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1. Program geliştirme bir araştırma geliştirme sürecidir. 
Soru, okul düzeyindeki program geliştirme çalışmala-
rının görünümü ile ilgilidir. “B” seçeneği dışındaki ça-
lışmalar, okul düzeyinde program geliştirme adına yapı-
labilecek işlerdendir. “B” seçeneğinde ifade edilen iş i-
se, öğretmenlerin öğretim sorumluluklarıyla ilgilidir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
2. Bir ders süresi içinde planlanan hedefin / hedeflerin 

(kazanım / kazanımların) bireye nasıl kazandırılacağını 
gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plana ders prog-
ramı denir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
3. Okulun kuruluş felsefesi Esasicilik olduğuna göre, bu 

eğitim akımıyla örtüşen felsefeye sahip öğretmenlerin 
seçimi uygun olacaktır. I. öğretmen bireylerin ilgilerini 
temele alıp problem çözme ve etkin katılımı kullandı-
ğından ilerlemeci, II.  ve III. öğretmen mutlak doğruyu 
esas aldığından; zorlama ve sıkı çalışma ile öğrenme-
nin gerçekleştiğini savunarak alıştırmayı, ezberi ve tek-
rarı önemsediğinden Esasicidir. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
4. Öğretmen adaylarının benimsedikleri temel felsefe ve 

eğitim felsefeleri verilen bilgiler doğrultusunda; 
 

 Temel Felsefe  Eğitim Felsefesi 

l. Öğretmen Pragmatizm  İlerlemecilik 

ll. Öğretmen Realizm  Esasicilik 

lll. Öğretmen Realizm  Esasicilik 

 (Cevap D) 

5. “A” seçeneğinde doğrusal, “C” seçeneğinde modüler, 
“D” seçeneğinde piramitsel, “E” seçeneğinde çekirdek 
yaklaşım benimsenmiştir. “B” seçeneği, sarmal yakla-
şımı tanımlamaktadır. Sarmal yaklaşımda eski konular, 
yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. Her tekrar aynı 
tekrar değil, her tekrar daha geniş ve ayrıntılıdır.   

(Cevap B) 
 
 
 
6. Program değerlendirmecilerinin sonuçlardan çok prog-

ramın etkinlikleri ve uygulama süreçleriyle ilgilenerek 
daha çok nitel veriler toplaması Stake’in Tepki Değer-
lendirme diğer adıyla Gereksinime Yanıt Veren değer-
lendirme modelinde söz konusudur. “A” seçeneğinde 
hedefler, “B” seçeneğinde program tasarının tüm öğele-
ri ayrı ayrı, “C” seçeneğinde öğretmen, öğrenci, yönetici 
ve sıradan vatandaşlardan, “E” seçeneğinde ise prog-
ram geliştirme süreçlerinin tüm aşamalarından ayrıntılı 
veri toplanır.  

(Cevap D) 
 
 
 
7. “A” seçeneğinde dile getirilen hedef, bir kurumun hedef-

leri arasında yer alabilir. Bunun için ancak genel hedef 
olarak nitelenebilir. İyi vatandaş yetiştirme; bireyleri ya-
şama hazırlama; kültürü aktarma; yapıcı ve yaratıcı bi-
reyler yetiştirme Türk Milli Eğitim Sisteminin uzak hedef-
leri arasında gösterilebilir.  

(Cevap A) 
 
 
 
 

8. Sorunun açıklamasında dile getirilen ve yapılandırma-
cılıkta önemle üzerinde durulan konular yaşantı mer-
kezli program tasarımlarının da benimsediği özellikler-
dir. Şöyle ki, yaşantı merkezli tasarımlarda, öğretim sü-
reci sırasında program geliştirilmeye başlanır. Öğret-
menler, her öğrencinin gerçek eğitim ihtiyacını uygula-
mada saptayarak giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
Bu yaklaşımda önceden hazırlanmış bir program yoktur, 
program eğitim ortamında uygulama sırasında öğrenci-
lerle birlikte hazırlanır.  

(Cevap B) 
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9. Açıklama varsayıma dayalı ve olasılık içerdiği için 
kullanılan yaklaşım analitiktir. Uzmanların ortak gö-
rüşleri, sistematik ve akılcı bir yaklaşımla belirlendiği 
için de Delphi tekniği kullanılmıştır. Delphi genellikle 
analitik yaklaşımla birlikte kullanılır.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
10. İlkeler bilgisi bilgi, ilkelerin nedenlerini açıklama kavra-

ma, ilkeleri kullanabilme ise uygulama düzeyindedir. 
Farklı ders planlarını inceleyerek bir ders planında bu-
lunması gereken öğeleri belirleme analiz; derste vurgu-
lanan ilkelerden bağımsız özgün bir ders planı hazır-
lanmış olsaydı sentez düzeyine erişilebilirdi.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
11. Öğrenme eksiklikleriyle ilgili ödev vermek ve akran 

etkileşimini sağlamak; derse ayrılan süre tamamlandığı 
için alıştırma ve tekrar gibi ek çalışmalara yer vermek; 
bir sonraki dersin planını aksatacağı düşüncesiyle öğ-
retmenin etüt gibi çalışmalara girişmesi doğru olmaya-
caktır. Her ders planının giriş etkinlikleri içinde yer alan 
gözden geçirme bölümü, “Ne öğrenilecek?”, “Nasıl öğ-
renilecek?” sorularının yanıtlandığı bir bölüm olmanın 
yanında, önbilgilerin sorgulandığı ve bu bağlamda yeni 
ders için gerekli öğrenme eksikliklerinin de giderildiği bir 
aşamadır.  

(Cevap D) 
 
 
 
 

12. Programın hedeflerini belirleme ihtiyaç analizi çalışması 
sonrasında program tasarısı hazırlanırken belirlenir. Di-
ğer seçeneklerde verilen amaçlar, hazırlanan tasarının 
denenmesi ve uygulanması; bu çalışmalara paralel ya-
pılan değerlendirme işlemlerinin sonunda gerçekleştiri-
lir. Diğer bir ifade ile hedef belirleme, değerlendirme sü-
reçlerinde değil, değerlendirmeden daha önce gerçek-
leştirilen bir çalışmadır.  

(Cevap A) 

13. Beyin temelli öğrenmenin üç ana koşullarından olan 
rahatlatılmış uyanıklıkta huzurlu ve tehditten uzak bir or-
tam gereklidir. Öğrenmenin üst düzeyde olması için gü-
venli risk alımına imkan veren bir ortama ihtiyaç vardır. 
Bunun içinde eleştiriden uzak bir uygulama olan beyin 
fırtınası tekniği kullanılmalıdır. 

(Cevap C) 
 
 
 
14. Millet Mekteplerinin açılmasıyla birlikte yaş sınırı göze-

tilmeksizin herkes eğitime katılabilmiştir. Millet Mektep-
leri günümüzdeki yaşam boyu öğrenme uygulamalarıyla 
benzerlik göstermektedir. Yaşam boyu öğrenme örgün 
ve yaygın eğitimi kapsayan, yaş sınırlaması olmayan bir 
yaklaşımdır. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
15. Eğitim - öğretim etkinliklerinin en az zaman, en az emek 

ve enerji harcanarak, en yüksek biçimde düzenlenmesi 
eğitim-öğretim ilkelerinden ekonomiklik ilkesi ile açıkla-
nır. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
16. Yapılandırmacı öğretmen, açık fikirli, çağdaş, kendini 

yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alandır. “Öğ-
retici” yerine “ortam düzenleyici”, “yönlendirici” ve “ko-
laylaştırıcı” rollerine sahiptir. Bu açıdan A seçeneği ya-
pılandırmacı öğretmen tanımına uygun olmayan bir ö-
zelliktir. 

(Cevap A) 
 
 
 
17. “İşbirlikli öğrenmenin anlamı nedir?” sorusuna verilen E 

seçeneğindeki “Öğrencilerin bireysel amaçlarını grup 
içinde yapabilme olanağıdır.” cevabının işbirlikli öğren-
me ilkelerine ters düşmekte olduğu görülür. Öğrenciler 
bireysel amaçlar için değil ortak amaçlar doğrultusunda 
etkinliklere katılır. 

(Cevap E) 
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18. Gerçek yaşam koşullarının bulunmadığı, maliyetin 
yüksek, gerçek yaşam koşullarının tehlikeli olduğu du-
rumlarda benzetim yoluyla yerine yapay olanı konur. 
Benzetim tekniğinde öğrenci gerçeğin bir modeli üze-
rinde ya da bilgisayar ortamında oluşturulmuş benze-
timler üzerinde çalışır. Soruda da deprem öncesi, anı ve 
sonrasında neler yapılması gerektiği okulun tüm tekno-
lojik donanıma sahip olmasından dolayı benzetim tekni-
ğiyle öğretilebilir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
19. Öğretimde deneyim kazandırmak amacıyla yapılan 

küçük bir ders uygulaması olan mikro öğretim, ilk kez 
1960’lı yıllarda öğretmen eğitiminin niteliğini artırmak 
amacıyla geliştirilmiştir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
20. Tam öğrenme modelinde hızlı öğrenen ve öğreneme-

yen öğrenci vardır görüşü yatmaktadır. Her öğrenciye 
ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilir ve yüksek 
nitelikli öğretme hizmeti sağlanırsa beklenen öğrenme 
düzeyine ulaşılabilir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
21. Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bireysel ya da 

gruplar halinde, orijinal bir konu veya bir problemle ilgili 
olarak, okul içinde ve dışında araştırmalar yapmalarını 
sağlayan ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çeşitli 
ürünlerin çıkmasını sağlayan kapsamlı bir öğrenme yak-
laşımıdır. 

(Cevap B) 

22. Ev ödevlerinin verilme amaçları ve ev ödevlerinin sahip 
olması gereken özellikler A, B, D ve E seçeneğinde ve-
rilmiştir. Öğrencilere sınıfta tamamlayamadıkları çalış-
maları tamamlama fırsatı sağlamak ev ödevlerinin ama-
cı değildir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
23. Bedensel zeka → Gösterip yaptırma 
 Kişilerarası zeka → İşbirlikli öğrenme 
 Kişisel zeka → Bireyselleştirilmiş öğretim  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
24. – Öğretmenin sınıfa geç girmesi ve özür dileyerek 

geç kalma sebebini açıklaması dikkat çekmedir. 
 – Bu dersimizin sonunda hem biz çevremizi daha iyi 

tanıyacağız hem de diğer kişilere yolları daha kolay 
tarif edebileceğiz demesi güdülemedir. 

 – Bugün ana yönleri ve hayatımıza etkilerini öğrene-
ceğiz demesi hedeften haberdar etmedir. 

 – Öğretmenin sorularına doğru cevap veren öğrenci-
lere teşekkür etmesi de pekiştirmedir.  

 Örnek olaya baktığımızda ön koşul öğrenmelerin hatır-
latılmasıyla ilgili bir durum yoktur. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
25. Balık kılçığı diyagramı neden - sonuç ilişkisi çıkarmayı 

hedefleyen bir uygulamadır. Böyle bir etkinliğin gerçek-
leştirilmesi öğrencilerde yaratıcı düşünme, analiz ve 
sentez yeteneği, bir problemi çeşitli yönleriyle görme ve 
sorun üzerinde yoğunlaşmayı sağlamada en etkili so-
nuçları verir. 

(Cevap B) 
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26. Öğrencilerin, olayları, nesneleri gerçek biçimleriyle 
görmeleri gözlem tekniği ile mümkündür. Zeynep Öğ-
retmen öğrencilerin daha çok duyu organlarını kullan-
malarını amaçladığı için gözlem tekniğini kullanmalıdır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
27. Gagne’nin öğretim etkinlikleri modeline göre öğrenme 

ürünleri: 
 – Zihinsel (entelektüel) beceriler 
 – Sözel bilgiler 
 – Tutumlar 
 – Psikomotor beceriler 
 – Bilişsel staratejiler 

(Cevap C) 
 
 
 
 
28. Yansıtıcı öğretim, başkalarına önem vermeyi ön plana 

çıkaran, öğretimde yapılandırmacılığı esas alan bir sor-
gulama yaklaşımıdır. Öğrenci duygularını ve yetenekle-
rini ön plana çıkaran, öğrenci öğretmen iletişimini artı-
ran, kişilerin kendi yetenek ve ilgilerini keşfetmesini sağ-
layan bir yöntemdir. 

(Cevap B) 
 
 
 
29. Yaratıcı düşünen bireyleri yetiştirmek için öğretmenlere 

önemli görevler düşmektedir. Başarı notlarına gereğin-
den fazla önem verilmesi yaratıcı davranışları teşvik ve 
geliştirilmesiyle ilgisi yoktur. Bu durum öğrencilerin sa-
dece yüksek başarı notlarını nasıl elde edebileceklerine 
odaklanmalarını sağlar. 

(Cevap E) 
 
 
 
30. Mert Kolb’ün öğrenme stillerinden yansıtıcı gözlemin 

özelliklerini göstermektedir. Bu kişiler algıları ile öğrenir, 
gözlem yapar ve içe dönüktür. 

(Cevap B) 

31.  Konu alanı uzmanı bir grubun önceden belirtilmiş bir 
konuyu dinleyici grubu önünde, bir yöneticinin başkanlı-
ğında samimi bir hava içinde tartışması olarak tanımla-
nan tartışma tekniği paneldir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
32. Birtakım durum ve olayların konuşma ve hareket ile 

hayali bir ortam içinde canlandırılmasına drama denir. 
Drama tekniği çekingen ve içedönük öğrencilerin sosyal 
gelişimleri için yararlıdır. Drama çocukları neşelendirdi-
ği, umut ve iyimserlik duyguları yarattığı için özellikle 
okul öncesi eğitimde tercih edilir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
 
33. Araştırma - inceleme yoluyla öğretim stratejisinde 

öğrencilere bilimsel ve bağımsız düşünme, problem 
çözme becerileri gibi üst düzey bilişsel becerilerin ka-
zandırılması hedeflenir. Ancak içeriğin aktarılması ve 
sunulması sunuş yoluyla öğretim stratejisinde gerçek-
leştirilir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
34. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, yaş, cinsiyet, 

hazırbulunuşluk düzeyleri öğretmenlerin yöntem ve tek-
nik seçimini etkiler. Öğretmenin sınıfa yönelik toplu öğ-
retim yöntemlerini uygulaması öğrencileri arasındaki bi-
reysel farklılıkları dikkate almadığını gösterir. 

(Cevap E) 
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35. Önemli ve temel konularda düşünce zenginliği ve uzla-
şım gereken konularda kişilerin bir araya gelip iletişim 
kurmasını, yaratıcı bir şekilde düşünmesini, fikirlerini 
rahatça paylaşıp söylenebilmesini, bunların özlü bir şe-
kilde not edilip benzerlik ve birbirlerini tamamlamalarına 
göre sentezlenmesini, çalışma sonrasında da sonuçla-
rın etkili bir şekilde raporlanmasını sağlayan düşünme, 
problem çözme ve karar alma tekniği workshop 
(çalıştay) tır. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
36. Soruya baktığımızda A, C, D ve E seçenekleri görüş 

geliştirme ve münazara arasındaki farkları gösteren 
yanlış ifadelerdir. Münazarada görüşler iki zıt uçtadır ve 
grup üyeleri sürecin sonuna kadar bu düşüncelerini sa-
vunurlar. Görüş geliştirmede ise tüm sınıf sürece aktif 
olarak katılır. Sınıfta iki uç görüş arasında bir yerlerde 
bir görüş savunanlarda vardır. Öğrenciler istedikleri za-
man bu görüşlerini değiştirebilirler. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
37. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi 

öğretmenlerin öğretim araç ve materyal seçimlerini etki-
leyen bir özellik değildir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 

38. Öğretmen sınıf ortamında olumsuz bir durum ortaya 
çıktığında onaylanmayan davranışı hedef almalı, öğ-
rencinin kişiliğini hedef almamalıdır. Öğretmen öğrenciyi 
suçlayıcı davranmamalı, rencide etmemeli, istenmeyen 
davranışın dışında diğer davranışlarına veya kişiliğine 
ilişkin eleştirilerde bulunmamalıdır. 

(Cevap A) 

39. Öğretmenlerin problem çözme yöntemlerini sınıflarında 
etkili olarak kullanabilmeleri için dikkat etmeleri gereken 
hususlar vardır. Bunlar: 

 – Seçilen problem durumu öğrencinin ilgisini çekebil-
melidir. 

 – Problem durumu gerçek hayattan seçilmeli ve 
öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. 

 – Problemi öğretmen çözmemeli öğrencilere rehberlik 
yapmalıdır. 

 – Problemin birden fazla çözüm yolu olmalıdır. 
(Cevap D) 

 
 
 
 
 
40. Sınıf içi kuralların belirlenmesinde dikkat edilmesi gere-

ken hususlardan birisi de; öğrencilere kuralların neden 
önemli olduğu ve bu kurallara uymanın kendileri için ya-
rarları anlatılmalıdır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
41. Bilgisayar destekli öğretim duyuşsal ve psikomotor 

amaçları kazandırmada etkili değildir. 
(Cevap C) 

 
 
 
 
 
 
 

42. Öğretmen soruyu öncelikle sınıfa yöneltip ardından 
kişiyi seçmeliyken soruyu direkt Furkan’a sormuştur. 
Furkan soruyu eksik cevapladığında ise onu rencide 
edecek bir biçimde davranmış ipuçları vererek eksik 
yanıtı tamamlamak yerine bir başka kişiye söz hakkı 
vermiştir. 

(Cevap E) 
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43. Bir ölçme sonucunun eşit oranlı ölçek düzeyinde olması 
için; birimlerin eşit ve sıfırın mutlak (yokluğu ifade eden) 
olması gerekir. Başarı ve izleme testlerinde bir öğrenci-
nin teste sıfır puan alması; hiçbir soruyu yanıtlayama-
ması, kopya çekmesi ya da sınava girmemesi anlamına 
gelebilir. Fakat öğrencinin o testle ölçülen özelliklerden 
hiçbirine sahip olmadığı anlamına kesin olarak gelmez. 
Bu nedenle bu testlerden elde edilen sıfır mutlak sıfır 
olmaz. Başarı ve izleme testleri ile mutlak sıfır elde edi-
lemediği için bu testlerle oran ölçeğinde ölçme sonucu 
da elde edilemez. Bu nedenler sorunun doğru yanıtı “E-
şit Oran”dır.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Seçme testleri tanıma-yerleştirmeye dönük değerlen-

dirme için, izleme testleri biçimlendirme yetiştirmeye 
dönük değerlendirmede, başarı testleri ise düzey be-
lirleyici-değer biçmeye dönük değerlendirmede kulla-
nılır.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Soruda verilen açıklamada teknik ve başarı değişkendir. 
Çeldiricilerde verilen konu ve grup birer değişken değil-
dir. Kullanılan tekniğe göre başarının farklılaşması söz 
konusudur. Bu durumda teknik başarının farklılaşma 
nedeni olur. Neden değişkeni bağımsız değişkendir. Di-
ğer yandan başarı bir sonuç değişkeni olduğundan ba-
ğımlı değişkendir. Dolayısıyla teknik bağımsız, başarı 
ise bağımlı değişkendir.  

(Cevap D) 

46. Bir testin aynı öğrencilere farklı zamanlarda iki kez 
uygulanması ile elde edilen güvenirlik katsayısına test-
tekrar test güvenirliği denilir. Test-tekrar test güvenirliği 
testin farklı zamanlarda kararlı ölçmeler yapabilme dü-
zeyini gösterir. Diğer yandan bir testin ve paraleli olan 
bir testin aynı gruba uygulanması ile elde edilen güve-
nirliğe paralel (eşdeğer) testler güvenirliği adı verilir. Pa-
ralel testler güvenirliği, bir testin paraleli ile tutarlı ölç-
meler yapıp yapmadığını gösterdiğinden tutarlılık anla-
mındadır.   

(Cevap B) 
 
 
 
 
47. Özellikle ön koşul ilişkisinin yoğun olduğu derslerde 

konu ya da ünite sonunda o konu ya da ünitedeki tüm 
davranışları ölçen ve adına izleme testi denilen bir test 
kullanılır. Bu test ile her bir öğrencinin öğrenme eksiklik-
leri belirlenerek giderilmeye çalışılır. Öğrenme eksiklik-
lerinin belirlenmesi için yapılan bu değerlendirmeye bi-
çimlendirici ya da biçimlendirme-yetiştirmeye dönük de-
ğerlendirme adı verilir.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
48. İzleme testlerinde konu ya da ünitenin kapsamındaki 

tüm davranışların teste alınması gerekir. Konu ya da 
ünite kapsamındaki tüm davranışların teste bir soru ola-
rak alınması ve bu amaçla belirtke tablosunun kullanıl-
ması kapsam geçerliğini sağlar.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
49. Bir testteki soru sayısı arttıkça o testle elde edilen 

ölçme sonuçlarının duyarlılığı arttığı için güvenirlik artar. 
Diğer yandan testteki soruların seçenek sayısı arttıkça 
şans başarısı azalacağından da güvenirlik artar. Hem 
soru sayısı hem de seçenek sayısı fazla olan testin gü-
venirliği soru sayısı ve/veya seçenek sayısı az olana 
göre daha güvenilir olur. Bu durumda en güvenilir olan-
dan en az güvenilir olana doğru sıralama şöyledir.  

(Cevap E) 
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50. Yazılı yoklamalarda ve sözlü sınavlarda bir sınav süresi 
içinde az sayıda soru sorulabilir. Bu nedenle konu sayı-
sının ve ölçülecek davranışların az olması durumunda 
yazılı yoklamalar ve sözlü sınavlar kapsam geçerliğini 
sağlayabilirler. Aynı zamanda yazılı yoklamalar ve sözlü 
sınavlar analiz, sentez ve değerlendirme basamağında-
ki davranışların yoklanması için geçerli ölçme araçları-
dır. Sınavdan önce soru hazırlamak için gerekli zama-
nın az olması durumunda, soru hazırlamanın kolay ol-
ması yazılı ve sözlü sınavları daha kullanışlı yapar. Di-
ğer yandan sınavda öğrencilerin soru başına yanıt ver-
me süreleri yazılı ve sözlü sınavlarda diğer sınavlara 
göre daha uzundur ve bu nedenle sınav süresinin uzun 
olması gerekir. Sınav için uzun bir cevaplama süresinin 
olması durumunda yazılı ve sözlü sınavlar diğerlerinden 
daha kullanışlı olur. Bu nedenlerle sorunun doğru yanıtı 
yazılı yoklamalar (II) ve sözlü sınavlardır (IV).  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
51. Bir ölçme aracındaki soru sayısının artırılması ölçme 

konusu olan kapsamın daha iyi örneklenmesine olanak 
verir. Böylelikle kapsam geçerliği sağlanabilir. Aynı za-
manda bir ölçme aracının soru sayısının artmasına bağ-
lı olarak, o araçla elde edilen ölçme sonuçlarının duyar-
lılığı da artacağından güvenirlik artar. O halde yazılı 
yoklamalarda çok soru sorabilmek için yanıtları kısa ve 
sınırlandırılmış soruların kullanılması suretiyle soru sa-
yısının artırılması hem geçerliği hem de güvenirliği artı-
rır.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
 
52. Bir testin hazırlanmasının kolaylığı, hazırlayıcıdan 

beklediği bilgi, uygulanması ve puanlanmasının ko-
laylığı kullanışlıkla ilgilidir. Diğer yandan kısa cevaplı 
testler bilgi, kavrama ve uygulama basamağındaki dav-
ranışların ölçülmesi için geçerlidir.  

(Cevap A) 

53. Bağıl ölçütte; ölçütün miktarı ölçme sonuçlarından 
çıkarılır. Mutlak ölçüt ise ölçme işlemi yapılmadan önce 
miktarı belli olan ölçüttür. Sınıf ortalamasının ölçüt ol-
ması durumunda ortalama ancak ölçme işlemi yapıldık-
tan sonra, ölçme sonuçlarına dayalı olarak belirlendi-
ğinden bağıl ölçüt olur. Testteki soruların belli bir yüz-
desinin doğru yapılmasının ölçüt olması; ölçme işlemi 
öncesinde kaç tane doğru yapılmasının belli olması, 
yani ölçütün miktarının belli olması nedeniyle mutlaktır. 
Başarı bakımından ilk yüzde 20’lik dilime girilmesi için 
kaç puanın alınması gerektiği önceden belli değildir. 
Başka bir ifade ile kaç puan alınırsa ilk yüzde 20’ye giri-
leceği belli değildir. Ancak bu ölçme sonuçları belli ol-
duktan sonra öğrenciler başarılarına göre sıralanarak ilk 
yüzde 20’lik gruba girenler belli olabileceğinden bağıl 
ölçüt söz konusudur.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
54. Soruda belirtildiği gibi; sınav kaygısı olmayan ya da 

kaygı düzeyi çok düşük olan öğrencilerin motivasyonu 
düşük olduğundan testteki soruları umursamayıp 
rastgele işaretleyeceklerdir. Dikkatsizlik ya da motivas-
yon düşüklüğü ile testteki soruların rastgele işaretlen-
mesi rastgele (tesadüfi) hatalara neden olacağından 
güvenirlik düşer.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
 
55. Tümel (portfolyo) değerlendirmede öğrencilerin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda seçilen konuda uzun süreli 
olarak yaptıkları çalışmaların bir dosyada toplanması 
söz konusudur. Bu dosyada öğrencinin öğrenmelerine 
ilişkin tüm kanıtlar yer alır. Bu kanıtlardan bazıları öğ-
rencilerin öğrenmelerine dayalı olarak ortaya koydukları 
özgün ürünler şeklindedir. Bu özgün ürünler hem sentez 
basamağı davranışlarının kazanılmasına hem de değer-
lendirilmesine olanak verir. 

(Cevap A) 
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56. En yüksek standart hataya sahip olan test; standart 
sapması en büyük,  güvenirliği ise en küçük olan testtir. 
Testlerden C seçeneğinde verilenin hem standart sap-
ma en büyüktür hem de güvenirlik en küçüktür.  

(Cevap C) 
 
 
 
57. Bir testin ortalama güçlüğü tüm grubun başarı düzeyini 

gösterir. Bir testtin ortalama güçlüğü 1’e yaklaştıkça 
grubun başarısı yükselirken, 0’a yaklaştıkça grubun ba-
şarısı düşer. Bu durumda her bir ders için testlerin orta-
lama güçlüğünün hesaplanması gerekir. Testin ortala-
ma güçlüğü testin ortalamasının soru sayısına bölümü 
ile hesaplanır. Her ders için testin ortalama güçlüğü he-
saplanır. 

 Testin ortalama güçlüğü 1’e en yakın olan tarih der-
sinde uygulanan testte öğrenciler en yüksek başarıya 
ulaşırken, testin ortalama güçlüğü 0’a en yakın olan 
coğrafya dersinden uygulanan testte öğrencilerin ba-
şarıları en düşüktür.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
58. Tepe değer (mod) bir puan dağılımında en yüksek 

frekansa sahip olan puandır. Soruda verilen tablonun i-
kinci sütunu frekansları verdiğinden, bu sütunda en 
yüksek frekans olan 6 bulunur. Frekansı 6 olan puan ise 
15 tepe değerdir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 

59. Ortanca (medyan) sıralanmış bir puan dağılımında tam 
ortaya düşen puandır. Toplam frekans sütununun son 
satırı toplam veri sayısını gösterir. Bu puan dağılımında 
37 veri bulunduğundan veri sayısı tektir. Veri sayısının 
tek olması durumunda (n + 1)/2 ’inci sıradaki puan or-
tanca olur. Veri sayısı (n) 37 olduğuna göre  
(37 + 1)/2 = 19 ’uncu sıradaki puan ortanca olur. Top-
lam frekans sütununda 19. sıradaki veri 22’nin bulundu-
ğu yerde olduğundan buna karşılık gelen 15 ortanca o-
lur.  

(Cevap B) 

60. Madde güvenirlik indeksi, madde standart sapması ve 
madde ayırt edicilik indeksinin çarpımına eşittir. Madde 
güvenirliğinin yüksek olması o maddenin ayırt edicilik 
indeksinin ve/veya madde standart sapmasının büyük 
olmasına bağlıdır. Madde standart sapması ve madde 
ayırt edicilik indeksi diğerlerinden daha büyük olan 
maddenin madde güvenirliği de diğerlerinden daha bü-
yük olur. Seçenekler içinde en büyük madde ayırt edici-
liğinin (rjx=0,80) ve en büyük madde standart sapması-
nın (sj=0,50) birlikte verildiği B seçeneğinde madde gü-
venirliği en büyük olur. Ayrıca tek tek madde güvenirlik 
indeksleri; madde ayırt edicilik indeksleri ile madde 
standart sapmalarının çarpımı ile aşağıdaki gibi buluna-
rak da en büyük güvenirliğin B seçeneğinde verilen 
maddeye ait olduğu bulunabilir.  

 p rjx sj  rj 

A) 0,50 0,40 0,50  0,40.0,50=0,20
B) 0,50 0,80 0,50  0,80.0,50=0,40
C) 0,40 0,50 0,49  0,50.0,49=0,24
D) 0,70 0,40 0,46  0,40.0,46=0,18
E) 0,80 0,80 0,40  0,80.0,40=0,32

(Cevap B) 
 
 
61. Gelişim, olgunlaşmayı da içeren, doğum öncesinden 

başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreci 
açıklar. Bu yönüyle her olgunlaşma aynı zamanda geli-
şimdir, ancak her gelişim olgunlaşma değildir. Gelişim sü-
recinin etkileri bireysel farklılıklardan ötürü bireyden bire-
ye farklılaşabilir. Gelişim süreci tek yönlüdür, daima ileriye 
doğrudur. Kural olarak, gelişimin hızı ve yönü önceden 
tahmin edilebilmektedir. Bir dönemde gerçekleştirileme-
yen davranışlar telafi edilemez, diğer özelliklerle ilişki i-
çinde kazanılabilirler. 

 (Cevap A) 
 
 

62. Havighurst’a göre, gelişim görevi her birey için biriciktir. 
Yani her birey bir gelişim görevine kendine göre anlam 
yükler. Gelişim görevi her evrede saf biçimde ortaya çı-
kar, herhangi bir belirsizlik ya da bulanıklık söz konusu 
değildir. Bireysel büyüme ve gelişme yaşam boyu de-
vam eder. Çözümlenen bir görev, daha sonraki evrede 
biraz farklı bir biçimde tekrar ortaya çıkabilir. 

 Kişisel bağımsızlığa ulaşma 6-12 yaş arasında gerçek-
leşir. Artık kendi davranışlarını başlatma ve yönlendir-
me ile ilgili kararları alarak bunları uygular. 

(Cevap C) 
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63. “Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken 
dönemler vardır. İlgili davranış ilgili dönemde kazanıl-
madığı zaman, daha sonraki dönemlerde telafi edile-
mez veya kazanılması zor olur. Bu dönemlere kritik dö-
nem denir.” (Bacanlı, 2007) 

 Kedilerin görme duyuları için 3 – 15 hafta kritik dönemdir. 

(Cevap D ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Bireyler gündelik yaşamda çok sayıda role sahiptir. 

Bazen bu rollerden ikisi aynı anda bireyin karşısına çı-
karak, (hem öğretmeniyim, hem annesiyim örneğinde 
olduğu gibi) rol çatışmasına yol açabilir. Anahtar statü 
ise, bireyin duruma göre baskın olması gereken rolüdür. 
Annenin sınav kâğıdını değerlendirirken anahtar statü-
sünün öğretmen olması gerekir. Bu nedenle, anahtar 
statüye uygun bir davranış söz konusu değildir. Örnekte 
Sevinç Öğretmen rol çatışması yaşamıştır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65. Bireyin yaptığı şey için gerçek nedenden başka bir neden 

göstermesi, mazeret üretmesi “bahane bulma” şeklinde 
açıklanır. Bir hedefe ulaşamadığımız zaman, ya da süreç 
istediğimiz şekilde gerçekleşmediğinde bundan duydu-
ğumuz hayal kırıklığını hafifletir. (Zaten bunu istemiyor-
dum, zaten böyle yapacaktım vb.) 

(Cevap A) 

66. Çocuğun çizmiş olduğu şekil aşağıdaki gibidir: 

 

 Oysa doğru çizimin aşağıdaki gibi olması gerekirdi: 

 

 Çocuğun gerçekleştirmiş olduğu çizimden de anlaşılabi-
leceği gibi, çocuk henüz üç boyutlu uzayı kavrama ye-
teneğini geliştirememiştir. O halde somut işlemler dö-
neminin başlarındadır ya da başka bir ifadeyle soyut iş-
lemler dönemine henüz ulaşamamıştır. Zaten seçenek-
ler incelendiğinde (A), (B), (D) ve (E) seçeneklerinin 
somut işlemlere, sadece (C) seçeneğinin soyut işlemler 
dönemine ait olduğu görülebilir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
67. Çocuk ağaçlardan bahsederken “Onları kollarını sallar-

ken gördüm.” demiş ve aynı zihninde tasarladığı hare-
keti kendisi de canlandırmıştır. Çocuğun bu durumu 
“animizm” kavramıyla açıklanmaktadır. Animizmin gö-
rüldüğü dönem ise işlem öncesidir. 

(Cevap B) 

 
 
 
 
 
 
68. Erikson’un psikososyal gelişim kuramının ikinci dönemi 

olan özerklik aşamasında çocuğun tek başına yapabile-
ceği etkinlikler desteklenmeli, başarabileceği etkinlikler 
onun yerine yapılmamalıdır. 

 Aşırı sınırlandırma, koruma, kontrol altına alma, azar-
lama çocuğun özerklik duygusunu uygun şekilde gelişti-
rememesine yol açar. Çocuğa seçim şansı verilmeli, tek 
başına yapabileceği etkinliklere onay verilmelidir. 

(Cevap D) 
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69. Erikson, Freud’dan farklı olarak önceki dönemlerde 
kazanılamayan özelliklerin, sonradan kazanılabileceğini 
belirtmiştir. Bununla birlikte, temel güven duygusunda 
olduğu gibi uygun döneminde kazanılamayan özellik, 
olumlu bir şekilde çözümleninceye (yani kazanılıncaya) 
kadar olumsuz şekilde devam eder. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 

70. Ahlaki gerçekçilik (6-11 yaş) döneminde çocuklar kural-
ların değişmezliğine inanır. Onlara göre kurallar çok bü-
yük bir otorite tarafından konmuştur. Kurallara uyma-
manın doğal sonucu ise cezalandırılmaktadır. Herkes 
ortaya çıkan sonucun büyüklüğüne göre cezalandırıl-
malıdır. Bu dönemde ahlaki yargı olayın sadece sonu-
cuna bakılarak yapılır, neden – niyet önemsenmez. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
71. Bruner’a göre bilişsel gelişimin son düzeyi sembolik 

dönemdir.  
 “Çocuk artık bu dönemde etkinlik ya da algının anlamını 

açıklayan sembolleri kullanabilir. Örneğin dil, mantık, 
matematik, müzik vb. alanların sembollerini kullanarak 
iletişim kurabilir.” (Senemoğlu, 2005) 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 

72. Freud’a göre ahlaki yargı ve standartlar, fallik dönemde 
odipal çatışma sonunda ortaya çıkan özdeşleşme so-
nunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle (A) seçeneğinde 
belirtilen açıklama yanlıştır. 

(Cevap A) 

73. Uzun süre pekiştirilmeyen tepkiler söner. Nitekim öğ-
retmenin öğrencisinin davranışını sürekli görmezden 
gelmesi öğrencinin tepkisinde sönmeye yol açacaktır. 
Ancak edimsel sönme sürecinde, davranış sönmeden 
önce artış gerçekleşir. Bir müddet devam eder, daha 
sonra azalır ve sönme gerçekleşir. Açıklamaya en uy-
gun grafik (B) seçeneğinde yer almaktadır. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
74. Sismologlar depremin hemen öncesinde meydana gelen 

olayları inceleyerek, depremi önceden anlayabilecek bir 
yöntem geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışma ile ulaşıl-
mak istenen temel amaç, depremi önceden tahmin etmek, 
yani bir şeyin geleceğini önceden belirlemektir. Bu duruma 
en uygun açıklama olumlu haberciliktir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
75. Bebek arabası başlangıçta herhangi bir tepkiye yol 

açmadığına göre nötr uyarıcı durumundadır. Bir süre 
sonra bebek, bebek arabasına binmenin ardından dışa-
rı çıkıldığını görmekte ve bebek arabasına bir değer 
yüklemektedir. Bebek arabası böylece koşullu uyarıcı 
haline gelmiştir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 

76. Edimsel koşullanma sürecinde tekrar değerli olmakla 
birlikte, öğrenmenin temelini oluşturmaz. Öğrenmenin 
temelinde pekiştirme mantığı yatar. Yani davranıştan 
elde edilen doyum, davranışın devamlılığını sağlamak-
tadır. (Çünkü doyum elde edilmeyen davranışlar tekrar 
da edilmeyecektir.) 

(Cevap C) 
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77. Soruda, çocuğun kedi görünce yolunu değiştirmesinin 
hangi öğrenme yoluna uygun olduğu sorulmaktadır. 
(Eğer kedi görünce korkması ne olduğu sorulsaydı, ce-
vap klasik koşullanma olurdu.) Çocuğun yolunu değiş-
tirmesi kaçınma için uygun bir örnektir. Yani yapılan 
davranış, bilinçli-istemli şekilde gerçekleştirilmiştir. Sü-
reç edimsel koşullanmaya uygundur. 

(Cevap D) 
 

  

 

 

 

 

78. Problemleri ortaya çıkartan düşünce kalıpları, problem-
leri çözmede yetersiz kalmaktadır. Önemli olan yaratıcı 
– üretici düşünmedir. Üretici düşünme yaratıcı çözümle-
rin oluşturulmasını sağlar. Bu durum gestalt kuramını 
akla getirmektedir. Gestalt kuramın öğrenmeye bakış 
açısında kavrama yoluyla öğrenme önemli bir yer tut-
maktadır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
79. Çocuğun yanılgıya düşmesinin nedeni, şapkadan dolayı 

bayanı annesi zannetmesidir. Bir uyarıcıya benzeyen 
diğer uyarıcılara da aynı tepkiyi verme uyarıcı genelle-
mesi olarak açıklanır. 

(Cevap E) 

 
 
 
 
 
 
 
80. Işığa salya koşullaması yapıldıktan sonra, ikincil koşul-

lamayı sağlamak için önce zil, sonra ışık verilmelidir. 
Eğer önce ışık, sonra zil verilirse, köpek zaten ışığa ko-
şullanmış olduğu için ışıkla karşılaştığı an salya tepkisi-
ni verir ve bu yüzden ışık zili engeller. 

(Cevap C) 

81. Birincil pekiştireçlerin pekiştirici değerleri öğrenilmemiş-
tir, doğuştan gelir. (Et, su, çikolata vb. yenilebilir – içile-
bilir ya da elektrik şoku, radyasyon vb. organizmanın 
beden bütünlüğüne direkt olarak zarar verebilir.) Bu a-
çıklama, klasik koşullama sürecinde yer alan koşulsuz 
uyarıcı için de aynen geçerlidir. 

(Cevap E) 
 

 

 

 

82. Organizmanın az sayıda gerçekleştirdiği (ya da gerçek-
leştirmeyi istemediği) bir etkinliğin sıklığını artırabilmek 
için çok sayıda gerçekleştirdiği (gerçekleştirmeyi çok is-
tediği) bir etkinliği pekiştireç olarak kullanma esasına 
dayalı uygulama premack ilkesi dir (Büyükanne kuralı). 

 Oyuncakları toplama (Yapılması istenmeyen etkinlik) 
 Dışarı çıkma (Yapılması istenilen etkinlik) 

(Cevap A) 

 
 
 
 

83. Tepki Analojisi: Organizmanın yeni durumlara ben-
zetmeler yoluyla tepkide bulunması, yeni bir duruma gi-
ren organizmanın benzer önceki durumlarda yarattığı 
tepkileri tekrarlamasıdır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

84. Kısmi pekiştirme tarifesi, sürekli pekiştirme tarifesi 
dışında kalan diğer tüm tarifelere verilen ortak addır. 
(Yani değişken oranlı, değişken aralıklı, sabit oranlı, sa-
bit aralıklı tarifelere kısmi pekiştirme denir.) 

 (B) seçeneğinde açıklanan durum, sürekli pekiştirme 
tarifesini örneklendirdiği için kısmi pekiştirme tarifesi dı-
şında kalır. 

(Cevap B) 
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85. Bilgiyi işleme kuramına göre uyarıcının dış çevreden 
alınması duyusal kayıt, ihtiyaç olduğunda kullanılmak 
üzere saklanması ise uzun süreli belleğin görevleri ara-
sında yer alır. Bunun dışında kalan diğer tüm etkinlikler 
(örneğin öğrenmenin gerçekleşmesi gibi) kısa süreli bel-
lek tarafından yürütülür. 

(Cevap B) 

 
 
 
 
 
 
 
86. Sosyal öğrenme kuramına göre modelin statüsü ve 

gerçekleştirdiği davranışın sonucuyla ilgili aşağıdaki so-
nuçlar ortaya konabilir: 

 Statü yüksek ise  (Davranışın sonucu bilinmiyor) yüksek 
düzeyde taklit 

 Statü eşit ise (Davranışın sonucu olumlu) yüksek dü-
zeyde taklit 

 Statü eşit ise (Davranışın sonucu olumsuz) tekrarın 
hemen kesilmesi 

 Statü düşük ise (Herhangi bir sonuç) tekrar yok dene-
cek kadar az. 

 Görüldüğü gibi davranışın sonucunun olumlu ya da 
olumsuz olması, statünün eşit olduğu durumlarda önem 
kazanmaktadır. Çünkü statü yüksek iken sonuç önem-
senmeksizin taklit düzeyi yüksek, statü düşük iken so-
nuç önemsenmeksizin taklit düzeyi düşüktür. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
 
87. Olumsuz pekiştirme, ortamda var olan istenmeyen bir 

uyarıcının ortamdan çıkartılması ya da istenmeyen bir 
durumla tekrar karşılaşmamak için yapılan etkinliklerdir. 

 (C) seçeneğinde, yaramazlık yaptığı için çikolatasını 
yemesine izin verilmeyen çocuğa uslu durunca çikola-
tasını yemesi için izin verilmiştir. Yani çocuk istemediği 
bir durumdan (çikolatasını yemesine izin verilmemesi) 
kurtarılmıştır. 

(Cevap C) 

88. Çocukların yapmayı çok istediği etkinlikler (sokak, park, 
tatil, sinema vb.) olumlu pekiştireç olarak değerlendiril-
mektedir. 

(Cevap B) 

 
 
89. İstenen bir davranışa ulaşabilmek için, davranışın 

davranış parçalarına (kademelerine) ayrılarak, her par-
çanın ardından pekiştirme yapılmasına dayalı teknik 
kademeli yaklaşmadır. 

 Soruda da anne önce on, sonra giderek artan süreler 
sonunda oğlunu pekiştirerek, istediği davranışa (40 da-
kika) ulaşmıştır. 

(Cevap D) 
 
 
 

90. Guthrie’nin sonunculuk ilkesine göre organizma bir 
uyarıcıya son olarak hangi tepkiye verdiyse, o uyarıyla 
karşılaştığında yine aynı tepkiyi verir. 

 Buradan yola çıkarak, “istenmeyen davranış sergileyen 
organizmaya bir kez olsun istenen davranış yaptırılmalı” 
sonucuna varabiliriz. Çünkü istenen davranış bir kez ol-
sun doğru şekilde yapılırsa, organizma bir sonraki kez 
yine doğru davranışı yapma eğiliminde olacaktır. 

 Nitekim okuldan eve geldiğinde ellerini yıkamadan 
yemeğe oturan çocuğu azarlamak, kızmak hiçbir işe ya-
ramaz. Çünkü çocuk okuldan geldiğinde ellerini yıka-
madan yemeğe oturmaya devam edecektir. Önemli o-
lan onun yemeğe ellerini yıkayarak oturmasıdır. Çünkü 
sonunculuk ilkesine göre bir kez yemeğe ellerini yıkaya-
rak oturduğunda, sonraki seferlerde yine aynı davranışı 
tekrarlayacaktır. 

(Cevap C) 
 
 
 
91. Sosyal öğrenme kuramına göre pekiştirme, öğrenmenin 

gerçekleşmesi için bir zorunluluk değildir. Bandura ço-
cuklar üzerinde yapmış olduğu bir deneyde pekiştirme 
olması bile sosyal öğrenmenin gerçekleştiğini ispat et-
miştir. Ancak pekiştirilen çocuklar davranışı daha güçlü 
şekilde yapmıştır. 

 Bu nedenle sosyal öğrenme kuramına göre pekiştirme 
öğrenmeyi sağlamaz ama, öğrenilen davranışın gücünü 
artırır. 

(Cevap D) 
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92. Bir davranış, uzun bir müddet belli bir uyarıcı ortamday-
ken pekiştirilirse,  bir süre sonra bu uyarıcı davranışın 
ayırt edicisi haline gelir. Nitekim Hakan tezi için ne za-
man bilgisayar başına otursa sakız çiğnemiştir. Doğal 
olarak bir süre sonra farklı bir amaç için bile bilgisayar 
başına otursa, aklına sakız çiğnemek gelmiştir. Bilgisa-
yar, sakız çiğneme davranışı için ayırt edici bir uyarıcı 
haline gelmiştir. 

(Cevap A) 

 
 
 
 
 
93. Sembolik, sosyal, etkinlik pekiştireçleri ikincil 

pekiştireçtir. Örnekte yer alan boncuk ve gülen adam 
sembolik, gezi ise etkinlik pekiştirecidir ve bu 
pekiştireçler ikincil pekiştireç olarak tanımlanırlar. 

(Cevap C) 

 

 
 
 

94. Duyarlık kazanma, bir uyarıcıya verilen tepkinin artma-
sı, yani bu uyarıcıya etkisinden daha fazla tepkili hale 
gelmektir. 

 Sigara kokusu birçok kişiyi rahatsız eder ancak bu 
rahatsızlık mide bulandıracak hale gelmesi, tepkideki 
artışı açıklamaktadır. Birey sigara kokusuna duyarlık 
kazanmıştır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
 
95. Hull’ün sistematik davranış kuramına göre, organizma 

belli bir davranış için pekiştirildikçe, alışkanlık gücü de 
sonsuza dek artmaya devam eder. Ancak bu artış azala-
rak artış şeklindedir. Çünkü her pekiştirme ile dürtü azal-
makta, haliyle bu dürtüyle eşleştirilmiş pekiştirici uyarıcıya 
olan ilgi de azalmaktadır. Dürtünün azalması, organizma-
nın pekiştirilmesi anlamına geldiği için, dürtüdeki her a-
zalma organizma için ödül niteliği taşımaktadır. 

(Cevap E) 

96. Gerçekle ilişkisi olmayan, tesadüfen yan yana meydana 
gelen iki olay batıl davranışların gerçekleşmesine yol 
açar. Normalde Ahmet Bey’in kravat iğnesi takmasıyla 
(olay 1), toplantısının kötü geçmesi (olay 2) arasında 
hiçbir gerçekçi ilişki olmadığı halde, Ahmet Bey bir daha 
o kravat iğnesini takmayarak batıl davranmaktadır. 

(Cevap A) 

 
 
 
 
 
 
 
97. Bir davranışta bulunmadan önce bu davranışın sonuçla-

rını düşünmek çoğunlukla faydamıza olur (Öngörü ka-
pasitesi) 

 Hatta böylesi davranışlarda bulunan bireylerin elde 
ettiği sonuçları gözlemek, bize zaman kazandıracağı 
gibi, olası birçok olumsuz durumun da önüne geçer. 
(Dolaylı öğrenme kapasitesi) 

 Buna karşın son karar bize aittir. Başka birisi için zarar 
getiren durum, bizim faydamıza olabilir. Önemli olan ka-
rar verebilmek, davranışlarımızı bu karar doğrultusunda 
kontrol edebilmektir. (Özdüzenleme kapasitesi) 

 Bunun için en başta bu işi yapabileceğimize, başarılı 
olacağımıza inanmamız gerekiyor. (Özyargılama kapa-
sitesi) 

 Parçada karşılıklı belirleyicilik ilkesini örneklendiren bir 
açıklama bulunmamaktadır. 

(Cevap E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
98. Geriye ket vurma, eski bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda 

yerine yeni bilgiyi kullanmaktır. 
 Ayla Hanım eski işyerine döndüğünde ona eski bilgi 

gerekmektedir, ama o çiçeklere çok fazla su vererek yeni 
işyerinde davrandığı gibi davranmış yani eski bilgiye ihti-
yaç duyduğu halde, yerine yeni bilgiyi kullanmıştır. 

(Cevap C) 
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99. Bir bebeğin annesinin kokusunu alınca rahatlaması 
öğrenilmiştir, çünkü yaşantı yoluyla kazanılmıştır. Zira 
bebekler doğduklarında annelerinin kokularını bilmezler. 
Buna karşın gözleriyle hareket eden nesneyi takip et-
me, göz bebeğinin şiddetli ışıkta küçülmesi, bozuk ma-
ma yiyince kusma, avuç içine dokununca parmağı kav-
rama gibi davranışlar ise doğuştan getirildikleri için öğ-
renilmiş kabul edilemezler. 

(Cevap A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
100.Gestalt kurama göre, coğrafi çevre ve davranışsal 

çevre olmak üzere iki temel davranış belirleyici vardır.  
 Gestalt kuramcılardan Koffka, coğrafi (fiziksel-nesnel 

gerçek) ve davranışsal (psikolojik- öznel gerçek)  çev-
reyi açıklamıştır. 

 Coğrafi çevre duyu organlarımızla algıladığımız dış 
dünyadır. Davranışsal çevre ise çevreyi algılayış şekli-
mizdir. 

 Balkondan dışarı bakan iki öğrencinin gördüğü kar, 
aslında aynıdır (Coğrafi çevre). Ancak farklı tepkilerde 
bulunmalarının nedeni algılayış şekillerinin (davranışsal 
çevre) farklı olmasıdır. 

 O halde davranışın belirlenmesinde davranışsal çevre-
nin payı, coğrafi çevreden büyüktür.  

(Cevap E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
101.İçgüdülerin en önemli özelliklerinden biri de türe özgü 

olması, yani bir türün sadece o grubunda görülmesidir. 
Birçok türde aynı şekilde görülme içgüdünün değil, ref-
leksin özelliklerinden biridir. 

(Cevap D) 

102.Bir alandaki öğrenmelerin, başka bir alandaki öğrenme-
leri kolaylaştırması (önceki öğrenmelerimizin yeni öğ-
renmelerimizi kolaylaştırması ya da yeni öğrenmeleri-
mizin önceki öğrenmelerimizi daha anlamlı kılması) o-
lumlu aktarma (pozitif transfer) olarak değerlendirilir. 

(Cevap A) 

 

 
 
 
103.Sosyometri sonuçları gizli tutulmalı elde edilen veriler 

özenle kullanılmalıdır. 
(Cevap C) 

 
 
 
 
104.Kişisel rehberlik, Kepçeoğlu tarafından “bireylerin 

kendileri ile ilgili kişisel problemlerin çözümü için yapılan 
yardımlar” olarak tanımlanmaktadır. 

 Daha çok profesyonel düzeyde sunulan kişisel rehberlik 
hizmetleri aracılığıyla güvensizlik, çekingenlik gibi 
olumsuz kişilik özelliklerinin ortadan kaldırılmasında bi-
reye yardımcı olunabilir. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
105.Psikolojik danışma, bireyi tanıma, oryantasyon, yönelt-

me ve yerleştirme, bilgi toplama ve yayma, izleme ve 
refere (sevk) işlemleri doğrudan öğrenciye yönelikken, 
müşavirlik (konsültasyon), araştırma ve değerlendirme, 
çevre ile ilişkiler, rehberlik programı hazırlama dolaylı 
olarak öğrenciye yönelik hizmetler grubunda yer alır. 

(Cevap E) 

 
 
 

106.Rehberlik hizmetlerinin odağında daima öğrenci bulu-
nur. Bununla birlikte ilköğretimin özellikle birinci kade-
mesinde sunulan rehberlik hizmetlerinde uzman mer-
kezli yapıdan ziyade öğretmen merkezli bir yapı daha 
hakimdir. 

(Cevap E) 
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107.Kuzgun’a göre eğitsel rehberlik “bireyin yetenek ve 
ilgilerine uygun bir eğitim dalını seçmesinde ve bu yolda 
başarılı olmasında kendisine yapılan yardım”dır. 

 Bu noktada bireyin vaktini doğru kullanamaması ve bu 
durumun bireyin akademik başarısını engellemesi, eğit-
sel rehberlik kapsamında ele alınmalıdır. 

(Cevap A) 

 

 

 

 

 
 

108.Sınıf rehber öğretmenleri bireysel ya da grupla psikolo-
jik danışma yapamaz. Psikolojik danışmayı sadece okul 
rehber öğretmeni (psikolojik danışman) yapabilir. Öğ-
rencilerinin meslekler hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmadığını gören bir sınıf rehber öğretmeninin öğrenci-
lerine grupla rehberlik hizmeti sunma en doğru yakla-
şımdır. 

(Cevap E) 

 
 
 
 
109.Gelişimsel rehberlik, parçada da belirtildiği gibi yaşam 

boyu devam eder. Bu yönüyle “belirli zaman çizelgele-
riyle sınırlandırılmış” olamaz. Bu özellik, geleneksel 
rehberlik anlayışında bulunmaktadır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
110.Okul müdürü, okulda psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 
hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma 
ortamını hazırlamak, kullanılacak araç ve gereci sağla-
makla görevlidir. Ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerinin yürütme komisyonunun kurarak başkanlık 
eder, okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri-
nin yürütülmesiyle ilgili yıllık programın hazırlanmasını 
sağlayarak uygulamasını izler. Okulda birden fazla psi-
kolojik danışman bulunması halinde birini koordinatör 
olarak görevlendirir. 

(Cevap B) 

111.Psikolojik danışmada yer alan hizmetler bir bütündür ve 
birbirini tamamlar. Her hizmet birbirinin alanını kısmen 
kapsamakla birlikte, her birinin kendine özgü nitelikleri 
vardır. Bununla birlikte tüm hizmetlerin merkezinde psi-
kolojik danışma yer almaktadır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
112.Öğrencilere ait psikolojik inceleme, tıbbi ve yasal konu-

larla ilgili bilgiler gizlidir ve öğrenci ya da velisiyle payla-
şılmaz. Gizlilik derecesi çok yüksek olduğu için, toplu 
dosyadan ayrı bir yerde saklanmalıdır. 

(Cevap D) 

 
 
 
113.Empati, bireyin kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koyması, sözleriyle ona “Seni anlıyorum.” diyebilmesi-
dir. 

 Bunu belli edebilmesinin en temel yolu da danışanın 
düşüncelerini danışmanın ortaya koymasıdır. 

 Ağabeyiyle kavga ettiği için üzgün olan bir öğrenciye 
“Ağabeyinle kavga ettiğin için üzgünsün.” demek, ona, 
onu anladığını belirtmede kullanılabilecek empatik yoldur. 

(Cevap C) 

 
 
 
 

114.“Sosyal becerileri, bireyin toplum içerisinde diğerleriyle 
olumlu etkileşim kurmasını sağlayan davranışlar, sosyal 
yeterliliği ise bu davranışların sergilenmesi ve başkaları 
tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi olarak tanım-
layabiliriz. Sosyal beceri eğitimi, kökenleri sosyal öğ-
renme teorisine dayanan bir yaklaşımdır. Sosyal beceri 
eğiti, sosyal becerilerin kazandırılmasını amaçlayan, 
çoğunlukla davranışçı tekniklere dayanan, performansa 
dayalı, bireysel veya grupla uygulanan bir eğitim yön-
temidir.” (Dr. Fatma Önalan Akfırat) 

 Arkadaşlarıyla iyi anlaşamayan, davranışları nedeniyle 
dışlanan bir öğrenciye sosyal beceri eğitiminin verilme-
si, son derece uygun bir yaklaşımdır. 

(Cevap B) 
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115.Rehberlik kesinlikle bu yardımı alan birey açısından 
akademik bir öğrenme değildir. Rehberlik özünden de 
anlaşılacağı gibi bir yardım işidir. Bu nedenle rehberliğin 
akademik bir öğrenme olmaması, yanlış bir anlayış de-
ğil, aksine doğru bir düşüncedir. 

(Cevap D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116.Rehber öğretmeni olmayan okullarımızın da rehberlik 

programları vardır. Rehber öğretmen bulunmayan okul-
larda okul müdürü RAM ile iletişim kurarak, okuldan bir 
öğretmeni bu süreçle görevlendirir ve görevlendirdiği 
öğretmeni RAM’e bildirir. 

 Rehberlik programı olmayan bir okul söz konusu olamaz. 
(Cevap A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117.Rehberlik servislerinin öğrencinin özelliklerini dikkate 

alarak, eğitim planlamacıları ve program yapımcılarına 
yol gösterip okul programlarının bireysel özelliklere göre 
şekillenmesine çalışması ayarlayıcı rehberlik kapsa-
mında değerlendirilir. 

 Günümüzde yaşanan hızlı değişmeler, programların 
hazırlanması ve geliştirilmesinde rehberliğin ayarlayıcı-
lık işlevinin önemini artırmıştır. 

(Cevap B) 

118.Öğretimin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli perso-
nel, araç, gereç vb. sağlamak ve programları yürütmek, 
öğrenci kişilik hizmetlerinin değil, yönetim hizmetinin so-
rumluluğundadır. 

(Cevap C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119.Kendini gerçekleştirme bir süreçtir ve bireyin yaşamı 
boyunca devam eder. Birey kendini gerçekleştirebiliyor-
sa, psikolojik sağlığı yerinde ve çağdaş bir insanda bu-
lunması gereken tüm özelliklere sahiptir. Zaten bunlar-
dan herhangi birindeki eksiklik, bireyin kendini gerçek-
leştirememesine yol açar. 

(Cevap E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.Psikolojik danışmanın yorumlama aşamasında yoru-
mun ardından yorumun tutarlılığı veya düzeltilmesi ko-
nusunda danışanla tartışmaya girmek, psikolojik da-
nışmayı zedelemekten ve danışanın sürece olan inan-
cının yok olmasından öteye gitmez. 

 Bu nedenle sürecin hiçbir aşamasında danışanla tar-
tışmaya girilmemelidir. 

(Cevap A) 


