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Ön Söz

iii

Değerli Okuyucularımız,

Akademik platformda ve sınav yayıncılığı alanında tartışılmaz lider ve 
temel başvuru kaynağı olan PEGEM Yayınları’nın zengin yayın yelpazesine 
eklenen Eğitim Bilimleri 20 Deneme setimiz, yine eğitim bilimleri alanında 
tanınmış ve otorite kabul edilen eğitimciler tarafından hazırlanmıştır.

Hem öğrencinin süre performansını artıracak hem de bilgi açığını ka-
patacak nitelikte hazırlanan deneme setinizdeki sorular, özenle seçilmiş olup 
size kapsamlı bir tekrar imkânı sağlayacaktır. Bu sayede eksiklerinizi sağlıklı bir 
şekilde tespit edebilme ve sınavdan önce bunları giderme fırsatınız olacaktır.

Öğretmen adayları için olmazsa olmaz bölümlerden biri olan eğitim bi-
limleri oturumundan tam verim alabilmeniz için hazırlanan deneme setinizin 
sizlere faydalı olacağına inanıyor, meslek hayatınızda şimdiden başarılar dili-
yoruz.

Pegem Akademi
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Deneme - 1
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1. Ayhan Bey, 4 yaşındaki oğlu Öz-
gür’le oyun oynamaktadır. Rengâ-
renk legolarla evler yapan baba-o-
ğul, eğlenceli vakit geçirmektedir. 
Ayhan Bey, Özgür’e “Evin çatısı için 
kırmızı bir üçgen lego bul.” der. Öz-
gür, babasına kırmızı bir yuvarlak 
uzatır. Baba, “Hayır, kırmızı üçgen 
ver.” diyerek üçgen sözcüğünü vur-
gular. Özgür, legoların içinden bir 
üçgen bulur ve babasına uzatır. An-
cak bu kez de renkte hata  yapmıştır. 
Uzattığı üçgen mavi renklidir. 
Özgür’ün, babasının söylediklerini 
tam anlamıyla yerine getireme-
mesi aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgilidir?
A) Korunum ilkesini kazanamama 
B) Benmerkezcilik 
C) Parça-bütün ilişkisini kuramama 
D) Odaklanma problemi
E) Tersine çevirememe

2. İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi Ba-
şak, sınıfta öğretmeni bir sayfalık 
yazılı metni okumasını istediğinde 
satırları parmağı ile takip ederek şa-
şırmadan okumuş ama sonrasında 
öğretmenin metinle ilgili sorduğu 
sorulara cevap verememiştir. Öğret-
men, öğrencilerin içinden sessizce 
metni okumasına izin verdiğinde 
Başak sorulara cevap verebilmiştir.
Başak’ın yaşadığı problemin te-
mel nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sesli  okuma sırasında  el-göz-

dil koordinasyonu sağlayama-
ması

B) Bilişsel olgunlaşma düzeyinin 
pasajı anlamak için yetersiz ol-
ması

C) Tek yönlü sınıflama yapmak ko-
nusunda yetersiz olması

D) Okuma becerisinin özelden öze-
le akıl yürütmeye dayanması

E) Sesli ve doğru okumaya kon-
santre olduğunda anlamı kodla-
yamaması
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3. İlköğretim ikinci kademe birinci sı-
nıflara fen ve teknoloji dersi veren 
Gülşen Öğretmen, “hayvan ve bit-
kilerde hücre yapısı” konusunu iş-
lemektedir. Dersin sonunda “Bitkiler 
fotosentez yapmasaydı bu durumun 
diğer canlılara ne tür etkileri olurdu? 
Tabiatta neler değişirdi?” diye bir 
soru sormuştur. Öğrencilerin hiçbiri 
soruya etkili bir cevap veremeyince 
öğretmen kendisi birkaç cümleyle 
konuyu açıklamıştır.
Piaget’nin bilişsel kuramına göre 
öğrencilerin sorulan soruya doğru 
cevap üretememesi aşağıdakiler-
den hangisiyle doğrudan ilişkili-
dir?
A) Bu yaş grubunda özelden özele 

akıl yürütmenin hâkim olması
B) Somut işlemlerin sonunda tü-

mevarımsal düşünmenin oluşa-
maması

C) Bu yaş çocuklarında metabiliş-
sel bakış açısının gelişmemesi

D) Bu yaşın özelliği olarak tersine 
çevirmenin becerilememesi 

E) Bu yaş gruplarında varsayımsal 
düşünmenin başarılamaması

4. J. B. Watson bir çalışmasında şun-
ları söylemektedir: “Bana bir düzine 
sağlıklı çocuk verin ve onları yetiş-
tirebileceğim kendi özel şartlarımı 
oluşturun, sizi temin ederim ki, içle-
rinden  gelişigüzel seçeceğim her-
hangi bir tanesini istediğim konuda 
uzman yaparım. Doktor, avukat veya 
sanatçı...”
Yukarıdaki sözler Watson’ın insan 
gelişiminde hangi faktörü birinci 
plana çıkarttığını göstermektedir?
A) Genetik yapı
B) Fenotip 
C) Çevre
D) Tarihsel zaman faktörü
E) Olgunlaşma
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5 - 6. soruları aşağıdaki pragra-
fa göre cevaplayınız.

Lisede öğretmen olan Canan Hanım 
ve Özgül Hanım ders sonrası birlikte 
sohbet etmektedirler 
Canan Öğretmen: Bu ergenlerle 
nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. 
Gelişimlerinin bir yansıması olarak 
hormonal durumlarını, bunalımlarını, 
heyecanlarını anlayabiliyorum. Ama 
derse ilgisizliklerini anlayamıyorum. 
Dönemleri benlik ve kişiliklerini et-
kiliyor olabilir. Ama bu durumda 
derslerini etkileyecek bir şey yok. 
Anlamsızca dersleri savsaklıyor-
lar. Bunalımları kendilerine kalsın. 
Derslerine çalışsınlar.
Özgül Öğretmen: Dediklerinizin bir 
bölümüne katılıyorum. Ama topye-
kün bakmamak lazım. Hepsinin bu-
naldıkları noktalar farklı ve çözümleri 
de farklı olabilir. Hepsini ayrı ayrı an-
lamaya çalışmamız gerekir. 

5. Yukarıdaki diyalogları dikkate al-
dığımızda Canan Öğretmen’in yo-
rumlarının hangi gelişim ilkesini 
göz ardı ettiğini söyleyebiliriz?

A) Gelişim nöbetleşe devam eder. 
B) Gelişim baştan ayağa, içten dışa 

doğrudur.
C) Gelişim kalıtım ve çevrenin kar-

şılıklı etkileşimine dayanır.
D) Gelişim bir bütündür.
E) Gelişim genelden özele doğru-

dur.

6. Özgül Öğretmen’in görüşleri han-
gi psikoloji akımı ve yöntemi ile 
uyum göstermektedir?

A) Davranışçı - Pekiştirme
B) Hümanist kuram - Fenomenolo-

jik yaklaşım
C) Psikoanalitik kuram - Savunma 

mekanizmaları 
D) Bilişsel kuram - Bilişsel terapi
E) Yapısalcılık - İçe bakış

7. Aynı insanları boylamsal araştırma 
içinde 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 yaş-
larında inceleme imkânımız olsaydı; 
okudukları kitap, sevdikleri müzik, 
beğendikleri sanatçı yönünden ilgi-
lerinin zaman içinde çok değiştiğini 
gözlemlerdik.
Aynı bireyin onar yıllık periyotlar-
da ilgi, tutum ve davranışlarının 
değişmesinde aşağıdaki faktör-
lerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yaşantı
B) Bilişsel yapılar
C) Olgunlaşma
D) Tarihsel zaman etkisi
E) Türe özgü hazırbulunuşluluk




