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1. Sıralanan sorular, hem program tasarısının hedef, 
eğitim durumları ve değerlendirme öğelerini hem de ta-
sarının değerlendirilmesi sonrasında yapılacak değişik-
likleri içermektedir. Bu süreçler, program geliştirme kav-
ramı ile ilgilidir. 

(Cevap B) 
 
2. Sorunun kökündeki düşünceler, ekonomiklik ilkesiyle 

doğrudan ilgilidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Ertürk, 
1998: 93’e bakılabilir. Yaşantıların birbiriyle çelişmesi, 
tutarlı olmaması ekonomikliği zedelemektedir.  

 (Cevap C) 
 
 
3. Öğrenciler, karşılıklı konuşmaları özgün ve farklı bir 

biçimde oluşturacaklarından bilişsel alanın sentez dü-
zeyinde bir etkinlik gerçekleştirmiş olacaklardır.  

(Cevap E) 
 
 
4. Felsefi akımlar içinde sosyalliği en çok vurgulayan 

ilerlemeciliktir. Yeniden kurmacılık ise daha çok toplu-
mun yeniden inşasında eğitime ve eğitimcilere verilen 
değer ve önemi dile getirir.  

(Cevap C) 
 
5. Program geliştirmede ihtiyacın temel kaynakları birey, 

toplum, konu alanı ve doğa (çevre) dir. Bu bağlamda; II. 
madde toplumla, IV. madde konu alanıyla, V. madde ise 
bireyle ilgilidir.  

(Cevap D) 
 
 
6. Sorudaki eleştiriler, ders kitaplarındaki örtük (gizli) 

mesajları, ders kitapları aracılığıyla ortaya çıkan bek-
lenmeyen yan ürünleri dile getirmektedir. Sorudaki ör-
nekte belirtilen resim, anne ve baba rollerini örtük bir bi-
çimde öğrencilere yansıtmaktadır.  

(Cevap E) 
 
7. Program geliştirme süreciyle öğretim sürecinin eş 

zamanlı ilerlediğini savunan tasarım yaklaşımı, yaşantı 
merkezli tasarımdır.  

(Cevap B) 

8. Program tasarısı hazırlanmadan önce program planla-
ması yapılmaktadır. Program planlamasında öncelikle 
çalışma grupları belirlenmekte, çalışma grupları belir-
lendikten sonra, program geliştirme çalışma grubu, iş-
lem zaman çizelgeleri hazırlamakta ve daha sonra ilk iş 
olarak ihtiyaç analizi çalışmalarını yapmaktadır. Buna 
göre Doğru Yanıt “B” seçeneğidir. III. ve V. işlemler ise 
program tasarısı hazırlama aşamasında işe koşulur.  

(Cevap B) 
 
 
9. EARGED’in araştırması var olan durumun “Ne?” oldu-

ğuna odaklanması nedeniyle betimsel niteliklidir (Varlık-
Yokluk).  

(Cevap D) 
 
 
10. Öğretim planları hazırlanırken öğretim programlarının 

hedefleri dikkate alınmalı ve kazandırılmak istenen he-
def ve davranışların kazanılıp kazanılmadığını ortaya 
koyacak değerlendirme düzenekleri hazırlanmalıdır. 
Ancak, öğretmen ve öğrencilerin farklılaşan özellikleri, 
okulların olanakları, bir yıldan diğer yıla farklılaşan öğ-
renci profili vb. nedenlerle II., III. ve IV. maddelerin plan-
lama yaparken uygun olmayacağı kesindir.  

(Cevap C) 
 
 
11. Geniş alan tasarımları, konu ve disiplin tasarımlarındaki 

gibi içeriğin parçalanmasına ve bölünmesine; derslerin 
birbirinden bağımsız olmasına karşı çıkar. Bunun yerine 
derslerin/disiplinlerin anlamlı, ilişkili ve mantıklı bir bi-
çimde bir araya getirilmesini savunur.  

(Cevap D) 
 
 
12. Değerlendirmenin amacını “program hakkında karar 

verme yetkisine sahip kişilere bilgi vermek” olarak belir-
leyen değerlendirme modeli Stufflebeam’in Bağlam, 
Girdi, Süreç ve Ürün Modeli’dir. Bu modelde bağlam 
planlama kararlarını, girdi yapısallaştırma kararlarını, 
süreç, uygulama kararlarını ve ürün ise yeniden düzen-
leme kararlarını verebilmek için planlanır.  

(Cevap B) 
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13. Öğretmenin yöntem seçimini etkileyen birçok faktör 
vardır. Örneğin, sınıfın az ya da çok olması, dersin ya 
da konunun özelliği, maliyet, fiziksel olanaklar, zaman, 
öğretmenin yönteme yatkınlığı gibi. Ancak öğretmenin 
yöntem seçimini etkileyen en önemli faktör, kazandırıl-
mak istenen hedef ve davranışlardır. 

(Cevap D) 
 
 
 
14. Yeni ilköğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşım 

benimsenmiştir. Bu yaklaşıma göre öğrenci bilgiyi ken-
disi araştırır ve keşfeder. Öğrenci bilgi ya da sosyal çev-
re ile etkileşime girerek ve ön öğrenmelerinden de ya-
rarlanarak bilgiyi kendisi yapılandırır. Bu öğrenme ku-
ramı öğrencinin bilgiyi kendisinin keşfederek öğrendiği 
buluş yoluyla öğrenme stratejisi ile benzerlikler taşır. Bu 
yüzden yeni ilköğretim programlarının amaçlarına 
ulaşmasına en çok katkıyı buluş yoluyla öğrenme ya-
par. 

(Cevap C) 
 
 
 
15. Yapılandırmacı kuram öğrenenin bilgiyi üretmesine, 

yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat verir. Yapılan-
dırmacı öğrenmede öğrenci bilgiyi nerede ve nasıl kul-
lanacağını bilir. Bu süreçte var olan öğrenmeler ile yeni 
öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var 
olanla bütünleştirme vardır. 

(Cevap E) 
 
 
16. Küçük adımlar, bireysel hız, anında dönüt- düzeltme ve 

etkin katılım programlı öğretimin basamakları arasında 
yer alır. Ancak ipuçları (işaretler) programlı öğretimin 
değil, tam öğrenme kuramında öğretim hizmetinin nite-
liğini etkileyen değişkenler arasında yer alır. 

(Cevap A) 
 
 
 
17. Öğretimde çocuğun merkeze alındığı, öğretim süreçle-

rinin düzenlenmesinde öğrenci ilgilerinin, beklentilerinin, 
ihtiyaçlarının ve hazır bulunuşluk düzeyleri ile öğrenme 
hızlarının belirleyici olduğu öğretim ilkesi öğrenciye gö-
reliktir. 

(Cevap B) 

18. Eğitim durumları ya da öğrenme yaşantıları düzenlenir-
ken öğrenci ile gerçek yaşam arasında bir bağ kurulma-
lıdır. Ayrıca öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi 
ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Elbette ki en başta dü-
zenlenecek öğrenme etkinliklerinin hedeflere yönelik ve 
hedeflerle tutarlı olması gerekmektedir. Öğrenme konu-
ları ile etkinlikler öğretim programı ve öğretmen kılavuz 
kitaplarına göre belirlenmesi eğitimi tekdüze bir hale ge-
tirir ve planlamada ve öğretimde esneklik ilkesini göz 
ardı eder. 

(Cevap E) 
 
19. İyi bir ders planının esnek olması, belli bir formata göre 

hazırlanmaması gerekir. Çünkü okul ortamlarında ve 
öğrenciler arasında büyük farklılıklar mevcuttur.  

(Cevap B) 
 
 
20. Beyin fırtınası öğrencilerin yaratıcı düşünme yetenekle-

rini geliştirir. Öğrencilerin bir konunun değişik boyutları-
nı görmelerini sağlar. Kısa zamanda birçok fikir ortaya 
konulur. Ayrıca öğrencileri bilimsel düşünmeye yöneltir. 
Ancak öğrencilere sözsüz iletişim biçimlerini öğretmez. 
Öğrenciler bunu rol oynama ya da drama yönteminde 
kazanırlar. 

(Cevap D) 
 
 
21. Anlatım yönteminin sınırlılıklarını ortadan kaldırmak için 

ses tonu iyi ayarlanmalı, beden dili (sözsüz iletişim) et-
kili bir şekilde kullanılmalıdır. Anlatım önceden planlan-
malı, çok fazla konuşmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca anla-
tım sırasında görsel materyaller kullanılarak anlatılanla-
rın kalıcılığı arttırılabilir. Anlatım sırasında öğrencilere 
sorular sormak, kısa tekrarlara yer vermek ve öğrenci-
lerden not tutmalarını istemek yararlı olur. Fakat öğret-
menin anlatımı öğrencilere yaptırması anlatım yöntemi 
ile değil aktif öğrenme ile ilgili bir uygulamadır. 

(Cevap C) 
 
 
22. Bir dersin giriş (hazırlık) aşamasında öğretmen öğrenci-

lerin ön öğrenmelerini hatırlatmak, derse ve konuya 
karşı ilgi uyandırmak, öğrencileri hedeflerden haberdar 
etmek ve onları yeni öğrenmeler için güdülemek için so-
rular sorar. Ancak derse henüz başlanmadığı için dö-
nüt-düzeltme amacıyla soru sorulmaz. 

(Cevap E) 
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23. Gösteri (demonstrasyon) yönteminin en önemli avantajı 
göze ve kulağa hitap ederek öğrencilerde ilgi uyandır-
masıdır. 

(Cevap B) 
 
24. Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin bireysel ya da grup-

lar halinde belli bir konu veya problem ile ilgili bilgi top-
laması, kaynak taraması, görüşme yapması ve elde et-
tikleri bilgileri rapor etmesi ve sunması etkinliğine daya-
nır. Burada İngilizce öğretmeninin uyguladığı öğretim 
yaklaşımı proje tabanlı öğrenmedir. 

(Cevap E) 
 
25. Ayşenur Öğretmen’in yapmış olduğu akran öğretimi 

uygulaması sonucunda  
 – Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenmeleri 

daha kalıcı olur. 
 – Öğrenen ile öğretene arasında bir arkadaşlık bağı 

gelişir. 
 – Öğretmenin bütün sınıf öğretimi yaptığı sırada 

ulaşamadığı öğrencilerin gereksinim duydukları bi-
reysel ilgiyi görebilmelerine olanak sağlar.  

(Cevap D) 
 
 
26. Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerine de-

mokratik tutum ve anlayışlar kazandırmak isteyen bir 
öğretmen örnek olay, drama, tartışma ve görüş geliştir-
me yöntem ve tekniklerini kullanabilir. Ancak gösteri 
yöntemi sadece görsel iletişime dayalı olduğu için bu 
amaca hizmet etmez.  

(Cevap C) 
 
27. Üst düzey düşünme becerileri, problem çözme yeteneği 

ve bilimsel tutum geliştirmede kullanılan yöntem araş-
tırma-inceleme yoluyla öğrenme stratejisidir. 

(Cevap C) 
 
 
28. Grup çalışması yönteminde kümeler oluşturulurken 

yapılmaması gereken öğrencileri öğrenme hızları ve 
seviyelerine göre gruplara ayırmaktır. İlköğretim düze-
yinde öğrenciler heterojen (farklı başarı düzeylerine sa-
hip) olarak gruplara ayrılmalıdır. 

(Cevap B) 
 

29. Çocukların oynadıkları evcilik oyunu yaratıcı drama ya 
da doğaçlamaya bir örnektir. Bu yöntemde çocuklara 
belli roller verilmez. Çocuklar içlerin geldiği gibi hareket 
ederler, o anda hissettiklerini ve düşündüklerini canlan-
dırırlar. 

(Cevap D) 
 
30. Gösterip-yaptırma yöntemi özellikle devinişsel (psiko-

motor) davranışların öğretilmesinde etkili olarak kullanı-
lan bir yöntemdir. Bu yöntem ile beceriler kazandırılır. 
Ancak, analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey 
bilişsel öğrenmelerin ve becerilerin gerçekleştirilmesi 
oldukça zordur.  

(Cevap D) 
 
31. Dewey’e göre öğrencilere problem çözmeyi öğretmenin 

en önemli gerekçesi öğrencilerin hayatta karşılaşabile-
cekleri sorunları tanıma ve çözüm yolları üretme olana-
ğı elde etmeleridir. 

(Cevap B) 
 
32. Soruda özellikleri verilen yöntem rol oynama yöntemidir. 

Rol oynama yönteminde bir olay, durum veya bir sorun 
bir grup öğrenci tarafından dramatize edilir. 

(Cevap A) 
 
 
33. Öğrencilerinin kurallarla uyarak konuşma ve empati 

yetilerini geliştirmek isteyen Zuhal Öğretmen için en uy-
gun teknik konuşma halkasıdır. Karar verme becerisini 
geliştirmede ise altı şapkalı düşünme en uygundur. 

(Cevap A) 
 
 
34. Öğrencilerin karşıt görüşleri ya da çelişkili düşünceleri 

çözümlemeleri amacıyla yapılan, öğrencilerden düşün-
ce ve eğilimlerini gerekçelendirmeleri istenilen öğretim 
tekniği görüş geliştirmedir. 

(Cevap E) 
 
 
 
35. Mikro öğretimin öğretmen eğitimine en önemli katkısı 

öğretmenlik uygulaması çalışmalarının videoya kayde-
dilerek bu kayıtlara dayalı tartışmalarla mesleki gelişi-
min sağlanmasıdır. 

(Cevap A) 
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36. Eğitim ve öğretimde plan yapmanın faydalarından biri 
öğretmenin etkili bir ders anlatarak öğrencilerin daha iyi 
öğrenmelerini sağlamasıdır. Öğretmen ayrıca plan sa-
yesinde programı öngörülen süre içerisinde tamamlar. 
Plan en uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilme-
sini, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasına 
olanak sağlar. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir bü-
tünlük içerisinde yürütülmesi eğitimde plan yapmanın 
amaçlarından biri değildir. Planlamada esneklik tercih 
edilmelidir. 

 (Cevap D) 
 
 
37. Soruda sözü edilen teknik seminerdir. Uzmanlık ve bilgi 

gerektiren konuda uzman kişi sunum yapar ve konu bir-
likte tartışılır. 

(Cevap B) 
 
 
 
38. Öğrencilerin bilimsel ve bağımsız düşünme becerilerinin 

geliştirilmesinde diğerlerine göre daha az etkisi olan öğ-
renme yaklaşımı beyin temelli öğrenmedir. 

(Cevap E) 
 
 
 
39. Görsel ve uzamsal zekâya sahip öğrenciler algıladıkla-

rını resim, şekil, grafik gibi görsel sembollerle ifade et-
mekten hoşlanır, nesneleri üç boyutlu olarak zihninde 
canlandırabilirler. 

(Cevap D) 
 
 
40. Gagne’nin “öğretim durumları” modeline göre öğrenme 

sürecinde kazanılan bilişsel stratejiler problem çözmek 
için etkili bir yol bulmayı gerektiren öğrenmeleri kapsar. 

(Cevap A) 
 
 
 
41. Tartışma yöntemi kullanılırken dersin tamamı değil, bir 

bölümü tartışmaya ayrılmalıdır. Öğretmenin tartışmanın 
sonunda elde edilen bilgileri ve görüşleri özetleyebilme-
si için yeterli zaman kalması gerekir.    

(Cevap D) 

42. Benzetim (simülasyon) tekniği, sınıf ortamında bir ola-
yın, durumun veya problemin gerçeğe yakın şartları 
oluşturularak öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Benze-
tim tekniği ile öğrenciler gerçek olay, durum ve problem-
lerle ilgili birinci el bilgi ve tecrübe kazanırlar. Ancak bu 
teknik ile öğrencilerin özellikle analiz, sentez ve değer-
lendirme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanmaları 
mümkün olmaz. 

(Cevap B) 
 
43. Öğretmenin bu çalışmasındaki değişkenler kullanılan 

değerlendirme yaklaşımı ve değerlendirme düzeyindeki 
davranışları ölçen testte öğrencilerin başarılarıdır. Baş-
ka bir ifade ile değişkenler; değerlendirme yaklaşımı ve 
başarıdır. Değişkenlerden neden olan bağımsız, sonuç 
olan ise bağımlı değişkendir. Öğrencilerin başarısının 
artması ya da azalmasının nedeni bu araştırmada kul-
lanılan değerlendirme yaklaşımıdır. Bu nedenle değer-
lendirme yaklaşımı bağımsız değişken olur. Diğer yan-
dan kullanılan değerlendirme yaklaşımı ile değişmesi 
beklenilen başarı olduğundan, başarı bağımlı değişken 
olur.  

(Cevap C) 
 
 
44. Dereceleme ölçekleri sorunun açıklama bölümünde 

verildiği gibi her bir maddesinde gözlenen özelliğin dü-
zeyine göre puan verilen araçlardır. Örneğin bir özelliğin 
gözlenmesi durumunda iyi ise 3, orta ise 2, kötü ise 1 
puan verilebilir. KR-20 (Kuder ve Richardson’un 20 nu-
maralı eşitliği) güvenirlik hesaplama yöntemi; sadece 
puanlamanın 1 ve 0 (Doğru:1; doğru dışındaki olasılık-
ların tümü: 0) olarak yapıldığı durumlarda kullanılır. De-
receleme ölçekleri 1 ve 0 şeklinde puanlanmadığından 
KR-20 kullanılamaz.  

(Cevap D) 
 
 
 
45. Bir sınavda öğrencilerin sınav dışı performanslarının 

sınav puanlarına karışmaması gerekir. Sınavla ölçül-
mek istenmeyen özelliklerin ölçme sonuçlarına karış-
ması ölçme sonuçlarının geçerliğini düşürür. Bu neden-
le; sözlü sınavlarda öğrencilerin daha önceki derslerde 
sınıf içi etkinliklere katılımlarının dikkate alınması güve-
nirliği artırmaya yönelik bir önlem olamaz.  

(Cevap E) 
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46. Mutlak değerlendirmede kullanılan ölçüte mutlak ölçüt 
adı verilir. Bir ölçütün mutlak olabilmesi; ölçme işlemi 
yapılmadan önce ölçütün miktarının bilinmesi durumun-
da söz konusudur. D seçeneğinde verilen 100 sorunun 
% 60’ını doğru yanıtlamak mutlak ölçüttür. Çünkü sınav 
yapılmadan önce 100 sorunun % 60’ının, yani 60 tane-
sinin doğru yapılması gerektiği bilinmektedir.  

(Cevap D) 
 
 
 
47. Ölçülen özellik ile ölçmekte kullanılan özellik aynı cins-

ten olduğunda ölçme doğrudan olur. Yani ağırlığın ağır-
lıkla, uzunluğun uzunlukla ölçülmesi durumunda doğru-
dan ölçme söz konusudur. Masanın boyunun karışla öl-
çülmesinde; masanın uzunluğu karışın uzunluğuyla öl-
çüldüğünden doğrudan ölçme olur. Aynı şekilde kefeli 
terazide domatesin ağırlığı diğer kefeye konulan bir 
ağırlıkla ölçüldüğünden doğrudan olur.  

(Cevap C) 
 
 
 
48. Sınav ortamının ısı, ışık, gürültü gibi dış faktörler bakı-

mından uygun olması sınavla elde edilen ölçme sonuç-
larının güvenilirliğini artırır. Sınav ortamının ısı, ışık, gü-
rültü gibi dış etkenler bakımından uygun olmaması dik-
kati dağıtacağından tesadüfî hataya neden olur.  

(Cevap A) 
 
 
 
49. Tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme; bir eğitim 

programına, okula ya da işe başlamadan önce, adayla-
rın o okulla, programa ya da işe ne derece hazır olduk-
larını belirlemeye yönelik değerlendirmelerdir. Bu de-
ğerlendirmeye dayalı olarak öğrencilerin bir okula, kursa 
vb. seçilmesi söz konusudur. Bu nedenle bu tür değer-
lendirmeler, öğretim sürecinin başında yapılan bir tür 
değerlendirmedir. Bu nedenle soruda verilen değerlen-
dirme türü tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme-
dir. Diğer yandan, bir ölçme işlemi ile ilerideki bir değiş-
kenin belirlenmeye çalışılması yordama geçerliğidir. So-
ruda sınavda başarılı olanların okuldaki derslerden de 
başarılı olacağının düşünülmesi nedeniyle yordama ge-
çerliği söz konusu olur.  

(Cevap D) 
 

50. Güvenirlik; ölçme sonuçlarının tesadüfî hatalardan 
arınıklık derecesi olarak tanımlanır. Ölçme sonuçlarına 
karışan tesadüfî hatalar azaldıkça güvenirlik artar. Do-
layısıyla güvenirlik katsayısı ile tesadüfî hata arasındaki 
korelasyonun negatif (zıt yönlü) olması söz konusudur. 
Negatif korelasyon katsayısına ilişkin grafiğin eğimi ne-
gatif olur. Negatif korelasyonu gösteren tek grafik B se-
çeneğindekidir.  

(Cevap B) 
 
51. Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi için ünite ya da 

konu sonlarında yapılan değerlendirmelere biçimlendiri-
ci ya da biçimlendirme-yetiştirmeye dönük değerlendir-
me adı verilir.   

(Cevap A) 
 
52. Bir ölçme sonucunun eşit oran ölçeğinde olabilmesi için 

sıfırın mutlak ve birimlerin eşit olması gerekir. Uzunluk 
ve ağırlık ölçülerinin sıfırın mutlak, birimlerinin de eşit 
olması nedeniyle uzunluk ve ağırlıklar eşit oranlı ölçek 
düzeyinde elde edilebilir. Eğitimde, bilişsel alan ve du-
yuşsal alan davranışlarının ölçülmesinden mutlak sıfır 
elde edilemez. Bu nedenle birimleri eşit olsa da sıfır 
mutlak olmadığından (bağıl) başarı, yetenek, zekâ gibi 
özelliklerin ölçülmesi en çok eşit aralık ölçeği düzeyinde 
olabilir.  

(Cevap D) 
 
53. Bir ölçme aracının ölçmek istenilen değişkeni başka 

değişkenlerden arınık olarak ölçebilmesine geçerlik de-
nir. Soruda verildiği gibi; kısa yanıtlı testlerde yanıt bir 
kelime en çok bir cümle oluştuğundan yazılı yoklamala-
ra göre çok daha kısadır. Yanıtların böyle kısa olması, 
yanıtın yazılı yoklamalara göre daha kesin olmasını 
sağlar. Bu durum, puanlamada yanlılığın ve de yazı gü-
zelliği, kağıt düzeni gibi ölçme konusu olmayan başka 
değişkenlerin puanlara karışma riskini azaltır. Yanlılıkla-
rın azalması ve başka değişkenlere daha az puan ve-
rilmesi kısa yanıtlı testlerin geçerliğini yazılı yoklamalara 
göre daha yüksek yapar.  

(Cevap A) 
 
54. Performans değerlendirme; öğrencinin bilgi ve becerile-

rini sergileyen bir ürün oluşturmalarını gerektirir. Bu ne-
denle performans değerlendirmede bir performans gö-
revine dayalı bir ürünün olması gereklidir. Resim yapma 
görevi ile yapılan özgün bir resim performans değerlen-
dirme kapsamında olur. 

(Cevap D) 
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55. Bir teste madde seçerken maddendin ayırt edicilik 
indeksinin 0,40 ve daha yüksek olması istenir. Bir so-
nun ayırtedicilik indeksi: 

  üst gruptaki doğru yanıt sayısı-alt gruptaki doğru yanıt sayısı
r =jx Gruplardan birindeki toplam kişi sayısı

 

 şeklinde hesaplanır. Bu eşitlikten anlaşılacağı gibi, alt 
gruptaki doğru yanıt sayılarının üst gruplardaki doğru 
yanıt sayısından çok olması durumunda madde negatif 
ayrıdediciliğe sahip olur. Sorunun A, C, D ve E seçe-
neklerinin anahtarlanmış doğru yanıt olası durumunda 
ayırt edicilik negatif olur. B seçeneğinin doğru olması 

durumunda ise jx
60-20

r = =0,40
100

olur.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
56. Bir sorunun zor ya da kolay olduğunu madde güçlük 

indeksi (Pj) gösterir. Madde güçlük indeksi  
 

üst gruptaki doğru yanıt sayısı+ alt gruptaki doğru yanıt sayısı
p =j Üst gruptaki ve alt gruptaki toplam kişi sayısı
 

 olarak hesaplanır. Başka bir ifadeyle toplam doğru yanıt 
sayısının toplam kişi sayısına bölümü ile madde güçlük 
indeksi bulunur. Bu nedenle, hangi seçenekte üst ve alt 
gruptaki işaretleme sayısı en az ise, o seçenek anahtar-
lanmış doğru yanıt olduğunda soru daha zor olur. En az 
işaretlenen seçenek E seçeneği olduğundan dolayı bu 
seçeneğin anahtarlanmış doğru yanıt olması durumun-
da soru daha zor olur. Yukarıdaki eşitlikle hesaplandı-
ğında da madde güçlük indeksleri aşağıda verilen tab-
lodaki gibi olur.  

Madde no:8 A B C D E N 

Üst Grup 12 60 12 14 2 100 

Alt Grup 26 20 25 23 6 100 

Toplam 38 80 37 37 8 200 
Pj 0,19 0,40 0,19 0,19 0,04  

 Madde güçlük indeksi 0’a yaklaştıkça soru zorlaşır. E 
seneği anahtarlanmış doğru yanıt olursa madde güçlük 
indeksi 0,04 olur ve diğer seçeneklere göre 0’a daha 
yakın olduğundan daha zor olur.  

(Cevap E) 

57. Bir çeldiricinin alt gruptaki (başarısız) öğrencileri daha 
çok çeldirmesi durumunda çeldirici beklenen yönde ça-
lışmış demektir. A çeldiricisini alt gruptakiler tarafından 
daha çok işaretlendiğine göre beklenen yönde çalışmış-
tır. B çeldiricisinin anahtarlanmış doğru yanıt olması du-
rumunda madde güçlüğü;  

üst gruptaki doğru yanıt sayısı+ alt gruptaki doğru yanıt sayısı
p j Üst gruptaki ve alt gruptaki toplam kişi sayısı

60 20
0,40

200

=

+
= =

 

 madde ayırt ediciliği;  

  

üst gruptaki doğru yanıt sayısı-alt gruptaki doğru yanıt sayısı
rjx Gruplardan birindeki toplam kişi sayısı

60 20
0,40

100

=

−
= =

 

 olarak bulunur.  
 Bir çeldiricinin zayıf olması alt ve üst gruptan öğrencile-

rin o çeldiriciyi daha az işaretlemesi demektir. E seçe-
neği alt ve üst gruptan toplam 8 kişi tarafından işaret-
lendiğinden oldukça zayıftır. C seçeneğinin doğru yanıt 
olması durumunda üst gruptakiler alt gruptan daha az 
doğru yaptığından ayırt edicilik negatif olur. Bir çeldirici-
nin diğerlerinden daha güçlü olması; o çeldiricinin diğer 
çeldiricilerden daha çok işaretlenmiş olması gerekir. 
Oysa A, C ve D seçeneklerine yaklaşık aynı sayıda öğ-
renci gittiğinden D çeldiricisi diğerlerinden daha güçlü 
bir çeldiricidir denilemez.  

(Cevap E) 
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58. Hangi dersten öğrencilerin grup olarak başarılı olduğu-
nu bulmak için ortalama öğrenme oranı olarak da ad-
landırılan testin ortalama güçlüğünün bulunması gere-
kir. Testin ortalama güçlüğü; testin aritmetik ortalaması-

nın soru sayısına bölümü XP
K

⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
ile bulunur. Testin 

ortalama güçlüğü 1’e en yakın olan derste başarı diğer-
lerine göre daha yüksektir. Her bir ders için testin orta-
lama güçlüğü aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

fizik

matematik

kimya

coğrafya

ingilizce

45
P 0,75

60
30

P 0,60
50

40
P 0,57

70
22

P 0,48
46
36

P 0,45
80

= =

= =

= =

= =

= =

 

  Ortalama güçlüğü en büyük olan (1’e en yakın) fizik 
dersi olduğu için grubun en başarılı olduğu ders fizik 
olur.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
59. Bir öğrencinin hangi dersten daha başarılı olduğunu 

belirlemek için Z puanının hesaplaması gereklidir. Z pu-
anı,  

 Kişinin aldığı puan testin ortalamasıZ
testin standart sapması

−
=  şeklinde 

hesaplanır. Z puanı daha büyük olan derste kişi daha 
başarılıdır. Tüm dersler için Z puanı; 

 

fizik

matematik

kimya

coğrafya

ingilizce

40 45
1

5
40 30

Z 2
5

40 40
Z 0

6
40-22

Z =1,5
12

40 36
1

4

Z

Z

−
= = −

−
= =

−
= =

=

−
= =

 

  şeklinde hesaplanır. Hayriye’nin Z puanı matematikte 
diğer derslere göre daha yüksek olduğundan, Hayriye 
matematikte daha başarılıdır.  

(Cevap B) 

60. Mod (tepe değer) bir puan dağılımda frekansı en yük-
sek olan puandır. Grafikte en yüksek frekans 6’dır. Bu 
frekansa karşılık gelen puan aralığı ise 51-60 puan ara-
lığıdır.  

  

0

1

2

3

4

5

6

21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80

Puan

Fr
ek

an
s

 
 Mod bu puan aralığının alt sınırı ve üst sınırının topla-

mının 2’ye bölümüyle bulunan grup orta noktasıdır. Ya-

ni; 51 60 55,5
2
+

=  tepe değerdir.  

 Medyanı (ortanca) bulabilmek için grafiğin aşağıdaki 
gibi tabloya dönüştürülmesi gerekir.  

Puan 
Aralığı 

Grup Orta 
Noktası 

Frekans Toplamlı 
Frekans 

21-30 25,5 2 2 

31-40 35,5 1 3 

41-50 45,5 5 8 

51-60 55,5 6 14 

1-70 65,5 2 16 
71-80 75,5 3 19  

 Tablodan toplamlı frekansın en alt satırına bakarak kişi 
sayısı 19 olarak bulunur. Veri sayısı tek olduğundan or-
tanca (n + 1) / 2. sıradaki puan olur. Veri sayısı yani n = 
19 olduğundan (19 + 1) / 2 = 10 olarak bulunur. Ortanca 
10’uncu sıradaki puan aralığının grup orta noktası ola-
cak. Tablodan 10’uncu sıranın toplamlı frekansın 14 ol-
duğu yere denk geldiği bulunduğunda ona karşılık gelen 
grup orta noktası 55,5 ortanca olur.  

(Cevap C) 
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61. Ters kimlik, bireyin içinde yetiştiği sosyo-kültürel çevre-
nin beklentilerine uygun olmayan bir kimlik yapısının 
oluşturulmasıdır. (Örneğin çok tutucu bir ailenin kulağı 
küpeli, yırtık kotlu oğlu) 

 Kimlik tipleri olumlu ve olumsuz olarak iki gruba ayrılır. 
Başarılı ve moratoryum kimlikler olumlu kabul edilirken, 
ipotekli ve dağınık (kargaşalı) kimlikler olumsuz kabul 
edilirler. 

 Kimlik gruplarının oluşumunda çevre, çevre denince de 
akla ilk olarak gelen ana-baba belirleyici bir etkendir. 

 Kargaşalı kimlik tipinde bazen kimlik arayışı varken 
bazen yoktur. Bu kimlik tipi kendisine en çok düşkün 
kimlik tipi olarak da tanınır. 

 Kimlik gruplarının belirlenmesinde temel etken kimliğe 
bağlanmanın gerçekleşip gerçekleşmemesi değil, kimlik 
arayışının olup olmamasıdır.  

 Örneğin, moratoryum kimlikte bir kimliğe bağlanma 
olmadığı halde olumlu, ipotekli kimlikte ise kimliğe bağ-
lanma olduğu halde olumsuz kimlik tipi kabul edilmek-
tedir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
62. Davranışçı kuramlar insanların doğuştan getirdiği po-

tansiyelin olmadığını, her şeyin çevre etkisiyle oluştu-
ğunu söylerler. Onlara göre dil pekiştirme ve tekrar ile 
kazanılır. 

 Biyolojik temelli kurama göre her insan doğuştan dili 
kazanmayı sağlayacak özel bir mekanizmaya zaten sa-
hiptir. Çevre sadece hangi dilin ortaya çıkacağını belir-
ler. Yani dilin kazanımı doğuştan gelir. 

 Dil gelişiminde yaklaşık ilk beş aylık süreçte bebeklerin 
çıkarttıkları sesler evrenseldir. Altıncı aydan itibaren 
bebeklerin çıkarttıkları sesler kültüre özgü olmaya baş-
lar. 

 Çocukların kök haldeki iki kelimeyi yan yana koyarak 
konuşabilmeleri ilk gramer değil, telegrafik konuşma ev-
resinde görülür. 

 Dilin anlaşılması, seçenekte de belirtildiği gibi konuşul-
masından önce gelir. Bu nedenle çocuklar cümleler ku-
rarak konuşmaya başladıklarında, konuştukları kelime-
lerin anlamlarını da biliyor kabul edilirler. 

(Cevap E) 

63. Olgunlaşma, bilişsel fonksiyonlar için de son derece 
önemli bir faktördür. Öğretmenin çocukluk yıllarında an-
lattığı olayda o günkü yaşantısını “çocuksu” olarak de-
ğerlendirmesi ve ilkokul yılları ile bugün arasındaki fark-
lılaşma bizlere zihinsel olgunlukta yaşın önemli bir fak-
tör olduğunu göstermektedir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
64. Gelenek öncesi dönem “ceza itaat” ve “araçsal ilişkiler” 

olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruda gelenek 
öncesi dönemde daha üst bir ahlaki gelişim evresi ola-
rak sorduğuna göre, cevabın “araçsal ilişkiler” de aran-
ması gerekir. 

  “Bana bir zararı olmadıkça görmezden gelebilirim”  
anlayışı, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” sözünde 
olduğu gibi karşılıklılık – kısas anlamına gelmektedir. 
Bu durum araçsal ilişkiler evresi için uygun bir açıkla-
madır. 

 “Her kim olursa olsun yapılan davranış yanlıştır” ifadesi 
daha çok sosyal sözleşmeyi, “Onun yaptığı suçtur ve 
yakalarlarsa cezalandırırlar” ifadesi ceza – itaati, “O be-
nim arkadaşım, ne olursa olsun sesimi çıkartmam” kişi-
ler arası uyumu, “Yapılan davranış yasalara aykırıdır, 
hemen ihbar etmeliyim” ise kanun – düzen evresini gös-
termektedir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
65. Yağmuru bulutların ağlamasıyla açıklaması yapaycılık 

olamaz. Çünkü yapaycılıkta doğa olaylarının insan eliy-
le yapıldığı anlayışı vardır. Bu örnekte bulutlara insana 
özgü bir davranış olan “ağlama” yüklenmiş yani canlan-
dırmacılık durumu görülmüştür. 

 Bireyin karşılaştığı yeni durumu kendinde var olan 
şemaların içerisinde değerlendirmesi özümleme örneği-
dir. Yani buz tutmuş saçakların eriyen görüntülerine 
“küçük yağmur” demesi özümlediğini göstermektedir. 

 Kendine odaklanma, benmerkezcilik anlamına gelir. Bir 
çocuğun oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşmaması 
ancak onların oyuncaklarıyla oynamak istemesi ben-
merkezci yapının bir sonucu olarak düşünülebilir. 

 Çok üzüldüğü zaman küçük yağmur yapabileceğini 
söylemesi ile tümevarımsal düşünme arasında bir ilişki 
yoktur. Tümevarımsal düşünme somut işlemler döne-
minin bir kazanımıdır. 

 (Cevap C) 
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66. Adler, bireysel psikoloji görüşünde, davranışların kay-
nağının bilindışında yattığı inanışını reddeder. Ona göre 
davranışların kaynağı bilinç düzeyinde yer alır. Seçe-
neklerde belirtilen diğer ifadeler doğrudur. 

 (Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
 
67. Ali’nin “Öğretmenim filleri çağırıyorum. Onlar benim en 

iyi arkadaşlarım” ifadesi, hayali arkadaş sahibi olduğunu 
göstermektedir. Hayali arkadaşlar insan olabileceği gibi 
hayvanlar da olabilir. 

 Hayali arkadaşlar, sembolik oyun kapsamında ele 
alınmaktadır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
68. Kaydırağa “vın vın” demesi, dil gelişimi açısından tek 

sözcük döneminde olduğunu gösterir. Çünkü “vın vın” 
ifadesini anlamlı olarak kullanmakta, kaydırak kelimesi-
nin karşılığı olarak görmektedir. (Önemli olan anlamın 
yüklenmesidir.) 

 Babaannesiyle gezmeye çıktıklarında gördüğü köprü-
nün iniş yolunu kaydırağa benzeterek “vın vın” demesi 
özümleme durumuna örnek olabilir. Çünkü karşılaştığı 
yeni durumu kendinde var olan bir şema içerisinde de-
ğerlendirmiştir. 

 Babaannesiyle gezintiden eve döndüklerinde ağlayıp 
tekrar sokağa çıkmak istemesi devresel tepkiyle özdeş 
olamaz. Çünkü devresel tepkiler bir davranışın arka ar-
kaya defalarca bilinçli şekilde yapılmasıyla ilgilidir. 

 Annesinden ayrılırken ağlamasına karşın, annesiyle 
tekrar karşılaştığında hemen sarılıp iletişim kurmaya ça-
lışması, güvenli bağlanmaya sahip olduğunu gösterir. 
Çünkü bağlanmanın incelenmesinde esas olan anne 
döndüğü zaman verilen tepkidir. Güvenli bağlanan ço-
cuklar hemen iletişim kurarken, güvensiz-kaçınan ço-
cuklar annelerini görmezden gelir, güvensiz-çelişkili ço-
cuklar hem annelerine yanaşır hem de uzak durur. 

 (Cevap B) 

69. Marcia, bireylerin içten denetimli bir ahlaka erişebilme-
leri için öncelikli şartın üst (olumlu) kimliğe sahip olma-
ları gerektiğini belirtmiştir. Başarılı ve moratoryum kim-
likler üst (olumlu) kimlik olduklarına göre içten denetimli 
ahlaka sahip olabilirler. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Erikson’a göre davranışın şekillenmesinde epigenetik 

ilke, dönemlerin değişmez bir sırayla ortaya çıktığını be-
lirtmesi açısından önemlidir. Ancak dönemlerde oluşan 
kazanımlar tamamıyla kültür, yani bireyin içinde yaşadı-
ğı çevre tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle kültü-
rün önemini yok sayma düşünülemez. 

 Kimlik duygusunun temeli kimliğe karşı rol karmaşası 
döneminde değil, temel güvene karşı güvensizlik dö-
neminde atılır. 

 Çocuğun tek başına bir şeyler yapmaya çaba sarf ettiği, 
“tutma” ve “bırakma” nın ana göstergeler olduğu dö-
nem, girişimciliğe karşı suçluluk değil, özerkliğe karşı 
şüphe ve utanç dönemidir. 

 Bir özellik uygun döneminde kazanılsa bile, ilerleyen 
zamanda değişen çevre koşulları kazanılmış özelliğin 
kaybedilmesine yol açabilir. 

 Erken bebeklik deneyimlerinden oluşan güvenin topla-
mı, gerçekten de sayısal (nicelik) değerden ziyade anne 
ile çocuk arasındaki ilişkinin şekline yani niteliğe bağlı-
dır. 

 (Cevap B) 
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71. Kızlarda ergenliğe girişin ilk işareti maalesef yanlış 
şekilde adet kanaması olarak düşünülmektedir. Oysa ilk 
işaret göğüslerdeki büyümedir. İlk adet kanaması bu 
işaretten yaklaşık 1,5 – 2 yıl sonra ortaya çıkar. 

 Genelde kız çocukları erkek çocuklarından daha önce 
konuşmaya başlamasına karşın, bireysel farklılıklardan 
ötürü bazı erkek çocukları, akranı kız arkadaşlarından 
daha önce konuşmaya başlayabilir. 

 Çevre etkisi ne kadar güçlü olursa olsun yeterli olgunluk 
düzeyine ulaşmadan, yani sinir sisteminde gerekli deği-
şiklikler gerçekleşmeden motor beceriler kazanılamaz. 
(Ör: Tuvalet eğitimi) 

 Refleksler, zamanla bireyi istemli devinimlere hazırla-
maktadır. Doğuştan hazır olarak gelen bu şemalarımız, 
zamanla istemli hareketler şekline dönüşmektedir. (Ör: 
Yürüme refleksi zamanla bilinçli bir davranışa dönüş-
mektedir.) 

 Yaşça küçük çocuklar ince motor becerileri henüz yeteri 
kadar olgunlaşmadığı için nispeten küçük değil büyük 
oyuncaklara ilgi duyarlar, yaş ilerledikçe nispeten daha 
küçük oyuncaklar ilgilerini çekmeye başlar. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
72. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre çok 

çalışkan olmaktan ileri gelen kısıtlı erdem durumuyla, 
tembellik durumları başarıya karşı aşağılık döneminin 
aşırı sonuçları arasında yer alır. 

 (Soru parçasının oluşturulmasında, Prof. Dr. Hasan 
Bacanlı’nın Gelişim ve Öğrenme kitabından faydalanıl-
mıştır.) 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
73. Bir davranışın öğrenilmiş olarak kabul edilebilmesi için, 
 - Nispeten kalıcı – izli (göreli olarak sürekli) olması 
 - Yaşantı yoluyla oluşması (doğuştan getirilmemesi) 
 - Davranış değişikliğinin oluşması  
 şarttır. 

 (Cevap A) 

74. Doğadaki her canlıya, istediğimiz her şeyi öğretemeyiz. 
Çünkü bir şeyin öğrenilebilmesi ya da öğretilebilmesi 
için her şeyden önce organizmanın bu davranışın öğre-
nilmesine doğuştan ön yatkınlığa yani türe özgü 
hazıroluşa (doğuştan donanım) sahip olması gerekir. 

 Ör: Bir insan ne kadar olgunlaşırsa ve ne kadar iyi 
çevre etkisine tabi tutulursa tutulsun uçmayı öğrene-
mez. 

 (Cevap A) 
 
 
 
75. Teknik direktörün en çok sayı yapan oyuncusuna ma-

dalya takması olumlu pekiştirmedir. Olumlu pekiştirme-
de ortama olumlu pekiştireç (madalya) eklenir. 

 (Simgesel ödülle pekiştirme, sembolik pekiştireçlerin 
biriktirilip bir eder tablosuna göre gerçek ödülle değişti-
rilmesi mantığına dayanır. Örnekte böyle bir durum yok-
tur.) 

 (Cevap D) 
 
 
76. Hasan, hızla gelen kırmızı bir arabanın yaya geçidinde 

duramayarak o anda karşıya geçmeye çalışan bir yaya-
ya çarptığını görmüştür. Yani olayı yaşayan bizzat ken-
disi değildir. Bu nedenle olaydan sonra kırmızı araba 
görünce korkması klasik (tepkisel) koşullanma ile açık-
lanamaz. Süreç sosyal (gözleyerek) öğrenmeye uygun-
dur. 

 (Cevap C) 
 
 
77. Bir davranış sönmeden önce ne olur? Birçoğumuzun 

aklına “önce artar” ifadesi gelmektedir. Oysa bu ifade 
her koşulda doğru değildir. Çünkü davranışta artışın ya-
şanabilmesi için organizmanın aktif olması gerekir. Oy-
sa klasik koşullanmada organizma pasiftir. Bu nedenle 
sönmeden önce davranışta artış görülmez. Önce bir 
azalma (alışma süreci) ardından sönme gerçekleşir. 

 (Cevap B) 
 
 
78. Bandura’ya göre gözleyerek gerçekleşen öğrenmeler, 

semboller aracılığıyla hatırda tutulmaktadır. Bu nedenle 
hatırlama süreci, bireyin sembolleştirme kapasitesiyle 
yakından ilişkilidir. Bandura bu kapasitenin zekâdan 
bağımsız olmadığını özellikle belirtmiştir. 

 (Cevap B) 
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79. Farelerin sadece ışık yanınca manivelaya basmaları 
ayırt edici edimdir. Işık yanınca manivelaya basmaları 
halinde peynirle karşılaştırılmaları olumlu pekiştirme, 
diğer durumda basmamaları ise cezadan kaçınma yani 
olumsuz pekiştirme ile ilgilidir. Fareler her iki durumu 
birbirinden ayırt etmiştir. 

 Soru parçasında II. tip cezaya (istenen bir uyarıcının 
ortamdan kaldırılması, mahrumiyet) uygun bir örnekle-
me yoktur. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
80. Klasik koşullanma sürecinde koşullu bir uyarıcıya veri-

len tepkiler koşullu tepki olarak değerlendirilir. Öğret-
menin görüntüsü koşullu bir uyarıcı olduğuna göre, öğ-
retmeni görünce gürültüyü ve aralarında konuşmayı 
kesmeleri de koşullu tepkidir. 

 (Cevap C) 
 
  
 
 
81. Bir organizmanın birbirine benzer uyarıcılara aynı 

tepkiyi vermesi uyarıcı genellemesi bir tepkiden yola çı-
karak aynı uyarıcıya giderek artan yeni tepkilerde bu-
lunması ise (özellikle saldırganlık davranışlarında görü-
lür) tepki genellemesi olarak açıklanır. 

 Köpeğin zil sesine verdiği tepkinin aynısını ıslık sesine 
de vermesi, benzer uyarıcılara aynı tepkiyi verdiğini ya-
ni uyarıcı genellemesi durumunu örneklendirmektedir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
82. Öğretmen öğrencilerinin ödevlerini bazen salı, bazen 

çarşamba bazense perşembe günü kontrol etmesi, de-
ğişken aralıklı pekiştirme örneği iken, bunu belli bir sis-
tematikle yapması sonucunda öğrencilerin sistematiği 
öğrenmesi halinde tarife artık sabit aralıklı hale gelir. 
Çünkü pekiştirme tarifelerinde temel mantık pekiştirilen 
organizmanın ne zaman, kaçıncı davranıştan sonra pe-
kiştirileceğini bilip bilmemesiyle ilgilidir. Örnekte öğren-
ciler ne zaman pekiştirileceklerini anladıklarına göre, ta-
rife sabit aralıklı hale gelmiştir. 

 (Cevap C) 

83. Tolman’a göre bir davranışın sönmesi için illa ki orga-
nizmanın bu davranışı yapıp pekiştirilmemesi şart de-
ğildir. Organizma bir davranışı defalarca yaptığı halde 
pekiştirilmeyen bir organizmayı görürse, aynı davranış –
farkında bile olmadan- kendisinde de söner. Bu şekilde 
gerçekleşen sönmeye örtük sönme adını vermiştir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
84. Bir organizmanın gerçekleştirdiği davranışın ardından 

tamamen tesadüf eseri çok olumlu ya da çok olumsuz 
bir durumla karşılaşabilir. Karşılaştığı bu durumun tesa-
düfi değil, anlamlı olduğunu düşünürse aynı davranışı 
tekrar yapma eğiliminde olur. Bu durum edimsel koşul-
lanma yaklaşımı açısından “batıl davranış” olarak açık-
lanır. Maçlara çıkarken sürekli aynı kirli çoraplarını gi-
yen ve bu durumun kendisine şans getireceğine inan 
kişi batıl bir davranış gerçekleştirmektedir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
85. Ket vurma, öğrenilmiş iki farklı durum arasında gerçek-

leşirken, transfer öğrenme süreci içerisinde gerçekleşir. 
 Örnekte Bülent Bey’in yeni cep telefonunu kullanırken 

başlangıçta oldukça zorlandığı yani öğrenme sürecinin 
içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum eskiden öğ-
renilmiş bir bilginin şu anki öğrenme süreci üzerindeki 
güçleştirici etkisi olan olumsuz aktarma ile açıklanır. 

(Cevap C) 
 
 
86. Bir davranışın alışkanlık haline getirilmesinde pekiştir-

me tarifeleri işe koşulur. Süreç boyunca çoğunlukla ön-
ce sürekli, davranışın yerleşmesinin ardından aralıklı 
(kısmi) tarifelere geçilir. Oysa annenin sürekli tarife ile 
davranışı yerleştirdiği ancak ardından aralıklı tarifelere 
geçip davranışı alışkanlık haline getirmek yerine, pekiş-
tirmeyi bıraktığı görülmektedir. 

 Kural olarak pekiştirilmeyen davranışlar söner. 
 Sönme, 
 - Organizmanın daha önce tepki verdiği bir uyarcıya 

artık tepki vermemesi, tepki vermemeye başlaması, ya-
vaş yavaş tepki vermemeye başlaması gibi farklı ifade-
lerle karşımıza çıkabilir. 

 (Alışmada tepki hâlâ devam eder, ancak azalmıştır.) 
(Cevap D) 
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87. İstenmeyen davranışlarla mücadelede cezaya alternatif 
en etkili yol sönmeye tabi tutmaktır. Bunun için görmez-
den gelinebilir, ortam değiştirilebilir, olumlu davranışlar 
pekiştirilebilir ve alternatif davranışlar sunulabilir. Ancak 
öğrencinin dikkatini olumsuz davranışa çekmek, davra-
nışı söndürmek bir yana artırabilir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
 
88. Klasik koşullanma ilkeleri açısında koşullanma sürecin-

de koşulsuz uyarıcının yaptığı işe pekiştirme adı verilir. 
 Örnekte köpek başlangıçta nötr bir uyarıcı iken, koşul-

suz bir uyarıcı olan ısırılma ile eşleştirilerek koşullu uya-
rıcı haline gelmiştir. 

 Isırılma koşulsuz uyarıcı olduğuna göre, pekiştirme 
görevi üstlenmiştir. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
89. Bir kişinin kendisiyle yaptığı anlaşmalara koşullu an-

laşma adı verilir. “Sınavı kazanırsam tatile gideceğim” 
şeklinde bir açıklama, bireyin kendisiyle anlaşma yaptı-
ğını göstermektedir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
90. Koşullanma anında organizmanın iki farklı uyarıcıyla 

aynı anda karşılaşması engelleme değil, gölgeleme du-
rumunu ortaya çıkartır. Böylesi bir durumda baskın uya-
rıcı diğerini gölgede bırakır. 

 Engelleme, ikinci derece koşullanma gerçekleştirilirken 
önce nötr, sonra koşullu, sonra koşulsuz uyarıcı vermek 
yerine, önce koşullu, sonra nötr, sonra koşulsuz uyarı-
cının verilmesi halinde ortaya çıkan ve ikinci derece ko-
şullanmanın gerçekleşememesine yol açan bir durum-
dur. 

 (Cevap A) 
 
 

91. Bilgiyi işleme kuramında öğrenme sürecinin basamakla-
rı sırasıyla dikkat, kodlama, depolama ve geribildirim 
iken, gözleyerek öğrenme sürecinin basamakları sıra-
sıyla dikkat, hatırda tutma -zihinsel şema-, davranışa 
dönüştürme ve güdülenme şeklinde karşımıza çıkar. 
Her ikisinde de ilk basamak dikkattir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
92. Bitişiklik kuramcılarından Guthrie’ye göre bir uyarıcıya 

şu anda vereceğimiz tepkiyi belirleyen şey, bu uyarıcıya 
vermiş olduğumuz en son tepkidir. Guthrie bu durumu 
sonunculuk ilkesiyle açıklar. Yani önceki tepkilerin sıklı-
ğının bir önemi yoktur. 

 Bir kişi daha önce defalarca sağdaki masaya oturmuş 
olsa bile, bir kez olsun soldaki masaya oturursa, bun-
dan sonraki gelişinde yine soldaki masaya oturmak is-
teyecektir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
93. Bilişsel (cognitive) kuramlar, bir bütün olarak sunmanın, 

parçalara ayırmaktan daha etkili olduğunu savunurlar. 
Parçalara ayırma davranışçı kuramların tipik özellikleri 
arasında yer alır. 

 (Cevap D) 
 
 
 
94. Bir uyarıcının uzun süreli belleğe ulaşabilmesi için 

öncelikle kısa süreli belleğe gelmesi gerekir. Bilgi kısa 
süreli belleğe dikkat – seçici algı- yoluyla gelir. Bilginin 
kısa süreli belleğe gelebilmesi içinse önce duyusal kay-
da gelmesi şarttır. Duyusal kayıt çevredeki her türlü 
uyarıcıyı alabilecek, sınırsız kapasitesi sahiptir. Ancak 
elbette bu uyarıcıların alınabilmesi için, uyarıcının algı 
eşiği arasında olması şarttır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
95. Harun vitamin kutusunu açabilmek için kutunun üzerin-

deki yönergeye göre hareket etmiştir. Yani bir modele 
göre davranışta bulunmuştur. 

 (Cevap C) 
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96. Hedef bir davranışa her seferinde biraz daha benzeyen 
davranışların pekiştirilmesi yoluyla bir canlıya bu hedef 
davranışın öğretilmesi davranış şekillendirme olarak 
açıklanır. 

 Örnekte baba da oğluna röveşata ile gol atmayı öğrete-
bilmek için her seferinde hedef davranışa biraz daha 
benzeyen davranışları pekiştirmiştir. 

 (Cevap A) 
 
 
97. Bu tip sorularda, aksi belirtilmedikçe uygulama davranı-

şı uygulayan değil, organizma açısından değerlendir-
meye alınır. 

 Örnekte köpek her havladığında gözüne güçlü bir ışık 
tutulmaktadır. Köpek için bu durum birinci tip cezadır. 
(Ortama istenmeyen bir uyarıcının eklenmesi) 

 (Cevap A) 
 
 
98. Öğretmenin öğrencilerinin her doğru cevabına bir yıldız 

vermesi olumlu pekiştirme, beş yıldız toplayana bir gü-
len adam, üç gülen adam toplayana öğle yemeği ısmar-
laması ise simgesel ödülle pekiştirme durumunu örnek-
lendirmektedir. Ismarlanan öğle yemeği birincil 
pekiştireç, yıldız, gülen adam ise ikincil pekiştireç ko-
numundadır. Parçada olumsuz pekiştirmeye ilişkin bir 
durum yoktur. 

 (Cevap B) 
 
 
 
99. Organizmanın birkaç başarısız denemeyi takiben prob-

lemi oluşturan uyarıcılar arasındaki ilişkiyi birden bir bü-
tün olarak görüp çözüme ulaşması kavrama yoluyla öğ-
renme olarak açıklanır. 

 (Cevap D) 
 
 
100.Yer değiştirme (ilke transferi) gestalt kuramda önemli 

bir yer tutar. Gestalt kuramcıları civcivler üzerinde yap-
tıkları bir deneyde, öğrenmelerin U-T bağları ile değil il-
keler ile gerçekleştiğini ve öğrenilen ilkelerin yeni du-
rumlara transfer edilebildiğini görmüştür. 

 Bir durumda öğrenilen bilginin, başka bir duruma trans-
fer edilmesi, gestalt kuramda yer değiştirme ilkesi ola-
rak bilinmektedir. 

 (Cevap D) 

101.Tolman kuramının “amaçlı davranışçılık” olduğunu 
söyler. Ona göre bir organizma dikkat etmediği, özellikle 
amaçlamadığı halde, farkına bile varmadan öğrenme 
gerçekleştirebilir. Bu yolla öğrendiği bilginin, bir gün işi-
ne yarayana kadar yani bir amaç ortaya çıkana kadar 
kendisi bile farkında değildir. Tolman’a göre bu süreç 
gizil (örtük) öğrenme olarak açıklanmaktadır. 

  “Hayatında hiç musluk tamir etmemiş ancak babası 
muslukları tamir ederken onunla sohbet etmiş bir gen-
cin, farkında olmadan musluk tamiriyle ilgili bazı bilgileri 
öğrenmiş olması muhtemeldir” görüşü gizil (örtük) öğ-
renmeye uygundur. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
102.Hull, 1952 yılında yapmış olduğu araştırmalarda öğ-

renmeyi tamamlamış bir organizma için bile pekiştirme 
miktarı artırıldığında dürtüde azalma değil, aksine bir ar-
tış gözlenmiştir. Pekiştirme miktarı arttıkça performan-
sın da artacağı, pekiştirme miktarı azaldıkça perfor-
mansın da azalacağını ilk kez gözleyen kişi Crespi ol-
duğundan, pekiştirmenin miktarı ile performans arasın-
daki bu ilişkiye Crespi Etkisi denir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
103.Okulda kurulan “Uyuşturucu ve AIDS Mücadelesi Kulü-

bü” ile akranların birbirlerinden önemli bir konu hakkın-
da bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanmıştır. Belli bir 
grup öğrencinin aldıkları eğitimle, daha geniş öğrenci 
kitlelerine bu bilgileri aktarması, akran eğitimi olarak ad-
landırılmaktadır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
104.Okuldaki öğretmen ve yöneticiler ile, öğrenci velilerine 

rehberlikle ilgili ortak bir anlayışın oluşturulması, insan-
cıl düşüncenin aşılanması ve bu yolla öğrencilere – ço-
cuklara doğru yaklaşım yollarının sağlanması, okul reh-
ber öğretmeni tarafından sunulan müşavirlik hizmeti ile 
sağlanabilir. 

 (Cevap C) 
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105.Derecelendirme ölçeği, bibliyoterapi, sosyometri test 
dışı teknikler arasında yer alırken, tutum ölçeği, kişilik 
envanteri test teknikleridir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
106.Mesleki olgunluk, bireyin içinde bulunduğu gelişim 

dönemine özgü mesleki gelişim görevlerini yerine geti-
rebilmesidir. 

 Konsültasyon (müşavirlik) hizmetleri okul rehber öğret-
meni tarafından sunulur. 

 İnsan yaşamının her alanındaki eğitimsel ve diğer 
insanı hizmetlere yönelik olarak planlanmış müdahale-
leri teşvik eden, bireylerin kişisel, duygusal, mesleki, ah-
laki, duyuşsal ve estetik alanlarındaki tüm gelişimini et-
kin şekilde uyararak kolaylaştıran ise geleneksel değil 
çağdaş rehberliktir. 

 Ben dili sadece olumsuz değil, olumlu durumlarda da 
kullanılabilir. 

 Rehber öğretmenler tarafından düzenlenen akran 
arabulucuğu eğitimleri rehberliğin öncelikle tamamlayıcı 
değil, önleyici işleviyle ilgilidir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.Ülkemizde uygulamaya konan kapsamlı rehberlik 

programlarında rehberlik müfredatı, danışma hizmetleri, 
bireysel planlama ve sistem desteği olmak üzere dört 
öğe vardır. Bu öğelerin amaç ve konu alanlarına ilişkin 
olarak soru parçasında belirtilen öncüllerin tamamı doğ-
rudur. 

 (Cevap E) 
 

108.Öğrenci kişilik hizmetlerinin beş boyutu vardır: 
 - Sosyal yardım 
 - Sosyo kültürel 
 - Sağlık 
 - Özel eğitim 
 - Rehberlik 
 Maddi imkanı yetersiz olan Ahmet’e öğrenimi süresince 

burs sağlanması sosyal yardım, okulun ilk günlerinde, 
özellikle okula yeni başlayan öğrencilere okulun ve ya-
kın çevresinin tanıtılması oryantasyon-rehberlik, öğren-
cilerin okulda düzenlenen bahar şenliğine katılması 
sosyo kültürel, okul rehber öğretmeninin depresyon so-
runu olabileceğini düşündüğü bir öğrencisini ruh sağlığı 
uzmanı bulunan bir sağlık kurumuna sevk etmesi sevk 
(refere) - rehberlik hizmetleri arasında yer alır. 

 Zihin engelliler öğretmenliği bölümünden mezun bir 
öğretmenin görev yaparken öğrendiklerini öğrencilerine 
uygulaması ise öğretimdir. Öğretim, öğrenci kişilik hiz-
metlerinin bir boyutu değildir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109.Sınıf rehber öğretmenini okulun ilk günlerinde sınıf 

kurallarını öğrencilerine anlatması ve özellikle de öğ-
rencilerinin birbirlerinin canını yakmamaları konusunda 
uyarması önleyicilik işlevi kapsamında değerlendirilebi-
lir. 

 Sosyal beceri eğitiminin uygulanması çare buluculukla 
ilgilidir. 

 Okulda uygulanan rehberlik programlarının, öğretim 
programlarına paralel olacak şekilde düzenlenmesi 
çağdaş rehberlik anlayışında öğretim ve rehberliğin iç 
içe olmasıyla açıklanabilir. 

 Okulun başladığı ilk günlerde okulun, yakın çevresinin 
ve okul kurallarının tanıtılması uyum sağlayıcılıkla, öğ-
rencilere verimli ders çalışma, vaktini doğru kullanma 
gibi konularda eğitim verilerek ders başarılarının artırıl-
masına yardımcı olunması eğitsel rehberlikle ilgilidir. 

 (Cevap D) 
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110.Başarı ve yetenek arasındaki en büyük farklılaşma 
Berke’de değil Ali’de görülmektedir. Çünkü Ali 5’lik ye-
teneğe karşın 1’lik başarı göstermiştir. 

 Öğrencilerin tamamı yeteneklerinin altın başarı göster-
memiştir. Çünkü Mert ve Neşe yeteneğinin üzerinde 
başarı sergilemiştir. 

 Ali yeteneğine göre çok üstün değil, yeteneğinin çok 
altında bir başarı sergilemiştir. 

 Öğrencilerin başarı puanları toplamı (23), yetenek 
puanları toplamından (30) düşüktür. 

 (Cevap E) 
 
 
111.Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren 

öğrenciler, problem alanına göre eğitsel rehberlik kap-
samında incelenmektedir. 

 (Cevap A) 
 
 
112.Öğrencilerin eğitsel, mesleki ya da kişisel anlamda 

ihtiyaç duyabilecekleri herhangi bir bilginin çeşitli yollar-
la toplanıp yine çeşitli yollarla öğrencilere aktarılması 
bilgi toplama ve yayma hizmetidir. Örnekte rehber öğ-
retmen mezun öğrencilerden topladığı bilgileri okul pa-
nosuna asarak öğrencilerine aktarmıştır. 

 (Cevap C) 
 
 
 
113.Rehberliğin eşitlik ilkesine göre öğrenci sorunlarının 

öncelik sırası diye bir uygulama olamaz. Her öğrenci 
rehberlik hizmetlerinden faydalanmada eşit önceliğe 
sahiptir. Rehber öğretmenlerden formasyonu uygun 
olanlar psikolojik danışma hizmeti verebilir. Bu noktada 
felsefe bölümü mezunu rehber öğretmenin psikolojik 
danışma hizmeti vermesi uygun değildir. Bireyi tanıma 
hizmeti okuldaki tüm öğrencilere sunulmalıdır. 

 (Cevap E) 
 
 
 
114.Yarım cümle tekniğinin kullanımı uzmanlık gerektirmek-

tedir. Bu nedenle tamamlanmış cümleler sadece okul 
rehber öğretmeni (psikolojik danışman) tarafından de-
ğerlendirilebilir. 

 (Cevap D) 
 

115.Öğrencilere sunulan oryantasyon, psikolojik danışma 
gibi hizmetlerin ardından, bu hizmetlerin amacına ulaşıp 
ulaşmadığının belirlenmesi gerekir. Bu nedenle sunula-
cak hizmet izleme – değerlendirme hizmetidir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
116.Psikolojik danışmanın, danışanın anlattığı ya da yaşa-

dığı bir olayla ilgili kendi yaşamından örnekler vermesi-
ne “kendini açma” adı verilir. 

 Örnekte danışmanın “Bende bir zamanlar çok sevmiş-
tim. Beni terk ettiğinde tüm yaşamın sona erdiğini san-
mıştım” demesi kendini açmaya örnektir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
117.“Hizmetler sistemli ve sürekli olup bütün hizmetlerin 

temelinde bireyi tanıma hizmeti yatar” ifadesinin düzel-
tilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü bütün hizmetlerinden te-
melinde “psikolojik danışma” hizmeti yatar. 

 (Cevap C) 
 
 
118.Sınıf içerisinde uygun rehberlik etkinliklerinin düzenle-

nerek yürütülmesi sınıf rehber öğretmeninin, yürütülme-
sinin sağlanması ise okul müdürünün görevleri arasında 
yer alır. 

 (Cevap C) 
 
 
119.Parçada ilköğretim okullarında rehberlik saatlerine 

planla zaman ayrılması nedeniyle öğrencilerin rehberliği 
bir ders gibi algıladığı ve bu durumun düzeltilmesinin 
gerekliliği vurgulanmaktadır. 

(Cevap B) 
 
 
 
120.Temel rehberlik hizmetleri, engelli bireyler de dâhil 

olmak üzere herkes için geçerlidir. Bu nedenle I numa-
ralı öncül uygun bir açıklama değildir. 

 (Cevap A) 


