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1.  Verilen örnek olay, öncelikle program geliştirmenin 
felsefi temeli açısından düşünülmelidir. Soruda toplu-
mun eğitim anlayışı ile eğitimde temele alınan yaklaşı-
mın örtüşmediği görülmektedir. Toplumun eğitim felsefi 
ile eğitim felsefesinin örtüşmesi gerekir. Aksi durumda 
eğitimin hedeflerine ulaşılmasında sıkıntılar yaşanır.  

(Cevap C) 
 
 
 
2.  Froebel’in (1782-1852) düşüncelerinde yardımlaşma, 

dayanışma, yardım, toplum, katılım ve rehberlik gibi öğ-
renci merkezli bir anlayışı açıklayan sözcükler bulun-
maktadır. Bunlar, ilerlemecilik eğitim akımını tanımlar-
ken de kullanılan temel kavramlardır. Zaten Friedrich 
Wilhelm Froebel, Alman asıllı, anaokullarının kurucusu 
olarak kabul edilen ve çocukların oyun aracılığıyla ken-
dilerini geliştirebileceğine inanan çağdaş aynı zamanda 
ilerlemeci bir eğitim düşünürüdür.  

(Cevap C) 
 
 
 
3. Soru, bireylerin var olan eğitim ihtiyaçlarının, ilgilerinin, 

tutumlarının, yeteneklerinin, öğrenme yollarının, geçmiş 
yaşantılarının “Ne?/Neler?/Nedir?” olduğunun araştırıl-
dığını vurgulamaktadır. Bu sorular en çok betimsel yak-
laşımda kullanılmakta ve söz konusu bir niteliğin varlı-
ğına ya da ne kadar var olduğuna odaklanmaktadır. Bu 
amaçla bireyden bilgi toplarken sıklıkla kullanılan ölçme 
araçları ise başarı testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanter-
leri gibi ölçme araçlarıdır.  

(Cevap E) 
 
 
4.  Program geliştirme süreci genel olarak planlanma, 

tasarı hazırlama, deneme, düzeltme,  uygulama, değer-
lendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. 
Program tasarısı hazırlanmadan önce program geliştir-
menin planlanması gerekmektedir. Bu aşamada yapıl-
ması gereken sırasıyla üç işlem bulunmaktadır. Bunlar: 
1) Çalışma gruplarının oluşturulması, 2) Çalışma planı-
nın yapılması ve 3) İhtiyaç analizinin yapılmasıdır. Do-
layısıyla doğru yanıt “C” seçeneğidir. Sorudaki III-IV-V 
ve VI işlemler, program tasarısı hazırlama aşamasında 
işe koşulmaktadır.  

(Cevap C) 

5.  Kavrama basamağı öğrencilerin öğrendiklerini zihinsel 
işlemden geçirerek farklı biçimde ifade edebildikleri dav-
ranışlardan oluşmaktadır. Soruda Kemal’in öğretmeni-
nin anlattıklarını formülleştirdiği ya da görsel anlatımlar 
şekline dönüştürdüğü ifade edilmektedir. Bir anlatım bi-
çimini başka bir anlatım biçimine dönüştürme, kavrama 
basamağının alt düzeylerinden olan çevirme basamağı 
ile ilgilidir. Bu basamak ve düzeyde öğrenciler, öğreni-
lenleri tablolaştırabilir, grafikle ya da simgeyle göstere-
bilir. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
 
6. İçerik düzenlenirken öğrencilerin soruları, ilgileri, ihtiyaç-

ları ve beklentileri dikkate alınıyor ve bunlara göre içerik 
düzenleniyorsa sorgulama merkezli içerik düzenleme 
yaklaşımı kullanılıyor demektir. Bu yaklaşımda içerik, 
süreçte öğrenciyle birlikte belirlenmekte, daha önceden 
belirlenmiş bir içerik yapısı oluşturulmamaktadır. Bu 
yaklaşım, ilerlemecilik eğitim akımıyla ve J. Dewey’in 
eğitim düşünceleriyle örtüşmektedir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Okul binasının ve sınıfların mimari özellikleri örtük 

programın kapsamındadır. Okul binasının mimari özel-
likleri içerisinde sınıflar, yönetici ve öğretmen odaları, 
laboratuvarlar, atölyeler, spor alanları vb. için ayrılan 
yerler ve bu yerlerin dekorasyonu okulun örtük progra-
mını ele vermektedir. Örneğin sınıflarında çok fazla ek-
siklikleri olan bir okulda yönetici odalarının ve öğret-
menler odasının geniş ve iyi dekore edilmiş olması, bize 
okulda otoriter bir yapı olduğunu ve eğitim-öğretim faa-
liyetlerine çok fazla önem verilmediğini düşündürebilir. 
Soruda benzer bir durum açıklanmaktadır.  

(Cevap C) 



  DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ  
 

   2 

Y
E

D
İİK

Lİ
M

 Y
A

YI
N

C
IL

IK
 

8. Program öğelerine dönük değerlendirmede olması 
gereken durumdan çok programın varolan durumu be-
timlenmeye çalışılır. Metfessel-Michael değerlendirme 
modeli’nde öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve sıra-
dan vatandaşların doğrudan ya da dolaylı olarak değer-
lendirme sürecine katılması esastır. Ancak hem farklar 
hem Stake hem de Stufflebeam’in değerlendirme mo-
dellerinde, değerlendirmenin belirli aşamalarında bekle-
nenle gerçekleşen arasındaki farka bakılarak programın 
değeri konusunda kararlar verilir.  

 Provus’ta standartlar ile ortaya konulan performans 
arasındaki ilişkiden, Stake’te tasarlanan ile gerçekleşen 
çıktının uygunluğundan ve Stufflebeam’de beklenen ü-
rünle gerçekleşen ürün arasındaki karşılaştırmalardan 
elde edilen sonuçlar, programın değerini ortaya koyar.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
9. B, C, D ve E seçenekleri belli özelliklerdeki okulları 

temsil etmektedir. Bu özelliklere göre pilot okulların se-
çilmesi programın ya çok etkili görünmesine ya da etki-
siz görünüp yeni baştan ele alınmasına neden olabilir. 
Pilot okulların seçiminde ilk ve öncelikli kriter, ülkedeki 
tüm okulların özelliklerini yansıtan uygun bir örneklem 
oluşturmaktır. Böylelikle program tasarısının asıl uygu-
lamadaki olası etkileri bütünüyle görülebilir.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
10. Belirtke tablosunda, hedeflerin kazandırılmasında işe 

koşulacak yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklere yer 
verilmez. Kaç tane soru sorulacağını göstermekle birlik-
te, soru maddelerine ve soru türlerine de yer verilmeyen 
belirtke tablosunda; araç gereçlere, materyallere, me-
kan özelliklerine, öğrenme ortamı değişkenlerine ve 
ölçme araçlarına da yer verilmemektedir. Hedef içerik 
ilişkisini kurar. Konuların hangi hedef alanında gerçek-
leştirileceği belirler. Programın kapsamını bütün (nitel 
ve nicel) olarak ilişkili bir şekilde görebilme imkânı sağ-
lar. Ölçme aracı için uygun sorular geliştirilmesine yar-
dım eder. Belirtke tablosu, aynı zamanda ölçme aracı-
nın kapsam geçerliliğini sağlar. Öğrenci başarısı değer-
lendirilirken ölçme ve değerlendirme amaçlı olarak test 
planı hazırlanırken de belirtke tablosu kullanılır.  

(Cevap D) 

11. Eğitim programının temel öğeleri ve bu öğeler arasında 
dinamik ilişkilerin olması gerekir. Program öğelerinden 
herhangi birinde olabilecek bir değişiklik diğer öğeleri de 
doğrudan etkilemektedir. Soruda ana hatları verilen 
ders programında hedef, değerlendirme düzeyindedir. 
İçerik buna uygun bir biçimde seçilmiştir. İçerik ele alı-
nırken illa ders kitabından yararlanılacaktır diye bir kural 
bulunmamaktadır. İçeriğin hedefe hizmet edip etmeme-
si önemlidir. Bunun yanında, hedefin öğrenci düzeyine 
uygunluğu daha önceden belirlendiğine göre, hedefe 
dayalı seçilen içerik, doğrudan öğrenci düzeyine de uy-
gun hale gelebilmektedir. Değerlendirme, doğrudan he-
defe ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyabilir. Hedef de-
ğerlendirme düzeyinde olduğundan dersin sonunda so-
rulan soru da değerlendirme düzeyindedir. Bu bağlam-
da ders programında hedef, içerik ve değerlendirme 
öğeleri arasında dinamik bir ilişki kurulmuştur. Ancak 
eğitim durumlarında işe koşulan strateji, yöntem ve tek-
niğin de hedefin düzeyine uygun seçilmesi gerekirken 
öğretmen, öğrencilerine bilgi düzeyinde bir yaşantı sağ-
lamıştır. Öğretmen, anlatım ve soru-cevap yerine prob-
lem çözme gibi bir yöntemi benzetim, drama, ikili ve 
grup çalışmaları gibi teknikleri kullansaydı hedefe daha 
uygun eğitim durumları düzenlemiş olacaktı.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sıralanan tasarım yaklaşımları öğrenen merkezlidir. 

Bunlardan çocuk merkezli tasarımlarda program hazır-
lanmadan önce öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları belirlen-
mekte ve daha sonra program bunların üzerine inşa 
edilmektedir. Radikal tasarımlar programları dahi red-
detmekte, esnek bir anlayışla okulda öğrencilerin gün-
lük ihtiyaçları doğrultusunda programların oluşturulabi-
leceğini öngörmektedir. Hümanistik tasarımlar ise prog-
ramların davranışçı özelliklerine karşı çıkmakta ve prog-
ramdaki tüm değişkenlerin birey odaklı olması gerekti-
ğini savunmaktadır. Yaşantı merkezli tasarımlarda ise 
önceden hazırlanmış bir program bulunmamakta, prog-
ram eğitim ortamında uygulama sırasında öğrencilerle 
birlikte hazırlanmaktadır. Öğretim süreci ve program 
hazırlama süreci eş zamanda başlamakta ve devam 
etmektedir.  

(Cevap B) 
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13. Öğretim sürecinde öğrenciyi merkeze alan ilke çocuğa 
göreliktir. Öğrenme sürecinde bulunan öğrencilerin bir 
bütün olarak özelliklerinin dikkate alınmasını öneren bir 
ilkedir. Öğrenciler, yaş, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi, 
yetenek, öğrenme, hız ve stilleri ve diğer özellikleri ba-
kımından hem kendi içerisinde hem de birbirleri arasın-
da farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar çocuğa görelik il-
kesiyle dikkate alınır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
14. Soru-cevap tekniğinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi 

için sorular öğrenci seviyesinin çok üstünde ya da altın-
da olmamalıdır. Öğrencilerin yeteneklerine uygun soru-
lar hazırlanmalıdır. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
15. Çoklu zeka teorisi, problemleri çözmek ve değerli ürün-

ler ortaya koyabilmek için bireylerin çeşitli zeka alanla-
rının nasıl kullandıklarını açıklayan bir modeldir. 
Howard Gardner tarafından geliştirilen çoklu zeka teori-
sine göre zekanın sözel, bedensel, görsel, mantıksal, 
içsel, müzikal, sosyal ve doğa olmak üzere sekiz boyutu 
vardır. Ayşe Öğretmen’in yapmış olduğu etkinliklerde 
çoklu zeka teorisine uygun etkinliklerdir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
16. Sınıf kurallarının belirlenmesi kadar bu kuralların uygu-

lanması ve izlenmesi de önemlidir. Sınıfta etkili ve dü-
zenli biçimde uygulanmayacak kurallar koymanın bir 
anlamı yoktur. Sınıf kuralları belirlendikten sonra öğren-
cilerin bu kurallara uyup uymadığı izlenmeli, kurallara 
uygun doğru davranışlar pekiştirilmelidir. Sınıf kuralları-
nın uygulamaya geçebilmesi için öğrencinin bu kuralları 
yaşayarak öğrenmesini sağlayan yöntemler tercih edil-
melidir. Seçeneklerde verilen rol oynama 
(dramatizasyon) yöntemi diğerlerine göre daha çok uy-
gulama esaslıdır.  

(Cevap A) 

17. Tam öğrenme modelinde öğretim hizmetlerinin niteliği; 
ipucu, katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltmedir. 

 İpucu; öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye neyi 
öğreneceğini, bunları nasıl ve niçin öğreneceğini ve 
bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanı-
lan mesajların tümüdür. 

 Dönüt; öğrencilere öğrenmelerinin doğrulu ya da yanlış-
lığı hakkında verilen mesajların tümüdür. 

(Cevap C) 
 
 
 
18. Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış 

tutumlar içeren konuların öğretiminde öğrencilerde dü-
şünceler geliştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. 
Üzerinde tartışılacak konunun ise en önemli özelliği 
mutlaka geçerli sayılabilecek karşıt bakış açıları içer-
mesidir. Seçilmiş olan konuda öğrenciler katılım düzey-
lerine göre görüş ifade eder ve isterse süreç içerisinde 
düşüncesini değiştirir. 

(Cevap D) 
 
 
 
19. Yaşam boyu öğrenmenin geleneksel öğrenmeden 

farkları şunlardır: 
 – Yaşam boyu öğrenme kuramında okulda, evde, 

işyerinde öğrenme söz konusudur. 
 – Öğretmen bilgi kaynaklarına ulaşmak için rehberdir. 
 – Bireyler yaparak öğrenir. 
 – Öğrenenler gruplarla çalışır ve birbirlerinden öğre-

nirler. 
 – Bilgi uygulanır, yaratıcılık ön plandadır. 

(Cevap B) 
 
 
20. İstasyon tekniği, bütün sınıfın her aşamaya katkı sağ-

laması yoluyla bir önceki grubun yapmış olduğu çalış-
maları ileri götürmeyi öğreten bir tekniktir. Her istasyon-
da belirli bir zaman diliminde çalışan öğrencilerin süre-
nin bitimiyle diğer istasyonlara geçmesi ve sonuçta tüm 
istasyonlara her grubun uğramasıyla son bulan bu tek-
nik ile ortaya çıkan ürünlere her öğrencinin katkısı sağ-
lanmış olur. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Ca-
nan’ın öğretmeni sosyal bilgiler dersinde istasyon tekni-
ğini kullanmıştır. 

(Cevap E) 
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21. Kolb’un öğrenme stillerinden yansıtıcı gözleme sahip 
olan bireylerin bazı özellikleri şunlardır: 

 – İçedönüktür. 
 – Eleştirel yapıdadır. 
 – Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar. 
 – Fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşünceleri-

ne güvenir. 
(Cevap B) 

 
 
 
 
 
 
 
22.  I. Münazara: Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı 

grup oluşturulur ve her grup kendi görüşünü belli 
zaman dilimleri içinde tarafsız bir dinleyici gruba an-
latır. 

 II. Konferans: Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir 
konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savun-
mak konferansın en belirgin amacıdır. 

 III. Sempozyum: Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak 
tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üze-
rinde, uzman kişiler tarafından konunun değişik 
yönlerinin 15 dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. 

 IV. Kollegyum: İki panel grubu vardır ve birinci panel 
grubu uzmanlardan ikinci panel grubu ise öğrenci-
lerden oluşur. 

  Açık oturumun özelliği ise verilmemiştir. 
(Cevap B) 

 
 
 
 
 
 
23. Gagne’nin öğretim etkinlikleri modelinin temel varsayım-

ları şunlardır: 
 – Öğrenme aşamalı ve birikimli süreçtir. 
 – Farklı öğrenme ürünleri, farklı öğrenme-öğretme 

stratejilerinin bir arada kullanılmasını gerektirir. 
 – Öğrenci kendi deneyimleriyle yaparak-yaşayarak 

öğrenir. 
 – Öğrenciye kazandırılacak öğrenme ürünleri önce-

den belirlenmelidir. 
 – Birbirinden farklı öğrenme türleri vardır. 

(Cevap A) 

24. Bilgisayar destekli öğretimin en büyük sınırlılığı, öğren-
ciyi bireysel çalışmaya yönelttiği için öğrencinin sosyal-
leşmesini engellemesidir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
25. Öğrenme ve hatırlamayı kolaylaştırmak, tümdengelim 

ve tümevarım gibi akıl yürütme yollarıyla transferi kolay-
laştıran, kavramlar arasındaki ilişkiyi görselleştiren tek-
nik, kavram haritalarıdır.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
26. Gösterinin etkili olabilmesi için öğretmenin, gösteriyi iyi 

planlaması, gösteriyi daha önce denemesi, sınıftaki tüm 
öğrencilerin gösteriyi görmesini sağlaması, ilgi çekici bir 
gösteri yapması ve gösterinin amaçlarını gösterinin ba-
şında açıklaması gerekir. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
 
27. Soruda verilen özelliklere baktığımızda 
  I. Aktif öğrenme 
 II. Proje tabanlı öğrenme 
 III. Tam öğrenme 
 IV. Öğretim durumları modeli 
 olarak eşleştirilir. Beyin temelli öğrenme kuramına göre 

öğrenme beynimizde biyolojik, fizyolojik, elektriksel ve 
kimyasal olarak nöronlardaki değişikliklerin oluşmasıyla 
meydana gelir. 

(Cevap C) 
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28. Yapılandırmacı yaklaşıma göre bilgi bireyler tarafından 
etkin bir biçimde oluşturulmaktadır. Öğrenme    ise, bil-
ginin pasif bir biçimde alınması değil; öğrenenin kav-
ramlarını sürekli olarak yapılandırdığı etkin bir süreçtir. 
Öğrenme, bireyin bilgiyi kendisinden bağımsız dışardan 
hazır alıp kullanmasıyla değil, kendisinde var olan bilgi-
lerle etkin olarak yapılandırdığı bir süreçtir. Eğitim bilim-
leri uzmanının yapmış olduğu konuşma da yapılandır-
macı öğrenme kuramını vurgulayan bir konuşmadır. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
29. İşbirlikli öğrenme öğrencilerin küçük kümeler oluştura-

rak, ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışıp öğ-
renmelerine dayalı bir yaklaşımdır. Bu öğrenciler görev 
paylaşımına göre sorumluluklarını yerine getirirler ve 
birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunurlar. Bu birey-
sel bir çaba değildir, grubun başarısıdır. İşbirlikli öğren-
me geleneksel küme çalışmalarıyla karıştırılmamalıdır. 
Küme çalışmaları, konunun öğrenciler arasında dağılımı 
yapıldıktan sonra herkes bağımsız olarak çalışmaktadır. 
Bu açıdan B seçeneği işbirlikli öğrenmenin değil gele-
neksel küme çalışmasına uygun bir durum olduğundan 
işbirlikli öğrenmenin tercih sebeplerinden biri olamaz.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
30. Benzetim tekniği; öğrenciler için gerekli gerçek deneyi-

min pahalı ve tehlikeli olduğu durumlarda kullanılır. 
Psikomotor becerilerin özelikle meslek ve beceri eğiti-
minde kullanılır. Öğrenci gerçeğe benzetilmiş yapay or-
tamda uygulama yapar ve çalışır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
31. Proje temelli öğrenme modelinde ürün ve süreç birlikte 

değerlendirilir. Grupla birlikte çalışma, farklı kaynaklara 
yönelim, araştırma yapma temellidir. Tek bir çözüm yolu 
ve ulaşılması beklenilen tek bir nokta yoktur. 

(Cevap E) 
 

32. Benzerinden yararlanarak, fikir bağlantıları kurarak ve 
zarardan yarar çıkararak problem çözme yöntemleri be-
yin fırtınası tekniğinde kullanılmaktadır. Beyin fırtınası, 
bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yo-
luyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir 
tekniktir. Bu teknikte eleştiri yer almaz. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
33. Edward De Bono tarafından yaratıcı düşünmeyi destek-

lemek için geliştirilen bir teknik olan altı şapkalı düşünce 
tekniği, düşünce ve önerilerin belli bir düzen içinde su-
nulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir tek-
niktir. Altı renkli şapka düşüncelerin ayrıştırılması için 
kullanılan sembollerdir. Şapkaların rengi değiştikçe ren-
gin simgelediği düşünceler belli bir düzen   içinde          
o şapkanın temsil ettiği niteliklerle aktarılır. 

 Beyaz şapka: Tarafsızlık ve objektiflik 
 Kırmızı şapka: Öfke, tutku ve duygu 
 Siyah şapka: Karamsarlık ve olumsuzluk 
 Sarı şapka: İyimserlik ve olumluluk 
 Yeşil şapka: Yaratıcılık ve yeni fikirler 
 Mavi şapka: Serinkanlılık 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
34.  Programlı öğretimin her ders ve konuya uygulanması 

güçtür. Üst düzey hedef davranışların kazanımında kul-
lanılamaz. Bilgi ve kavrama düzeyindeki hedef davra-
nışları kazandırmada kullanılır.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
35. Görüşme ilgili konuda bilgi sahibi olan ya da hedeflere 

uygun olarak seçilen kişilerle öğrencilerin karşılıklı diya-
log kurarak öğrenmelerini sağlayan bir tekniktir. Bu tek-
nik bilişsel olduğu kadar öğrencilerin duyuşsal alan geli-
şimlerine de önemli katkı sağlar. 

(Cevap D) 
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36. Gezi tekniği öğrencilerin daha çok duyu organına hitap 
etmesi bakımından etkilidir. Ayrıca gezi tekniğinde öğ-
rencilere aktarılacak bilgilerin öğrencilerin birincil kay-
naklardan edinmeleri sağlandığı için de oldukça kalıcı 
öğrenmeler gerçekleşir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
37. Mikro öğretim tekniğinin avantajları öğretmen adayları-

na mesleki yeterlik kazandırması, yaparak yaşayarak 
öğrenmeyi sağlaması, anında dönüt, düzeltmeye olanak 
vermesi ve görüntülü çekim cihazları sayesinde, öğren-
cilerin hatalarını kendilerinin de görmesine olanak sağ-
lamasıdır. Bu tekniğin iki önemli dezavantajı vardır. 
Bunlardan ilki, kalabalık gruplarda etkisini yitirmesi, 
ikincisi ise yapılan eleştirilerin bazen sınırını aşarak ge-
nel anlamda amaçtan uzaklaşılmasına yol açmasıdır. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
38. Ben dilinin çeşitli özellikleri vardır. Ben dilini kullanmaya 

özen gösteren bir öğretmen kendi içsel durumunu yan-
sıtmalı, duygu ve düşüncelerini belirtmeli, karşısındaki 
kişiyi suçlamamalı ve onu savunmaya itmemelidir. Se-
çeneklere baktığımızda A, B, D ve E seçeneklerinde öğ-
retmenin kendi içsel durumunu yansıttığını yani ben di-
lini kullandığını açıkça görürüz. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
39. Öğretmen ve öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim, 

bol örnek verilmesi, grafik şema, resim gibi görsel uya-
rıcıların kullanılması, genelden özele doğru bir sıra iz-
lenmesi ve öğretimin adım adım ilerlemesi sunuş yoluy-
la öğretimin özellikleridir. Anlamlı öğrenmeyi sağlamak 
için örgütleyiciler kullanılır. Örgütleyicilerin kullanıldığı 
öğretim stratejisi B seçeneğinde verilen sunuş yoluyla 
öğretimdir. 

(Cevap B) 

40. Öğretmenler bazen farkında olmadan öğrencilerin 
potansiyel başarılarını kısıtlar nitelikte sözlü veya söz-
süz mesajlar vererek, onların yapabileceklerini sınırla-
maktadır. Aslında, bütün öğrenciler yaratıcı olma kapa-
sitesine ve yeni bir şey üretmenin zevkini yaşama arzu-
sundadır. Yaratıcılık, bireyin var olan kalıplarından kur-
tulması, statükoyu sorgulaması, ana yoldan ayrılması 
veya farklı olmaktan korkmaması olarak tanımlanabilir. 
Bu açıdan D seçeneğinde öğretmenin her problemin tek 
bir çözümü olduğu mesajını vermesi yaratıcılığı engel-
leyen bir davranıştır. 

 (Cevap D) 
 
 

 

 

 

 
41. Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasında bireysel farklar 

vardır. Bu durum öğrencilerin öğrenme hızlarında da 
farklılığı beraberinde getirmektedir. Öğrenciler arasın-
daki bireysel farklılığı desteklemek, her öğrencinin öğ-
renme hızına ve yeteneğine uygun olacak şekilde bir 
öğretimin yapılması, B seçeneğindeki bireyselleştirilme-
si öğretim ile olası görülmektedir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Beyin temelli öğrenmeye göre öğrenmenin gerçekleş-
mesi için elektrokimyasal değişiklikler ve nöronlar ara-
sında yeni bağlantıların oluşması ve beyindeki nöronla-
rın fizyolojik olarak değişime uğraması gerekmektedir. 
Yani kısaca öğrenme bu kurama göre yeni dendrit ve 
aksonların oluşumuyla gerçekleşir. Bu açıdan baktığı-
mızda yapılan deneyin beyin temelli öğrenmenin görüş-
lerini destekleyen bir nitelikte olduğu açıktır. 

(Cevap C) 
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43. Aliye’nin yaptığı yağlı boya resme öğretmeni 90 vermesi 
(I) durumunda,  yağlı boya resim başka bir şeye gerek 
kalmadan doğrudan gözlenebildiğinden doğrudan ölç-
me olur. Kişi sayısı doğal birimi olduğundan öğretmen 
sınıfta yoklama yapması ve 30 öğrenci çıkması da (II) 
doğrudan ölçmedir. Cetvel ile ölçülen masanın boyunun 
45 santimetre bulunmasında (IV) ölçülen özellik olan 
masa uzunluğu cetvelin uzunluğu ile karşılaştırıldığın-
dan yani uzunlukla uzunluk karşılaştırıldığından doğru-
dan ölçme olur. Diğer yandan termometre ile odanın sı-
caklığı 23 santigrat derece bulunması (III) sıcaklık kar-
şısında termometre içindeki maddenin genleşmesi ile 
ölçüldüğünden yani ölçülenle ölçmekte kullanılan farklı 
olduğundan dolaylı ölçmedir. Behiye genel yetenek tes-
tinden 80 puan aldı (V) testle yapılan bilişsel alan dav-
ranışlarının ölçülmesi dolaylı olduğundan dolaylı ölçme-
dir. Yaylı kantarla karpuzun tartılması ve 6 kilo bulun-
ması (VI) durumunda yaylı kantarla ağırlığın tartılma-
sında ağırlık ağırlıkla değil ağırlık karşısında yayın es-
nemesi ile ölçüldüğünden dolaylı ölçmedir.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
44. Biçimlendirici-yetiştirici değerlendirmede kullanılan 

testlere izleme testi, düzey belirleyici-değer biçmeye 
yönelik değerlendirmede kullanılan testler başarı testle-
ridir. İzleme testleri süreç içinde konu ya da ünite sonla-
rında uygulanırken, başarı testleri ise eğitim sürecinin 
sonunda kullanılır.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
45. Cümlede “etki” ifadesi olduğunda “Bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkene etkisi” şeklinde olur. Aynı zamanda 
bağımsız değişken neden, bağımlı değişken sonuç de-
ğişkenidir. Ders başarısı cümlenin sıralanışında ikinci 
sırada geldiğinden bağımlı değişkendir. Aynı zamanda 
değerlendirme yaklaşımının sonucunda ders başarısı-
nın değişmesi beklendiğinden ders başarısı bağımlı de-
ğişkendir.  

(Cevap D) 

46.  Performansın puanlanmasında üç tür ölçme aracı 
kullanılır. Bunlar kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri 
ve rubriklerdir. Performansı oluşturan davranışın düze-
yini gösteren ve puanlayıcının bu düzeyi puanlamada 
serbest olduğu ölçme araçları dereceleme ölçekleridir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
47. Korelasyon grafiklerinde korelasyon katsayısının işareti-

nin pozitif (+) olması durumunda grafiğin yukarı doğru 
artan olması gerekir. Diğer yandan korelasyon katsayısı 
1’e yaklaştıkça tüm noktaların bir doğruya yaklaşması 
gerekir. A seçeneğinde verilen grafikteki noktalarlar 
hem bir doğruya daha yakın hem de yönü yukarı doğ-
rudur.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
48. Yordama ileri dönük tahmindir. Yordama geçerliği ise 

ileri doğru yapılan bu tahminin isabetli olması ile ilgilidir. 
Bu durumda, bir okula alınan öğrencilerin ileride okulda 
başarılı olacaklarını söylemek yordama geçerliği ile ilgi-
lidir.   

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
49. Öğrencilerin gelişimlerini süreç içinde tüm yönleri ile 

aşama aşama izlemek, öğrencileri araştırma yapmaya 
yönlendirmek, öğrencilerin kendi öğrenme sorumlulukla-
rını üstlenmelerini sağlamak, öğrencilerin değerlendir-
meye katılmasıyla değerlendirme basamağı davranışla-
rını kazanmaları, paylaşım, sunum ve işbirliği gibi sos-
yal becerilerinin gelişmesi için portfolyo ile değerlendir-
me yaklaşımı seçilmelidir. Portfolyo ile yapılan bu de-
ğerlendirmeye tümel değerlendirme denir.  

(Cevap D) 
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50. Sorunun ilk cümlesinde test-tekrar test, ikinci cümlesin-
de ise paralel (eşdeğer) testler yöntemiyle güvenirlik 
hesaplaması anlatılmaktadır. Test-tekrar test yöntemi 
ile hesaplanan güvenirlik katsayısının anlamı kararlılık-
tır. Diğer yandan paralel (eşdeğer) testler yöntemiyle 
hesaplanan güvenirlik katsayısının anlamı ise tutarlılık-
tır.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
51. Başarı testlerinde kapsamdaki kritik davranışların ölçül-

mesi söz konusudur. Başarı testi geliştirilirken kapsam-
daki bu kritik davranışlara ilişkin bir belirtke tablosu ha-
zırlanır. Hazırlanan bu belirtke tablosundaki tüm (kritik) 
davranışların teste alınması testin kapsam geçerliğini 
sağlar.  

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
52. Bir testin hazırlanmasındaki güçlük ya da kolaylıklar, 

hazırlayan kişiden beklenilen bilgi ve beceriler, uygula-
ma ve puanlanmasının zaman, emek ve maliyet açısın-
dan ekonomikliği kullanışlılıkla ilgilidir. Soruda kısa ce-
vaplı testlerin kullanışlığına ilişkindir. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
53. Öğrencinin bir dersten ya da bir testten aldığı puanın 

sıfır (0) olması o dersten hiç bir şey bilmediği anlamına 
gelmez. Yokluğu ifade etmeyen bu tür sıfıra bağıl sıfır 
denir. Matematiksel olarak yokluğu ifade eden sıfıra ise 
mutlak sıfır denir. Eğitimde kullanılan testler ile mutlak 
sıfır elde edilemez. Eşit oranlı ölçekler sıfırın mutlak ve 
birimlerin eşit olduğu ölçeklerdir. Eğitimde kullanılan 
testlerle elde edilen ölçme sonuçlarının sıfır değeri bağıl 
olduğundan, eşit oranlı ölçek düzeyinde ölçme yapıla-
maz.  

(Cevap E) 

54. Bir sorunun zor olması demek madde güçlük indeksinin 
sıfıra yakın olması demektir. Bir maddenin ayırt edici 
olması ise, ayıt edicilik indeksinin bire yakın olması de-
mektir. Aynı zamanda hem madde güçlük indeksi sıfıra 
en yakın, hem de madde ayırt edicilik indeksi bire en 
yakın olan soru 2 numaralı sorudur.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
55. Madde güçlük indeksi üst gruptaki ve alt gruptaki doğru 

cevap sayılarının toplamının toplam kişi sayısına bölü-
mü ile bulunur. Tabloda verilen maddenin güçlük indek-

si  70 20Px 0,45
200
+

= =  olarak bulunur. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
 
56. Madde ayırt edicilik indeksi üst gruptaki doğru cevap 

sayısından alt gruptaki doğru cevap sayısının çıkarıla-
rak tüm grubun yarısına bölümüyle bulunur. Tabloda 
verilen maddenin ayırt edicilik indeksi 

x
70 20r 0,50

100
−

= =  olarak hesaplanır.  

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
57. Bu durumda her ders için testin ortalama güçlük düze-

yinin belirlenmesi gerekir. Ortalama güçlük düzeyi bire 
en yakın olan ders öğrencilerin en başarılı olduğu ders-
tir. Ortalama güçlük düzeyi soru sayısının testin ortala-
masına bölümü ile bulunur. Buna göre resim dersinin 
ortalama güçlük düzeyi en yüksektir.  

(Cevap C) 
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58. Aliye’nin en başarılı olduğu dersi bulmak için Z puanı 
hesaplanmalıdır. Aliye’nin her dersteki Z puanı hesap-
landıktan sonra  Z puanı en büyük olanda en başarılıdır. 
Z puanı eşitliği   gereği Z puanının sıfırdan büyük olma-
sı için Aliye’nin puanının ortalamadan büyük olması ge-
rekir. Aliye’nin matematik ve müzik dersindeki puanı or-
talamadan büyük olduğundan sadece bu iki ders için Z 
puanı hesaplamak yeterli olur. Bu iki  ders için Z puanı 
hesaplandığında; matematik Z puanı 2  , müzik Z puanı 
1 olarak bulunur. Matematik Z puanı daha yüksek oldu-
ğundan Aliye matematikte daha başarılıdır.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Grafikteki verilerin frekans tablosuna dönüştürülmesi 

ortalamayı bulmayı kolaylaştırır. Ortalamanın bulunması 
için hazırlanan bu tablodaki puan aralıklarından grup or-
ta noktasının bulunarak tabloya eklenmesi gerekir. Grup 
orta noktası bir puanın alt sınırı ile üst sınırının toplamı-
nın yarısına eşittir.  

  

Puan 
Aralığı 

Frekans Grup Orta 
Noktası  

Grup Orta Noktası X 
Frekans 

36-40 1 38 38 
31-35 2 33 66 
26-30 6 28 168 
21-25 1 23 23 
16-20 5 18 90 
11-15 4 13 52 
6-10 2 8 16 
1-5 3 3 9 
Toplam 24  462 

 Grup orta noktalarının toplamı frekansların toplamına 

bölünerek ortalama 462 19,25
24

=   olarak bulunur.  

(Cevap B) 

60.

36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

Puan Aralıkları 

Fr
ek

an
s 

 
 Mod (tepe değer) grafikte frekansı en yüksek olan puan 

aralığının orta noktası olur. Grafikte görüldüğü gibi en 
yüksek frekans 6’dır ve frekansın en yüksek olduğu 
yerdeki puan aralığı 26-30’dur. Bu puan aralığının orta 
noktası şeklinde hesaplanır. Grafikte verilen dağılımın 
modu 28’dir.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Bertuğ’dan babası nesneleri onun gibi sıralamasını 

istemiştir. İşlem öncesi dönemde olan çocuklar tek yön-
lü düşünmeyi yani özelden özele akıl yürütmeyi becere-
bilir. Buna bağlı olarak Bertuğ’un bulunduğu döneme 
göre istenilen sıralamayı yapması gerekmektedir. İsteni-
len sıralamayı yapamaması onun özelden özele akıl yü-
rütme konusundan kaynaklanan bir sorun yaşadığını 
göstermektedir. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre Bertuğ 

girişime karşı suçluluk evresindedir. Ahmet Bey’in oğlu-
na kızması onun aşırı suçluluk duygusunu kazanması-
na  yol açabilir. 

 (Cevap C) 
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63. Bertuğ’dan resimleri ters yönden sıralaması istendiğin-
de bunu başaramaması onun somut işlemler dönemin-
de kazanılan tersine çevirebilme özelliğini kazanamadı-
ğını gösterir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
64. Öğrenme için sadece olgunlaşma yetmez, aynı zaman-

da psikolojik bir hazırlıkta olması gerekmektedir. 
Hazırbulunuşluk bir iş için gerekli olgunluğa erişmenin 
yanı sıra ön bilgileri, becerileri, tutumları kazanmış ve 
güdülenmiş olmayı içermektedir. Öğrenme konularının 
birbirini desteklediği göz önüne   alındığında Fatma Öğ-
retmen’in öğrencilerini işlemedikleri bölümlerden de so-
rumlu tutması ve yeni konulara geçmek istemesi onların 
hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate almadığını göster-
mektedir. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
65. Androjen kimlik; kadın ve erkeğin, her iki cinsinde 

olumlu yönlerini geliştirmeye yönelik kişilik durumudur. 
Androjen kimlikte kişi toplumca benimsenen cinsiyet 
özelliklerini taşır fakat bununla beraber karşı cinste olan 
birtakım özellikleri de bulundurur. 

 (Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
66. Bu örnekte kişi sevgilisine kızarak bu kızgınlığını boş 

kutulara tekme atarak ifade etmektedir. Kişinin yaşadığı 
olumsuz duyguyu, olumsuz duyguyu hissettiği kişiye 
değil, başka kişi ya da nesnelere göstermesi yer-yön 
değiştirme mekanizmasıdır. 

(Cevap B)  
 

67. Dil gelişimi ile ilgili yapılan açıklamalarda A, B, D ve E 
seçenekleri yanlıştır. Morgem tek sözcükle birçok anla-
mın yürütülmesidir. Aşırı kurallaştırma ise kuralları ilişkili 
olan olmayan bütün durumlara uygulama eğilimidir. 
Babıldama evresinde bebek bilinçsizce ses çıkarır. Dili 
anlamak ve konuşmak eş zamanlı olarak ortaya çık-
maz. Örneğin tek sözcük evresinde çocuk ismini ve 5 - 
20 arasında kelimenin anlamını bilir. 

 (Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
68. Yaşanılan zaman diliminde ortaya çıkan ve insan geli-

şimini etkileyen doğal, teknolojik ve sosyal değişikliklere 
tarihsel zaman denir. Sorudaki kişilik gelişimini etkileyen 
kavram tarihsel zamandır. Hippi hareketi o dönemdeki 
sağcı ve solcu yapılanmalara karşı ortaya çıkmıştır. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
69. İşlem öncesi dönemde olan çocuğun belli bir durumda 

anlık ve görünüş olarak daha çok dikkat çeken boyuta 
odaklanıp, diğer yönleri dikkate almaması durumuna 
odaktan uzaklaşamama denir. Soruda da Mehmet’in sık 
sık elindeki çikolatayı düşürmesi bütün ilgi ve dikkatini 
alışveriş merkezindeki daha ilginç şeylere yöneltmesin-
den kaynaklanmaktadır. 

 (Cevap B) 
 
 
 
 
 
70. İtaat - ceza evresinde birey kurallara, cezalandırılma-

mak için boyun eğer, kuralların doğruluğuna inandığı   
için değil. Çocuklar bu evrede bir davranışın doğru ya 
da yanlış olduğuna ilişkin bir yargıda bulunurken, o dav-
ranışın sonuçlarına bakar. Ayrıca bu dönemde birey, 
otorite yok ise yasak davranışı yapar. 

(Cevap A) 
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71. Birincil cinsiyet özellikleri vajina, uterus gibi cinsel 
organların ve beden yapısının gelişimiyle ilgilidir.  İkincil 
cinsiyet özellikleri ise kalçaların genişlemesi ve yuvar-
laklaşması bacak ve kolların daha şekilli olması, vücu-
dun kıllanması, göğüslerin gelişimi gibi özellikleri içerir. 
Bu açıdan testosteron ve östrojen hormonları ile birincil 
cinsiyet özellikleri belirlenir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
72. Çocukluk döneminden, yetişkinliğin ilk basamağı olarak 

kabul edilen ergenlik dönemine geçiş, fizyolojik, psikolo-
jik ve toplumsal boyutlarıyla hızlı bir değişim süreci ola-
rak kabul edilir. Seçeneklere baktığımızda B, C, D ve E 
seçenekleri ergenlik dönemine ilişkin doğru özellikler 
olduğu halde A seçeneği yanlış bir ifadedir. Ergenliğe 
erken girenlerin zeka gelişimleri yaşıtlarından daha ile-
ridedir gibi bir yorum yapılamaz. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
73. Bireyin belgeseldeki maymunları izleyerek              

kuyruğunu (!) kullanarak ağaca tırmanma davranışını 
gerçekleştirememelerinin sebebi türe özgü hazır bulu-
nuşlukların olmayışıdır.  

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
74. Sosyal öğrenme kuramına göre birçok insan davranışı 

modeli gözlemleme yoluyla öğrenilir. Soruda verilen du-
rumda Mehmet, Ali’nin öğretmenden izin almadan tuva-
lete gitme davranışının ceza ile sonuçlandığını görmüş-
tür. Mehmet’in bu durumu sosyal öğrenme kuramına 
göre dolaylı ceza ile açıklanır. 

(Cevap B) 

75. Öğrenciler öğle vakti yaklaştıkça acıkacakları için çiko-
lata olan pekiştireci almayı daha çok isteyeceklerdir. 
Öğrencilerin bu durumu öğrenmeyi etkileyen faktörler-
den güdüleme ile açıklanabilir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
 
76. Önce bir şiiri, sonra da bir hikâyeyi ezberleyen denekle-

rin daha çok hikâyeyi hatırlamaları, yeni öğrenilen bir 
konunun önceden öğrenilen bir konuyu unutturduğunu 
gösterir. Bu da bir geriye ket vurmadır. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
 
77. Hakan’ın istediği bir şeyi ağlayarak elde etme davranı-

şını misafirlikte de göstermesi öğrenme kavramlarından 
genelleme ile açıklanır. Bir davranışın pekiştirilmesi sa-
dece o davranışın sıklığını artırmakla kalmaz aynı za-
manda benzer davranışların gösterilme eğilimini de artı-
rır. Buna genelleme denir.  

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 
78. Semih’in bakkala gitme davranışı annesi tarafından 

para üstü verilerek pekiştirilmiştir. Semih’te pekiştirilen 
davranışını misafirliğe gittiğinde göstererek bu davranı-
şını genellemiştir. Annesinin uyarısı üzerine Semih’in 
sadece misafirlikte bakkala gittiğinde para üstünü al-
maması ayırt etmeye örnektir. 

(Cevap B) 
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79. Hüseyin pencere kenarına ekmek kırıntıları koyarak 
kuşlara pencere kenarına konma davranışını öğretmiş-
tir. Daha sonra bu eve taşınan Yelda ise kuşların pen-
cere kenarına konma davranışlarını pekiştirmediği için 
kuşlar bu davranışı göstermemiştir. Bu durum sönmeye 
örnektir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
80. Gülay’ın arı korkusu sistematik duyarsızlaştırma yönte-

mi kullanılarak ortadan kaldırılmıştır. Sistematik duyar-
sızlaştırmada, kişi korktuğu uyarıcı ile kendisi için kor-
kutucu olmayan bir derecede karşı karşıya getirilmekte-
dir. Bu düzeyde bir süre alıştırma yapıldıktan ve kişi bu-
na alıştıktan sonra uyarıcının derecesi biraz artırılmak-
tadır. Ardından uyarıcının derecesi biraz daha artırılarak 
devam edilir. Bu şekilde aşamalandırılarak korku tedavi 
edilebilmektedir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
81. Hakan’ın evlerinin bahçesindeki bir ağaca yıldırım 

düştükten sonra şimşek çakmasından ve gök gürültü-
sünden korkmayı öğrenmesi tepkisel koşullanma yoluy-
la öğrenmeye örnektir. Tepkisel koşullanma yoluyla du-
yuşsal ve fobik davranışlar öğrenilir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
82. Soruda bir grup taraftarın maçlardan önce aynı yerde 

yemek yerlerse takımlarının galip geleceğine inanmaları 
batıl davranışa örnektir. Batıl davranışlar, davranış ile 
çevresel olay arasındaki izlerlik ilişkisinin bir sonucudur 
ve davranışın tesadüfen pekiştirilmesi sonucu ortaya çı-
kar. 

(Cevap D) 
 

83. Olumlu uyarıcının ortama konulması olumlu pekiştirme; 
olumsuz uyarıcının ortamdan alınması ise olumsuz pe-
kiştirmedir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
84. Olumlu pekiştirme bireyin olumlu bir davranışının sonu-

cunda ona, onun için hoş olan uyarıcıları, olumlu 
pekiştireçleri verme işidir. Olumsuz pekiştirme, ortam-
dan organizma için hoş olmayan uyarıcıların çıkarılması 
ile istendik davranışın sıklığının artırılmasıdır. Olumlu 
pekiştirmede de olumsuz pekiştirmede de davranışın 
devam etmesi, güçlenmesi ve sıklığının artması bekle-
nir.  

(Cevap E) 
 
 
 
 
85. Uğur’un zaman zaman oynadığı iddia oyunundan para 

kazanması değişen zaman aralıklı pekiştirmeye örnektir 
ve sönmeye karşı dirençlidir. Mehmet ise iddia oyunun-
dan hiç para kazanmadığı için bu davranışı söner. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
86. Trafikte hatalı sürücüleri uyarmak için önce kornaya 

basıp ardından bağırmaya başlayan babasını hergün 
gören Berkecan’ın da kornaya basıp ardından bağırma-
sı sosyal öğrenme ile açıklanabilir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
87. Alper köpeğine merhaba deyip elini uzattığında köpeği-

nin patisini uzatmasını öğretmek için köpeğine 
pekiştireç olarak şeker vermesi davranışa şekil verme 
ile açıklanır. 

(Cevap D) 
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88. Mustafa Bey için grip olumsuz bir durumdur. Olumsuz 
durumun ortamdan çıkarılması ise olumsuz pekiştirme-
dir. Mustafa Bey’in kekik çayı içerek gripten kurtulması 
olumsuz pekiştirmeye örnektir. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
89. Yediği yemekten kısa bir süre sonra zehirlenen Hüse-

yin’in bunu okul kantininde yediği kumpire bağlaması ve 
uzun süre kumpir yememesi olumsuz tat koşullamasına 
(garcia) örnektir. 

 (Cevap A) 
 
 
 
 
90. Aysel Hanım’ın tüm sabah programları içinde sadece 

Seda Sayan’ı gördüğünde canının çay istemesi ayırt 
etmeye örnektir. Aysel Hanım için artık Seda Sayan a-
yırt edici uyarıcı olmuştur. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
91. Para, puan gibi pekiştireçler ikincil pekiştireçlere örnek-

tir. İkincil pekiştireçler, tek başlarına doğrudan doğruya 
bir gereksinimi karşılama özelliği olmayan, ancak birincil 
pekiştireçlerle ilişkilendirilmeleri yani klasik koşullanma 
sonucunda pekiştireç özelliği kazanan pekiştireçlerdir. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
92. Uygun bir davranıştan sonra bireye maddi bir değer 

sağlamayan, ancak alındığında beraberinde başka 
pekiştireçlerin gelmesine neden olan nesnelerle yapılan 
pekiştirme işlemine simgesel ödülle pekiştirme denir. 
Serhat Öğretmen de simgesel ödülle pekiştirmeyi kul-
lanmıştır. 

(Cevap D) 

93. Organizmanın var olan olumsuz durumu ve başarısızlığı 
kabullenip artık bu davranışta bulunmasına öğrenilmiş 
çaresizlik denir. Ben yapamam diyen birinin bu durumu 
kabullenmesidir. Ergün’ün durumuda öğrenilmiş çare-
sizliğe örnektir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
94. Selami’nin derslerinde ve sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerin-

de başarısız olduğuna inanması ve bunu da önceki ya-
şantılarına bağlaması sosyal öğrenme kuramına göre 
yetkinlik beklentisiyle açıklanır. Bandura yetkinliği, bire-
yin belli bir davranışı göstermek için gerekli etkinlikleri 
düzenlemesi ve başarılı bir şekilde yapma kapasitesine 
ilişkin kendi yargıları şeklinde tanımlanmıştır. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
95. Kendiliğinden geri gelme kavramı, sönmüş bir tepkinin, 

koşullu uyarıcı ve koşulsuz uyarıcının yeniden eşleşti-
rilmesine gerek olmaksızın yeniden ortaya çıkabilmesi-
dir. D seçeneğine baktığımızda sahibi tarafından ıslık 
çalınarak çağrılan bir köpek bir süre çağırılmaması so-
nucu tepki davranışından vazgeçer. Yani sönme olur. 
Sönme olduktan sonra tekrar ıslık sesine tepki vermesi 
kendiliğinden geri gelmeye örnektir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
 
96. Koşullama sürecinde, aynı anda iki ayrı uyarıcının 

koşullu uyarıcı olarak sunulduğu durumlarda, daha dik-
kat çekici olan uyarıcının koşullu uyarıcı özelliği kazan-
ması, diğer uyarıcının ise koşullu tepkiyi üretmemesi 
gölgeleme olarak tanımlanır. Burada Hüseyin’in kediden 
korkmasına rağmen köpekten daha çok korktuğu için 
kediye yönelmesi gölgeleme ile açıklanır. 

(Cevap C) 
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97. Saadettin için başlangıçta nötr uyarıcı olan ambulans 
sesi babası ile birlikte kaza geçirdikten sonra koşullu 
uyarıcı olmuştur. Saadettin kazadan sonra her duyduğu 
ambulans sesine karşı korku tepkisi geliştirmiştir. Daha 
sonra ise nötr uyarıcı olan okul ile ambulans sesini eş-
leştirmiş ve yine korku tepkisi oluşmuştur. Artık her okul 
gördüğünde korkmaya başlamıştır. Bu durum üst düzey 
koşullanma ile açıklanır. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
98. Guthrie’nin kuramına göre bir davranışın eşlik ettiği bir 

uyarıcı bileşimi tekrar ortaya çıktığında organizma aynı 
tepkiyi verecektir. Burada Ayfer’in ders çalışırken sakız 
çiğnemesi ve daha sonra da sakız çiğnediğinde çalıştığı 
konuları hatırlaması bitişiklik ilkesi ile açıklanır. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
99. İsmail Öğretmen, Oğulcan’ın bu istenmeyen davranışını 

yok etmek için Guthrie’nin alışkanlıkları yok etme yön-
temlerinden yorgunluk yöntemini kullanmıştır. Bu yön-
temde, birey davranışı sergilemekten dolayı, yılgınlık 
gösterinceye ya da yerine farklı bir davranışı sergileyin-
ceye kadar yok edilmek istenen tepki tekrar tekrar orta-
ya çıkarılır. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
100.Soruda Nurcan Öğretmen’in öğrencilere geri bildirim 

vererek onların başarıları yükseltmeyi amaçlamaktadır. 
Bu durum Throndike'ın etki yasası ile açıklanır. etki ya-
sasına göre, uyarıcıya karşı yapılan tepki haz verici bir 
sonuç yaratırsa uyarım ve tepki arasındaki bağın gücü 
artmaktadır.  

(Cevap A) 
 

101.Bülent Öğretmen’in “Bütün kendini oluşturan parçaların 
toplamından daha fazladır.” ifadesi onun Gestalt kuramı 
benimsediğini gösterir. Gestalt kuramcılarına göre, ne 
davranışlar ne de bilişsel süreçler, alt birimlere ya da il-
kel bileşenlerine indirgenerek anlaşılamaz. Çünkü bü-
tün, kendini oluşturan parçalardan farklı ve daha fazla 
bir anlam ifade eder. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
102.Bilgiyi işleme kuramının temel ilkeleri şunlardır: 
 – En önemli zihinsel süreç düşünmedir.  
 – Bilgi örgütlenebilir. 
 – Bazı öğrenme süreçleri insana özgü olabilir. 
 – Öğrenme önceden öğrenilen bilgiyle yeni bilgiyi 

ilişkilendirme sürecidir. 
 – Bireyler öğrenme sürecine aktif olarak katılabilirler. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
103.Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitim ve öğretim sürecinin 

dışında kalan, ancak öğrencilerin temel gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla oluşturulmuş hizmet birimleridir ve 
çeşitli uzmanlık alanlarını içerirler. Bu hizmet birimlerin-
den biri de sosyal ve kültürel hizmetlerdir. Spor, sanat 
ve kültür etkinlikleri ile boş zaman eğitimi bu hizmet bi-
riminin içeriğini oluşturur. 

(Cevap D) 
 
 
 
104.Krize müdahale yaklaşım daha çok beklenmedik bir 

şekilde ortaya çıkan ve hemen müdahalede bulunmayı 
gerektiren problem durumlarında yapılır. Problem oluş-
madan önce bir müdahalede bulunulmaz. İyeleştirici - 
çare bulucu rehberlik ise öğrencilerin gelişim süreci içe-
risinde kazanmış oldukları istenmeyen özelliklerin ve 
davranışların yerine uygun özelliklerin yerleştirilmesi 
amacıyla yapılır. 

(Cevap E) 
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105.Rehberlik hizmetlerinin tüm öğrencilere açık olması 
gerekir. Rehberlik hizmetlerinin sadece kriz dönemlerini 
yaşayan, normal dışı, uyumsuz ya da problem çözme 
yetersizliği yaşayan öğrenciler için değil, tüm öğrencile-
rin gelişimsel sorunlarıyla ilgili olması gerekmektedir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
106.Psikolojik danışma oturumlarında danışanın izni olmak-

sızın birey ile konuşulan bilgilerin, hiçbir kişiye ve kuru-
ma aktarılmaması gerekir. Bireysel psikolojik danışma 
sürecinde önemli görülen tüm amaç, ilke ve anlayışlar 
grupla psikolojik danışma süreci içinde aynı şekilde ö-
nemlidir. Gruptaki üyelerin grup içinde konuşulan ve 
paylaşılanların orda kalacağına dair inançlarının olması, 
grubun en iyi şekilde çalışmasını sağlar. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
 
 

107.Önleyici rehberlik istenmeyen durumların ortaya çıkma-
sını engellemek amacıyla gerçekleştirilen psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetlerini içermektedir. Gelecekte 
istenmeyen olay ya da durumları engellemek ya da ile-
ride istenilen bir sonuca ulaşmak için yapılır. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
108.Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, 

üstün ve sınırlı yönleri ile kendini kabul etmesi ve geliş-
tirmesi; kişiler arası ilişkilerde becerili, kendine güve-
nen, kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir bi-
rey olarak yetişmesi yardım hizmetlerini kapsamaktadır. 
Sosyal beceri eğitimi de kişisel rehberliğin kapsamında 
yer almaktadır.  

(Cevap C) 
 

109.Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri öğrencilerin kendi 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli okullara, prog-
ramlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve eğitsel et-
kinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yer-
leşmeleri amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. 

(Cevap C)  
 
 
 
 
 
110.Psikolojik testlerin her birinin belirli amacı ve ölçmek 

istediği belirli psikolojik değişkenler vardır. Bu yüzden 
danışmanlar test uygulamak istediklerinde bu amaçları 
açık seçik belirlemek durumundadır. D seçeneğine bak-
tığımızda bir testin çok amaçlı biçimde kullanılması du-
rumu yanlış bir ifadedir. 

(Cevap D) 
 
 
 
 
111.Davranış testleri genelde bireyin yetenek ve başarısını 

ölçen araçlar dışında kalan kişilik, ilgi, tutum ve diğer 
özelliklerin ölçmek üzere geliştirilmiştir. Davranış testle-
rinden  

 1)  Kişilik  
 2) İlgi 
 3) Tutum testleri 
 en çok kullanılanlardır. 

(Cevap B) 
 
 
 
 
112.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitim süre-

cinin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmelidir. Bu hiz-
metlerin etkili biçimde yürütülmesi için de öğrenci ile ilgi-
li tüm bireylerin işbirliği ve ortak bir anlayışa sahip olma-
ları gerekmektedir. Okuldaki rehberlik hizmetleri de sa-
dece rehber öğretmen tarafından değil işbirliği içerisinde 
yürütülmelidir. Rehberlik hizmetlerinin bir parçası olan 
bireyi tanıma etkinlikleri de sadece rehber öğretmen ta-
rafından değil tüm öğretmenlerle işbirliğinde yürütülme-
lidir. 

(Cevap D) 
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113.Öğretmenler özellikle öğrencileriyle bir sorun yaşadığı 
zaman onlara gönderdiği iletileri çok dikkatli bir biçimde 
seçmelidir. Bazen çok kolay çözülebilecek sorunlar ileti-
şim engelleri sonucunda büyük sorunlara dönüşür. 
Problem durumunda öğretmenlerin ben dilini kullanması 
sorunun çözümlenmesini kolaylaştırmaktadır. Seçenek-
lere baktığımızda D şıkkında ben iletisinin kullanıldığını 
görmekteyiz. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
114.Seçeneklere baktığımızda A, B, D ve E seçeneklerinde 

sorunun nedeni araştırılmadan ya da psikolojik danış-
mandan yardım alınmadan sonuç elde edilmeye çalı-
şılmıştır. Sedat Öğretmen’in bir sorunla karşılaştığında 
yapması gerekenlerden birisi, okulun rehberlik servisin-
den bu sorunu çözmek için yardım alması. 

(Cevap C) 
 
 
 
 
 
 
115.Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin 

gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumundan iste-
mek ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek 
okul müdürünün görevleridir. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
116.Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koymak ve onun duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Bu 
açıdan baktığımızda B seçeneğinde öğretmenin öğren-
cisine “Aşı olmaktan korkuyorsun” demesi onun empati 
kurduğunun göstergesidir. Diğer seçeneklere baktığı-
mızda ise tavsiye ve öğüt verme vardır. 

(Cevap B) 

117.Sosyometri bir grubu oluşturan bireylerin sosyal duru-
mu, birbirleri ile olan ilişki biçimleri, grup içindeki alt 
gruplar, bir grubun bütün üyeleri arasında mevcut tüm 
sosyal ilişkileri ortaya koyması bakımından en kullanışlı 
yöntemdir. 

(Cevap A) 
 
 
 
 
 
 
 
118.Grup karşısında konuşmakta zorlanma ve aşırı heye-

canlanma davranışı gösteren Tuğçe’nin problemleri 
onun duyuşsal ve kişisel yönüyle ilgilidir. Bu problemle-
rin çözümü için verilmesi gereken en uygun hizmet psi-
kolojik danışmadır. 

(Cevap E) 
 
 
 
 
 
 
119.Ortaöğretim dönemi ergenlik döneminin büyük bir 

kısmını kapsamaktadır. Bu dönemde fiziksel, duygusal, 
ahlaki, sosyal, zihinsel yönden gelişim, yeni bir yaşama 
hazırlanma, meslek seçiminin yapıldığı yıllardır. Bu dö-
nem gençlerinin “bir meslek seçmeye ve çalışma haya-
tına hazırlık” gelişim görevlerinin olması onların mesleki 
rehberliğe diğer dönemlere oranla daha çok ihtiyacı 
vardır. 

 (Cevap D) 
 
 
 
 
 
 
120.Nurten Hanım’ın maaşı daha düşük ulaşımı zor ve 

yoruculuğu çok fazla olan B işini seçmesi onun açık bir 
şekilde saygı-saygınlık ihtiyacının daha ön planda oldu-
ğunu gösterir. 

(Cevap A)  
 


