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1. Program geliştirme süreci genel olarak planlama, prog-
ram tasarısı hazırlama, tasarıyı deneme, değerlendirme 
ve geliştirme aşamalarından oluşur. Madde kökünde 
belirtilen ihtiyaç analizi ve değerlendirmesi program 
planlama aşamasında yürütülen işlemlerdendir.  

(Cevap A) 
 
 
 
2. I’deki “…hayata ve üst öğrenime hazırlamak” ifadesi 

belirli bir kademeyi ifade ettiğinden genel, II’deki “Ana-
yasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere…” ifadesi uzak, 
III’deki “Tarihin..” ifadesi ise özel hedef olduğunu çağrış-
tırmaktadır.  

(Cevap D) 
 
 
 
3. “A” seçeneği bilgi, “B” seçeneği kavrama (öteleme), “C” 

seçeneği uygulama, “D” seçeneği bilgi ve “E” seçeneği 
ise analiz (öğelere dönük analiz) basamağındaki hedef 
ifadeleridir. Analiz düzeyindeki hedef daha üst düzey-
deki bir öğrenmeye işaret eder. 

(Cevap E) 
 
 

4. Öğrenilecek disiplinin yapısının kullanılacak yöntemi 
içerdiği; öğrencinin herhangi bir disiplinin yapısını, da-
yandığı mantığı anlaması için bilgiyi yeni ya da benzer 
durumlarda kullanmasının gerektiği; bunun için öğrenci-
nin disiplinin yapısına uygun olarak deney, gözlem ve 
araştırma gibi etkinliklere aktif olarak katılmasının zo-
runlu görüldüğü; ancak bu çalışmaların öğrenenlerin il-
gisi ve gereksinimi doğrultusunda değil, daha çok alanın 
doğası gereği yapıldığı tasarım yaklaşımı, disiplin tasa-
rımı yaklaşımıdır.  

(Cevap E) 
 
 

5. İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi ile ilgili ilkeler; hedefe 
uygunluk, kendi kendine yeterlik, anlamlılık, geçerlik, il-
gililik, yararlık, öğrenilebilirlik, ekonomiklik olarak sıra-
landığında; genellik (IV) ve kullanışlılık (V) ilkelerinin 
içerik seçimi ve düzenlenmesi ile ilgisi olmadığı görülür.  

(Cevap D) 

6. Eğitim yaşam boyu sürerken öğretim belili bir yaş grubu 
ve dönemi ile sınırlıdır. Öğretim planlı programlı oldu-
ğundan daha çok istendik davranışlara odaklanırken 
eğitimde gelişigüzel, rastlantısal olarak istenmeyen öğ-
renmeler de gerçekleşebilir. Öğretim belli bir zaman ve 
mekânda oluşurken eğitimin kapsamlı ve çok boyutlu 
yönleri vardır. Ancak her iki kavramın ortak yönü, kül-
türden etkilenmesidir.  

(Cevap A) 
 
 
7. Delphi tekniği; temel amaç olarak olayları ve eğilimleri 

kestirmede, ihtiyaç analizi çalışmalarında, eğitim prog-
ramının planlanması aşamalarında, pazar araştırmala-
rında, standartların oluşturulmasında, kurum ve kuruluş-
ların amaçlarının belirlenmesinde, politika geliştirmede 
ve eğitim sorunlarını belirlemede kullanışlı bir teknik 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak beceri testleri geliş-
tirmede kullanılmamaktadır. Beceri testlerinin geliştiril-
mesi ancak Progel-Dacum’la sağlanabilmektedir.  

(Cevap C) 
 
 
8. Kişinin bir değer ya da davranışı kabul etmesi, önem 

vermesi, takdir etmesi tercih etmesi, üstün tutması, bir 
değere kendini adaması davranışlarını içeren duyuşsal 
alan basamağı değer vermedir.  

(Cevap C) 
 
 
 
9. Yapılandırmacılıkta içerik sınırlıdır ve temel konular 

etrafında hem derinliğine hem de genişliğine incelenir. 
Önbilgiler, yeni öğrenmeler için başlangıç noktasıdır. 
Öğrencilere bilgiyi sunmak değil onların öğrenme çaba-
larının cesaretlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle “A”, 
“C”, “D” ve “E” seçenekleri sorunun yanıtını oluşturmaz 
Ancak yapılandırmacı eğitim programların odağı bilgi 
üretme ya da kazanma değil, öğrenenlerin bilgiyi kendi-
sinin yapılandırması olduğundan; değerlendirme yalnız-
ca öğrenme ürünlerine vurgu yapılarak ya da her za-
man ya doğru ya da yanlış olan çözümler dikkate alına-
rak yapılmamaktadır. Diğer anlatımla, yapılandırmacılık-
ta değerlendirme öğretim etkinlikleri sonunda değil, öğ-
renme sürecinin her aşamasında özellikle göreve uy-
gunluk ve öğrenme yollarını yansıtma aracı olarak gö-
rülmektedir.  

(Cevap B) 
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10. Bir nesnenin yokluğu ile ortaya çıkan eksiklik ile o 
nesnenin varlığı ile ortaya çıkan fayda dikkate alınarak 
ihtiyaçların belirlendiği yaklaşım,  betimsel yaklaşımdır. 
Soruda, var olan bir eğitim sorunu ortaya konulmuş; çö-
zümü için de belirlenen bir ihtiyacın giderilmesi hedef-
lenmiştir (Varlık-Yokluk, Yarar-Zarar, Eksiklik-Katkı).  

(Cevap D) 
 
 
 
11. Tyler’ın program değerlendirme modelinin merkezinde 

hedefler vardır. Bu değerlendirme yaklaşımının deney-
sel araştırma yöntemlerine uygun olduğu da kabul edil-
mektedir. Bu model; 1) programın amaç ve hedeflerini 
belirle, 2) hedefleri kazandırılmak istenen özelliğe göre 
sınıfla, 3) hedefleri davranış cinsinden ifade et, 4) he-
deflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek durumu sap-
ta, 5) ölçme tekniklerini geliştir ya da seç, 6) öğrencile-
rin davranış yeterlikleriyle ilgili veri topla ve 7) elde edi-
len verilerle hedefleri karşılatır basamaklarından oluş-
maktadır. Görüldüğü gibi öğrencilerin hedeflere ulaşma 
düzeyi ile ilgili nitel verilerin toplanması Tyler modelinin 
bir parçası değildir. Model daha çok nicel ölçümlere 
odaklanmaktadır.  

(Cevap E) 
 
 
 
12. Öğrencilere konuların bir ağ, harita biçiminde bölüne-

rek, parçalanarak verildiği; konuların öğrenciler tarafın-
dan ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçildiği; öğrencile-
re belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiğinin 
söylendiği; öğrencilerin kendi kendine ya da grup halin-
de karar verip çalışabildikleri; öğrencilerin çalışmalarını 
bir iş, ürün ya da eser olarak yansıttıkları öğrenen mer-
kezli içerik düzenleme yaklaşımı Konu Ağı-Proje Mer-
kezli Yaklaşım’dır.  

(Cevap D) 
 
 
 
13. Ziya Öğretmen öğretim etkinliklerini planlayıp gerçek-

leştirmede yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini, Arif 
Öğretmen ise yakından uzağa ilkesini dikkate almakta-
dır. Bu ilkede geçen yakın sözcüğü sadece yer ve ya-
şayış ile sınırlı kullanılmamıştır. Öğrencinin yaşadığı 
dönem, yani zaman da onun öğrenmesinde önemli bir 
etkendir. 

(Cevap C) 

14. Yapılandırmacı yaklaşım, insan zihnini boş bir levhaya 
benzeten anlayışın tersine bilgilerin verildiği gibi değil 
kişiler tarafından önceki bilgi ve deneyimlerinden yola 
çıkılarak davranışa dönüştürüldüğünü savunmaktadır. 
Yeni bilgiler öğrenciler tarafından inşa edilir ve öğrenci-
ler öğrenme ortamında kendi kendine karar alabilir ve 
sorumlulukları rahatlıkla üstlenebilir. Seçeneklere baktı-
ğımızda A, B, C ve E seçenekleri yapılandırmacı öğ-
renme yaklaşımına uygun bir öğretmen davranışıyken 
D seçeneği yanlıştır. Yapılandırmacı anlayışta öğret-
men ortam düzenleyici ve rehberdir. Öğrencinin konu 
alanıyla ilgili gerekli bilgiyi depolamasında temel sorum-
luluğa sahip olmak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı-
na uygun bir öğretmen davranışı olamaz. 

(Cevap D) 
 
 
 
15. Çoklu zekâ teorisine göre her birey her bilgiyi aynı yolla 

öğrenme yeteneğine sahip olmadığı gibi aynı yolla öğ-
renmek zorunda da değildir. Sorudaki örnek duruma 
baktığımızda da aynı konunun çeşitli etkinliklerle işlen-
diğini görmekteyiz. Bu etkinlikler: görsel zekâ (bitki ve 
hayvan hücrelerinin gösterilmesi), müzikal zekâ (şarkı-
nın söylenmesi), bedensel zekâ (drama), sözel zekâ 
(tartışma) vb… 

(Cevap B) 
 
 
 
16. Öğretmenin bir konuyu öğrencilere birtakım araçları 

göstererek ya da kullanarak anlatmaya çalışması şek-
linde tanımlanabilen gösteri tekniğinde aktif olan öğret-
mendir. Öğrenciler pasif alıcı konumundadır. Derslerin-
de yoğun bir biçimde gösteri tekniğinden yararlanan bir 
öğretmenin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi gerçekleşti-
rebilmesi mümkün değildir. 

(Cevap A) 
 
 
 
17. I → Rekabetçi (Öğrenciler sınıf arkadaşlarından daha 

iyi olmak için çabalar.) 
 II → İşbirlikli (Öğrenciler, bütün grup üyelerinin başarı-

ları için çabalar.) 
 III → Bireysel (Öğrenciler sadece kendi başarıları için 

çabalarlar.) 
(Cevap E) 
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18. Dönüt, öğrenciye öğrendiklerinin eğitimin amaçlarına 
uygun olup olmadığının ya da öğrencinin eğitim amaçla-
rına uygun davranıp davranmadığının bildirilmesidir. 
Düzeltme ise yanlışların düzeltilmesi ve öğrenme eksik-
lerinin giderilmesidir. Soruya da baktığımızda öğretim 
görevlisinin öğretmen adaylarından meslek hayatlarında 
özenli davranmalarını istediği kavram, dönüt ve düzelt-
medir. 

(Cevap D) 
 
 
19. Salih Öğretmen, Mustafa’nın derste sürekli sözünü 

keserek espri yapmasından rahatsız olmasına rağmen 
tepkisini öğrencisinin istenmeyen davranışının dışında 
diğer davranışlarına, kişiliğine yöneltmiştir. Oysaki öğ-
retmenin tepkisinin doğrudan ve açık bir biçimde öğren-
cinin problem davranışına yönelik olması gerekir. Öğ-
retmen öğrenciyi suçlayıcı davranmamalı, rencide et-
memeli, aşağılamamalı, istenmeyen davranışın dışında 
diğer davranışlarına, kişiliğine veya sosyo-kültürel yapı-
sına ilişkin eleştirilerde bulunmamalıdır. 

(Cevap C) 
 
 
20. Mikro öğretim uygulamaları bir yandan yansıtma davra-

nışı geliştirirken diğer yandan öğretmen adayının öğ-
retmenlik becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oy-
nar. Yansıtmacı öğretmen sürekli olarak kendini inceler. 
Her zaman öğretme sürecini değerlendirir. Değişiklik 
yapmak için düşünür. Öğretimi sırasında yaptığı her 
davranışa ilişkin yorumda bulunur. Açık fikirlidir. Kendi 
görüşlerine, öğretim uygulamalarına soru ve tepkilere 
karşı daima açık davranış gösterir, alternatif çözümler 
üretir. Bu sebeple mikro öğretim uygulamaları üst düzey 
düşünme becerilerinden yansıtıcı düşünmeyi kazandır-
mada daha etkilidir. 

(Cevap B) 
 
 
21. Araçları seçerken veya kullanırken dikkat edilmesi 

gereken en önemli husus amaca ve konuya uygun ol-
masıdır. Öğretmen öğrencilerinin dinleme anlayışını ge-
liştirmek ve konuşma ifadelerini düzgünleştirmek iste-
mekte ancak basılı materyalleri kullanmaktadır. Bu 
amaca en uygun araçlar işitsel araçlardır. C seçeneğin-
de görsel-işitsel araçların öğrencilerin gelişim ve öğ-
renme düzeyine uygun olmadığı söylenmektedir. Gör-
sel-işitsel araçlar ortaöğretim öğrencilerinin gelişim ve 
öğrenme düzeylerine uygun araçlardır. 

(Cevap D) 

22. Gregorc’un öğrenme stillerine göre kişiler algılama 
yeteneklerine göre somut ve soyut algılayanlar, algıla-
dıkları verileri düzenleme yeteneklerine göre de ardışık 
ve dağınık diye ikiye ayrılır. Somut ardışık öğrenme sti-
liyle öğrenenler dokunarak, yaparak, yaraşarak öğren-
meyi tercih ederler. Ardışık yapılandırılmış ve adım 
adım giden düzeni tercih ederler. Keşfetmek için beş 
duyuyu kullanırlar. Soruda Selçuk ile ilgili verilen bilgile-
re baktığımızda onun somut ardışık öğrenme stiline sa-
hip olduğunu görürüz. 

(Cevap A) 
 
 
 
23. Öğrencilerinde orta ve üst düzey başarı yaratmak 

isteyen bir öğretmen A, B, C ve E seçeneklerindeki et-
kinlikleri yapması bu amacına hizmet edebilecek davra-
nışlardır. Ancak öğrencileri birbiriyle karşılaştırarak re-
kabet ortamı oluşturulması uygun bir davranış değildir. 
Rekabetçi sınıflarda öğrenciler, diğerlerini başarıdan 
yoksun bırakmak için çaba sarfederler, sınıf arkadaşla-
rının başarısızlıklarını kutlarlar. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
24. Basamaklı öğretim öğrencilere basitten karmaşığa 

doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve seçme hakkı 
tanınan görevler sunmaktadır. Basamaklar, temel bilgi 
ve becerilerin kavranılmasından, üst düzey düşünme 
becerilerine doğru giden bir yol izlemektedir. Bu basa-
maklar;  

 C basamağı: Temel bilgi ve becerileri kazanma 
 B basamağı: Uygulama ve problem çözme 
 A basamağı: Eleştirel düşünme, analiz etme ve fikir 

üretmedir. 
(Cevap B) 

 
 
 

25. Parçada öğrencilerin yaratıcılık, geniş hayal gücü ve 
özgün düşüncelerini engelleyen öğretmen davranışla-
rından bahsedilmektedir. Dolayısıyla bu eğitim-öğretim 
ortamında yetişen öğrencilerde her üç özelliğinde ge-
lişmesi beklenemez. 

(Cevap E) 
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26. Parçada yaratıcılığı engelleyen öğretmen davranışları 
eleştirilmiştir. Seçeneklere baktığımızda ise beyin fırtı-
nası tekniği belirli bir zaman içerisinde belli bir konu ya 
da probleme çözüm getirmek, karar vermek konu hak-
kında mümkün olduğunda çok fikir üretmek için kullanı-
lan yaratıcı bir tekniktir. Dolayısıyla bu teknik parçadaki 
eleştirilen öğretmenle aynı görüşte olan bir öğretmen ta-
rafından kullanılmaz. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
27. Araştırma - inceleme yoluyla öğretme stratejisi öğrenci 

etkinliğine dayalı olup, problem çözme yaklaşımını te-
mel almaktadır. Öğrencilerin problem çözme adımlarını 
bilmesi stratejinin başarıya ulaşmasında önemli bir ge-
rekliliktir. Bu strateji sınıf içerisinde grup etkinlikleri bi-
çiminde devam edebileceği gibi, sınıf dışında da devam 
edebilir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
28. Soruda özellikleri verilen yöntem örnek olay yöntemidir. 

Örnek olay, öğrencilerin sorunlu bir olay üzerinde aktif 
olarak katılarak çalışmalarına olanak sağlayan, tartışa-
rak olayın nedenlerine ya da çözümüne ilişkin öneriler 
geliştirdikleri bir yöntemdir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
29. Münazarada karşıt görüşleri savunan iki grup vardır. 

Grup üyeleri, kendi savundukları düşüncenin doğrulu-
ğunu kanıtlamaya çalışırlar. Sonunda, gruplardan biri 
kazanır. Kimin kazandığına hakemler grubu ya da din-
leyiciler karar verir. Soruda geçen karşıt görüşleri çü-
rütmek münazaraya özel bir durumdur. 

(Cevap C) 

30. Benzetim, gerçeğe uygun olarak geliştirilen yapay bir 
ortamda ya da model üzerinde yapılan bir öğretim yak-
laşımıdır. Mikro öğretim ise öğretmen adaylarına yapay 
ortamlarda hizmet öncesi deneyim kazandırılır. Bu öğ-
retim uygulaması adayları mesleğe hazırlayıcı nitelikte-
dir. Bu sebeple benzetim ve mikro öğretim öğrencileri 
özellikle gerçek yaşama hazırlamada daha etkili sonuç-
lar verir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 

31. Seçeneklere baktığımızda istasyon, yaratıcı drama, 
kavram haritası ve proje çalışmaları öğrencilerin özgün 
bir ürün ortaya koymasında programlı öğretime göre 
daha etkilidir. Programlı öğretim, öğretmeye disiplinli ve 
planlı bir açıdan bakan yaklaşımdır. Öğrencilerin davra-
nışsal amaçlara ulaşmasına yardım etmek üzere gelişti-
rilmiş öğrenme teknolojisinin sistemli olarak uygulama-
sından oluşan bir süreçtir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 

32. Beyin fırtınası: Yaratıcı düşünme, hayal etme 
 Soru - cevap: Analitik düşünme, sorgulama, kavrama, 

açıklama 
 Benzetim: Psikomotor beceriler, kendine güven 
 Münazara: Bir konunun iki zıt yönünü tartışma, iletişim 
 Rol oynama ise soruda verilen özellikleri kazandırmada 

en etkilidir. 
(Cevap D) 

 
 
 
 

33. Altı şapkalı düşünme düşünce ve önerilerin belirli bir 
düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesinde kul-
lanılan bir tekniktir. Şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması 
için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştik-
çe rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen için-
de sırasıyla aktarılması beklenir. 

(Cevap B) 
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34. Soru sorma öğretimde çok önemlidir. Soru-cevap yön-
teminin üst düzey hedef davranışları kazandırmasında 
sorunun soruluş biçimi yani soru tarzı etkili olmaktadır.  
Sorular bilgi soruları, anlatma ve kavrama soruları, uy-
gulama soruları, analiz soruları, sentez soruları ve de-
ğerlendirme soruları şeklinde ifade edilebilir. Fakat farklı 
düzeylerde sorular sormak belirli bir bilgi ve beceriyi ge-
rektirmektedir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
35. Anlatım yöntemi sınıfın kalabalık, zamanın az ve içerik 

üzerinden organize bir görüş kazandırılmak istenildiğin-
de uygun bir yöntemdir. İstasyon ise öğrencilerde işbir-
liği, yaratıcılık ve özellikle başlanmış bir işe katkı getir-
me ya da işi bitirme özellikleri öğrencilere kazandırılmak 
istenildiğinde kullanılması en uygun tekniktir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
36. Gösterip yaptırma genelde mesleki beceri kazandırma-

ya yönelik olarak bir aracın nasıl kullanılacağı, işlem sı-
rası gibi konularda öğrenciye alıştırma yaptırılarak uy-
gulanan bir öğretme biçimidir. Bu yöntem gösterme ve 
yaptırma olmak üzere iki aşamadan oluşur. Gösteri 
aşamasında öğretmen kazanımlara yönelik olarak öğ-
rencinin yapması gerekenleri aşama aşama gösterir. 
(Funda Hanım’ın elbise kalıbının nasıl yapılacağını gös-
termesi) Yaptırma aşamasında öğrenciler gösteri aşa-
masında izledikleri davranışı işlem basamaklarına uya-
rak uygular. (Öğrencilerin elbise kalıbı hazırlaması) 

(Cevap E) 
 
 
 
 
37. Kavram çatışması yaratma tekniği öğrencilerin bir 

konuya ilişkin olarak sahip olduğu bilimsel fikirlerden 
farklılık gösteren düşüncelerini ve bunların yanlış olabi-
leceğini öğrenciye göstermeyi hedefler. Bu şekilde, öğ-
renci yanlış olan bilgisinin işe yaramadığını görür ve kı-
sa sürede olsa bir karmaşa yaşar. 

(Cevap D) 
 

38. Problem çözme yönteminde izlenecek aşamalar: 
 – Problemin farkına varma, hissetme 
 – Problemi tanımlama ve sınıflandırma 
 – Problemle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama  
 – Problemin çözümüyle ilgili olası çözüm yolları / 

hipotezler ileri sürme 
 – Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve orga-

nize etme 
 – Hipotezleri test etme 
 – Çözüme, sonuca ulaşılması ve değerlendirme 

yapma 
 “Bu problem nasıl çözülebilir?” sorusu problem çözü-

müyle ilgili olası çözüm yolları/hipotezler ileri sürme 
aşamasında daha fazla önem kazanır. Toplanan bilgile-
rin çözümlenmesi ve yorumlanması sonucunda olası 
çözüm yolları akla gelebilir. Akla uygun olan her çeşit 
çözüm yolları bu aşamada aranır. Daha sonra bunlar-
dan en uygun olanı seçilerek açık ve sınırlı bir şekilde 
ifade edilir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
39. Bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını 

karşılayamaz. Bazı eğitimcilere göre de bilgisayar des-
tekli öğretim ortamındaki öğrencilerin arkadaşları ve öğ-
retmenleriyle olan etkileşimi azalmaktadır. Çocuğun 
uzun süre bilgisayar başında kalması onun asosyal ol-
masına neden olmaktadır. Bununla beraber BDÖ her 
öğrenciye kendi öğrenme hızında ve zengin yaşantılar 
sağlamada etkilidir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
40. Verilen bir problemi önce öğrencinin tek başına düşün-

mesi daha sonra iki öğrenci bir araya gelerek görüşlerini 
tartışmaları, dörtlü grupta bu görüşlerin karşılaştırılması, 
sekizli gruplarda da aynı konunun tartışılıp karara va-
rılması, son aşama da ulaşılan sonucun sınıfa sunul-
ması kartopu tekniğine ait özelliklerdir. Tekniğe bu ismin 
verilme nedeni grubun giderek genişlemesidir.  

(Cevap A) 
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41. Gagne’ye göre öğrenme birbiriyle ilişkili sekiz kategori-
den oluşan bir süreçtir. Bunların hiyerarşik dizilişi: 

 1. İşaret öğrenme 
 2. Uyarıcı - tepki ilişkisini öğrenme 
 3. Basit zincirleme 
 4. Sözel ilişkilendirme 
 5. Ayırt etme 
 6. Kavram öğrenme 
 7. İlkel - kural öğrenme 
 8. Problem çözme 
 En üst düzeydeki öğrenme problem çözme, en alt 

düzeydeki ise işaret öğrenmedir. 
(Cevap E) 

 
 
 
42. Belirli bir amaçla yapılmış ya da biriktirilmiş olan nesne, 

sanat yapıtları ve diğer benzeri yapıtların belirli bir dü-
zenleme içinde birleştirilerek hizmete sunulması için ya-
rarlanılan teknik sergidir. 

(Cevap D) 
 
 
43. Akran değerlendirme; öğrencilerin kendi arkadaşlarının 

çalışmalarını belirlenen ölçütlere göre değerlendirdiği 
değerlendirme türüdür. Öğrencilerin; belirlenmiş ölçütle-
ri kullanarak belli bir konudaki kendi çalışmalarını, bilgi, 
beceri, tutum ve davranışlarını kendi kendilerinin değer-
lendirdiği değerlendirme türüne öz değerlendirme deni-
lir.  

(Cevap D) 
 
 
 
44. Ölçme işlemi yapılmadan önce ölçütün miktarı bilinme-

diği, ölçütün miktarının ancak ölçme sonuçlarından çı-
karılabilmesi durumunda bağıl ölçüt söz konusudur. So-
ruda bu bağlamda bağıl ölçütün kullanıldığı durumun 
tespit edilmesi gereklidir. Bağıl ölçütün kullanıldığı de-
ğerlendirme de bağıl değerlendirme olur. Sınıfta bir ba-
şarı sıralaması ancak ölçme işlemi yapıldıktan sonra 
yapılabilir. Aynı şekilde grup içinde ilk yüzde yirmilik 
gruba girebilmek için kaç puan alınması gerektiği ancak 
ölçme sonucundan sonra bulunur. Başka bir ifade ile 
kaç puan alınırsa başarı bakımından ilk yüzde yirmilik 
grupta yer alınacağı ölçme işlemi yapılmadan biline-
mez.  

(Cevap C) 

45. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğretmen-
leri ile birlikte seçtikleri bir konu hakkında uzun süreli 
yaptıkları bir çalışma sonucunda topladıkları kanıtlara 
ilişki olarak yapılan değerlendirmeye portfolyo (tümel) 
değerlendirme denir. Portfolyo değerlendirme ile öğren-
cilerin uzun bir çalışma süreci içindeki gelişimlerinin sü-
reç içinde aşama aşama izlenmesi söz konusudur. Bu-
nunla birlikte bu değerlendirmeye öğrencinin kendisi, 
arkadaşları, ailesi gibi tüm kesimlerin değerlendirmeye 
katılması da söz konusudur.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
 

46. Bir değişken sayı ile ifade ediliyorsa bu değişkene nicel 
değişken denir. Ancak burada sayının mutlaka matema-
tiksel anlam taşıması, bir azlık ya da çokluğu gösterme-
si gerekir. Eğer bir değişken sayıyla değil de sembol ile 
gösteriliyorsa nitel değişken denir. Bir değişkenin sürekli 
(kesiksiz) olabilmesi için değişkenin alabileceği iki değer 
arasında daima başka değerlerinde olabilmesi gerekir. 
Sürekli değişkenin aksine süreksiz (kesikli)  değişken; 
değişkenin herhangi iki değeri arasında ya hiç değer 
bulunmayan ya da ancak birkaç değer bulunan değiş-
kenlerdir. İllerin plaka numaraları için kullanılan sayılar 
matematiksel anlam taşımaz. Bununla birlikte iki plaka 
numarası arasında mesela 06 (Ankara) ve 07 (Antalya) 
arasında başka bir değer bulunmadığı için, plaka numa-
raları aynı zamanda süreksiz (kesikli) değişken olur.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
 

47. Arzu Öğretmen’in yaptığı ölçme işlemlerinden elde ettiği 
ölçme sonuçları öğrencilerinin boy uzunluklarıdır. Uzun-
luk ölçülerinde her bir birim eşittir. Bununla birlikte sıfırı 
yokluğu gösteren, gerçek (mutlak) sıfırdır. Eşit oranlı öl-
çek birimleri birbirine eşit ve sıfırı mutlak olan ölçektir.  

(Cevap A) 
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48. Ünite ya da konu sonunda uygulanan, o konuda ya da 
ünitedeki tüm davranışları yoklayan testlere izleme testi 
denir. İzleme testleri biçimlendirici (biçimlendirme-
yetiştirmeye dönük) değerlendirme için kullanılır. Özel-
likle davranışlar arasında ön koşul öğrenmelerin önemli 
olduğu durumlarda kullanılan bu değerlendirmenin 
amacı öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bu 
eksikliklerin giderilmesi için ek öğrenme etkinlikleri ya 
da bireysel öğrenme etkinlikleri düzenlemektir. Böylelik-
le eksik olan davranışların giderilmesi sağlanır.   

(Cevap B) 
 
 
 
 

49. İki değişken arasındaki korelasyonun negatif olması bu 
değişkenlerin farklı özelliklerde olduğunu gösterir. Kore-
lasyon katsayısının rakamsal büyüklüğü (negatif ya da 
pozitif olsun) 1’e yaklaştıkça ilişkinin gücü artar. Kimya 
ve tarih dersleri arasında korelasyonun işaretinin negatif 
ve 1’e çok yakın olması bu iki dersin birbirinden farklı 
olduğunu gösterir.  

(Cevap D) 
 
 
 
 

50. Performansa dayalı değerlendirmelerde puanlama 
yapmak için kullanılabilen ölçme araçları; kontrol listesi, 
dereceleme ölçekleri ve rubriklerdir. Bu üç ölçme ara-
cından en duyarlı ölçme sonuçlarının elde edildiği ve 
puanlama güvenirliği en yüksek olanı rubriklerdir. 
Rubrikler süreç puanlamak için analitik ve ürün puanla-
mak için ise holistik olmak üzere iki türdür.   

(Cevap C) 
 
 
 
 

51. Yazısı güzel olan öğrencilere fazladan puan verilmesi 
(A) ve öğrencilerin puanlarının yüzde 10’u kadar ilave 
edilmesi sistematik hataya örnektir. Diğer yandan; bü-
tün ölçülmede baskülün 1 kilogram fazla tartması (B) ve 
test puanlanırken 100 yerine 90 üzerinden puanlanması 
(E) sabit hatadır. Dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkacak 
her türlü hata tesadüfi hatadır.  

(Cevap D) 

52. Bir testin hazırlanması, uygulanması, puanlanması 
aşamalarında; hazırlayana, uygulayana, uygulanana ve 
puanlayana sağladığı kolaylıklar, ekonomiklikler testin 
kullanışlılığı ile ilgilidir. Diğer yandan, bir testte çok sa-
yıda soru sorulması testle elde edilen puanların daha 
duyarlı olmasına neden olur. Duyarlılık ise testin güve-
nirliği ile ilgilidir.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
53. Öncelikle ölçmenin standart hatası (Se) hesaplanır. S; 

test puanları standart sapması ve r güvenirlik katsayısı 
olmak üzere, ölçmenin standart hatası 

eS S 1 r= − eşitliği ile hesaplanır. Soruda verilenler 

yerine konularak  eS 2 1 0,64 2 0,36 1,2= − = =  
ölçmenin standart hatası bulunur. Gerçek puan G, ölç-
me sonuçlarına (Ö) ve ölçmenin standart hatasına (Se) 
olmak üzere gerçek puan G = Ö ± Se eşitliği ile hesap-
lanır. Soruda gerçek puan %95 olasılıkla istendiğinden 
standart hata 2 ile çarpılır.  

 Yani G = 80 ± 2 . 1,2 olacağından öğrencinin gerçek 
puanı 77,6 ile 82,4 arasındadır.  

(Cevap B) 
 
 
 
 

54. Testi yarılama (iki yarı / eşdeğer yarılar) yönteminde; 
öğrencilerin iki yarıdan aldıkları puanlar arasında he-
saplanan korelasyon katsayısı yarılardan birinin güve-
nirliğini verir. Testin bütününün güvenirlik katsayısı dai-
ma iki yarı arasında hesaplanan korelasyondan büyük-
tür. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı iki yarı arasında 
hesaplanan ve 0,70 olan korelasyon katsayısından da-
ha büyük olacaktır. Seçeneklerde 0,70’ten büyük iki se-
çenek bulunduğu için iki yarı arasındaki korelasyondan 
yararlanarak testin bütününün güvenirliğini bulmak için 
Spearman-Brown eşitliği kullanılır. Bu eşitlik “r” iki yarı 
arasında hesaplanan korelasyon katsayısı olmak üze-

re 2r
1+ r

 ’dir. Buna göre testin bütünün güvenirlik katsa-

yısı  2 0,70 0,82
1 0,70
⋅

=
+

 olarak bulunur.  

(Cevap D) 
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55. Birden çok puanlayıcının birbirlerinden bağımsız olarak 
yaptıkları puanların ortalamasının alınması ve birden 
çok ölçmenin ortalamasının alınması ölçme sonuçları-
nın güvenirliğini artırır.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
56. Yazılı yoklamalarda öğretmenin tüm kâğıtları iyi, orta ve 

kötü gibi gruplara ayırarak, bu gruplara göre puan ver-
mesine sınıflama yoluyla puanlama adı verilir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
57. Ölçüt dayanaklı geçerlik türlerinden biri olan uygunluk 

geçerliğinde; ölçüt olarak alınacak puanların geçerliği, 
kanıtlanacak puanlardan önce elde edilmiş olması ge-
rekmektedir. KPSS için ölçüt olarak üniversitedeki aka-
demik başarının alınması durumunda ölçüt (akademik 
başarı) geçerliği kanıtlanacak puanlardan (KPSS) daha 
önce elde edildiği için uygunluk geçerliğinin düşük oldu-
ğu kesin olarak söylenebilir. 

(Cevap E) 
 
 
 
58. Çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış testlerinin ortak 

adı objektif testlerdir. Bu testlere objektif testler denil-
mesinin sebebi; her iki testin de puanlamayı yapanların 
öznel etkisinin puanlara karışmadan (örneğin optik oku-
yucu kullanarak) tamamen objektif olarak puanlanabil-
mesidir.  

(Cevap A) 
 
 
 
59. Grafikteki puanlar sola kayışlıdır. Sola kayışlı bir dağı-

lımda aritmetik ortalama, tepe değerden (mod) küçük-
tür. Bu durum öğrencilerin çoğunun ortalamanın üstün-
de puanlar aldıklarını gösterir. Öğrencilerin çoğu orta-
lamanın üstündeki puanları aldıklarından grup başarılı-
dır.  

(Cevap C) 

60. Ortancayı bulabilmek için grafiği tabloya dönüştürerek 
toplamlı (yığılmalı) frekans sütunu eklemek çözümü ko-
laylaştırır. Grafiği aşağıdaki gibi tabloya dönüştürebiliriz.
  

Puan Aralığı Frekans Toplamlı (yığılmalı) Frekans
2  –   8 1 1 
9  –  15 2 3 
16 – 22 3 6 
23 – 29 5 11 
30 – 36 7 18 
37 – 43 10 28 
44 -  50 12 40 

 Bu tabloda; toplamlı (yığılmalı) frekans sütunun son 
satırına bakılarak öğrenci sayısının (n) 40 olduğu görü-
lür. Medyanın bulunduğu iki sıra belirlenir. Medyanın 
n 40 20
2 2
= = ’inci ve  n 401 1 21

2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

’inci sı-

ralara gelen puan aralığında olduğu bulunur. Toplamlı 
(yığılmalı) frekans sütununda 28, 19’dan 28’e kadarki 
tüm sıraları kapsadığından, hem 20 hem de 21’inci sıra 
buradadır (okla gösterilen yer). Buraya denk gelen puan 
aralığı ise 37 – 43’tür. Puan aralığının alt sınırı (37) ve 
üst sınırı (43) toplanarak 2’ye bölünür ve grup orta nok-
tası olan 40 bulunur.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
61. Kritik dönem özellikleri için çok önemli bir özellik olan 

zamanlama, bireyden biriye farklılıklar gösterir ancak bu 
farklılığın boyutu büyük değil, aksini oldukça küçüktür. 
Olgunlaşma, öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Ge-
lişimde kural telafi değil, ilişkidir. Yeterli olgunluğa eriş-
meden bir davranışın gerçekleştirilmesi hiçbir surette 
olası değildir.  

 Olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler ise 
kalıcı izlidir.  

(Cevap E) 
 
 
 
62. Konuşma dilinin kazanılması için öncelikle organizma-

nın buna yatkın olması yani biyolojik donanımının (türe 
özgü hazıroluş) konuşma için gerekli özelliklere sahip 
olması gereklidir. 

 (Cevap D) 
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63. Karşıt tepki geliştirme: “Kişinin çatışmalı durumlarla 
uğraşmasının diğer bir yöntemi de bir güdüyü gerçekte 
olduğunun tam karşıtı gibi algılamasıdır. Gerçek güdü, 
kabul edilemeyecek nitelikte olabilir ve kaygı doğurur. 
Bu güdüyü gerçek niteliğinin karşıtına dönüştürerek al-
gılama, onu kabul edilebilir hale getirecek ve böylece 
yüzeysel bile olsa çatışma çözülecektir.” (F. Nas Sağ-
lam) 

 Parçada da belirtildiği gibi, bireyin davranışları aslında 
kendinde varolan mevcut durumun tam tersidir. Yani bi-
rey karşıt tepki geliştirmiştir.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
64. (A), (B), (C) ve (E) seçeneklerinde, birey karşılaştığı 

durumu kendinde varolan şemalar içerisinde değerlen-
dirmeye çalışırken, (D) seçeneğinde düzenleme gerçek-
leştirilmiştir.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
65. Sevinç, fareler de evde yaşayabildiğine göre, onların da 

evcil hayvan olacağı sonucuna varmıştır. Çünkü bir du-
rumla başkaca tek bir durumu eşleştirmektedir. Bu du-
rum özelden özele akıl yürütme olarak açıklanmaktadır. 
Özelden özele akıl yürütme, işlem öncesi dönemin özel-
liğidir.   

(Cevap C) 
 
 
 
 
66. Erikson’a göre kişilik gelişiminin yedinci dönemi olan 

üretkenliğe karşı durgunlukta, birey aynı anda hem üst 
kuşağını (anne-baba / ölüm) hem de alt kuşağını (ço-
cukları / evlilik) kaybetmekte, bu durum da bireyde psi-
kolojik çöküntüye yol açmaktadır. Bireyi bu çöküntüden 
kurtarabilecek kişiler eşi ve dostlarıdır. Birey bu çökün-
tüden kurtulabilirse üretkenliği, kurtulamazsa durgunlu-
ğu seçer. Durgunluğa düşen bireyler çevrelerine karşı 
kayıtsız bir tavır sergiler. Bencil, çıkarcı bir yapıya bürü-
nürler.  

(Cevap A) 

67. Hem Murat Bey hem de Ali, olayı sadece hırsızlık 
boyutuyla (hırsızlık yapan cezalandırılmalı) düşünmek-
tedir. Olayın nedeni, hırsız bireyin kaçarken sırtından 
vurulmuş olması gibi unsurları göz ardı etmektedirler. 
Bu durum her ikisinin de özerk bir ahlaka sahip olmadı-
ğını göstermektedir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 

68. Mustafa’nın 3, 5, 7 ve 12 aylıkken gerçekleştirdiği 
davranışlar, yaşa bağlı olarak düzenli bir sıra izlemek-
tedir. Bu düzenli sıra olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya 
çıkar.   

 (Cevap A) 
 
 
 
 

69. Kohlberg’in kuramına göre bireyler ceza – itaat döne-
minde benmerkezli bir yapıya sahiptir. Araçsal ilişkiler 
döneminde ise benmerkezli yapıdan kurtularak, ihtiyaç 
sahibi tek kişinin kendisi olmadığını, çevresindeki diğer 
insanların da bazı şeylere ihtiyaçları olduğunu anlar. 
Ancak ihtiyaçların merkezinde hâlâ kendisi vardır. Yani 
benmerkezli yapıdan kurtulmuş, bu kez bencil bir yapı-
ya bürünmüştür. Ahlak gelişiminin üçüncü dönemi olan 
kişiler arası uyum evresinde ise ilk kez kendi ihtiyaçları-
nı ikinci plana atar yani başkaları ile uzlaşabilir. 

 Soru parçasında “Bireyin başkaları ile karşılaşması ve 
benmerkezlilikten kurtulması, ahlakın da ahlaklılığın da 
ilk koşuludur.” denmektedir. Bireyin benmerkezlilikten 
kurtulduğu dönem araçsal ilişkiler dönemidir.   

  
(Cevap B) 

 
 
 
 

70. Erikson’un psikososyal kişilik gelişim kuramına göre 
kişilik gelişiminin en kritik dönemi “kimliğe karşı rol kar-
maşası” dönemidir. Bu dönemde ergen, “Ben kimim?” 
sorusunu sorar ve sorgular. Bu nedenle dönem “yeni-
den doğuş” olarak da adlandırılmaktadır.   

(Cevap C) 
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71. Dil gelişimi, çevresel etkilerden bağımsız bir süreç 
değildir. Aksine dil gelişimine ilişkin tüm kuramlar az ya 
da çok çevrenin etkisinden bahsetmiştir. Bazı kuramlar 
dilin kazanımını tamamen çevre etkisine bağlarken, ba-
zıları çevrenin hangi dilin ortaya çıkacağını belirlediğini 
söylemiştir. Kısaca dil gelişimi çevresel etkilerden ba-
ğımsız değildir.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
72. Bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem, doğum 

öncesidir. Bir bebek, iki buçuk yaşına ulaştığında, do-
ğum ağırlığının yaklaşık iki değil, dört katına ulaşır. Be-
beğin başının vücuda göre oranı, yetişkinden daha kü-
çük değil aksine büyüktür. Bebeğin doğumdaki kas ağır-
lığının vücut ağırlığına oranı, yetişkinlikteki kas-vücut 
ağırlığı oranından daha fazla değil, daha azdır. 

 Bebeğin sinir sistemi de şüphesiz gelişim ilkelerine 
uygun olacak şekilde yanı merkezden uçlara, içerden 
dışa doğru bir gelişim gösterir. Zaten organizmamıza 
ilişkin herhangi bir yapının, gelişim ilkelerine aykırı ola-
cak şekilde gelişim göstermesi olanaklı değildir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
73. Pavlov, koşullanma sürecinde koşulsuz uyarıcının 

yaptığı işin pekiştirme olduğunu belirtmiştir. Klasik ko-
şullanmada pekiştireç tepkiye bağlı olarak verilmez. 
Tepkinin meydana gelmesinden önce sunulur ve tepkiyi 
doğuran uyarıcıdır. Örnekte elektrik şoku koşulsuz uya-
rıcı olduğuna göre, işlevi pekiştirmedir.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
74. Organizmanın koşullanma anında iki farklı uyarıcıyla 

aynı anda karşılaşması halinde, koşullanma bu uyarıcı-
lardan sadece birine (etkisi daha fazla olana) gerçekle-
şir. Bu durum gölgeleme olarak açıklanır. Zil ve ışığın 
aynı anda, birlikte verilmesi, gölgelemeye yol açacaktır. 

(Cevap A) 

75. Bir tepkinin oluşmasına yol açan uyarıcıların değiştirile-
rek, bunun tam tersi bir tepkinin ortaya çıkartılması kar-
şıt koşullanma ile açıklanır.  

 Müzik dersinden öğretmeni ile girdiği tartışma sonucu 
iyice soğumuş bir öğrencinin, (görüldüğü gibi olumsuz 
tepkinin kökeninde öğretmen var) dersi farklı bir öğret-
menden alınca (olumsuz tepkiye yol açan uyarıcı değiş-
tirildi) bu tepkinin ortadan kalkarak yerine tam tersi bir 
tepkinin ortaya çıkması (artık bu dersten hoşlanıyor) 
karşıt koşullanmaya uygundur. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
76. Edimsel koşullanmanda T – U bağıntısı vardır. Yani 

organizma bir davranışta bulunur, ardından bir uyarıcı 
alır. Eğer yaptığı davranışın ardından elde ettiği uyarıcı 
doyumu sağlıyorsa davranış devam eder, sıklığı artar. 
Aksi halde davranışa son verilir.  

 Kısaca davranışın devamı, davranıştan elde edilen 
doyuma bağlıdır. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
77. Organizmanın istediği bir şeyin ortama eklenmesi, 

olumlu pekiştirme olarak açıklanır. Sözlüye kalkmayı 
çok isteyen Murat, derse bilerek geç kalmış böylece is-
tediği şeyi elde etmiştir. Bu duruma göre, öğretmenin 
Murat’ı sözlüye kaldırması onun için olumlu pekiştirme-
dir. 

(Cevap A) 
 
 
 
78. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından, 

önce nötr hemen ardından koşullu ve son olarak da ko-
şulsuz uyarıcının ortama eklenmesi yoluyla farklı bir 
uyarıcıya daha koşullandırılması birden fazla uyarıcıya 
koşullanma (üst düzey koşullanma) olarak açıklanır. 

 Melek Hanım’ın bebeği önce biberon şişesine koşul-
lanmış, bir süre sonra annesinin mamayı hazırlarken 
söylediği şarkıya da koşullanarak birden fazla uyarıcıya 
koşullanma gerçekleşmiştir. 

 (Cevap B) 
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79. Müşterilerin 10 TL’lik ödülden kazanabilmesi için mesaj 
atmaları yani bir davranış sergilemeleri gerekmektedir. 

 Şimdi sırasıyla şu soruları soralım: 
 - Her mesaj atıldığında 10 TL veriliyor mu? 
 Hayır. O halde tarife sürekli değil. 
 - Peki müşteriler kaç kere mesaj atarlarsa 10 TL 

kazanabileceklerini biliyorlar mı? 
 Hayır. Çünkü kaçıncı saniyede mesaj attıklarını ya da o 

esnada mesaj atan kaçıncı kişi olduklarını bilmiyorlar. 
 - O halde tarife değişken oranlıdır. 
  (Dikkat: Şirketin her 30 saniyede bir 10 TL vermesi 

tarifeyi sabit aralıklı kılmaz. Çünkü tarife şirket açısın-
dan değil, müşteriler açısından değerlendirilir.) 

 (Cevap E) 
 
 
80. Yeni bir davranışın kazandırılmasında en etkili tarife 

sürekli tarifedir. Çünkü bu tarife ile davranış çok çabuk 
kazandırılır. Ancak sürekli tarife sönmeye karşı çok di-
rençsizdir. Bu yüzden bir davranış sürekli tarife ile ka-
zandırıldıktan sonra tarifede değişikliğe gidilmesi gere-
kir. Davranışa süreklilik kazandırmada aralıklı (kısmi) 
tarifeler, sürekli tarifeye göre daha etkilidir.  

 (Cevap C) 
 
 
 
81. Eğer bir davranış sürekli olarak belli bir uyarıcı ortam-

dayken pekiştirilirse, bu uyarıcı davranış için bir süre 
sonra ayırt edici hale gelir. Ayırt edici uyarıcıya karşı 
yapılan davranışlar ise ayırt edici edim olarak açıklanır. 

 Örneğimizde fare sadece ışık yanarken pekiştirilmiş, 
ışık ayırt edici uyarıcı haline gelmiştir. Farenin bu du-
rumda sadece ışık yandığından manivelaya basması 
ise ayırt edici edim olarak açıklanır. 

 (Cevap D) 
 
 
82. Görmezden gelinen bir davranışta başlangıçta bir artış 

ortaya çıkar. Bu artış, sönmenin de habercisidir. Anne-
nin çocuğunun ağlamasını görmezden gelmesi sonucu 
ağlama davranışı önce artmış daha sonra ise çocuğun 
ağlamamaya başladığı yani ağlama davranışını sergi-
lemediği görülmüştür. Böylece istenmeyen davranış 
sönmüştür.  

(Cevap B) 
 

83. Uğurlu gün, uğurlu sayı vb. uyarıcıların oluşumunda 
çoğunlukla edimsel koşullanma vardır. Organizma bir 
davranışta bulunur, bu davranışının ardından istediği bir 
durumla karşılaşır. Gerçekte yaptığı davranışla karşıla-
şılan durum arasında hiçbir anlamlı ilişki olması bile (bir 
öğrencinin sınava yeni kalemiyle girip başarılı olması 
gibi) organizma bu ilişkiyi anlamlı zannederek bu uyarı-
cıya karşı koşul geliştirebilir. Bu durumda ortaya batıl 
davranışlar çıkar.  

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
84. Bir insanın sahip olduğu olumlu ya da olumsuz özelliğin 

onunla ilgili genel bir yargının oluşmasında ve diğer 
özelliklerin de bu çerçevede değerlendirilmesi halo ve 
horn etkisi olarak bilinir. Eğer olumlu bir özellikten yola 
çıkılarak olumlu yargı ortaya çıkıyorsa halo, olumsuz bir 
özellikten yola çıkılarak olumsuz bir yargı ortaya çıkı-
yorsa horn etkisi oluşur. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
85. Diline ekşi bir madde değdirilen bebeğin yüzünü buruş-

turması öğrenilmiş değildir. Çünkü insanlar daha doğ-
dukları ilk günden itibaren tatları ayırt edebilirler. Ekşi 
bir maddeyle karşılayan bebeğin yüzünü buruşturması 
doğal bir tepkidir, öğrenilmemiştir. 

 (Acı bir fren sesi duyan çocuğun irkilmesi öğrenilmemiş, 
korkması ise öğrenilmiştir.) 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
 
86. Organizmaya yeni – istendik bir davranış kazandırabil-

mek için davranışın davranış kademelerine ayrılarak 
her kademenin ardından pekiştirme yapılmasına dayalı 
davranış kazandırma tekniği kademeli yaklaştırmadır. 

 (Cevap C) 
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87. Thorndike’in 1930’dan önceki ikincil ilkeleri, tepki çeşitli-
liği, dikkat çeken uyarıcılar, öğrenici özellikleri, çağrı-
şımsal geçiş ve benzetme yoluyla tepkide bulunmadır. 

 Thorndike, problemle karşılaşan organizmanın ilk tepki-
sini, ortamda bulunan uyarıcılar arasında dikkati en çok 
çekene vermesini dikkat çeken uyarıcılar ilkesiyle açık-
lamaktadır. Bazı durumlarda organizmanın ilk tepkisini 
dikkati en çok çeken uyarıcıya vermemesini ise “Demek 
ki organizmanın geçmişte bu uyarıcıyla ilgili olumsuz bir 
yaşantısı var” diyerek açıklar ve bu durumu öğrenci 
özellikleri ile ilkeleştirir. 

 Bomba imha uzmanı üç yeşil bir kırmızı kablonun oldu-
ğu yerde önce kırmızı kabloyu seçmek yerine yeşil kab-
lolardan birini seçmiştir. Bu durum, öğrenici özellikleri il-
kesiyle açıklanmıştır. 

 (Cevap A) 
 
 
 
88. Organizmanın, kendisini istenmeyen bir durumdan 

kurtarmaya dönük davranışları olumsuz pekiştirmedir. 
Öğretmenine yalan söyleyerek azar işitmekten kurtulan 
çocuğun, ilerleyen bir süreçte aynı davranışı tekrarla-
ması yine azardan kurtulmaya dönüktür. 

 (Cevap D) 
 
 
 
89. Bireyin davranışlarıyla çevreyi, çevrenin de kendisine 

dahil olan bireyi etkilemesi, karşılıklı belirleyicilik ilkesiy-
le açıklanır. (Lise birinci sınıftaki arkadaşlarım, öğret-
menim beni o kadar etkiledi ki değiştim, bugünkü halime 
çok şaşıyorum.) Bireyin bugünden geleceğe dönük 
tahminleri öngörü kapasitesi ile açıklanır (Artık bir şeyi 
yapmadan önce düşünüyorum. “Ne olacaksa olsun” 
demiyorum, bunun yerine bir sonraki adımı tahmin et-
meye çalışıyorum.) Bireyin diğer bireylerin öğrenmele-
rinden faydalanması yani etkinliğe bizzat dahil olmaksı-
zın öğrenme gerçekleştirmesi dolaylı öğrenme kapasi-
tesiyle ilgilidir. (Arkadaşlarımın tecrübelerinden faydala-
nıyor, aynı yanlışları yapmamaya çalışıyorum.) 
Özyargılama kapasitesi, bireyin kendisiyle ilgili değer 
yargılarıyla ilgilidir. Bu değer yargıları özyeterlik olarak 
açıklanır. (Kendime çok güveniyorum, karşılaştığım 
problemleri çözebileceğime ilişkin büyük bir inanca sa-
hibim) 

 Parçada değinilmeyen tek ilke sembolleştirme kapasite-
sidir. 

 (Cevap E) 

90. Birkaç başarısız sınamayı takiben bir problemin tüm 
bileşenlerinin ya da bileşenleri arasındaki ilişkilerin an-
laşılması sonucunda aniden gerçekleşen öğrenme türü 
kavrama yoluyla öğrenmedir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 

91. Edimsel koşullanmanın temel özelliği, davranışın de-
vamlılığının davranışın ardından elde edilen doyuma 
bağlı olmasıdır. Bu nedenle edimsel koşullanma ilkele-
rine uygun davranış, istenen davranışın ardından pekiş-
tirmektir. 

 Babanın kızını sadece internete girmeyip ödevlerini 
yaptığı zamanlarda ödüllendirmesi edimsel koşullanma 
ilkelerine uygundur.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 

92. Bireyin geçmiş yaşamı, ilgileri, beklentileri, korkuları vb. 
faktörler algılarını etkileyerek dikkati yöneltmektedir. 
Yaşamı boyunca hiç deniz görmemiş bir halatçının ilk 
kez denizle karşılaştığında dikkatinin denize değil de 
gemi direkleri üzerindeki halatlara yöneltmesi algıda se-
çicilik ile ilgilidir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
 
 
 

93. Bilginin dış çevreden alınması duyusal kayıt, işlenmesi 
kısa süreli bellek, saklanması ise uzun süreli belleğin 
görevidir. İhtiyaç duyulduğunda geri getirilmesi ise biliş-
sel süreçlerle (yürütücü biliş, yürütücü kontrol) ilgilidir. 

 (Cevap B) 
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94. Sistematik davranış kuramına göre organizma pekişti-
rildikçe alışkanlık gücü de artar. Bu artış azalarak artış-
tır. Bunun nedeni, davranışın ortaya çıkış sürecinde 
saklıdır: 

 İhtiyaç – Dürtü – Güdü – Davranış 
 İhtiyaç ne derece büyükse, dürtü, güdü ve doğal olarak 

ortaya çıkacak davranış (performans) da o derece yük-
sek olacaktır. Ayrıca ihtiyacın büyüklüğüne bağlı olarak, 
bu ihtiyacı gidermeye yönelik pekiştirecin etkisi de o 
denli büyük olur. Organizma her pekiştirildiğinde ihtiyaç 
durumu azalmakta, doğal olarak dürtü, güdü ve 
pekiştirecin etkisi de azalmaktadır. 

 Yapılan hiçbir pekiştirme güdüyü ortadan kaldıramaz. 
Çünkü güdüler döngüsel bir özelliğe sahiptir. Belli bir 
süreliğine doyurulsalar bile bir süre sonra tekrar ortaya 
çıkarlar. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
95. Tolman’ın kuramına göre, organizma kendisine verilen 

gözlem yapma fırsatıyla tepki-uyarıcı beklentisini öğre-
nir. Bir süre sonra bu tepkinin istenen uyarıcıya götür-
mediğini gözlerse, organizmanın da tepkisi söner. Bu 
sönmeye örtük sönme adı verilir. 

 Sahip olduğumuz bir davranışın sönmesi için bu davra-
nışımızın pekiştirilmemesi şart değildir. Bu davranışı 
yapan ancak pekiştirilmeyen organizmaları gözlemle-
memiz halinde de davranışımız sönebilir. Bu durum, ör-
tük sönme olarak açıklanır. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
 
96. (A), (C) ve (D) seçeneklerinde belirtilen ifadeler davra-

nışçı öğrenme kuramlarıyla ilgiliyken, (E) seçeneğinde 
belirtilen ifade bilişsel ağırlıklı bir davranışçı kuram olan 
sosyal öğrenme kuramındaki “sembolleştirme kapasite-
si”ne tezat oluşturmakta, başka bir deyişle yine bilişsel 
kuramlara has bir özellik taşımamaktadır.  

 Bireyin önceki öğrendikleriyle yeni öğrendiklerini zihnin-
de ilişkilendirerek anlamlı hale getirmesi, bilişsel öğ-
renme kuramlarının en temel düşüncesini ortaya koy-
maktadır. 

 (Cevap B) 

97. Guthrie’ye göre istenmeyen bir davranışla karşılaştığı-
mızda, öyle bir etkinlikte bulunmalıyız ki, bu etkinlik is-
tenmeyen davranışın tam tersini oluştursun.  

 Seçenekler incelendiğinde “kravatla derse girmesi için 
geri gönderme ve kravatla geldiğinde derse alma” iste-
nen davranışı sağlama yöneliktir. Guthrie’nin sonuncu-
luk ilkesine göre organizma bir uyarıcıya verdiği son 
tepkiyi, bundan sonra da tekrarlayacaktır.  

 (Cevap D) 
 
 
 
 
98. İyi bir öğrenme malzemesi kritik öğrenme konuları ile 

sıradan öğrenme konularını birbirinden ayırt ettirebilme 
gücüne sahip olmalıdır. Bunu sağlamak için farklı bir 
renk, farklı bir karakter kullanımı, altı çizili, koyu, italik 
yazım gibi tekniklerden faydalanılabilir. Bunların tamamı 
algısal ayırt edilebilirliği sağlamaya yöneliktir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
99. Öğretmenin istenen davranışın ardından organizmayı 

istediği uyarıcı ile karşılaştırması olumlu pekiştirme ör-
neğidir. Uyguladığı teknik ise simgesel ödülle pekiştir-
medir. Bunun için kullandığı üzerinde “Aferin” yazan 
kartlar, çıkartmalar birer sembolik pekiştireç iken, çiko-
lata birincil pekiştireçtir. Görüldüğü gibi, parçada olum-
suz pekiştirmeyi örneklendiren bir durum yoktur. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
100.Klasik koşullanma, aralarında doğal herhangi bir ilişki 

bulunmayan iki uyarıcının birbiriyle eşleştirilerek, birine 
verilen tepkinin diğerine de verilmesini sağlamaya yöne-
liktir. 

 Ülkemizde Uğur Dündar, güven duygusuyla özdeşleş-
miş bir kişiliğe sahiptir. Tavuk reklâmlarında Uğur Dün-
dar’ın kullanılmasındaki temel amaç ise, insanların Uğur 
Dündar’a duyduğu güvenden faydalanarak, benzer bir 
güveni tavuğa da duymasını sağlamaktır. Süreç klasik 
(tepkisel) koşullanma ilkelerini uygundur. 

 (Cevap B) 
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101.Bilme, anlama, estetik, yeteneklerini geliştirme, kendini 
gerçekleştirme basamağındaki yani en üst düzeyde yer 
alan ihtiyaç grubuyla ilgilidir. Bu nedenle bunların ortaya 
çıkabilmesi için diğer ihtiyaçların (fizyolojik, güvenlik, ait 
olma-sevgi ve saygı) giderilmiş olması gerekir.  

 Prestij ise saygı basamağıyla ilgilidir. Bu duruma göre 
prestij, seçeneklerde belirtilen diğer ihtiyaçlardan daha 
önce ortaya çıkar. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
102.Gestalt kuramcıları ilke transferi (yer değiştirme) ile, 

organizmanın bir uyarıcıya basit bir tepki vermediğini, 
aksine ilke öğrendiğini ve öğrendiği bu ilkeyi yeni du-
rumlara transfer ettiğini belirtir. Benzer bir durum öğ-
renmenin genellenmesinde görülür. Organizma öğren-
diği bir durumu, benzer diğer durumlarda da uygulama 
eğilimindedir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
103.Rehberlik hizmetleri işbirliği içerisinde yürütülmelidir. 

Bazı durumlarda sorunun bizzat kaynağına inilebilmesi 
için işbirliği temel koşuldur. Örnekte de belirtildiği gibi 
annesinin kendisini sürekli olarak ders çalışması konu-
sunda uyardığını, çok sinirli olduğunu belirtilen bir öğ-
renciyle ilgili olarak öncelikle annenin bilinçlendirilmesi 
gerekir. Bunun için anne ile işbirliğine gidilmesi gerekir. 
Ancak öğrenci bunu sınıf rehber öğretmeniyle paylaş-
mıştır ve bu paylaşım gizlilik ilkesiyle korunmaktadır. 
Sınıf rehber öğretmeninin bu aşamada gizlilik ilkesini ih-
lal etmemesi için mutlaka öğrencisinden izin alması ge-
rekir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
104.Öğrenci kişilik hizmetleri (ÖKH) alanında sunulan 

hizmetlerden biri de sosyal yardım alanıyla ilgilidir. Öğ-
rencilere sağlanan burs, kredi, yurt (barınma), yarı za-
manlı –part time- iş gibi imkânların tamamı sosyal yar-
dım alanıyla ilişkilidir. 

 (Cevap A) 

105.İyi meslek çok gelir getiren, statüsü yüksek, ailenin 
isteklerini uygun meslek değildir. İyi meslek, bireyin se-
verek, isteyerek yapabileceği meslektir. Bu noktada 
rehber öğretmenin Elif’e tüm dünyada yaşanan ekono-
mik krizi hatırlatması, ailesinin haklılığını vurgulaması, 
tiyatrocu olması halinde para kazanamayacağını, mutlu 
olamayacağını söylemesi rehberliğin birçok ilkesine ay-
kırıdır. Bir rehber öğretmen asla bu ve benzeri ifadeleri 
kullanamaz. 

 (Cevap A) 
 
 
 
106.Öğrenci ya da öğretmenin eğitim – öğretim sürecini 

engelleyici bir sorunla karşılaşılması halinde sorunun 
çözümüyle ilgili rehberlik servisinden aldığı yardım, ta-
mamlayıcı rehberlik kapsamında yer alır. 

 (Cevap E) 
 
 
 
107.Ayarlayıcılık, rehberliğin program geliştirme sürecine 

dahil olarak program geliştirmecilere yardımcı olmasıyla 
ilgilidir.  Bu sayede hazırlanacak programlar öğrencile-
rin ilgi, istek, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun olma-
sı amaçlanır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
108.Mesleki rehberlik uygulamaları okul öncesi öğretim 

kademesinden itibaren başlar. Okul öncesi öğretmeni 
Aynur Hanım’ın öğrencilerine çevrelerinde gözlemledik-
leri meslekler hakkında sorular sorması ve beraberinde 
bunları sınıfta canlandırmaları, içinde bulundukları öğre-
tim kademesine uygun şekilde sunulan bir mesleki reh-
berlik uygulamasını göstermektedir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
109.İlköğretim birinci kademe ön plana çıkan problem alanı 

eğitsel rehberliktir. Bu noktada verimli ders çalışma be-
cerileri hakkında öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmeye 
yönelik seminerler, bu kapsamda ele alınabilir. 

 (Cevap B) 
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110.Özellikle iletişim becerileri ve çatışmaları çözümleye-
bilme alanında ön plana çıkan akran arabuluculuğunda, 
psikolojik danışman belli bir gruba konuyla ilgili eğitim 
verir. Bu grup okul içerisinde konuyla ilgili bir problemle 
karşılaştıklarında aynı bir arabulucu gibi problemin çö-
zümüne yardımcı olurlar. İlk olarak ABD’de uygulanan 
bu yöntem, son derece başarılı sonuçlar doğurmaktadır.  

 (Cevap A) 
 
 
 
 
 
111.Çoğunlukla okulun başladığı ilk günlerde okula yeni 

başlayan öğrencilere bir ortam olarak okulu ve bulun-
duğu çevreyi tanıması, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını 
öğrenmesi, birlikte eğitim yapacağı kişilerle tanışması 
için sunulan hizmet oryantasyondur. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
112.Okuldaki psikolojik danışmanın, öğrencileri bir araya 

toplayarak onlara bir konuda bilgi vermesi rehberlik 
kapsamında ele alınır. Bilgi verme birebir değil, grupla 
gerçekleştiğine göre, doğru cevap grupla rehberlik hiz-
metidir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
113.Hakan hangi mesleği seçeceğini bilememektedir. Çün-

kü kendisinin de belirttiği gibi, “hangi meslek ne gibi 
özellikler gerektiriyor, bu özellikleri kendisi taşıyor mu” 
bunun farkında değildir. 

 İşte bu süreçte her şeyden önce bireyin kendisini iyi bir 
şekilde tanıması gerekir. Çünkü yeteneklerinin, ilgileri-
nin, potansiyellerinin tam olarak farkında olmayan bir 
kişiye meslekler hakkında bilgi vermek fazla bir işi ya-
ramaz. O halde Hakan’a öncelikle bireyi tanıma hizmeti 
sunulmalıdır. (Dikkat: Bireyin tanıma hizmetinin temel 
amacı, bireyin kendisini tanımasını sağlamaktadır.) 

 (Cevap B) 

114.Olay kaydında “olay (vak’a)” sözcüğü ile kastedilen şey 
“birey” ya da “öğrenci” değil, bireyin ya da öğrencinin 
gerçekleştirdiği anlamlı – manidar– bir davranıştır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115.“Sınavda en düşük notu sen almışsın, bu konuda ko-
nuşmak ister misin?” diyen bir öğretmenin bu ifadesi ile-
tişim engeli taşımamaktadır. Çünkü mevcut ifade sade-
ce var olan durumu ortaya koymakta, ve birlikte bu ko-
nunun konuşulabileceğini belirtmektedir. 

 İletişim engeli, 
 – Emir, gözdağı verme, 
 – Uyarma, ahlak dersi, öğüt verme 
 – Yargılama, eleştirme, suçlama 
 – Ad takma, alay etme, sorgulama 
 gibi durumları içerir 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116.Empatik yaklaşımın temel amacı, danışana “Seni anlı-
yorum” mesajını gönderebilmektir. Bunun için danışanın 
içinde bulunduğu durumu ona bildirmek uygun bir yak-
laşımdır. 

 Annesi tarafından sürekli engellenen bir öğrenciye 
“Annenin davranışlarından dolayı kendini engellenmiş 
hissediyorsun” demek, empatik yaklaşıma uygundur. 

 (Cevap D) 
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117.Sınıfında bir problemle karşılaşan öğrencinin öncelikle 
yapması gereken şey problemin kaynağını – nedenini- 
anlamaya çalışmaktadır. Problemin kaynağını anladık-
tan sonra, rehberlik ilkelerine uygun olarak problemi çö-
zümüne ilişkin yolları araştırma ya da durumla ilgili okul 
rehberlik servisini haberdar etme yollarından birini se-
çebilir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118.Erikson’a göre öğretimin ilk kademesinde çocuklar 

“Başarıya karşı aşağılık” dönemindedir. Bu dönem aka-
demik benliğin oluşumu, akademik isteklilik ya da aka-
demik isteksizliğin temellerinin atıldığı yıllardır. 

 Matematik dersinden yeteri kadar başarılı olamadığını 
düşünen bir öğrenciyi teselli etmek, öğüt vermek, bu du-
ruma alıştırmak gibi durumlar söz konusu bile olamaz. 
Önemli olan öğrenciye başarabileceğini göstermek, ba-
şarılı olduğu alanlardan yaklaşmaktır. Ayrıca süreç içe-
risinde öğrenciye başarısız olduğu alanla ilgili ek çalış-
ma yapılması da benimsenmelidir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı – 

kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyu-
lan her türlü araç – gerecin eksiksiz olarak sağlanması 
okul müdürün sorumluluğundadır. 

 (Cevap E) 

120.İyileştirici – çare bulucu yaklaşımda danışanın yetersiz-
liklerine odaklanılarak istenmeyen bir davranışın düzel-
tilmesi amaçlanır. 

 Üniversitede çalışan bir psikolojik danışmanın panolara 
astığı ilanlarla, sigara içen öğrencilere ulaşmaya çalış-
ması, bu sadece sigarayı bırakmak isteyen öğrencilere 
yönelik olarak düzenlenen grup çalışmalarını tanıtarak 
katılım yönünde çağrı yapması iyileştirici – çare bulucu 
yaklaşım kapsamında ele alınır. 

 (Cevap B) 
 
 


