavramlarla ilgili geniş açıklamalara yer verilmesi

C)

Konuyla ilgili kavramların listelenmesi

D)

Kavramların genelden özele doğru bir sıra izlenerek
yazılması

E)

Tekrar yazılması gereken kavramların çapraz çizgiyle
birinciye bağlanması

Cevap D

Cevap B

PEGEM Akademi Soruları
Okul öncesi eğitim öğretmeni olan Neslihan Hanım temaya yönelik bir kavram haritası oluşturmuştur. Materyalde
önemli kavramları ön plana çıkarmış, renk uyumuna dikkat
etmiş ve görsellerden çok yazılara yer vermiştir. Neslihan
Hanım etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede öğrencilerin temayı anlamlandırmakta zorlandıklarını fark etmiştir.

PEGEM Akademi Soruları
Okulda kurulan fotoğrafçılık kulübü danışman öğretmeni,
okula davet ettikleri fotoğraf sanatçısı tarafından “Fotoğraf
ve Sanat” konulu bir konferans verilmesini planlıyor.

Verilen bilgilere göre değerlendirme sonucunun kötü
olması aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, kulüp danışman öğretmeninin planladığı
bu etkinlik aşağıda verilen hangi program türü kapsamında ele alınabilir?

A)

Kavram haritalarının okul öncesi eğitim düzeyine uygun olmaması

A)

Örtük program

B)

Materyalde vurgu ilkesinin kullanılmaması

B)

Ders programı

C)

Materyalde görsellerden çok yazıya yer verilmesi

C)

Resmi program

D)

Materyalin öğretim hedeflerine uygun olmaması

D)

Öğretim programı

E)

Değerlendirmenin sonuç esnasında yapılması

E)

Ekstra program

Cevap E

Cevap C

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 18 / 22. Soru

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 5 / 30. Soru
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KPSS 2017 32. Soru

KPSS 2017 33. Soru

Okul Müdürü Fırat Bey öğretmenlerle yaptığı yıl sonu
değerlendirme toplantısında “Arkadaşlar, öğrencilerimizin
problem çözme becerilerini geliştirmek için önümüzdeki
yıl derslerde nasıl bir yol izlemeliyiz?” diye sorar. Bunun
üzerine öğretmenler, derslerde özellikle araştarma-inceleme stratejisi, işbirliğine dayalı öğrenme ve proje tabanlı
öğrenme gibi yaklaşımların kullanılması gerektiğini söylerler. Ayrıca, öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi için bilginin mutlak doğru olmadığı fikrinin
vurgulanmasını ve problem çözerken tek bir çözüm yolu
yerine alternatif çözüm yollarının denenebileceği konusunda öğrencilerin cesaretlendirilmesini önerirler.

Bir dersin programını geliştirmek amacıyla kurulan komisyon ilk olarak ulusal ve uluslararası kaynak ve raporları
inceleyerek o dersle ilgili bilgi, değer ve beceri boyutlarına ilişkin eğilimleri tespit etmiştir. Sonra bu bilgileri bir
ölçme aracına dönüştürerek ülke çapında öğrencilerden
beklenen bilgi; değer ve becerileri mevcut durumları göz
önünde bulundurarak belirlemiştir.
Buna göre program geliştirme komisyonunun kullandığı ihtiyaç analizi yaklaşımları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Bu önerileri sunan öğretmenlerin eğitim felsefesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Daimîcilik

B)

Esasicilik

C)

Varoluşçuluk

D)

Yeniden kurmacılık

E)

İlerlemecilik

A)

Analitik - Farklar

B)

Demokratik - Farklar

C)

Demokratik - Analitik

D)

Analitik - Demokratik

E)

Farklar - Demokratik

Cevap A

Cevap E

PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Aylin hazırladığı anketi, konusunda uzman olan çok sayıda
kişiye doldurtmuştur. Anketi doldurma işleminde uzmanların birbirlerinden bağımsız ve habersiz hareket etmelerine
dikkat etmiş, sonrasında yaptığı analizlerle bu uzmanlık
alanına yönelik gelecekteki ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır.

Pragmatizmin eğitime uygulanış biçimi olan bu felsefe;
eğitimin sürekli bir gelişim içinde olmasını ister. Eğitiminde
tekrar ve ezberden çok, incelemeye ve özgür düşünceye
yer verirken insan hayatını nitelik yönünden yükseltmeyi
amaçlar.

Aylin’in kullandığı bilgi toplama tekniği ve ihtiyaç
analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

Yukarıda önemli bazı özellikleri verilen eğitim felsefesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İlerlemecilik

B)

Yeniden kurmacılık

C)

Daimicilik

D)

Varoluşçuluk

E)

Esasicilik

Cevap A

A)

Delphi – Analitik

B)

Progel – Betimsel

C)

Meslek analizi – Demokratik

D)

Görüşme – Farklar

E)

Ölçme aracı – Bilimsel

Cevap A

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 5 / 27. Soru

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 11 / 25. Soru
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KPSS 2017 34. Soru

KPSS 2017 35. Soru

Müzik dersinde “Bir besteyi kurallarına uygun icra eder.”
şeklinde ifade edilen bir kazanım aşağıdaki devinişsel
alan basamaklarından hangisine örnektir?
A)

Uyarılma

B)

Kılavuz denetiminde yapma

C)

Beceri hâline getirme

D)

Duruma uydurma

E)

Yaratma

Bir öğretim üyesi, program geliştirme dersinde öğrencilere
içerik düzenlemenin ilkeleriyle ilgili bilgi verirken ünite
başlarında veya sonlarında sorular sorulması gerektiğini
vurgulamıştır.
Buna göre öğretim üyesinin vurguladığı içerik düzenleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

A)

Soyutlama

B)

Vardama

C)

Düzey

D)

Şema

E)

Alıştırma

Cevap E

PEGEM Akademi Soruları
TTK tarafından onaylanan ders kitaplarına bakıldığında
her içerikte, bölüm başlarında, sonlarında ya da ünite
sonlarında, hedeflenen davranışlarla ilgili sorulara yer
verildiğini görürüz.

PEGEM Akademi Soruları
“İlk yardım dersinde öğrendikleri sayesinde havuzda
karşılaştığı bir boğulma olayında kurallarına uygun olarak
suni teneffüs yapabilen” bir kişi devinişsel alanın hangi
basamağında bir davranış sergilemiş olur?

Buna göre ders kitaplarında içerik seçimiyle ilgili hangi ilke ele alınmıştır?
A)

Soyutlama

B)

Şema

C)

Düzey

D)

Görsel düzen

Tepkide bulunma

E)

Alıştırma

Yaratma

Cevap E

A)

Uyarılma

B)

Kılavuzla yapma

C)

Beceri hâline getirme

D)
E)

Ezberbozan Soru Bankası / Sayfa 454 / 11. Soru

Cevap C
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 5 / 26. Soru

11

KPSS 2017
Eğitim Bilimleri
PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 KPSS'de SORULAN BENZER SORULAR

ÖLÇME

KPSS 2017 37. Soru
Öğretmenlerin;

KPSS 2017 36. Soru
Ezgi Öğretmen, olimpiyat seçmelerine katılacak öğrencileri
belirlemek amacıyla bir spor müsabakası düzenlemiştir.
Bu müsabaka sonunda ilk 10’a girenleri, okulun spor kulübüne alarak olimpiyat hazırlıklarına başlamıştır.
Ezgi Öğretmen’in yaptığı bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
Amacına göre
A)

Tanıma ve yerleştirme

Bağıl

Değer biçme

Bağıl

C)

Tanıma ve yerleştirme

Mutlak

D)

Değer biçme

Mutlak

E)

Biçimlendirme ve yetiştirme

Bağıl

mesleki yönelim envanteri sonuçlarını kullanarak
mesleki rehberlik hizmeti sağlamak,

II.

öğrencilerin bir derste başarılı olup olmadıklarını final
sınavıyla belirlemek,

III.

öğretimi düzenlemek amacıyla öğrencilerin kavram
yanılgılarını ortaya çıkarmak

amacıyla gerçekleştirdikleri değerlendirme durumlarından hangileri değer biçmeyi hedefler?

A) Yalnız I

Ölçütüne göre

B)

I.

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

Cevap B

Cevap A

PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Öğrencilerin herhangi bir dersten muaf olmalarını
belirlemeye ya da öğrencileri öğrenme yeterliklerine göre gruplamaya yönelik işlemlerde öğrencileri
var olan yeterlikleri bakımından ders ya da öğrenme durumu için uygun düzeye getirici çalışmalar yapmak için gerekli planlamalar aşağıdaki
değerlendirme türlerinden hangisinin sonuçlarına
bağlıdır?

Ayşegül Öğretmen yıl sonunda öğrencilerin dersle ilgili
program hedeflerine ulaşma yeterlikleriyle ilgili bir sınav
yapmış ve geçme notunu 75 olarak belirlemiştir.
Ayşegül Öğretmen’in yapmış olduğu değerlendirme
ve kullanılan ölçüt hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
Değerlendirme

Ölçüt

A)

Tamlayıcı

Bağıl

B)

Biçimlendirici

Mutlak

C)

Tamlayıcı

Mutlak

D)

Düzey Belirleme

E)

Düzey Belirleme

A)

Biçimlendirme yetiştirmeye dönük

B)

Tanıma yerleştirmeye dönük

C)

Düzey belirleme amaçlı

Bağıl

D)

Ürüne dönük

Mutlak

E)

Erişiye dayalı

Cevap E

Cevap B

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli / Deneme 22 / 38. Soru

Ölçme 20 Deneme / Test 19 / 12. Soru
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KPSS 2017 38. Soru

KPSS 2017 39. Soru

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavda, doğru
cevaplar tüm seçeneklere eşit olacak şekilde rastgele
dağıtılmış ve öğrencilere bu durum bildirilmiştir. Öğrencilerin, doğruluğundan emin olmadıkları sorulara cevap
verirken emin olarak işaretledikleri seçeneklerden sayıca
az olanlarına gittikleri ve tüm sorularda işaretleme yaptıkları görülmüştür. Daha sonra aynı testteki doğru cevaplar,
seçeneklere tam olarak eşit olmayacak şekilde dağıtılıp
eşdeğer bir gruba bu durum bildirilerek sınav yeniden uygulanmıştır. Bu durumda öğrencilerin soruları boş bırakma
davranışlarında artış görülmüştür.

Bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği,
test-tekrar test uygulaması ile hesaplanmış ve yüksek bir
güvenirlik katsayısı elde edilmiştir.
Bu bilgiye dayalı olarak;

Testin objektifliğinin düşmesi

B)

Aynı seçeneğe denk gelen doğru sayısının art arda
olma ihtimalinin azalmış olması

C)

Sınavdan alınan ham puanların standart sapmasının
düşmesi

D)

Doğru cevapların yerinin belirli bir örüntü göstermiyor
olması

E)

Doğru cevabı tahmin etme olasılığının düşmesi

Test ikinci kez uygulandığında başarı sıralaması
yaklaşık olarak aynı kalır.

II.

Bu ölçme aracı, kullanım amacına yeterince uygundur.

III.

Amaç göz önüne alındığında, bu ölçme işlemi için
harcanan kaynaklar makuldür.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

Buna göre, öğrencilerin soruları boş bırakma davranışındaki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)

I.

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

Cevap A

PEGEM Akademi Soruları
Fatih Öğretmen matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen bir test hazırlamış ve bunu birkaç hafta arayla
öğrencilerine uygulamıştır. İki sınav sonucu arasındaki
korelasyon değerini 0,86 bulmuştur.

PEGEM Akademi Soruları
Çoktan seçmeli test maddelerinin hazırlanmasında
bazı kurallara dikkat edilmelidir. Bunlardan bir taneside bir öncüle bağlı olarak en fazla 3 ile 4 soru sorulmasıdır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Çeldiricilerin iyi çalışmasını sağlamak

B)

Sorunun çözümünü zorlaştırmak

C)

Soruların bağımsız yanıtlanabilmesini sağlamak

D)

Soru kökü ile uyumu sağlamak

E)

Verilen öncülü anlamlı kılmak

Bulunan bu korelasyon değeri için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

Cevap C

A)

Sınıfın %84’ü başarılı olmuştur.

B)

Sınıfın %16’sı dersten kalmıştır.

C)

Ortalamanın üstünde puan alan 16 kişi vardır.

D)

Sonuçlarda %16 hata payı vardır.

E)

Test puanlarının kararlılık düzeyi yüksektir.

Cevap E

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli / Deneme 2 / 44. Soru

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli / Deneme 5 / 41. Soru
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KPSS 2017 41. Soru

KPSS 2017 42. Soru

Başarının ölçüldüğü bir sınavda yer alan çoktan seçmeli bir maddedeki nitelikli bir çeldiriciyi, aşağıdaki
öğrenci gruplarından hangisinin seçmesi istenir?

Aşağıdaki kazanımlardan hangisi, yenilenmiş Bloom
taksonomisinin değerlendirme boyutundadır?
A)

Testten elde edilen verilere göre madde ayırt edicilik
indekslerini hesaplar.

Ortalama civarındakilerin

B)

Verilen bir maddenin ölçtüğü beceri alanını belirler.

Çoğunluğun

C)

Bir testin, belirtke tablosuna uygun olup olmadığına
karar verir.

D)

Ölçek türlerinin özelliklerini açıklar.

E)

Verilen bir belirtke tablosuna göre uygun maddeler
yazar.

A)

Kopya çekenlerin

B)
C)
D)

Dikkatsizlerin

E)

Konuyu bilmeyenlerin

Cevap E

Cevap C

PEGEM Akademi Soruları
Madde analizi yapılırken üst ve alt grup öğrenciler aşağıdaki kriterlerin hangisine göre sınıflandırılırlar?
A)

Testte boş sorusu olan ve tüm soruları cevaplayanlar
olarak

B)

İncelenen maddeyi doğru yapanlar ve yanlış yapanlar
olarak

C)

İncelenen maddenin içinde bulunduğu testin genelinden yüksek ve düşük puan alanlar olarak

D)

İlgili dersten daha önceki sınavları yüksek ve düşük
olanlar olarak

A)

Basketbol topunu dengeli olarak sürer.

B)

Basketbolda oyuncu değiştirme kurallarını açıklar.

E)

Tüm dersler dikkate alındığında karne notu ortalaması yüksek ve düşük öğrenciler olarak

C)

Sürekli kullandığı eli ile dengeli olarak turnikeye girer.

D)

50 metreyi 8 saniyinin altında koşar.

Cevap C

E)

Olduğu yerden çift ayakla 30 santim sıçrar.

Ölçme Soru Bankası / Test 19 / 16. Soru

Cevap B

PEGEM Akademi Soruları
Beden eğitimi dersine ait aşağıdaki kazanımlardan
hangisinin ölçülmesinde diğerlerinden farklı bir ölçme
yöntemi kulanılmalıdır?

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli / Deneme 6 / 37. Soru
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KPSS 2017 43. Soru

KPSS 2017 44. Soru

Boşluk doldurma maddesi yazan bir öğretmen;

Beş maddelik bir testte yer alan maddelerin madde
güçlük (p) ve ayırt edicilik (r) indeksleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

“Özelliklerin sayı ve/veya sembollerle eşleştirilmesi
–––––––– dir.”
ifadesini,

Madde

p

r

“Özelliklerin sayı ve/veya sembollerle eşleştirilmesine
–––––––– denir.”

M1

0,20

0,50

şeklinde düzenleyerek aşağıdaki madde yazım kurallarından hangisine uymuştur?

M2

0,80

0,20

M3

0,40

0,40

M4

0,70

-0,20

M5

0,30

0,30

A)

Boşluk uzunlukları farklı olmamalıdır.

B)

İpucu olabilecek unsurlar kullanılmamalıdır.

C)

Bir ifade, diğerinin yanıtını içermemelidir.

D)

Maddeler bir kaynaktan aynen alınmamalıdır.

E)

Bir ifadede çok sayıda boşluk bırakılmamalıdır.

Doğru cevapların 1, diğerlerininse 0 olarak puanlandığı bu testte, alınan puanların ortalaması kaçtır?
A) 1,2
B) 1,6
C) 2,4
D) 2,2
E) 1,8
Cevap C

Cevap B

PEGEM Akademi Soruları
Bir grup öğrenciye uygulanan 10 soruluk bir testin madde
güçlük indeksleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Madde no

Madde güçlük indeksi

1

0,40

2

0,60

3

0,35

4

0,15

5

0,20

Yukarıda verilen kısa cevaplı test maddesinin kusuru
aşağıdakilerden hangisidir?

6

0,85

7

0,75

A)

Sorunun çok kolay olması

8

0,60

B)

Soruyla tek bir davranışın ölçülmesi

C)

Sorunun açık ve anlaşılır olmaması

9

0,10

D)

Sorunun ipucu içermesi

10

0,50

E)

Sorunun birden fazla cevap içermesi

PEGEM Akademi Soruları
“Türkiye’nin yüzölçümü en büyük bölgesi.....’dur.”

Buna göre, testin aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 3,50
B) 4,10
C) 4,20
D) 4,50

Cevap D

Cevap D

Ölçme Yaprak Test / Test 9 / 8. Soru

Ölçme Yaprak Test / Test 17 / 7. Soru
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KPSS 2017 45. Soru

KPSS 2017 46. Soru

Hasan ve sınıf arkadaşlarına, matematik ve fizik derslerinden birer test uygulanmıştır. Hasan’ın matematik ve
fizik testi puanlarının sınıf arkadaşlarının aldığı puanlarla
karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Elif’in girmiş olduğu fizik sınavına ait bazı bilgiler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

Matematik ve fizik testlerinden elde edilen puanlar
normal dağılıma sahip olduğuna göre, bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi
tek başına yeterlidir?
A)

Öğrencinin ham puanları

B)

Öğrencinin standart puanları

C)

Dağılımların varyansları

D)

Dağılımların ortalamaları

E)

Dağılımların ranjları

Elif’in ham puanı

39

Testten alınabilecek en yüksek ham
puan

54

Testin ortalaması

30

Testin standart sapması

6

Buna göre Elif’in Z puanı kaçtır?
A) 0,5
B) 0
C) 1,25

D) 1,5

E) -0,5

Cevap D

Cevap B

PEGEM Akademi Soruları
Aynı sınavın iki farklı gruba uygulanması sonucunda
elde edilen istatistik değerlerinden sadece toplam
soru sayısı, aritmetik ortalama ve medyan sonuçlarını
bilen bir uzman aşağıdakilerden hangisini hesaplayamaz?
A)

Testin güçlük düzeyi

B)

Testin çarpıklık yönü

C)

Doğru cevap ortalaması

D)

Ortalama madde güçlüğü

E)

Testin varyansı

PEGEM Akademi Soruları
Aritmetik ortalaması 79, standart sapması 4 olan kimya
testinden Oya 75 puan almıştır.
Oya’nın Z puanı kaçtır?
A) -2
B) -1
C) 0

Cevap E

D) 1

Cevap B

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli / Deneme 10 / 36. Soru

Ölçme Konu Anlatımlı / Sayfa 231 / 6. Soru
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ÖĞRENME

KPSS 2017 47. Soru
Elif’in girmiş olduğu fizik sınavına ait bazı bilgiler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Elif’in ham puanı

39

Testten alınabilecek en yüksek ham
puan

54

Testin ortalaması

30

Testin standart sapması

6

KPSS 2017 48. Soru
Sınıf öğretmeni, ilkokul ikinci sınıfa devam eden Emel’in
annesine yaptığı açıklamada “(I) Kalemi geçen seneye
göre artık çok daha düzgün tutuyor ve yazarken zorlanmıyor. Fakat (II) derste genellikle başka şeylerle ilgileniyor ve
(III) çoğunlukla, ev ödevlerini bitirmeden geliyor.” demiştir.
Öğretmenin yaptığı bu açıklamaların ilişkili olduğu
öğrenmeyi etkileyen faktörler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Buna göre testten alınabilecek en yüksek T puanı
kaçtır?
A) 90
B) 100
C) 120
D) 110
E) 80
Cevap A

A)

Olgunlaşma - Güdülenme - Transfer

B)

Büyüme - Etkin katılım - Kaygı

C)

Olgunlaşma - Dikkat - Öğrenmeye ayrılan zaman

D)

Büyüme - Kaygı - Etkin katılım

E)

Güdülenme - Etkin katılım - Dikkat

Cevap C

PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Üç yaşındaki Mete atları çok sevmektedir. Oğullarının bu
özel ilgisini fark eden ailesi ona binicilik dersleri aldırmaya
karar verir ancak kayıt için gittikleri kulüpte beş yaşından
sonra Mete’nin bu sporu öğrenmesinin daha uygun olacağı açıklanır.

Aslı’nın girdiği 5 farklı dersin sınavlarına ait istatistik değerleri ve Aslı’nın puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dersler

Aslı’nın
puanı

Aritmetik
ortalama

Standart
sapma

Türkçe

80

60

10
5

Matematik

45

50

Fizik

60

70

5

Kimya

50

50

10

Biyoloji

60

55

5

Aslı’nın Fizik testindeki T puanı kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

Aileye yapılan bu açıklamada öğrenmeyi etkileyen
aşağıdaki faktörlerden hangisinin önemi üzerinde
durulmaktadır?

E) 60

Cevap B

A)

Doğuştan donanım

B)

Deneyim

C)

Hazırbulunuşluk

D)

Olgunlaşma

E)

Güdülenme

Cevap D

Ölçme Yaprak Test / Test 18 / 1. Soru

Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı / Sayfa 40 / 1. Soru
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PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 KPSS'de SORULAN BENZER SORULAR
Evlerine misafir geldiğinde annesinin ve diğer misafirlerin
dikkatini çekmeye çalışan Cenk yaramazlık yapmakta,
annesi bazen onun bu yaramazlıklarına kızarken bazen de
oğlu ortamda yokmuş gibi davranmaktadır.

KPSS 2017 49. Soru
Beril, yeni sahiplendiği yavru kedisini yemek masasına
çıkmaması için eğitmek istemektedir. Kedinin limon kokusundan hiç hoşlanmadığını ve bu kokuyu duyduğunda
ortamdan hızla uzaklaştığını fark etmiştir. Bunun üzerine
içine bir miktar limon sıktığı suyu, şişeye koyarak bir sprey
hazırlamıştır. Kedi, yemek masasına çıkmak için girişimde
bulunduğunda kimi zaman bu spreyden havaya su sıkarak
ortamdan uzaklaşmasını sağlamış, kimi zamansa kedinin
bu girişimini görmezden gelmiştir. Aradan iki ay geçmesine
rağmen kedi masaya çıkma davranışını sürdürmüştür.

Bu duruma bağlı olarak Cenk’in yaramazlık yapma
davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Beril’in bu denemesiyle ilgili;

A)

Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlara genellenecektir.

B)

Değişken aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır.

C)

Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençlidir.

I.

Kedisinin yemek masasına çıkma davranışını ortadan kaldırmak için I. tip ceza uygulamıştır.

D)

II.

Uyguladığı yöntem konusunda tutarsız davrandığı
için, kedisinin yemek masasına çıkma davranışını
ortadan kaldırmada başarılı olamamıştır.

Sürekli pekiştirilmediği için gitgide azalarak ortadan
kalkacaktır.

E)

Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için benzer
durumlarda tekrarlanacaktır.

III.

Spreyden havaya su sıkması olumsuz pekiştirmedir.

Cevap B
Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı / Sayfa 215 / 12.
Soru

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

KPSS 2017 50. Soru

Cevap C

Onuncu sınıf öğrencisi Ömer, İngilizce sınavında kopya
çekme girişiminde bulunmuştur. Bu girişimi fark eden
öğretmen, dönem başında Ömer’e verdiği ve Ömer’in
de sahip olmaktan gurur duyduğu ders asistanı unvanını
ondan geri aldığını söylemiştir.
Ömer’in kopya çekme girişimine yönelik, öğretmenin
bu uygulaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
açıklanır?

PEGEM Akademi Soruları
Yapılan bir deneyde, yer solucanlarının Y şeklindeki bir tünelin uzun koluna konulup ilerlemesi sağlanmış; solucanlar tünelin çatal yerine gelip sol kola yöneldiklerinde, sol
kola bir elektrik şoku verilmiştir. Buna karşılık hayvanların
yaşamlarına uygun ortam olan rutubet ve besince zengin
sağ kola gittiği gözlenmiştir. Deney defalarca tekrarlandığında, artık solucanların sol kola hiç yönelmedikleri, her
seferinde sağ kola geçtikleri gözlenmiştir.

I. tip ceza - Olumlu pekiştirme

B)

Olumlu pekiştirme - Kaçma

C)

II. tip ceza - Olumlu pekiştirme

D)

Kaçınma - Olumsuz pekiştirme

E)

I. tip ceza - Olumsuz pekiştirme

I. tip ceza

B)

Dolaylı ceza

C)

Olumsuz pekiştireç

D)

II. tip ceza

E)

Premack ilkesi

Cevap D

PEGEM Akademi Soruları
Anne ve babası, düzenli olarak derslere devam etmediğini
öğrendikleri 12. sınıf öğrencisi Fatih’in hafta sonu arkadaşları ile dışarı çıkmasını yasaklarlar.

Yer solucanlarının sol kola yönelmeyi bırakmaları ve
sağ kola gitme davranışını sürdürmeleri sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangilerinin sonucudur?
A)

A)

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap A

A)

Olumlu pekiştireç

B)

Olumsuz pekiştireç

C)

I. tip ceza

D)

II. tip ceza

E)

Yaptırım

Cevap D

Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 1 / 59. Soru

Öğrenme Konu Anlatımlı Kitap / Sayfa 216 / 15. Soru
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KPSS 2017 51. Soru

KPSS 2017 52. Soru

Nermin Hanım, köpeğine her sabah kapıya bırakılan
gazeteyi alıp eve getirmesini öğretmek istemektedir. Bu
davranışı köpeğine öğretmek için onu çok sevdiği kemik
şeklindeki küçük krakerlerle ödüllendirmeye karar vermiştir. İlk birkaç hafta köpeğinin gazeteyi kapıdan alıp eve her
getirdiğinde bu krakerden köpeğine vererek onu ödüllendirmiştir, köpeği de bu davranışı kazanmış görünmektedir.
Ancak, sonraki günlerde eve kraker almayı unuttuğu için
köpeği gazeteyi kapıdan alıp eve getirse de ona kraker
verememiştir. Sonuç olarak Nermin Hanım, köpeğinin
kazandığı bu davranışın devamlılığını sağlayamamıştır.
Nermin Hanım bu uygulamasında koşullamayla ilgili
aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiştir?
A)
Bir tepkinin sürekli pekiştirilmesi, aralıklı pekiştirilmesine oranla o tepkinin daha hızlı kazanılmasını sağlar.
B)
Koşulsuz uyarıcı ortamda yokken koşullu uyarıcı tekrar tekrar verilirse koşullu tepki azalır ve zamanla yok
olabilir.
C) Birincil ve ikincil pekiştireçlerden hangisinin etkili olacağı koşullara göre değişir.
D) Davranışın kazanılmasında pekiştirme tarifesi kadar
pekiştirecin türü de önemlidir.
E)
İstenilen davranış değişikliği sağladıktan sonra sönmemesi için aralıklı pekiştirilmenin sürdürülmesi gerekir.

Tanınmış bir öykü yazarı olan Melike Derin’in soyadı, evlendikten sonra Tunç olur. Melike Hanım, okurlarının Melike Derin ile Melike Tunç’un aynı kişi olduğunu öğrenmeleri
için yeni kitaplarında adını bir süre Melike Derin Tunç,
sonra sadece Melike Tunç olarak kullanılır. Okurlar, Melike
Derin ile Melike Tunç’un aynı kişi olduğunu öğrenir.
Buna göre okurların, Derin ve Tunç soyadlarının aynı
kişiye ait olduğunu öğrenmeleri için Melike Hanım’ın
kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Benzeterek tepkide bulunma

B)

Çağrışımsal geçiş

C)

Tepki çeşitliliği

D)

Dolaylı öğrenme

E)

Etkinin yayılması

Cevap B

Cevap E

PEGEM Akademi Soruları
Oğluna okuldan geldiğinde okul kıyafetlerini uygun şekilde
kaldırma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir anne, oğlu
okuldan gelip bunu her yaptığında onun bu davranışını
pekiştirmiş ve bir haftanın sonunda her gün eve geldiğinde
kıyafetlerini uygun şekilde kaldırmaya başlayan çocuğunun bu davranışının yararlarını anladığını düşünerek ödül
vermeyi durdurmuştur. Ancak bu düşüncesinin aksine,
anne oğlunun yavaş yavaş okul kıyafetlerini uygun şekilde
kaldırmaktan vazgeçtiğini gözlemlemiştir.
Çocuğun dışarıdan geldiğinde kıyafetlerini uygun
şekilde kaldırmaktan vazgeçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Annenin bu alışkanlığı kazandırmak için uygun bir pekiştireç seçmemiş olması
B)
Annenin yeterli miktarda pekiştireç kullanmamış olması
C) Çocuğun, kıyafetlerini uygun şekilde kaldırmaktan
vazgeçtiğinde cezalandırılması gerekirken cezalandırılmamış olması
D) Bu davranışın alışkanlık hâline gelmesi için pekiştirme işlemi sonlandırılmadan önce belli bir süre aralıklı
pekiştirmenin kullanılmamış olması
E)
Yerleştirilmek istenen davranışın öğrenilmesi zor ve
karmaşık bir davranış olması

PEGEM Akademi Soruları
Özel bir ana okulunda çalışan Sevim Öğretmen sınıfındaki
tüm öğrenciler tarafından çok sevilmektedir. Ancak Sevim
Hanım eşinin işi dolayısıyla bu okuldaki görevinden ayrılarak bir başka kente yerleşmek durumundadır. Onun sınıfını üstlenecek yeni öğretmenin de öğrenciler tarafından
aynı şekilde benimsenmesi ve sevilmesi için bu sınıftan
ayrılmadan önce birkaç gün derslere ikisi birlikte girmiş
ve Sevim Hanım her gün bir ders daha az öğrencileri ile
birlikte olarak dört beş gün içinde sınıfını yeni öğretmene
teslim etmiştir. Öğrenciler Sevim Hanım’ı özlemekle birlikte
yeni öğretmenlerini de çok sevmişlerdir.
Öğrencilerin Sevim Hanım’a karşı olan olumlu tutumlarını yeni öğretmene karşı da göstermeleri için izlenen
bu yol Thorndike’ın hangi ilkesiyle açıklanabilir?
A)

Tepki analojisi

B)

Transferde benzer öğeler ilkesi

C)

Etkinin yayılması

D)

Ögelerin gücü

E)

Çağrışımsal geçiş

Cevap E

Cevap D

Öğrenme Psikolojisi Yaprak Test / Test 10 / 3. Soru

Öğrenme Konu Anlatımlı Kitap / Sayfa 206 / 11. Soru
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KPSS 2017 53. Soru

KPSS 2017 55. Soru

Aşağıdakilerden hangisi öz yeterlik düzeyi düşük olan
bir öğrenci yaklaşımıdır?

Çetin ve Mehmet evlerinin bahçesinde birlikte oynarlarken duvarda büyük bir örümcek görmüşlerdir. Önceleri
örümcekten korkmayan Çetin, Mehmet’in çığlık atarak eve
doğru koştuğunu görünce bir süre duraklamış ve ardından
o da çığlık atarak eve koşmuştur. O günden sonra Çetin
ne zaman örümcek görse ortamdan koşarak uzaklaşmıştır.

A)

Barış, kimya sınavından yüksek puan alamayınca
üniversitede kimya bölümü dışında tercih yapmayı
düşünmektedir.

B)

Pınar, coğrafya dersinde zorlandığı hâlde düzenli çalışarak başarılı olabileceğine inanmaktadır.

C)

Sinem, fizik sınavında daha fazla sayıda soru çözebilmek için fizik dersinden bireysel ders almak istemektedir.

A)

Dolaylı pekiştirme

D)

Müge, tarih sınavından düşük puan aldığı için bir sonraki sınava daha uzun süre çalışmayı planlamaktadır.

B)

Kendini düzenleme

C)

Dolaylı duygu

Kemal, geometri sınavından düşük puan aldığı için
öğretmeninden etkili çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi
almayı hedeflemektedir.

D)

Dolaylı ceza

E)

Kendini yargılama

E)

Çetin’in örümceklerden korkmaya başlaması, sosyal
öğrenme kuramının aşağıdaki kavramlarından hangisiyle açıklanır?

Cevap C

Cevap A

PEGEM Akademi Soruları
Gitar çalan arkadaşlarının çok popüler olduklarına tanık
olan Onur, onlar gibi gitar çalıp şarkı söyleyebilmeyi çok
istemektedir ancak müzik konusunda yeteneği olmadığını
bilen Onur bu hedefine ulaşamayacağı düşüncesi ile bu
fikrinden vazgeçmiştir.

PEGEM Akademi Soruları
Daha önce doktordan ya da aşı olmaktan korkmayan Ali,
okulda aşı yapıldığı sırada birçok arkadaşının korkudan
ağladığına tanık olduktan sonra aşı olmaktan korkmaya
başlamış ve aşı olmak istememiştir.

Onur’un bu kararında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur?
A)

Ön düzenleme kapasitesi

B)

Karşılıklı belirleyicilik ilkesi

C)

Çevreye ilgiyi artırıcı etki

D)

Öz yeterlilik algısı

E)

Sembolleştirme kapasitesi

Ali’nin aşı olmaktan korkmaya başlaması aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Dolaylı ceza

B) Dolaylı pekiştireç

C) Dolaylı duygu

D) Dolaylı güdülenme

E) Olumsuz pekiştireç

Cevap D

Cevap C

Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı / Sayfa 380 / 9. soru

Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı / Sayfa 382 / 1. Soru
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“Özellikle ilköğretimde öğrenim gören çocuklar için
hazırlanan kitaplarda resimlere yer verilmektedir. Ancak
resimlerin gereğinden çok kullanıldığı bir kitapta çocuklar
dikkatlerini yazılardan çok resimlere verecektir.” diyen bir
uzman, aşağıda verilen gestalt ilkelerinden hangisinin
önemini vurgulamaktadır?

KPSS 2017 56. Soru
Şükran Öğretmen, öğrencilerine yaptıkları sunumlarla ilgili
dönüt verirken “Sunumunuz sırasında bilgisayardaki ses
ve görüntüler çok dikkat çekiciydi, bu da sizin anlatımınızın
geride kalmasına neden oldu. Oysa ders anlatırken bilgisayarı yalnızca bir araç olarak kullanmalısınız, sunumda
ön planda olan sizin anlattıklarınız olmalı.” demiştir.

A)

Şekil-zemin ilişkisi

B)

Algı yanılması

Şükran Öğretmen verdiği bu dönütle, Gestalt kuramının aşağıdaki algı yasalarıdan hangisini vurgulamıştır?

C)

Algıda değişmezlik

D)

Algıda bütünlük

A) Devamlılık

E)

Pragnanz yasası

B) Yakınlık

D) Şekil-zemin

C) Tamamlama
E) Benzerlik

Cevap A
2000 Soru Bankası / Sayfa 337 / 8. Soru

Cevap D

PEGEM Akademi Soruları
Bir ilkokulda okul müdürü olarak görev yapan Hasan Bey,
yaz tatiline girdiklerinde okulun fiziki yapısında bazı değişiklikler yapmak istemiştir. Bu konuda kendisine yardımcı
olan okul görevlilerinden Çetin Bey, sınıf duvarlarını renk
renk boyamayı teklif etmiştir. Hasan Bey ise “Duvarları
olabildiğince sade bir renge boyayın, duvarlardaki gereksiz
şeyleri çıkarın. Sınıflar sade olsun ki öğrencilerin dikkati
dağılmasın.” diyerek Çetin Bey’in fikrini uygun bulmadığını
ifade etmiştir.

KPSS 2017 58. Soru
Emine’nin anneannesi, eski günlerden bahsederken bazen
Emine’nin doğduğu günü de anlatmaktadır. Saat kaçta
doğduğunu, o gün havanın nasıl olduğunu ona hangi renk
kıyafetler giydirdiğini en ince ayrıntısına kadar hatırlamaktadır.

Hasan Bey yaptığı bu açıklamayla gestalt yaklaşımındaki hangi kavramın önemini vurgulamıştır?
A)

Tamamlama yasası

B)

Devamlılık

C)

Şekil-zemin ilişkisi

D)

Benzerlik

E)

Algıda seçicilik

Bilgiyi işleme modeline göre, Emine’nin anneannesinin kullandığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Anlamsal

B)

Anısal

C)

Kısa süreli

D)

Duyusal

Cevap C

E)

İşlemsel

Ezberbozan Soru Bankası / Sayfa 198 / 22. soru

Cevap B

21

KPSS 2017
Eğitim Bilimleri
PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 KPSS'de SORULAN BENZER SORULAR
Sevgilisi ile buluşmak için gittiği mekândan içeri girdiğinde
bambaşka bir atmosferle karşılaşan Esra, salonun tam ortasında kırmızı mumlardan oluşturulmuş bir kalp ve kalbin
ortasında adının yazılı olduğunu görür. Fonda romantik
bir şarkı ve her yeri çiçeklerle bezenmiş odanın ortasında
kalakalmıştır. Tam bu sırada sevgilisi içeri girer ve ağır
adımlarla geldikten sonra kendisine evlenme teklif eder.
Heyecandan konuşmakta güçlük çeken Esra, aradan iki
yıl geçmesine rağmen bugün bile hâlâ bu olayı hatırladığında aynı heyecanı hissetmekte, yaşadığı her anı en ince
ayrıntısına kadar hatırlamaktadır.

PEGEM Akademi Soruları
Babası öğretmen olduğu için çocukluk yıllarını babasının
görev yaptığı farklı köylerde geçiren Tarık yıllar sonra işi
gereği bu köylerden birine gittiğinde eskiden yaşadıkları
evin önünden geçerken çocukluk yaşantıları gözünün
önünde canlanmış, arkadaşları ve onlarla birlikte oynadıkları oyunlar bir bir aklına gelmiştir.
Tarık’ın çocukken yaşamış olduğu köye ilişkin hatırladığı yaşantıların, bilgiyi işleme kuramında ele alınan
hangi bellekte saklandığı söylenebilir?
A)

Anısal

B)

Anlamsal

C)

İşlemsel

D)

İfade edilemeyen

E)

Örtük

Esra’nın evlenme teklifi aldığı bu yaşantısını iki yıl
sonra hâlâ tüm ayrıntısı ile hatırlaması bu olayın aşağıda verilen bellek türlerinden hangisinde yer aldığını
göstermektedir?
A)

Duyusal kayıt

B)

Kısa süreli bellek

Cevap A

C)

Anısal bellek

Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı / Sayfa 307 / 3.
Soru

D)

Anlamsal bellek

E)

İşlemsel bellek

Cevap C
Türkiye Geneli Deneme Sınavı / Deneme 6 / 67. Soru

35 yıllık evli olan Kemal Bey eşi ile tanıştıkları ilk günü tüm
ayrıntıları ile hatırlamaktadır ve bu durum eşini oldukça
memnun etmektedir.
Kemal Bey bu güne ilişkin bilgileri aşağıdaki bellek
türlerinden hangisinden getirerek hatırlamaktadır?
A)

Anlamsal bellek

B)

İşlemsel bellek

C)

Anısal bellek

D)

Kısa süreli bellek

E)

Duyusal kayıt

Cevap C
Ezberbozan Soru Bankası / Sayfa 199 / 6. Soru
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GELİŞİM

KPSS 2017 64. Soru
Dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

KPSS 2017 62. Soru
Dört yaşındaki Ayça, annesiyle gittiği bir oyuncakçıda
gördüğü bebeği almak ister. Annesi, bebeği istiyorsa
kendi parasıyla alabileceğini söyleyince Ayça eve gidince
kumbarasından ödemek üzere annesinden borç ister. Eve
döndüklerinde Ayça, bebek için ödenen 14 lirayı kumbarasından çıkardığı 1’er liralık demir paralarla annesine
verirken annesi kumbaradaki kâğıt 10 lirayı görüp, “Ayça
ben bu 10 lirayı ve 4 tane de demir parayı alsam olur mu?”
diye sorar. Bunun üzerine Ayça “Yaşasın! Olur tabi, böylece kumbaradan daha az param gider.” diyerek sevinir.

Benmerkezcilik

B)

Nesne sürekliliği

C)

Korunum

D)

Tersine çevirme

E)

Hipotetik düşünme

Chomsky’e göre insanlar doğuştan bütün dilleri öğrenebilecek kapasiteye sahiptir.

B)

Davranışçı kurama göre dil öğrenme, tekrar ve pekiştirme sonucu gerçekleşir.

C)

Normal gelişim gösteren çocuklar genel olarak bir yaş
civarında ilk anlamlı sözcükleri kullanmaya başlarlar.

D)

Çocukların tek bir kelimeyi farklı anlam içeren cümleler yerine kullanmasına morgem denir.

E)

Bebeğin babıldama evresinde çıkardığı sesler ana
diline özgüdür.

Cevap E

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, Ayça’nın
bu sevinci aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden
hangisini henüz kazanamadığını gösterir?
A)

A)

PEGEM Akademi Soruları
Dil gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)

Dil gelişimi, doğum öncesi dönemde başlar ve ölene
kadar devam eder.

B)

İlk altı ay dil gelişiminde evrenseldir ve bebekler benzer sesler çıkarırlar.

C)

İnsanlar örtük bir dilbilgisi yapısıyla dünyaya gelirler.

D)

Dil gelişimi açısından tek kelime evresi, kritik dönemdir.

E)

Dil gelişiminde en önemli faktör çevredir.

Cevap C

Cevap E
Gelişim Yaprak Test / Test 12 / 3. Soru

KPSS 2017 65. Soru
Ailesiyle alışverişe çıkan dört yaşındaki Emre çikolata ve
şekerlemelerin olduğu reyonda en sevdiği çikolatayı görür.
Rafa uzanıp bir tane alarak paketini açmaya çalışır. Bunu
gören annesi “Emre henüz o çikolatanın parasını vermedik. O yüzden sana ait değil ve sana ait olmayan bir şeyi
yememelisin.” der. Annesinin kendisini engellemesine kızan Emre ağlayarak “Ama bu benim en sevdiğim çikolata,
ben bunu şimdi yemek istiyorum.” diye cevap verir. Bunun
üzerine babası Emre’nin çikolatayı yiyebileceğini, ödeme
yapacakları kasada çikolata paketini göstererek parasını
ödeyebileceklerini söyleyip ortamı yatıştırmaya çalışır.

PEGEM Akademi Soruları
Ali ve Ayça kardeştirler. Ali dört, Ayça ise dokuz yaşındadır. İkisi birlikte dondurma almak için markete giderler.
Fiyatı birer lira olan aynı dondurmadan Ali, bir lira; ablası
Ayça ise iki tane 50 kuruş vererek dondurmayı alırlar. Eve
döndüklerinde Ali babasına, dondurmayı ablasından daha
ucuza aldığını söyler, ablası ve babası şaşırarak birbirlerine bakar ve gülerler.
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre bu durum
Ali’nin aşağıdaki özelliklerden hangisini kazanamadığını gösterir?
A)

Özelden özele akıl yürütme

B)

Korunum

Freud’un kişilik kuramına göre; Emre’nin annesinin ve
babasının temsil ettiği kişilik bileşinleri aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

C)

Odaklanma

A)

İd - Ego - Süperego

D)

Benmerkezcilik

B)

İd - Süperego - Ego

E)

Özümleme

C)

İd- Süperego - Süperego

D)

Ego - İd - Süperego

E)

Ego - Süperego - İd

Cevap B
Gelişim Yaprak Test / Test 9 / 5. Soru

Cevap B
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PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Yaşadığı nefes darlığı nedeniyle doktor tarafından sigara içmesi yasaklanan Yaşar Bey, bir ay kadar sigarayı bırakmıştır.
Okul yıllarından arkadaşlarıyla buluşan Yaşar Bey, masada
otururken arkadaşlarından birinin kendisine sigara ikram
etmesi üzerine içinden, “Doktorun söylediklerini unutma, eğer
sigaraya devam edersen kalp krizi geçirme riskin var.” diye
geçirmiş ancak arkadaşının ısrarına dayanamayıp, “Aman
atın ölümü arpadan olsun.” diyerek bir sigara yakmıştır.

Bir sınıf öğretmeni sınıfındaki öğrencileri başarılarına göre
gruplandırarak farklı sıralara oturtmakta, her hafta yaptığı
sınav sonuçlarına göre öğrencilerin sırasını değiştirmektedir.
Bu tür bir yaklaşım tarzı, Erikson’a göre hangi psikososyal gelişim krizinin aşılmasını zorlaştırabilir?
A)
Girişimcilik - suçluluk
B)
Temel güven - güvensizlik
C) Özerklik - kuşku/utanç
D) Başarı - aşağılık duygusu
E)
Kimlik kazanma - rol karmaşası

Freud’un yapısal kişilik kuramına göre Yaşar Bey’in doktorun söylediklerini içinden tekrarlarken ve daha sonra
dayanamayıp sigarayı yakarken kullandığı kişilik yapıları
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İd - Ego			

B) Süper ego - İd

C) Süper ego - Ego		

D) Ego - Süper ego

		

Cevap D
Efsane 2000 Soru Bankası / Sayfa 120 / 19. Soru

E) Ego - İd

Cevap E
Ezberbozan Soru Bankası / Sayfa 41 / 4. Soru

KPSS 2017 69. Soru
Her bahar, bahçesindeki erikleri toplayıp mahallenin
çocuklarına paylaştıran Murat Bey, erikleri henüz olgunlaşmadan koparan çocukları bu paylaşımdan mahrum
bırakma kararı almıştır. Bunun için de erik ağacını koruma
görevini torunu Eren’e vermiştir. Eren’den bahçeyi izleyip
olgunlaşmamış erikleri koparan çocukların adını not
almasını istemiştir. Eren, arkadaşı Görkem’in erik ağacına
tırmanmaya çalıştığını fark etmiş ve adını listeye yazmıştır.
Bunu gören Görkem, Eren’e “Eğer adımı listeden silersen
ben de senin en sevdiğin oyuncak arabamla oynamana
izin veririm.” demiştir. Bu teklife sinirlenen Eren “Hayır!
Eğer senin adını listeye yazmazsam dedem bana çok
kızar. Çünkü dedem erikler olgunlaşmadan koparanları
listeye yazmamı istedi.” diye yanıt vermiştir.

KPSS 2017 66. Soru
Çocuk için kendisine verilen görevi yerine getirebilmek çok
önemlidir ve bunun üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenmeye çalışır. Sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için çaba
harcar. Ödevleri için de benzer bir süreç söz konusudur.
Böyle bir durumda, çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı
olumlu bir tutum geliştirebilmesi için ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından desteklenmesi gereklidir. Tersi bir tavırla
yaklaşıldığında çocuğun kendisine karşı olumsuz bir tutum
ve yetersizlik düşüncesi geliştirmesine neden olunabilir.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre,
yaşanabilecek bu krizi içeren dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Başarıya karşı aşağılık duygusu
B)
Güvene karşı güvensizlik
C) Girişimciliğe karşı suçluluk duyma
D) Bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç
E)
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

Eren’in Görkem’e verdiği yanıt, Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki düzey ve evre eşleştirmelerinden hangisine aittir?

Cevap A

A)

Gelenek öncesi - İtaat ve ceza

B)

Gelenek öncesi - Saf çıkarcı

C)

Geleneksel - Kişiler arası uyum

D)

Gelenek sonrası - Toplumsal sözleşme

E)

Gelenek sonrası - Evrensel ahlak ilkeleri

Cevap A
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REHBERLİK

PEGEM Akademi Soruları
Lise öğrencisi Kerem, okulda gerek davranışlarıyla gerekse ders başarısıyla öğretmenleri tarafından takdir edilen
bir öğrencidir. Kerem bir gün okuldayken telefonuna gelen
bir mesajla, başka bir okulda okuyan çocukluk arkadaşı
Nihat’ın çok zor durumda olduğunu öğrenir ve teneffüs
sırasında izinsiz bir şekilde okuldan çıkmak zorunda kalır.
Sınıf arkadaşlarından Rana, “Bence durumu idareye
bildirmeliyiz, sonuçta izinsiz bir şekilde okuldan kaçtı,
haber vermezsek idare bizi de suçlayabilir.” derken diğer
bir arkadaşı Kemal, “Evet, yaptığı bir suç olabilir ama belki
de yakınlarından birine bir şey olmuştur. Kerem okuldan
kaçacak bir arkadaş değil.” der. Durumu öğrenen okul
müdür yardımcısı Engin Bey, “Ne olursa olsun izinsiz bir
şekilde okuldan çıkması suç, arkadaşınız kesinlikle disiplin
cezası alacak.” demiştir.

KPSS 2017 67. Soru
Onuncu sınıf öğrencisi Ethem, okulda gerek öğretmenleriyle gerekse arkadaşlarıyla etkileşimlerinde öne çıkmak
için çok çaba göstermektedir. Bunun için öğretmenlerinin
verdiği tüm ödevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmakta,
okul içi faaliyetlerde sorumluluk almakta ve hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından tanınmak istemektedir.
Ethem, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin aşağıdaki
basamaklarından hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışmaktadır?
A) Ait olma

Saf çıkarcı - İtaat ve ceza

B)

İtaat ve ceza - Sosyal sözleşme

C)

Evrensel ahlak - Yasa ve düzen

D)

Sosyal sözleşme - İtaat ve ceza

E)

İtaat ve ceza - Yasa ve düzen

C) Güvenlik
E) Bilme/anlama

Cevap D

Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre Rana ve
Kemal’in bulunduğu gelişim evresi aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)

B) Estetik
D) Saygı

Cevap B
Ezberbozan Soru Bankası / Sayfa 58 / 4. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Bir öğretmen, öğretmenler odasında arkadaşlarıyla sohbet
ederken şunları söylemektedir: “Benim sınıfımdaki öğrenciler sınıf içinde bilinmek, tanınmak istiyor. Öğrencinin
hoşa giden ya da gitmeyen davranışlarının temelinde bu
vardır. Yani ödevi çok güzel bir şekilde yapıp getirmesi de
sınıfta sıraların üstünü karalaması da bundandır.”
Yukarıdaki durum, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne
göre değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisini
söylemek mümkün değildir?
A)

Öğrencilerde güven ihtiyacı karşılanmıştır.

B)

Öğrenciler kendini gerçekleştirme sürecindedirler.

C)

Sınıftaki öğrenciler saygı ihtiyacı ile hareket etmemektedirler.

D)

Öğrenme ihtiyacı henüz tam anlamıyla açığa çıkmamış olabilir.

E)

Öğrencilerin henüz psikolojik ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmamış sayılabilir.

Cevap C
Rehberlik 20 Deneme / Deneme 2 / 1. Soru
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Girdiği bir ortamda benimsenmek için akademik
açıdan kendini göstermeye çalışan görme engelli bir
birey, Maslow’a göre hangi ihtiyacını karşılamaya
çalışmaktadır?

PEGEM Akademi Soruları

A)

Saygınlık

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yanlış anlayış ve inanışlar
arasında gösterilemez?

B)

Ait olma - sevgi

A)

C)

Güvenlik

Rehberlik hizmetleri aracılığıyla bireylerin her türlü
eğitsel, kişisel – sosyal ve mesleki problemi çözülebilir.

D)

Kendini gerçekleştirme

B)

E)

Bilme - anlama

Rehberlik hizmetleri bireylerin problem yaşamaları
durumunda nasıl hareket etmesi gerektiğine dair yol
gösterme sürecidir.

C)

Rehberlik hizmetleri bireylerde iç disiplini sağlamaya
yardımcı bir süreçtir.

D)

Rehberlik hizmetleri yalnızca eğitim sistemi içerisinde
kullanılan bir yardım hizmetidir.

E)

Rehberlik hizmetleri yalnızca alanda yetişmiş psikolojik danışmanlarca verilebilir.

Cevap B
Rehberlik Türkiye Geneli 2017 / 3. Deneme / 74. Soru

Cevap C
Rehberlik Konu Anlatımlı Kitap / Sayfa 53 / 1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin özelliklerine ve işlevlerine yönelik
doğru bir değerlendirmedir?

KPSS 2017 70. Soru

A)

Rehberlik yardımı bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan ve kendisini psikolojik
açıdan güvende hissetmesine yardımcı bir hizmettir.

B)

Rehberlik yardımı bireyin kendisini geliştirmesine engel olan etkenleri fark etmesine yardımcı olarak çevresindeki fırsatları görmesine katkı sağlayan hizmettir.

C)

Rehberlik yardımı bireyin kişisel - sosyal yaşamı içerisinde saygın ve başarılı olabilmesi amacıyla sunulan
bir hizmettir.

D)

Rehberlik yardımı bireye anlaşmazlıkların ve problemlerin nasıl çözümlenebileceği noktasında yol gösterme sürecidir.

E)

Rehberlik yardımı eğitsel açıdan programlarla belirlenen hedeflere erişilebilmesi için yürütülen bir destek
hizmetidir.

Okullarda yürütülen rehberlik hizmetleriyle ilgili;
I.

Tüm öğrencilere yöneliktir.

II.

Amacı öğrencilere yol göstermektir.

III.

Kullanılan tüm yöntem ve teknikler sadece araçtır.

IV.

Tamamı okul psikolojik danışmanı tarafından gerçekleştirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve IV

C) I ve III

Cevap B

E) II, III ve IV

Eğitim Bilimleri Ezberbozan Soru Bankası /
Sayfa 257 / 6. Soru

Cevap C
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Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği kapsamında
yürütülecek çalışmalar arasında değerlendirilemez?

KPSS 2017 71. Soru
Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliğinin temel özelliklerinden biri değildir?

A)

Seçmeli ders yönetmeliğinin öğrencilere aktarılması

B)

Problem çözme basamakları hakkında öğrencilerin
bilgilendirilmesi

A)

Amacı grubun gelişmesini sağlamaktır.

B)

Sadece okul psikolojik danışmanının verdiği bir hizmettir.

C)

Öğrencilere sınav sonrası tercih işlemleri hakkında
açıklamalarda bulunulması

C)

Grup süreci, grup dinamiğiyle benzerdir.

D)

Çatışma yaşayan öğrencilere yardımlar sunulması

D)

Gerektiğinde bireysel rehberliğin yerini alabilir.

E)

E)

Temel bilgi verme etkinliğidir.

Ergenlik dönemi ve sorunları hakkında seminerler
düzenlenmesi

Cevap D

Cevap B

Rehberlik Yaprak Test / Test 12 / 6. Soru

PEGEM Akademi Soruları
Grup rehberliği etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması doğru olmaz?

KPSS 2017 72. Soru

A)

Grup rehberliği etkinliğinde çoğunlukla süre sınırlaması yoktur.

I.

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri

B)

Grup rehberliği etkinliğinde aynı problemi yaşayan bir
grup bireye yardımcı olunur.

II.

Velilerin beklentileri

III.

Sınıf öğretmenlerinin öğretim yetkinlik düzeyleri

Grup rehberliği etkinliği öğretmenlerce de uygulanabilir.

IV.

Okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi

C)
D)

Öğrencilerin çeşitli konulardaki bilgi eksikliğini gidermeye yardımcı bir etkinliktir.

E)

Grup rehberliği etkinliğinde işlenecek konular belirlenmiş olup bu çalışma genellikle gündemli yapılır.

Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı hazırlayan bir
okul psikolojik danışmanı, yukarıdakilerden hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?

A) Yalnız I

B) I ve II
D) I, II ve IV

Cevap B

Cevap D

Rehberlik Konu Anlatımlı Kitap, Sayfa 225 / Soru 5
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C) II ve III
E) II, III ve IV
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PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Rehberlik uygulamaları her bir öğretim kademesinde
farklılaşmakta olup aşağıdakilerden hangisi rehberlik
hizmetlerinin farklılaşmasını gerektiren unsurlardan
birisi olarak gösterilemez?

Öğrencileri ile ilişkilerinde “eşitlik” prensibine uygun
hareket eden bir öğretmenin, aşağıdaki davranışlardan
hangisini sergilemesi beklenir?
A)

Öğrencileri ile ilişkilerinde konumunu ön plana çıkarması

B)

Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebileceği bir
sınıf ortamı oluşturması

Öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin ve yeterliklerinin farklı olması

C)

Öğrencileri ile iletişim kurarken mesafeli olmaya özen
göstermesi

D)

Kademelerde öğretim programlarının birbirinden farklı olması

D)

Görüş ve düşünceleri doğrultusunda sınıf kurallarını
belirlemesi

E)

Öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
değişiklik göstermesi

E)

Sınıf içerisinde alınan kararlarda belirleyici olması

A)

Rehberlik uygulamalarında kullanılan yöntemler, araç
ve hizmetlerin tür ve yoğunluklarının değişmesi

B)

Öğrencilerle kurulan ilişki biçiminin farklılık göstermesi

C)

Cevap B

Cevap C

Rehberlik Yaprak Test / Test 1 / 3. Soru

Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 2017 Denemeler /
Deneme 7 / 76. Soru

KPSS 2017 73. Soru
Ayşen Öğretmen, sınıftaki bazı öğrencilerin ders esnasında izin almadan kısa aralıklarla yerlerinden kalkıp sınıf
içinde dolaştıklarını ve bazı zamanlarda da dersi dinlemek
yerine pencereden bahçeyi seyrettiklerini gözlemlemiştir.
Bunu gören diğer öğrencilerin de benzer davranışlar sergilediğini fark etmiştir.
Ayşen Öğretmen, sınıfındaki bu problemi çözmek için
kendisine;

Aşağıdakilerden hangisi öğrencileriyle etkileşiminde
uygun davranış örüntülerini benimsemiş olan bir
öğretmenin özelliklerinden değildir?

I.

Sınıfı etkili bir şekilde yönetebiliyor muyum?

II.

Sınıf kurallarından öğrencilerimin haberdar olmalarını sağladım mı?

A)

Ceza yerine ödülü tercih eder.

III.

Kurallara uyan öğrencileri ödüllendiriyor muyum?

B)

Öğrenciye uygun bir model olma çabası içerisindedir.

IV.

Kurallara uymayan öğrenciler için kuralları ağırlaştırmalı mıyım?

C)

Katılımı, işbirliğini, paylaşmayı destekler.

D)

Öğrenci istekleri yerine belirlenmiş kurallara öncelik
verir.

E)

İlişkilerinde sınırları belirleyebilir.

sorularından hangilerini sormalıdır?

A) I ve II

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

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

Cevap D
Rehberlik Konu Anlatımlı Sayfa 380 / 10. Soru

Cevap C
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Sınava hazırlık sürecinde akademik başarıyı arttırabilmek
için etkili çalışma ilkelerini bilmek bu ilkeler doğrultusunda
hazırlık yapmak gerekmektedir. Aksi durumda yapılan
yoğun çalışmalar dahi başarıya ulaşmada yeterli olamayabilir.

KPSS 2017 75. Soru
Lise öğrencisi Selçuk, ders çalışma konusunda yaşadığı
sıkıntılar nedeniyle sınıf rehber öğretmeninden yardım
istemiştir. Sınıf rehber öğretmeni, Selçuk’a hafta içi okul
sonrası zamanını ve hafta sonu bir gününü nasıl geçirdiğini anlatmasını söylemiştir. Aynı zamanda çalışma
ortamına dair bazı sorular sormuştur. Anlattıklarından yola
çıkarak Selçuk’un yaşadığı sıkıntının zamanı verimli kullanamamak ve çalışma ortamını gerekli şekilde düzenlememekten kaynaklandığını belirlemiştir.

Bu doğrultuda, aşağıdakilerden hangisi etkili ders
çalışma ilkelerine uygun düşmez?

Buna göre, sınıf rehber öğretmeninin Selçuk’a;
I.

yapmak zorunda olduklarını, önceliklerini belirlemesi
ve bunlara yeterli zaman ayırması,

II.

hazırladığı plana bir kez uymaması durumunda
plana dayalı çalışmayı bırakması,

III.

ders çalıştığı ortamı dikkatini dağıtabilecek eşyalardan arındırması ve düzenli tutması,

IV.

çalışma masasında çalışmaktan sıkıldığı durumlarda
yatarak veya kanepede uzanarak çalışması

A)

Çok sıcak veya çok soğuk ortam çalışmayı olumsuz
etkiler.

B)

Çalışmanın ardından kendi kendine soru – cevap
alışkanlığı geliştirilmelidir.

C)

Anlaşılmayan veya eksik not alınan yerler dersin sonunda hemen tamamlanmalıdır.

D)

Sevilen ve sevilmeyen derslere ayrılan süre farklı olmamalıdır.

E)

Her gün aynı mekânı kullanarak çalışmak konsantrasyonu düşürür.

Cevap E
Efsane 2000 Soru Bankası / Sayfa 488 / 7. Soru

önerilerinden hangilerini sunması uygundur?

A) I ve III

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

C) II ve IV
E) II, III ve IV

Cevap A

KPSS 2017 76. Soru
Bir ilkokulda görev yapan Psikolojik Danışman Merve
Hanım, çocukların bu yaşlarda meslek bilincini kazandıklarının ve meslek gelişimi açısından kritik dönemde
olduklarının farkındadır. Merve Hanım bu nedenle mesleki
rehberlik hizmetleri kapsamında, öğrencilerine bazı yeterlilikler kazandırmayı amaçlamaktadır. Amacı doğrultusunda
“Annemin Mesleği, Babamın Mesleği” ve “Meslekler” gibi
çeşitli etkinlikler yapmayı planlamaktadır.

PEGEM Akademi Soruları
Aşağıdakilerden hangisi verimli ve etkili çalışma stratejilerini kullanmaya özen gösteren bir öğrencinin sergilemesi gereken davranışlar arasında gösterilemez?
A)

Dikkatin en canlı olduğu zaman dilimlerine en çok
zorlanılan dersleri koymak

B)

Birbirine benzeyen dersleri art arda çalışmaktan kaçınmak

C)

Çalışmaya ayrılan süreleri planlarken dinlenme aralarına da yer vermek

D)

Yöntem karmaşasından kurtulmak adına her derse
aynı yöntemi kullanarak çalışmak

E)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Merve Hanım’ın
öğrencilerine kazandırmayı planladığı yeterliliklerden
değildir?

Dikkati dağıtan uyarıcılardan çalışma ortamını arındırmak

Cevap D
Rehberlik Soru Bankası / Sayfa 247 / 6. Soru

A)

Kişisel nitelikleri ile çalışma ve iş yaşamı arasındaki
ilişkileri anlama

B)

Meslekleri keşfetme

C)

Birlikte çalışmayı öğrenme

D)

Mesleki doyum ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi
fark etme

E)

Toplumsal gelişmenin iş yaşamını nasıl etkilediğini
anlama

Cevap D
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PEGEM Akademi Soruları

PEGEM Akademi Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ilkokul düzeyinde rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri kapsamında öğrenciye
kazandırılması amaçlanan nitelikler arasında gösterilemez?

Ginzberg’in gelişim kuramına ilişkin aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)

Meslek seçimi bir anda gerçekleşen bir olay değil
çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan dönemi kapsayan bir gelişim sürecidir.

A)

Çocuğun kendisini tanımasını ve bulunduğu ortamı
kabullenmesini sağlamak

B)

B)

Çocuğun karar verme ve problem çözme becerilerini
geliştirmesine yardımcı olmak

Mesleki gelişim tersine çevrilemez, geriye dönülemez
bir süreçtir.

C)

C)

Çocuğun iletişim becerileri edinmesini ve akranları ile
iş birliği yapabilmesini sağlamak

Meslek seçim süreci; hayal dönemi, geçici seçimler
dönemi ve gerçekçi dönem olmak üzere üç ana dönemi içermektedir.

D)

Çocuğun kendisine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunmasına yardımcı olmak

D)

Seçim süreci, bireyin istekleri ile ona sağlanan olanaklar arasındaki uzlaşmayı içerir.

E)

Çocuğun duygusal özerkliğini kazanmasına katkı sağlamak

E)

Bireyin çocukluk döneminde ihtiyaçlarını karşılama derecesi ve yöntemleri, onun ileride meslek seçiminde belirleyici rol oynayan iç uyarıcıları oluşturur.

Cevap E

Cevap E

Rehberlik Ezberbozan / Sayfa 302 / 2. Soru

Rehberlik Yaprak Test / Test 13 / 5. Soru

Ginzberg’in meslek seçimine yönelik görüşleri dikkate
alındığında, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi
doğru olmaz?

KPSS 2017 77. Soru
Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim kuramına
göre, meslek seçimiyle ilgili;

A)

Meslek seçimi büyük ölçüde geri dönülemezdir.

B)

Meslek seçimi, çocukluktan ergenliğe oradan da yetişkinliğe uzanan gelişimsel bir süreçtir.

I.

Bir süreçtir.

II.

Belli bir zaman dilimi içinde yapılan bir tercihtir.

C)

Meslek seçim süreci daima bir uzlaşmayı içerir.

III.

Meslek tercihi büyük ölçüde geri dönülmezdir.

D)

IV.

Meslek seçim süreci daima bir uzlaşmayı içermektir.

Meslek seçme süreci kendi içinde evreleri olan üç dönemden oluşmaktadır.

E)

Psikolojik gereksinimler gelişimsel süreçlere yön vererek meslek tercihini belirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

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

C) II ve III

Cevap E

E) I, III ve IV

Efsane 2000 Soru Bankası / Sayfa 483 / 10. Soru

Cevap E
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KPSS 2017 78. Soru

KPSS 2017 79. Soru

Bir sınıf rehber öğretmeni etkili ve verimli bir öğrenme
ortamı oluşturmak için;
I.

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi sonuçları yorumlanırken öncelikle dikkate alınması gereken ipuçlarından biri değildir?

ünite etkinliklerini planlama ve ders etkinliklerini
öğrencinin gereksinimlerini göz önüne alarak düzenleme,

A)

Yazıdan edinilen genel izlenim

B)

Yazının serbest veya planlı oluşu

öğrencilerin sağlıklı bir kişilik geliştirmesine yardımcı
olma,

C)

Anlatımdaki özen ve tutum

III.

sınıf içi ilişkileri düzenleme ve geliştirme,

D)

Öyküde yer verilmeyen önemli kişiler

IV.

okul psikolojik danışma ve rehberlik programını
hazırlama

E)

Yazının uzunluğu veya kısalığı

II.

Cevap B

amaçlarından hangilerini gerçekleştirdiğinde, bireyi
tanıma hizmetlerini yerine getirmiş olur?

A) I ve II

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

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

Cevap C

PEGEM Akademi Soruları
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri kapsamında sınıf rehber öğretmenleri / sınıf öğretmenlerinden beklenen görevlerden birisi olamaz?
A)

Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

B)

Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve
meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

C)

Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve
meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar.

D)

Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde
inceler, değerlendirir.

E)

PEGEM Akademi Soruları
Serbest otobiyografilerin yorumlanması esnasında
aşağıdaki bilgilerden hangisinin dikkate alınması
gerekli değildir?

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda
psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

Cevap C
Eğitim Bilimleri Türkiye Geneli 2017 Denemeler / Deneme 23 / 79. Soru

A)

Yazıda daha fazla vurgulanan kişilerin kimliği

B)

Bireyin yazı biçimi

C)

Yazıdaki genel izlenim

D)

Bireyin söylemleri içerisindeki tutarsızlıklar

E)

Üzerinde çok durulan veya üzerinde durulmayan yaşantılar

Cevap B
Rehberlik Soru Bankası / Sayfa 257 / 5. Soru
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Aşağıdakilerden hangisi uygulanmış bir otobiyografinin yorumlanması esnasında dikkate alınması gereken
hususlardan birisi değildir?
A)

Bireyin yazı stili

B)

Yazıdaki genel izlenim

C)

Otobiyografinin genelindeki tutarsızlıklar

D)

Öyküde yer verilmeyen olay ya da kişiler

E)

Otobiyografinin uzunluğu ya da kısalığı

PEGEM Akademi Soruları
Okullarda görevli psikolojik danışmanların kaynaştırma
eğitimi uygulamaları ile ilgili çeşitli görevleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitimi ile ilgili
psikolojik danışmanların yerine getirmesi beklenen
görevlerden biridir?
A)

Kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip eder ve bu öğrencilerin ailelerine rehberlik eder.

B)

Kaynaştırma uygulamaları için kurum düzeyinde yapılacak çalışmaları planlar ve planlanan çalışmaların
uygulanmasını sağlar.

C)

Kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için sınıf ortamında çeşitli etkinlikler düzenler.

D)

Bireyselleştirilmiş eğitim programını uygular, değerlendirir ve gerektiğinde ilgili kişilere bilgi verir.

E)

Kaynaştırma eğitimi uygulamalarında kullanılmak üzere çeşitli materyallerin temin edilmesini sağlar.

Cevap A
Rehberlik Soru Bankası / Sayfa 131 7. Soru

Cevap A
Rehberlik Soru Bankası / Sayfa 43 / 17. Soru

KPSS 2017 80. Soru
Yedi yaşındaki Eda, doğuştan işitme engellidir. İşaret diliyle iletişim kurabilmekte ve dışardan rahatlıkla fark edilebilen bir işitme cihazı kullanmaktadır. Kaynaştırma programı
kapsamında, ilkokula yaşıtlarıyla aynı sınıfta başlayan
Eda, okuldaki ilk günlerinde bazı sıkıntılar yaşamıştır.
Arkadaşları Eda’yı oyunlarına almak, onunla yakınlaşmak
istememişlerdir. İlerleyen zamanlarda diğer çocuklar kendi
aralarında kaynaştığı hâlde Eda teneffüslerde sınıfta tek
başına oturmuş ve kimseyle arkadaşlık kuramamıştır. Bu
durumu fark eden sınıf öğretmeni, okul psikolojik danışmanından Eda’ya da yardımcı olarak olumlu bir sınıf iklimi
oluşturmasına destek olmasını istemiştir.

Psikolojik danışman Serkan Bey, 4. Sınıf öğrencisi Ömer’le
yaptığı görüşmede öğrencide dikkat dağınıklığı problemi
olduğundan şüphelenir. Görüşme sonrası öğrenciyi okul
içinde gözlemeye başlayan ve öğrencinin sınıf öğretmeniyle bilgi alış verişinde bulunan Serkan Bey, yaptığı incelemelerde dikkat dağınıklığına ilişkin önemli bilgiler toplar.
Bu durum sonrası psikolojik danışmandan öncelikle
ne yapması beklenir?

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir psikolojik danışman yaklaşımı değildir?
A)

Tüm öğrencileri bireysel farklılıklar hakkında bilgilendirmek

B)

Öğrenciler arasında benzeşim etkinlikleri planlamak

C)

Farklı özel gereksinimleri olan konuşmacıları okula
davet etmek

D)

Özel gereksinimi olan ve olmayan öğrenciler arasında sosyal etkileşim fırsatları oluşturmak

E)

Özel gereksinimi olan öğrenci için bireyselleştirilmiş
eğitim programı hazırlamak

A)

Problemi tanılamaya yönelik çeşitli araç ve teknikler
kullanması

B)

Aile ile iletişime geçerek öğrenciyi ayrıntılı inceleme
için RAM’a sevk etmesi

C)

Dikkat dağınıklığını engellemeye yönelik sınıf içi uygulamalar hakkında sınıf öğretmenine bilgiler vermesi

D)

İlgili kişilerle birlikteliği sağlayarak öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmasını
sağlaması

E)

Öğrenciyi dikkatini geliştirmesi için okul içi ve dışı
sosyal etkinliklere yönlendirmesi

Cevap B
Efsane 2000 / Sayfa 433 / 2. Soru

Cevap E
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