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EGiTiM BiliMLERi Türkiye Geneli Deneme Sınavı

1. Her felsefi akım, bilgi sorunuyla (epistemo-
loji) ilgili savunularda bulunur. Bu savunu-
lar, ilgili felsefenin doğasıyla uygunluk
göstermelidir. Aşağıdakilerden hangisi ilgm
f~lsefenin bilgi sorununa yaklaşımı açısın-
dan yanlıştır?

A) ldealistlere göre aklın kurallarına göre ve
doğuştan insan beyninde bulunan kategori-
lere göre elde edilen kesin bilgi gerçektir.

B) Gerçekçiqörüş, bilginin temel kaynağı ola-
rak maddeyi ele alır.

C) Yararcı düşüncede bilgi görelidir ve yaşantı
yoluyla oluşur.

D) Varoluşçu görüşte trilgi şüphelidir ve in-
sandan insan değişidir.

E) idealistlere göre var olandan duyu organla-
rı yoluyla gözlem yaparak elde edilen bilgi-
ler doğrudur.

2. Kimya öğretmeni Ahmet Bey, değerlendirme
etkinlikleri sırasında öğrencilerine derste kendi
yapıp ettiklerini ve ders kitabının yazdıklarını
sormakta; derste işlemediği ya da ders kita-
bında bulunmayan konularla ilgili soruları ise
sormamaktadır. Ayrıca öğrencilerin düşünme
yeteneklerini kullanarak çözebilecekleri soru-
lardan özellikle kaçınmakta ve bu türdeki giri-
şimleri ise yanlış kabul etmektedir.

Buna göre Ahmet öğretmenin eğitim felse-
fesi nedir?

A) Daimicilik
B) Esasicilik
C) ilerlemecilik
D) Yeniden Kurmacılık
E) Politeknik Eğitim Akımı

3. Hazırlanmış bir programın uygulama süreç-
lerinde sürekli olarak gerçekleştirilen araş-
tırmaların sonuçlarına göre yeniden düzen-
lenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le ifade edilir?

A) Program Deneme
B) Program Düzenleme
c) Program Geliştirme
D) Ihtiyaç Analizi
E) Pilot uygulama

4. Yapılandırmacılığa dayalı hazırlanan ilköğre-
tim programlarının uygulama süreçlerini de-
ğerlendirmek üzere yapılan bir araştırmada
aşağıdaki bazı sorulara yanıt aranmıştır.

i. Öğrenme-öğretme süreçlerinde ders, çalış-
ma ve öğretmen kılavuz kitapları nasıl kulla-
nılmaktadır?

ii. Öğrenciler, programlarda belirtilen kaza-
nımlardan hangilerine ulaşamamaktadır?

iii. Programların felsefesine uygun olmayan
öğretim yaklaşımları nelerdir?

iV. Öğretmen ve öğrenciler, yapılandırmacı
öğrenen özelliklerinden hangilerine sahip
değildir?

Yukarıdaki sorulardan hangileri betimsel
analizi gerekli kılar?

A) i ve ii
D) ii ve LV

B) i ve III
E) III ve LV

C) ii ve III
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DENEME SINAVI EGiTiM BiliMLERi

5. "Program geliştirme nesnel verilerin elde edil-
mesini sağlayan uygulamalı bir araştırma sü-
recidir." ifadesi eğitim programlarının hangi
özelliğini tanımlar?

A) Çerçeve Özelliği
B) Işlevsellik '._
C) Bilimsellik
D) Uygulanabilirlik
E) Rehber Olma

.:'

6. VE 7. SORULARı AŞAGIDAKi PARÇA- 8.
YA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Fen ve Teknoloji çalışma grubu, program
hazırlama çalışmalarına yürürlükte olan Fen !.:::::;
ve Teknoloji programının inceleyerek başla- üz
mış, daha sonra Fen ve Teknoloji dersinde öğ- ~
rencilerin kazanacakları olası niteliklerle çevre ~
sorunlarından hangilerinin giderilebileceğine ::J~
yönelik çevre gözlemleri yaparak veri topla- ~
mıştır. Var olan çevre sorunlarının giderilmesi- >-
ni toplum açısından da yararlı olacağını çeşitli
araştırmalarla ortaya koyan çalışma grubu,
eğitim psikologlarıyla birlikte ilköğretimdeki öğ-
rencilerin gelişim ve öğrenme özellikleriyle uy-
gun olması koşuluyla program tasarısı için
çevre sorunlarını irdeleyen ve çevreyi koruma-
ya yönelik tutarlı davranışlar sergileyen olası
istendik nitelikler belirlemiştir.

6. Söz konusu çalışmalar, program geliştirme
sürecinin hangi aşamasında gerçekleşti-
rilmiştir?

A) ihtiyaç Analizi
B) Tasarı Hazırlama
C) Programı Uygulama
D) Prog am Değerlendirme
E) Deneme Çalışmaları

7. Verilen örnek duruma göre Fen ve Teknolo-
ji çalışma grubu ilköğretimde çevre eğitimi
ile ilgili olarak bilişsel ve duyuşsal alanın
hangi basamağında olası hedef yazmama-
Iıdır?

A) Bilgi-Alma
B) Kavrama-Tepkide Bulunma
C) Uygulama-Değer Verme

D) Analiz-Örgütleme
E) Sentez-Nitelenmişlik

Bir program geliştirme uzmanı, Ankara ili mer-
kez ilçelerindeki ilköğretim okullarından
random (seçkisiz) örnekleme yoluyla sosyal
bilgiler öğretmenleri seçmiş ve onlardan ders-
lerinde kullandığı öğretim materyallerinin ör-
neklerini almıştır. Uzman, topladığı öğretim
materyallerini program hedeflerine uygunluğu
açısından incelemiştir.

Buna göre program geliştirme uzmanının
hangi program öğesine yönelik yargıda bu-
lunması beklenir?

A) Hedef
B) içerik
C) Eğitim Durumları
D) Sınama Durumları
E) Kapsam

9. "Bir öğretmen öğrencilerini iyi tanımalı; og-
renme görevleri sırasında onların gereksinim-
lerini, öğrenme eksikliklerini, hatalarını belirle-
yebiImeli ve bunları gidermeye yönelik önlem-
ler alabilmelidir." görüşünü savunan bir
program geliştirmecinin hangi tasarım yak-
laşımını benimsemesi beklenir?

A) Süreç Tasarımı
B) Yaşantı Merkezli Tasarım
C) Insancıl Tasarım
D) Yaşam Şartları Tasarımı
E) Çekirdek Tasarım

------------------------~-------------------------



EGiTiM BiliMLERi DENEME SINAVI

10. "Bloom'a göre bir ünite tam olarak öğrenilme-
den diğerine geçilmemelidir. Böyle bir yakla-
şımla, sonraki ünite için gerekli giriş davranış-
ları ve becerilerini kazanmış olan öğrencilerde
öz güven duyguları da gelişmektedir." açıkla-
ması dikkate alındığında Tam Öğrenme Ku-
ramı'nda öğrenme ünitelerinin hangi içerik
düzenleme yaklaşımı ile düzenlenmesi ge-
rekir?

A) o'oğrusal

C) Modüler
El Piramitsel

.!'

B) Sarmal
D) Sorgulama

13. Öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesi
önemsenen sınıf içi öğretme-öğrenme et-
kinliklerinde aşağıdaki düşünme biçimle-
rinden hangisine ağırlık verilmelidir?

A) Yaratıcı düşünmeye

B) Analitik düşünmeye

C) Derinlemesine düşünmeye

D) Nedenli ve sonuçlu düşünmeye

E) Mantıksal düşünmeye

11. "Programın değeri hakkında en geçerli ve
güvenilir veriler, program uygulamasından
sorumlu öğretmen ve yöneticilerden elde
edilebilir. Bu nedenle, eğitim programları
değerlendirilirken öğretmen ve yöneticilerin

:.::
program hakkındaki görüşleri önemlidir." ::i

c3yargısına göre yapılacak bir program de- z
ğerlendirme çalışmasında öncelikle hangi ~ 14.
model kullanılmalıdır? :2

::;
.?!'::
ciA) Hedefe Dayalı Model w>-

B) Metfessel-Michael Modeli

C) Farklar Yaklaşımı Modeli

D) Uygunluk-Olasılık Modeli

E) Eğitsel Eleştiri Modeli

12. Göreceli olduğu için değerlendirilmesi
oldukça güç olan; ancak daha çok gözlem,
görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel
yöntemler kullanıldığında incelenebilen
program türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resmi Program

B) Işlevsel Program

C) Ekstra Program

D) Örtük Program

E) Geçersiz Program

Bu teknik; güdü, kaygı, tutum vb. duyuşsal
özellikler üzerinde olumlu etkilerinin yanında,
liderlik, paylaşma, eleştirme vb. destekleyici
öğrenme ürünlerinin oluşmasına elverişli bir
ortam yaratmaktadır. Öğrenmenin gerçekleşe-
bilmesi için bir gruptaki bireylerin birbirinden
bağımsız olarak işin bir kısmını yapmaları da
yeterli değildir. Çalışma için öğrencilerin birbir-
leriyle etkileşerek birbirine yardımcı olması ve
ortak bir ürün ortaya koyması esastır.

Yukarıda açıklaması verilen öğretme -
öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Okulda öğretim

B) Bireyselleştiriimiş öğretim

C) işbirlikli ( kubaşık) öğrenme

D) Proje temelli öğretim

E) Okul temelli mesleki gelişim

------------------------------------~~--------------------------------------



DENEME SINAVI EGiTiM BiLiMLERi

15. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritaları-
nın öğretme - öğrenme sürecinde kullanıl-
masının yararlarından değildir?

A) Öğrencilerin konuyla ilgili anlamada zor-
landıkları veya yetersiz oldukları kısımları
kendilerininsaptamasını, bilgiyi organize
etmelerini, konuları daha iyi anlamalarını
sağlar.

B) Öğrenci bilginin oluşturulma sürecine aktif
katılımını sağlamanın yanı sıra öğrenme-
nin nasıl gerçekleştiğinin. ve bilginin nasıl
üretildiğini ~nlamalarıı'ıı,da sağlayarak bil-
ginin kalıcılığını arttırır.

C) Öğrencilerin algılama düzeylerini geliştire-
rek başarılarını artırır ve öğrencilerin.birey-
sel farklılıklarının fark edilmesini sağlar.

D) Kavramlar arası ilişkilerin kavranmasını ve
hiyerarşik düzenin farkına varılmasını, öğ-
rencilerin ezbere değil öğretilenleri özüm-
seyerek öğrenmesini sağlar.

E) Bilginin tek yönlü pasif bir şekilde aktarıl-
masını sağlayarak, bilgiyi daha çekici hale
getirip öğrencilerin dikkatini çekebilir.

16. Bu teknikte öğrenciler U şeklinde ya da yarım
daire şeklinde oturtulur. Uyulacak kurallar tah-
taya yazılır. Bir olay, öykü ya da masal anlatılır
film, resim dizisi verilir ya da canlandırma ya-
pılır. Ya da öğretmen tartışılacak konuyu açık-
lar. Kullanılan materyal ile ilgili sorular (sizce
ne hissetmiştir? Sizce ne düşünmüştür? Siz
ne hissettiniz? v.b. yöneitilir, katılımcılar olay
ya da öyküdeki birinin yerine geçerek düşünür-
ler ya da kendi düşüncelerini açıklarlar. Her
öğrenci konuşturulur. Konuşmak istemeyen
öğrenci "pas" der ve bu öğrencilere ikinci turda
konuşursunuz diyerek cesaret verilir. Her katı-
lımcı konuştuktan sonra kısa bir özet yapılır ve
sonuca ulaşılır.

Yukarıda uygulaması verilen öğretim yön-
tem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömek olay

B) Görüş geliştirme

c) Soru turu

) erme

::: Kolltll;ma halkası

17. Bu bireylerin temel yeteneği, somut durumları
pek çok açıdan gözden geçirmek ve ilişkileri
anlamlı bir şekilde organize etmektir. Bu stilde
eylemden ziyade gözleyerek uyum sağlama
vurgulanır. Bu bireyler, öğrenme durumunda
sabırlı, nesnel dikkatli yargıda bulunurlar, fakat
bir eylemde bulunmaktan kaçınırlar. Düşünce-
leri biçimlendirirken kendi duygu ve düşünce-
lerini dikkate alırlar. Bu stile sahip bireylerin,
beyin fırtınası gibi alternatif fikirleri meydana
getirmesinin istendiği durumlarda daha iyi per-
formans göstermeleridir.

Yukarıdaki özelliklere sahip bir birey hangi
öğrenme stiline sahiptir?

A) Yerleştiren

B) Ayrıştıran

C) Özümleyen

D) Değiştiren

E) Gözlemleyen

18. Bu tartışma tekniğinde; alanında uzman birinin
bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini
açıklaması, verilen bilgileri öğretmek amacıyla
yaptığı, daha çok bilimsel konuların verilmesiy-
le birlikte güncel konuların da verilmesiyle olu-
şur. Amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara
bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir ko-
nuda bilgilendirmektir. Bilgi aktarımda anlaşıl-
ması güç cümleler kurulmamalı, teknik kelime-
lere çok yer verilmemeli, kitabi bir üslüpla ko-
nuşulmamalı; tekdüzelikten sakınılmalıdır. Ve-
rilen örnekler dinleyenlerin hayatından alınma-
lı, çok ses iyi kontrol edilerek yerine göre vur-
gu ve tonlamalar yapılmalı, mümkün olduğu
kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.

Yukarıda açıklaması verilen teknik aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Seminer

B) Konferans

C) Sempozyum

D) Açık oturum

E) Panel

----------------------ctı-----------------------



EGiTiM BiliMLERi DENEME SINAVI

19. Sosyal bilgiler 5. sınıf öğretmeni olan Nurcan
Hanım, " Toplum için çalışanlar" , "kurumların
insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluş-
turur. " davranışlarını öğrencilere kazandırmak
istemektedir. Öğrencilere, " Kızılay denince
aklınıza ne geliyor? " sorusunu sorar. Verilen
cevaplardan sonra Kızılay'ın temsil ettiği de-
ğerler sorulur. Bu konuda öğrencilerin anla-
şamadıklarını fark eder ve öğrencilerin yuvar-
lak sıra düzerinde oturmalarını ister. Daha
sonra istekli öğrenciler sırasıyla oluşturulan sı-
ra düzeninin ortasına gelerek düşüncelerini
açıklar. Bu uyg~lama istekli öğrenciler söz

- alana kadar devam eder. Özetleme ve değer-
lendirmelerle ders son bulur.

Nurcan Öğretmen'in uyguladığı yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma halkası
B) Akvaryum
C) Çember
D) Beyin fırtınası
E) Tartışma

20. Türkçe öğretmeni olan Pınar Hanım, öğrenci-
lerine" iyi bir deneme yazısı yazar" davranı-
şını kazandırmak istemektedir. Bu nedenle öğ-
rencilere ilk hafta güncelolaylarla ilgili düşün-
celerini ifade eden yazılar yazmalarını istemiş-
tir. Vazılan yazıları inceleyen Pınar Öğretmen
2. hafta her öğrenciye eksiği boyutunda dü-
zeltmeler vermiştir. 3. hafta öğrencilerin daha
önce yazılmış olan makaleleri incelemelerini
sağlamıştır. Bu uygulama sürecinde, öğretmen
yönlendirme de bulunmayı yavaş yavaş bıra-
karak öğrencilerin kendi kendine makale yaz-
malarını sağlamıştır.

Öğretmeni n uyguladığı öğretim yönte-
mi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gösterip - yaptırma
B) Çalışma grubu
C) Örnek olay

'-, D) Bilişsel çıraklık
E) Beyin eseri

21. Öğretmen tarafından yapılacak ilk iş amacın
belirlenmesidir. Bu da öğrencilerin geçmiş bil-
gilerinden faydalanmasını sağlar. Öğretmen,
öğrencilerinin öğrenme sürecine etkin katılma-
sıru sağlamalı ve öğrencileri doğru cevaba
yönlendirmelidir. Öğrenciler daha önceden
araştırılmış bir gerçeği kendileri için araştırır-
lar.

Yukarıda açıklaması verilen uygulama aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tam öğrenme
B) Buluş yolu ile öğrenme
C) Sunuş yolu ile öğrenme
D) Aktif öğrenme
E) Vapılandırmacılık

22. .Lisede görev yapan bir öğretmen ve öğrencisi
Zeynep arasında geçen diyalog aşağıdaki gi-
bidir:

Öğretmen: Zeynep, ne zaman arkamı dön-
sem hep konuşuyorsun.

Zeynep: Hayır öğretmenim, konuşmuyorum!

Öğretmen: Az önce konuştun işte.

Zeynep: Tamam ama siz "hep konuşuyorsun"
diyorsunuz.

Öğretmen: Tamam tamam, her zaman değiL.
Ama çoğu zaman.

Yukarıda geçen diyalogda öğretmenin sınıf
yönetimde göz ardı ettiği ilke aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Genellemelerden kaçınma ve olumlu dil
kullanıma

B) Istenmeyen davranışın nedenini belirleme
C) Açık, net ve anlaşılır bir dil kullanma
D) Sınıf kurallarını öğrenciyle belirleme
E) Olumsuz pekiştireç kullanma

----------------------~~~----------------------



DENEME SINAVI EGiTiM BiliMLERi

23. Bir öğretmen "atık maddelerin çevreye zararla-
rı" konusunda öğrencilerin fikirler üretmelerini
istemiştir. Konuşulanları ve görüşleri yazacak
bir sekreter seçip, sınıfa akıllarma gelen her-
hangi bir fikri, mantık ölçülerine vurmadan söy-
lemelerinin gereğini belirtmiştir. Tekniğin de-
vamı esnasında eleştirilere yer verilmemesi
için uyarıda bulunmuştur. Tartışmanın sonun-
da, fikirlerin taranıp değerıendirmesi yapılmış-
tır. Son olarak, problem için uygun olan çözüm
biçimi özetlenmiştir.

Yukarıda uygulaması verilen öğretim yön-
tem Itekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüş geliştirme
B) Konuşma halkası
C) Akvaryum
D) Beyin fırtınası
E) Çember

24. Lise biyoloji dersinde" Canlıların Sınıflandırıl-
ması" konusunda verilen farklı etkinliklerde, bir
öğrenci öğrenme konusu hakkında nasıl öğre-
nebileceğinden hareket ederek; kavram harita-
ları hazırlamış, konunun önemli hatlarını renkli
kalemlerle işaretleyerek, bazı canlıların siste-
matiğini oluşturmuştur. Böylelikle öğrenci ken-
di öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak an-
lamlı öğrenme ortamı yaratmıştır.

Verilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin
sahip olduğu öğrenme stratejisi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Anlamlandırmayı arttırıcı
B) Yürütücü biliş
C) Duyuşsal
D) Dikkat
E) Tekrar

25. Bu yöntemde önce yapılacak iş, öğretilecek
davranış, çözülecek sorun sınıfa sunulmalıdır.
Sonra işin, davranışın sorunun iş ve işlem ba-
samakları sırasıyla ve aşamalı olarak tahtaya
yazılmalıdır, bunlar ders süresince silinmeme-
lidii-. Öğrenciler bu sırayı defterlerine yazmalı,
öğretmen bunu denetlemeli, eksikleri tamam-
lamalıdır.

Yukarıda uygulaması verilen öğretim yön-
tem i tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gösterip yaptırma
B) Demonstrasyon
C) Problem çözme
D) Anlatım
E) Deney

:.:::
~
üz

~
::2.~
:.:::
15
~ 26. Öğrencilerin bilgiyi işlemelerine, zihinsel bece-

rilerini kullanmalarına ve iletişim becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir
öğretmen, açık uçlu bir soru ya da problem or-
taya atar. Öğrencilere düşünmeleri için bir ya
da iki dakika verir. Daha sonra öğrencilerin tar-
tışmaları ve fikirlerini paylaşmaları için grupla-
ra ayırır. Son olaraktan tartışma sonucu ortaya
çıkan fikirler tüm sınıfla paylaşılarak süreç son
bulur.

Yukarıda açıklaması verilen öğretim tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşün - eşleş - paylaş
B) Ayrılıp birleşme
C) Dedi kodu
D) Vızıltı
E) Kartopu

-----------------------~i-----------------------



EGiTiM BiliMLERi DENEME SINAVI

27. Aşağıda verilen sosyometride A,B,C,D,E,F,G
ve H kişilerinin birbirleriyle ilişkisi gösterilmiştir.

Buna göre yukarıda verilen kişilerden sıra-
sıyla hangisinin sosyal zekasının hangisi-
nin ise içsel zekasının daha baskın olduğu
söylenebilir?

A) H-C

D) F-G

B) A- F

E) E-A

C) B-D

28. Aşağıda verilen yöntem i teknik ve somut-
luk grafiklerine bakıldığında Dale'nin ya-
şantı konisine göre hangisinin doğru oldu-
ğu söylenebilir?

A) SOMUTA
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Y i olarak verilen kelimelere
bakarak ~ğı?akj öğretinj uygulamaların-
dan " "ne kesinlikle varılamaz?

A) "e tabanlı öğretim

B) De ey

c) işbirfıldi öğretim

O) Attı şapkalı düşünce

E) Gösteri
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30. Dans öğretmeni Tan Bey salsa dansını öğret- ~
meye başlamıştır. Öğrencilerine dans hakkın-
da.bilqiler verip birkaç ders işledikten sonra bir
dans figürünün de kendisini taklit etmelerini is-
temiştir. Taklit esnasında öğrencilere yapama-
dıkları yerleri göstermiştir. Sonunda öğrenciler
doğru bir şekilde öğretmenlerini taklit edebil-
mişlerdir. Tan Bey öğrencilerinin bazılarının
becerilerde ustalaşmasını ve yaptıkları hata-
lardan kurtulmaları için küçük bir dans uygu-
laması planlamıştır. Bu plana göre öğrencileri
dans edecekler ve dansları kayıt altına alına-
caktır. Uygulamadan sonra kayıtlar incelene-
cek ve öğrencilere nerelerde hata yaptıkları
gösterilecektir. Böylece dansta ustalaşan öğ-
renciler oluşacaktır.

Yukarıdaki parçada öğretmen sırasıyla
hangi öğretim yöntem ve tekniklerini seç-
miştir?

A) Gösteri - Gözlem

B) Benzetim - Gösterim.

e) Gösterip Yaptırma - Mikro öğretim,
D) Programlı Öğretim - Gösterip yaptırma

E) Gözlem" Mikro Öğretim

EGiTiM BiLiMLERi

31. Aşağıda geleneksel sınıflarla bilgiyi yapılandı-
ran çağdaş sınıflar bir takım özellikler açısın-
dan kıyaslanrruştır.

GELENEKSEL SINIF BiLGIYi
YAPILANDIRAN
SINIF

ı. Eğitim programı tüm- Eğitim programı
dengelim yoluyla ve tümevarım yoluyla
temel kavramlara ağır- ve temel becerilere
iık verilerek işlenir, ağırlık verilerek
öğrenci sorunlarına işlenir.
göre program yönlendi-
rilir.

II. Program etkinlikleri Önceden belirlenmiş
ağırlıklı olarak birincil sabit programların
veri kaynaklarına ve uygulanması esastır.
kullanma hazır mater-
yalIere dayanır.

ııı. Içerik önceden hazır- içerik önceden hazır
dır. Öğrenci bir takım değildir. Öğrenci
boşlukları deldurmalı- süreçte programı
dır. oluşturur.

iV. Öğrenciler öncelikli Öğrenciler öncelikli
olarak bireysel çalışır. olarak grupça çalı-

şırlar.

V. Öğretimin başında Öğretimin başında
öğrencinin bilgi seviye- öğrencinin bilgi
si açısında nerede seviyesi açısında
olduğunun tespit edil- nerede olduğunun
mesi önemlidir. tespit edilmesi ge-

reksizdir.

Buna göre yukarıdaki kıyaslamalardan
hangisi ya da hangileri ~ verilmiştir?

A) Yalnız ii
D) III ve LV

B) Yalnız III

E) i, III ve V

e) i, II ve V

32. Aşağıdaki bireysel öğretim tekniklerinin
hangisi, önceden hazırlanmış bir program
dahilinde öğretim gerçekleşmez?

A) Programlı öğretim

B) Bilgisayar destekli öğretim

e) Uzaktan öğretim

D) Dizgeli öğretim

E) Tutor destekli öğretim

------------------------~~I---------------------------
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35.

----------------------~~------------------------

33. Bu yöntemin en önemli özelliği, öğrenciye
mevcut bilgisini ve deneyimlerini günlük hayat-
ta karşılaştığı benzer olaylardan yararlanıp
bunları tahminlerini desteklemek için kullan-
masını sağlamasıdır. Ayrıca, diğer genel yak-
laşımlara göre olayın doğasını sorguladığı için
dana güçlüdür. Bu yöntemde kullanılan basa-
makların ilkinde öğrencilerden, araştırmacı ta-
rafından oluşturulacak etkinlikte geçen olaylar
hakkında tahmin yapmaları ve tahminlerini ne-
denleriyle birlikte açıklamaları istenir. ikinci
basarnakta ise öğrencilerin oluşturulan etkin-
likte geçen olayla ilgili gözlem yapmaları sağ-
lanır. Burada önemli olan, araştırmacı tarafın-
dan yapılan etkinlikte yer alan olayın, öğrenci
tarafından kolaylıkla gözlenebilir şekilde olma-
sı ve ayrıca öğrenci zihnindeçelişki meydana
getirebilecek nitelikte olması gerektiği öneril-
mektedir. Son aşamada ise öğrencilerin, olay-
la ilgili tahminleri ile gözlemleri arasında mey-
dana gelen çelişkili durumu ortadan kaldırıcı
açıklama yapmaları sağlanır. Bunu yapmak
öğrencilere zor gelir ama biz burada onları tüm
ihtimalleri düşünmeleri için cesaretlendirmeli- ~
yiz. ~
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Yukarıda sözü edilen kavram öğretimi aracı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihin haritası

B) Kavramsal karikatürler

C)
D)
E)

Düşün-Eşleş-Paylaş

Teşhis testleri

Tahmin- Gözlem- Açıklama

34. Analoji (Benzeşim); Insan zihninin benzeyiş-
lerden yararlanarak yaptığı bir akıl yürütme yo-
ludur. Diğer bir değişle benzerlikterin yardımı
ile bilinmeyeni elde etme yoludur.

ı. Yakından uzağa

II. Bilinenden bilinmeyene

ııı. Açıklık

iV. Öğrenciye görelik

V. Bütünlük

Analoji yukarıda verilen hangi öğretim
ilkelerinin doğrudan gerekliliği ile öğretime
girmiştir denilebilir?

A) Yalnız ii

D) i ve ii

B) LVve V C) Yalnız iii

E) 1I1,IVveV

Hava & Civa şirketi ürün geliştirme işlemleri
için elemanlarından 4 kişilik 4 farklı tim oluştu-
rur. Ayrıca ürün geliştirme amacıyla yapılması,
araştırılması ve incelenmesi gereken 4 tanede
alan bulur. Buna göre:

A) Ürünün tarururlığr alanı

B) Ürünün hedef kitlesi alanı

C) Ürünün beğenirliği

D) Ürünün beğenilmeyenleri

Timlerden yukarıda verilen alanlarında çalış-
malar yapmalarını ister.

ı. 4 kişilik bu timler yukarıda verilen alanları
kendi aralarında paylaştırırlar. Timler içeri-
sinde a,b,c ve d konuları paylaşılır. 4 timde
de aynı konu parçasını alan arkadaşlar bir
araya gelir ve konu alanında uzmanlaşırıar.
a grubu, b grubu, c grubu ve d grubu oluş-
turulur. Ardından tekrar eski gruplarına dö-
nerek edinimlerini paylaşırlar.

ii. 4 Tim bir araya gelerek yukarıdaki alanlar
için bir yol haritası belirler. Bu haritaya gö-
re bütün gruplar belirlenen bir alana geçer
ve belirlenen sabit bir süre için' çalışmaya
başlarlar. Süre bittiğinde önceden belirle-
dikleri yol haritasına göre diğer alana ge-
çerler. Elbette o alanda önceden çalışmış
arkadaşların çalışmalarına yardımcı olmak,
geliştirmek ve sonlandırmak da çalışma
kapsamında yer alır.

ııı. Timler konuları aralarında paylaşırlar. 1 tim
a.konusunu alır, 2.tim b,3tim c'yi, son ola-
rak ta 4.tim c alanını alarak çalışırlar.

Yukarıda verilenlere göre 1,11ve iii numaralı
öğretim teknikleri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

ii iii

A) Takım destekli işbirlikli Karşılıklı
bireyselleştirme öğretim Sorgulama

B) Seviye Günlük Başarı Timleri
grupları çalışma

grupları

C) Jigsaw Takım- Grup
Oyun- Araştırması
Turnuva

D) Başarı Timleri Proje Takım Destekli
Oluşturma Bireyselleştirme
Grupları

E) Jigsaw Istasyon Grup
Araştırması
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40.36. Bir mahkemede suçlunun gözünden etrafa
bakalım: "Avukatım beni koruyup konuyor, sü-
rekli iyi yönlerimden, beni serbest bırakınca
yapacağım iyiliklerden söz ediyor. Bende kafa
sallıyorum. Savcı bütün suçlayıcılığıyla geçmiş
karşıma "Şunu da yaptı, bunu da yaptı.." diye
suçluyor beni. Ne kadar karamsar adamcağız,
üzülüyorum. Birde jüri var yan tarafta.Yaşu bir
amca,genç bir bayan, y,akı§ıklı bir adam vs.
Hepsi can kulağıyla dinliyorlar olanı biteni.
Ama gerçekten de tarafsızlar, ben inanıyorum.
Gel gelelim yargıç amca neye inanıyor? O da
pür dikkat izliyor olanları. 'Notlar alıyor, sorular
soruyor, delilleri inceliyor. Çünkü tüm bu olan-
lar karşısında bir karar vermesi gerekiyor."

Altı şapkalı düşünce tekniğine göre yukarı-
da verilen olayda avukat, savcı, jüri ve yar-
gıcın giymeleri gereken şapka aşağıdaki-
lerden hangisidir?

Avukat Savcı Jüri Yargıç

A) Yeşil Beyaz Kırmızı Yeşil

B) Sarı Siyah Beyaz Mavi

C) Kırmızı Mavi Yeşil Siyah

D) Beyaz Sarı Mavi Kırmızı

E) Siyah Beyaz Yeşil Sarı

37. Baki Öğretmen öğrencilerinde yansıtıcı dü-
şünme becerisinin gelişmesini amaçlamaktadır
ve sınıfta grup tartışması yaptırmışur.

Bu süreçte aşağıdaki öğrenci davranışlar-
dan hangisi, bu becerinin gelişimine en-
geldir?

A) Gruptaki kişilerin savundukları görüşü terk
etmeleri

B) Tartışma sonunda ortak bir fikir etrafında
birleşmeleri

C) Grubun fikirlerini diğer gruba kabul ettirme-
ye çalışması

D) Tartışma içinde ön görülmeyen fikirlerin or-
taya çıkması

E) Öğrencilerin tartışma sırasında sorgulayıcı
bir tutum sergilemeleri

38. Tam öğrenme modelini temele alan Ersin
Öğretmen bir öğrenme biriminin hemen ardın-
dan izleme testi yapmış ve grubun istenilen öl-
çme ulaşamadığını belirlemiştir.

Ersin Öğretmen ek ~ğretim hizmetinde
aşağıdakilerden hangisini kullanırsa yanlış
bir karar vermiş olur?

41.

A) Öğrencilerle birebir çalışma yapma
B) Okulda ek çalışma düzenleme
C) Tekrar öğretimi gerçekleştirme
D) Işbirliğine dayalı öğrenmeyi gerçekleştirme
E) Eğitseloyunlar düzenleme

39. Osman ders esnasında arkadaşlarını sürekli
rahatsız etmekte bu durum sınıf içinde disiplin
sorunu yaratmaktadır. Osman'ın bu davranışı-
nı araştıran öğretmen öğrencinin akademik
başarısının sınıf ortalamasının oldukça üze-
rinde olduğunu belirlemiştir.

Öğretmen, aşağıdaki yaklaşımlardan han-
gisini uygularsa daha doğru bir karar ver-
miş olur?

A) Diğer öğretmenlerle karar alarak ortak bir
tavır sergilemek

B) Sınıf kurallarını sürekli hatırlatarak yanlış
davranışı dile getirmek

C) Osman'ın ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun
ek çalışmalar düzenlemek

D) Osman'ı seviyesi daha yüksek bir sınıfa
transfer etmek.

E) Osman'ın istenmeyen davranışlarını önle-
mek için zor öğrenme görevlerini ona yap-
tırmak

----------------------------~~--------------------------
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40. Toplumsalolguların ve iyi yapılandırılmamış
problemlerin çözümlenmesinde kullanılabilir.
Bu süreç, problemin iyice anlaşılmasına, prob- .
lemle ilgili gerekli bilgilerin toplanılmasına çok
büyük katkılar sağlayabilir. Gazetecilik alanın-
da ağırlıklı olarak kullanılan bu teknik günü'"
müzde öğretim süreçlerinde de öğrencilerin
bilgiyi elde etmek için kullandıkları bir yol ola-
rak kullarulrnaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar hangi öğretim tek-
niğine aittir?

A) 5N1K '

C) V Diyagramı

E) Kavram haritası

B) Dallanmış ağaç

D) Balık kılçığı

41. Probleme dayalı öğrenme sürecinde öğretim
etkinliklerinin planlanmasından, uygulanması
ve değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarda
öğrencilerin aktif katılımı söz konusudur. Bu
sayede sınıf-içi etkinlikler öğrencilerin doğru-
dan katılımı ve ihtiyaç duydukları bilgilerle be-
lirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, probleme dayalı
öğrenmenin uygulandığı bir sınıfta, öğret-
menlerden beklenen davranışlardan biri
olamaz?

A) Konu alanında uzman

B) Değişime açık

C) Öğrenmeye katılan

D) Süreci yönlendiren

E) Çözüm önerileri sunan

42. Aşağıdakilerden hangisi aktif (etkin) öğ-
renmenin temel özellikleri içerisinde yer
almaz?

A) Sonuç odaklıdır ve ürünün nitelikleri ön
plana çıkar.

B) Öğrenci zaman düzenlemesini yapan ko-
numdadır.

C) Öğrenme sorumluluğu öğrencinin üzerin-
dedir.

D) Kendi öğrenme hedeflerini belirlemeye ça-
lışır.

E) Öğrenmeyi, okulu içinde ve dışında sürdürür.

43. Bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı
ve sembollerle ifade edilmesine ölçme denir.
Ölçme sonuçlarının bir ölçüt ya da ölçütler ta-
kımı ile karşılaştırılarak ölçülen özellik hakkın-
da karar verilmesine değerlendirme denir.

Yukarıda verilen bilgilere dayanılarak aşa-
ğıda verilen örnek durumların hangisi di-
ğerlerinden farklıdır?

A) 23 Nisan için başlatılan resim yarışmasın-
da başarılı olan ilk 3 öğrencinin seçilip
ödüllendirilmesi

B) Resim yarışması jüri üyelerinin seçimi için
kullanılacak özelliklerin belirlenmesi

C) Fen dersi için hazırlanan performans ödev-
lerinin puanlarına göre sıralanması

D) Türkçe dersi için hazırlanacak proje öde-
vinde dikkate alınacak kriterlerin belirlen-
mesi

E) Yazılı yoklamayı puanlamak için dereceli
puanlama anahtarı oluşturulması
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44. Eğitim Fakültesi 2.sınıf öğrencisi olan Mersinli
Zeliha ile Erzurumlu Ayşe arasında yaz oku-
lundaki derslerinde şöyle bir konuşma geçer:

Zeliha: Şimdi bizim oralarda hava sıcaklığı
40°C y~bulmuştur.

Ayşe: Bizim orda da sizin hava sıcaklığının
tam olarak yartsr-yani 20 Oc ancak
vardır.

Bu iki arkadaşın konuşmalarını dinleyen öğ-
retmenleri -ise; "Hayır arkadaşlar sıcaklık 2 kat
değilolsa olsa Mersin'in riava sıcaklığı Erzu-
rum'dan 20°C daha fazladır diyebiliriz." der.

Buna göre Ayşe'nin ve öğretmenlerinin
hava sıcaklığının ölçülmesinde kullandıkla-
rı ölçekler hangisinde doğru verilmiştir?

Ayşe Hoca
A) sınıflama eşit aralıklı
B) sıralama eşit oranlı
C) sınıflama sıralama
D) eşit oranlı eşit aralıklı
E) eşit aralıklı eşit oranlı

45. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin öğretim
programlarının hemen hepsinde önemle
üzerinde durulan öz değerlendirme, akran
değerlendirilmesi ve grup değerlendirme-
sinin eğitime sağladığı katkılarla ilgili aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrencilerin ölçme değerlendirme kültürü-
nü almasına fırsat tanımaktadır.

B) Öğrencilerin bağımsız öğrenen bireyler ol-
masına yardım eder.

C) Öğrencinin öğrenme ile ilgili tecrübeleri de-
rinleşerek artar.

D) Öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler
olması için gereken beceriler geliştirmesine
yardim eder.

E) Öğrencilerin bireyselolarak çalışıp, üretip,
değerlendirmesini sağlar.

46. Öğrencilerinden "ülkemizde kurulacak nükleer
santralle" ilgili bir araştırma ödevi hazırlatan
fen ve teknoloji öğretmeni ödevleri puanlarken
puanlamaya karışan ölçmeciden kaynaklanan
hata miktarını en aza indirmek istemektedir.

Bunun için öğretmenin aşağıdakilerden
hangisini yapması gerekir?

A) Ödevin konusunu genişletmeli
B) Dereceli puanlama anahtarı kullanmalı
C) Öğrencilerin düzeyinin üstünde ödev konu-

ları vermeli
D) Ödev teslim tarihini uzatmalı
E) Ödev konularını listeler halinde hazırlamalı

47. VE 48. SORUYU AŞAGIDAKi PARÇA-
YA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan
Abdullah Bey öğrencilerin başarılarını ölçmek
için 20 soruluk bir sınav hazırlamak istemek-
tedir. Ancak sınavı hazırlarken soruların nu-
maralarını karıştırıp iki tane 12.soru ve iki ta-
nede 14.soru yazmıştır. Böylece sınavda 20
değil 22 soru olmuştur. Sınavı uygularken ha-
tasını fark eden öğretmen "Siz 12. ve 14. soru-
lardan istediğinizi cevaplayabilirsiniz." demiştir.

47. Abdullah Öğretmen'in bu uygulaması so-
nucunda sınavın nasıl etkileneceği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güvenirlik düşer
B) Kapsam geçerliği düşer
C) Objektiflik artar
D) Geçerlik düşer
E) Sınav kolay gelebilir

------------------------~I-------------------------
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48. Abdullah Öğretmen hatasını fark etmeyip
sınavı puanladığında oluşacak hata türü
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
ti~ -

A) Sabit
C) Tesadüfi,

E) Standart

B) Sistematik

D) Yanlı

49. Görsel sanatlar dersi öğretmeni olan Alptekin
Bey sene sonu için öğrencilerin tüm sene ha-
zırladıkları ürünlerden oluşan bir sergi açmak
istemektedir. Sene sonu geldiğinde Alptekin
Bey tüm eserler arasından en iyi olanları seçe-
rek sergiye almış ve bu öğrencileri ödüllendir-
miştir.

Yukarıda verilenlere göre Alptekin öğret- ~
menin sergiye ürün seçmede kullandığı öl- . ~
çek türü aşağıdakilerden hangisidir? z

~
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A) Sınıflama

C) Eşit aralıklı

E) Eşit oranlı

B) Sıralama

D) Uygulamalı

50. Bir ilköğretim okuluna yeni atanan Merve Ha-
nım dersinde kullanmak üzere bir başarı testi
geliştirmiştir. Belli güvenirlik çalışmalarını yap-
tıktan sonra kendi testi ile okulun en tecrübeli
öğretmenlerinden oluşan bir kurulun hazırladı-
ğı geçerliği ve güvenirliği istatistikselolarak
kanıtlanmış olan bir testten elde edilen puanlar
arasındaki korelasyonu incelemiştir.

Verilenlere göre Merve Öğretmen kendi
hazırladığı testin hangi özelliğini incelemiş-
tir?

A) Yordama geçerliğ

B) Kapsam geçerliğ

C) Uygunluk geçerliği

D) Yapı geçerliği

E) Duyarlılık geçerliği

51. VE 52. SORUYU AŞAGIDAKi TAB-
LOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir ilköğretim okulunda beş farklı derstim yapı-
lan sınav sonuçlarına göre standart sapma ve
güvenirlik katsayısı değerleri aşağıdaki tablo-
da verilmiştir.

Dersler S rx

Fen ve teknoloji 2 0,91

Sosyal bilgiler 3 0,64

Türkçe 1 0,36

Matematik 5 0,75

Ingilizce 4 0,84

51. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Standart hata değeri en büyük olan ders
fen ve teknolojidir.

B) Sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinin stan-
dart hata değerleri birbirine eşittir.

C) Standart hata değeri en küçük olan ders
fen ve teknolojidir.

D) Standart hata değeri en büyük olan ders
sosyal bilgilerdir.

E) Türkçe dersinin standart hata değeri ma-
tematik dersinin standart hata değerinden
daha büyüktür.

52. Tabloda verilen bilgilere göre matematik
dersinden 82 alan bir öğrencinin %95 olası-
lıkla gerçek puan aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 78-84

D) 82-85

B) 81-83

E) 77-87

c) 80,5-83,5
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53. - 55. SORULARı AŞAGIDAKi BiLGi-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Fen ve teknoloji dersi öğretmeni Keziban Ha-
nım öğrencilerin başarılanru ölçmek amacıyla
6. sınıflar için ortak bir sınav hazırlamış ve uy-
gulamıştır. Sınav sonucunda öğrencilerin 1.
maddeye verdikleri cevapları grafiklere aktar-
mıştır. Anahtarlarırnrş doğru cevabın A olduğu
alt ve üst grupta 90 ar öğrencinin bulunduğu
grafikler aşağıdaki gibidir:

Üst Grup Alt Grup

~
53. Bu sorunun madde güçlük indeks değeri ::;

Ü
aşağıdakilerden hangisidir? z

~
~.::;
~
ci
UJ>-

A) 1
D) 0,40

B) 0,60

E) 0,30

C) 0,50

54. Bu sorunun madde ayırt edicilik indeksi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,10

D) 0,30

B) 0,16

E) 0,33

C) 0,20

55. Yukarıda madde analizi verilen madde ile
ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?

A) Bu madde kesinlikle değiştirilmelidir.

B) Bu madde öğrencilere çok zor gelmiştir.

C) D çeldiricisi çok iyi çalışmıştır.

D) Madde orta güçlükte ve küçük düzeltmeler-
le teste alınabilir.

E) Madde çok zordur ve negatif yönde çalıştı-
ğı için testten çıkarılmalıdır.

56. Aşağıda bir öğretmenin hazırladığı doğru-
yanlış testinde yer alan bazı maddeler veril-
miştir.

1. Periyodik tablo artan kütle numaralarına
göre elementlerin yerleştirilmesi ile oluş-
turulmuştur.

2. Proton sayısı çekirdek yüküne eşittir.

3. Oda koşullarında hiçbir metal sıvı olmaz
değildir.

4. Soygazlardan bir önceki grup halojenler
adını alır.

5. Ametaller kendi aralarında bileşik oluştu-
rabilirler ve bu tepki me sonucunda tuz
oluşur.

6. Metaller elektron vermeye yatkınlardır.

7. Yarı metaller bazen metal gibi bazen de
ametal gibi davranabilir.

Bu test hazırlanırken bazı hatalar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu hatalara sebep
olan hususlardan birisi değildir?

A) Her maddenin bir davranışı yoklaması

B) Maddelerin uzunlukları bakımından' yakla-
şık aynı olması

C) Çift olumsuz cümle yapısının kullanılma-
ması gerektiği

D) Her maddenin kesinlikle doğru yada yanlış
cevabının olması

E) Bir sorunun cevabının diğer sorunun içinde
olmaması
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57. Bir fen ve teknoloji dersi öğretmeni olan Ser-
can Bey hazırladığı bir sınavda öğrencilerine
şöyle bir soru yöneltmiştir:

Bazı omurgasız hayvanların vücutlarından
kopan parçalardan yeni canlıların oluşması
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Tomurcuklanma

B) Sporlanma

C) Rejenerasyon

D) Vejatatif üreme

Sercan Bey bu soru ile öğrencilerin sahip
olduğu bilişsel davranışların aşağıda veri-
len hangi basamağını ölçmeyi amaçlamış-
tır?

A) Bilgi

D) Sentez

B) Kavrama C) Analiz

E) Değerlendirme

58. VE 59. SORULARı AŞAGIDAKi GRA-
FiGE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bir matematik dersi sınavına ilişkin puan dağı-
lımı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

58. Grafiğe göre sınavın uygulandığı öğrenci
sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50

59. Grafiğe göre sınavın uygulandığı dağılımın
ranjı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50

Grafiği verilen bu dağılımın merkezi eğilim
(dağılım) ölçüleri bir grafikle gösterilmek
istense doğru grafik aşağıdakilerden han-
gisi gibi olmalıdır?

A) B)

60
50 50

40

mod arıt. medyan mod ari!. medyan
ort. ort.

C) D)
60
50
40

60
50
40

mod ant. medyan
ort.

mod arit. medyan
ort.

E)

60
50
40

mod arit. medyan
ort.
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61. Bir öğretmen, matematik dersinde rasyonel
sayılar konusunda bir türlü istediği başarıyı el-
de edemeyen öğrencisini, bu konuyu iyi bilen
arkadaşlarıyla aynı gruba dahil etmiş ve birlik-
te çalışmalarını-istemiştir. Öğrencinin başarısı
kısa sürede artmış ve rasyonel sayılar konu-
sunda istediği başarıyı elde-edebilmiştir.

Öğretmenin bu öğrencisini konuyu iyi bilen
arkadaşlarıyla aynı gruba dahil etmesi,
Vygotsky ve Bruner'a göre sırasıyla aşağıda-
ki kavramlardan hangileriyle açıklanabilir?

Vygotsky

A) Yakınsal gelişim
bölgesi

B) Yakınsal gelişim
bölgesi

C) içsel konuşma

D) Içsel konuşma

E) Katılımcı gelişim

~
Programlanmış
öğrenme

Yol gösterme

Yol gösterme

Programlanmış
öğrenme

Yol gösterme

62. Can henüz dokuz yaşındayken, asker olan
babası bir operasyon esnasında teröristlerle
girdiği çatışmada şehit düşer. Can, o gün "Ben
büyüyünce asker olacağım" der. Ergenlik yılla-
rında son derece başarılı bir öğrenci profili çi-
zen Can, mesleklerle ilgili çok az bir araştırma
yapmış, çocukluk yıllarında düşündüğü gibi
asker olmanın tam da kendisine uygun oldu-
ğunu düşünerek Kara Harp Okulu'na girmiştir.

Marcia'ya göre Can, mesleki açıdan aşağı-
daki kimlik statülerinden hangisine sahip-
tir?

A) Başarılı

B) Erken bağlanmış

C) Rol karmaşast

D) Moratoryum

E) Dağınık

63. Pelin Hanım, farklı yaşlardaki iki çocuğa, çürük
bir kalası köprü olarak kullanmaya çalışırken
akarsuya düşen bir çocuğun hikayesini anlat-
mıştır. Hikayeyi tamamladıktan sonra çocuk-
lardan görüşlerini istemiştir.

Can Bu çocuk, geçmişte yaptığı bir
yaramazlık yüzünden cezalandı-
rılmıştır.

çocuğun çürük kalas yüzünden
nehre düşmesi geçmişte yaptığı
bir yaramazlığın sonucu değil
kazadır.

Çocuk çürük bir kalas kullanma-
saydı böyle bir şey başına hiç
gelmeyecekti.

Canan

Caner

Piaget'nin ahlaki gelişim kuramına göre bu
çocuklar sırasıyla hangi ahlaki gelişim ev-
relerinin özelliklerini yansıtmaktadırlar?

Can Canan Caner

A) Ahlaki Ahlaki Ahlaki
gerçekçilik görecelilik görecelilik

B) Ahlaki Ahlaki Ahlaki
gerçekçilik gerçekçilik görecelilik

C) Ahlaki Ahlaki Ahlaki
gerçekçilik gerçekçilik gerçekçilik

D) Ahlaki Ahlaki Ahlaki
görecelilik görecelilik gerçekçilik

E) Ahlaki Ahlaki Ahlaki
görecelilik gerçekçilik gerçekçilik

J

J
64. Erikson'a göre aşağıdaki çekirdek duygu-

lardan özellikle hangisi, çocuğun yaratıcılı-
ğına ve başkalarıyla etkileşimine ket vura-
bilir?

A) Kimlik karmaşası

C) Suçluluk

E) Aşağılık

B) Umutsuzluk

D) Yalıtılmışlık
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65. Bir bebeğin kendisine söylenenleri anladığını
gösteren ilk işaretleri vermesi 9 - 10. aylarda
ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar, yaklaşık 10
aylık bir bebeğin dağarcığında ortalama 30,13
aylık bir bebekte ise 100 sözcük bulunduğunu
ortaya koymuştur. Buna karşın 9 - 13 aylık

"arasındaki bebekler genelde hiç konuşmaz ya
da konuştukları kelimelerin sayısı, dağarcıkia-
rındaki kelime sayısından çok azdır.

Bu durum, dil gelişimine ilişkin aşağıdaki
yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

- A) Dilin anlaşılması ve konuşulması aynı an-
da ortaya çıkar.

B) ifadesel dil özellikleri, alıcı dil özelliklerin-
den önce kazanılır. .

C) Dil öncesi dönemde sözdizimi, anlambili-
minden önce kazamür.

D) Alıcı dil özellikleri, ifadesel dilden önce ka-
zanılır.

E) Dilin gelişimi, bilişsel gelişimden bağımsızdır.

66. Bir çocuğun taş görünümlü bir süngere dokun-
ması sağlanmış, ardından bunun gerçekte ne
olduğu açıklanmıştır. Başlangıçta gördüğü şe-
yin taş olduğunu söyleyen ancak yaşadığı de-
neyimin ardından bunun taş değil sünger oldu-
ğunu anlayan çocuğa, "Arkadaşlarından hiçbiri
buna dokunmadı, sıkmadı. Bunu burada bu şe-
kilde görseler, ne olduğunu düşünürler?" sorusu
yöneitilir. Çocuk "Sünger" cevabını verir.

çocuğun bu cevabı, Piaget'nin bilişsel
gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden
hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A) Benmerkezci düşünme

B) Özelden özele akıl yürütme

C) Senkretik düşünme

D) Odaktan uzaklaşma

E) Özdeşlik

67. Okulöncesi çağdaki Berke, her gece yatmadan
önce ışıkları söndürdüğünde, giysi dolabının
bir canavara dönüştüğüne inanmaktadır. Ço-
cuklarının bu kaygısından kurtulmasını isteyen
anne - baba ışığı defalarca açıp kapatarak
giysi dolabının karanlıkta da aydınhkta da aynı
kaldığını göstermeye çalışır. Berke buna kar-
şın canavarın ışık açıldığı an dolaba dönüştü-
ğünü ve bu yüzden anne babasının canavarı
göremediğini söylemektedir.

Piaqet'nin bilişsel gelişim kuramına göre
Berke'nin bu açıklaması, aşağıdakilerden
hangisi için uygun bir örnek olabilir?

A) Özelden özele akıl yürütme

B) Uyum kurma (Akomodasyon)

C) Kültürel aktarım

D) Özümleme (Asimilasyon)

E) Yanlış bağdaştırma

S 68.
Üz
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Beyin gelişimine katkıda bulunan en önemli
süreç sinaptogenez yani nöronlar arasındaki
bağlantıların (sinapsların) oluşturulmasıdır.
Doğumu izleyen ilk iki yıl boyunca kortekste
adeta bir sinaptagenez patlaması yaşanır. An-
cak iki yıldan sonra, bu bağlantıların daha ve-
rimli çalışması için bir budama dönemi başlar.
Gereksiz bağlantılar yok edilir. Özellikle yaşa-
mın ilk yıllarında entelektüel açıdan zengin or-
tamda yetiştirilen çocukların beynindeki kar-
maşık sinaps ağı korunmaktadır. Buna karşın
uyarıcı açısından fakir bir çevrede yetiştirilen
çocukların bu karmaşık bağı koruyamadıkları,
budamanın çok daha yoğun olduğu bilinmek-
tedir. Üstelik bu karmaşık yapı ilk yıllarda ko-
runamazsa, ilerleyen yıllarda yeniden gelişim
gösteremeyecektir.

Parçaya göre beyindeki karmaşık sinaps
ağının korunmasında yaşamın ilk iki yılında
belirleyici olan etmen ve ilerleyen yıllarda
yeniden gelişimin gösterilernemesi sırasıy-
@ aşağıdakilerden hangileriyle açıklanabi-
lir?

A) Kalıtım - Çevre

B) Olgunlaşma - Kritik dönem

C) Yaş - Olgunlaşma

D) Çevre - Kritik dönem

E) Büyüme - Çevre
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69. Edebiyat öğretmeni Dinçer Bey derste öğren-
cilerine "Kadınlar fiziksel açıdan erkekler kadar
güçlü olsaydı, bu durum insan ilişkileri ve top-
lumda ne gibi farklılıklar oluştururdu?" sorusu-
nu yöneltmiştir.

Öğretmenin Il_u sorusuyla, öğrencilerinde
aşağıdaki bilişsel süreçlerden hangisini ge-
liştirmeyi amaçladığı söylerıeblllr?

A) Sembolik düşünme

B) Senkretik düşünme

C) Hipotefik düşünme

D) Sezgisel düşünme

E) Sınıfa dahilolma

70. Kanada'da 2673 kişi üzerinde yürütülen bir
araştırmada katılımcılardan barfikste olabildi-
ğince uzun süre asılı kalmaları istenmiştir.
Tüm katılımcılardan tek seferde veri toplana- ~
rak aşağıdaki grafiğe ulaşılmıştır. ~

Asılı Kalma Z

Süresi ~
50 Erkek :::;

:J~
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w>-

D Kız

25

YaşO
13 179

Bu grafiğe dayanarak, aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulasılamaz?

A) Ergenliğin sonunda hem kız hem de erkek
çocukların kas gücü o güne kadarki en üst
düzeye ulaşmıştır.

B) Çocukluktan ergenliğe geçişte hem kız
hem de erkek çocukların kaslarında bir ge-
lişim hamlesi yaşanmıştır.

C) Kas gelişimine bağlı olarak gözlenen güç
artışı erkeklerde daha fazladır.

D) Araştırmada kesit alma yöntemi kullanıl-
mıştır.

E) Kas gijcünde cinsiyete bağlı olarak gözle-
. nen farklılaşma, ergenliğin sonunda en

yüksek düzeyine ulaşmıştır.

71. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına
göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi
doğrudur?

Ar Bireysel kişiliğin gelişiminde 12 - 18 yaş
arası kritik roloynamaktadır.

B) Oedipus çatışması anal dönemin karakte-
ristik bir özelliğidir.

c) Kişilik gelişiminin her döneminde, yetişkin-
likte ortaya çıkabilecek döneme özgü sap-
lantılar vardır.

D) Fallik dönemdeki çocuklar, karşıt cinsiyet-
ten akranlarından uzak durmaya çalışırlar.

E) Ego savunma mekanizmalarının gelişmesi
gizil dönemle birlikte başlar.

72. Kreşe gitmeden önce, pantolonunu kendisi
giyebilen Ali, annesi defalarca gösterdiği halde
geçen yıla kadar fermuarını kendisi çekeme-
miştir. Bu yıl itibariyle artık fermuarını da çek-
meyi başaran Ali, geçen ay geçirdiği hastalık-
tan sonra çok kilo verdiği için geçen yıl tam
gelen pantolonunun bu yıl belinden düştüğünü
görür. Birkaç ay sonra ise hastalığın etkileri
geçmeye başlar ve pantolonu Ali'ye yine tam
gelmeye başlar.

çocuğun bu yıl itibariyle fermuarını da
çekmeyi başarması (i), geçirdiği hastalığın
ardından tam gelen pantolonun belinden
düşmesi (II) ve hastalığın etkileri geçmeye
başlayınca pantolonun yine tam gelmeye
başlaması (III) gelişim psikolojisine özgü
aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangile-
riyle açıklanabilir?

ii iii

A) Olgunlaşma Büyüme Büyüme

B) Olgunlaşma Değişme Büyüme

C) Gelişme Değişme Olgunlaşma

D) Büyüme Olgunlaşma Büyüme

E) Gelişme Gelişme Büyüme
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73. Kadınların ve erkeklerin neden farklı şekillerde
davrandığını araştıran bir uzman, izlenimlerini
şu şekilde açıklamıştır:

"Erkek çocuklar ağlayan, bebeklerle oynayan,
yemek pişirmeye ve dikiş dikmeye ilgi göste- _
ren arkadaşlarıyla dalga geçerler. Benzer şe-
kiide erkek gibi davranan kız çocuklarıyla da
dalga geçilir. Erkekler futboloynadığında ve
kendilerini-itipkalkan bir çocuğa haddini bildir-
diği zaman, arkadaşlarının ve anne babaları-
nın onayıyla ödüllendirilirler. Kızlar da bebek-
lere ilgi gösterdikleri, sevimli ve şirin davran-
dıkları zaman çevrelerinden onay görürler
(Burger, 2004)."

Bu izlenimlere göre, kadınların ve erkekle-
rin farklı şekillerde davranmasında, aşağı-
daki öğrenme kuramlarından özellikle han-
gisinin baskın olduğu görülmektedir?

A) Tepkisel koşullanma
B) Edimsel koşullanma
C) Sosyal öğrenme
D) Bilişsel öğrenme
E) Gizil öğrenme

74 - 76. SORULARı AŞAGIDAKi PAR-
ÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Annesi, Berke'ye ayıkladığı balıklardan yedi-
rirken ufak bir kılçık parçası Berke'nin boğazı-
na takılır. Kısa bir süre nefessiz kalan ve he-
men ardından öksürerek boğazına takılan kıl-
çıktan kurtulan Berke, yaşadığı olayın şokuyla
ağlamaya başlar. Boğazına takılan kılçık, Ber-
ke'nin boğazını çizdiği için canı çok yanan
Berke, bir süre annesinin verdiği hiçbir şeyi
yemek istemez. Annesinin yine balık yaptığı
bir gün, Berke sofradaki balığı görür görmez
ağlamaya başlar ve hemen sofradan kalkar.
Oğlunun balık yemesinin, gelişimi için çok fay-
dalı olduğunu düşünen Şeniz Hanım, Ber-
ke'nin çok sevdiği böreklerin içerisine balığı
püre haline getirip koymuşsa da Berke her se-
ferinde balığı fark etmiş ve artık içinde balık
püresi olmasa bile börekten de korkmaya baş-
lamıştır. Bu duruma çözüm olarak amcasını
eve çağırmış ve balık yapmıştır. Amcasına çok
düşkün olan Berke önce yine sofradan kalk-
mak istemiş, ancak amcasının balığı yediğini
görünce tekrar sofraya oturmuş ve amcasının
küçük parçalar halinde ayırıp kendisine uzattı-
ğı balığı yemeye başlamıştır.

74. Berke'nin yaşadığı olayın ardından, bir
daha balık yemek istememesi, aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle daha iyi açıklana-
bilir?

A) Alışkanlık oluşması
B) Tepki genellemesi
C) Kaçınma koşullanması
D) Karşıt koşullanma
E) ii. tip ceza
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75. Annenin çözüm olarak Berke'nin amcasını
eve çağırması ve amcası balık yerken oğ-
lunun görmesini istemesi, Guthrie'ye göre
aşağıdakilerden hangisinin uygulanması
için örnek olabilir?

A) Alışkanlığın-bastırılması
B) Eşik
C) Tekrar
D) Bıktırma
E) Zıt tepki

76. Berke'nin börekten de korkmaya başlaması,
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Etki yayılması
B) Psikolojik tepkisellik
C) Ikinci derece (üst düzey) koşullanma
D) Tanıma
E) Tepki analojisi

71. Anne - babalar, okulda kavgaya karışan ço-
cuklarını bedenselolarak cezalandırdığında,
aslında çocuklarını daha çok saldırgan olmaya
iterler.

Bu durumda fizikselolarak cezalandırılan
çocuğun saldırgan olmaya itilmesini "Ço-
cuk, büyük ve güçlü olanın, istediğini yapabi-
leceğini öğreniyor" şeklinde açıklayan bir ki-
şi, aşağıdaki öğrenme kuramlarından han-
gisini vurgulamaktadır?

A) Edimsel koşullanma
B) Sistematik davranış
C) Gizil öğrenme
D) Sosyal öğrenme
E) Kavrayarak öğrenme

78. Farelerden çok korkan bir kişiye, aşağıdaki
uygulamalardan hangisinin gerçekleştiril-
mesi halinde "sistematik duyarsızlaştırma"
uygulanmış olur?

A) Önce fare resimleri gösterilir, sonra gerçek
bir fare yavaş yavaş yaklaştırılır ve son
olarak fareyle temas etmesi sağlanırsa

B) Farelerden hiç korkmayan, aksine farelerle
oyun oynayan, evinde fare besleyen kişile-
rin bulunduğu film izletilirse

C) Içerisinde çok sayıda farenin bulunduğu bir
odaya kapatılır ve farelerle temas etmeye
zorlanırsa

D) Deney fareleri gösterilir ve insanlar üzerin-
de yapılamayan birçok çalışmanın fareler
üzerinde yapıldığı, böylece elde edilen bil-
gilerin insanların faydasına sağlandığı an-
latılırsa

E) Farelerin olumlu karakterler olarak göste-
rildiği çizgi filmler izletilirse

79. Uzun yıllar Türkiye'de taksi şoförü olarak ça-
lışmış bir kişi, Ingiltere'ye gitmiş ve orada da
taksi şoförü olarak çalışmaya karar vermiştir.
Ancak Türkiye'dekinin aksine, ingiltere'de di-
reksiyon arabanın sağında olduğu için, bu
arabaları kullanırken, başlangıçta çok zorlan-
mıştır.

Bu kişinin, ingiltere'deki arabaları kullanır-
ken, başlangıçta çok zorlanması, aşağıda-
kilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A) Karşılıklı ket vurma
B) Alışma
C) Geriye ket vurma
D) Olumsuz aktarma
E) Sonralık etkisi
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80. Bir öğrenci 7. ve 8. sınıfta aldığı matematik
dersinde başarısız olduğu için 9. sınıfta alaca-
ğı matematik dersinden de başarısız olacağını
düşünmektedir.

Bu durum davranışçı yaklaşıma göre aşa-
ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) ,BililJ.çdlŞIsüreçler
B) Genelleme
C) Edimsel koşullanma
D) ,!\ytrtetme
E) Tepkisel koşullanma

ı.::
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81. Aşağıdaki durumların hangisinde öğren- ~
menin aktarılması söz konusudur? ~

~
iSw>-A) Geometri dersinden çok hoşlanan öğrenci-

nin analitik geometri dersine de ilgi duyma-
sı

B) Türkçe dersinde yazdığı kompozisyon öğ-
retmen tarafından çok beğenilince öğren-
cinin bu derse özel bir ilgi duyması ve
kompozisyon yazmaya devam etmesi

C) Bilgisayarda iki parmak yazmaya alışık bir
kişinin on parmak yazmayı öğrenmede çok
zorlanması

D) Sabah kahvaltı yapmadan derse giden öğ-
rencinin ikinci dersten sonra çok acıktığı
için dersi dinleyememesi

E) Bir babanın, oğlunu yetiştirirken babasın-
dan öğrendiklerini aynen uygulaması

82. Aşağıdaki örneklerin hangisinde, altı çizili
öğe "koşullu uyarıcı" konumundadır?

A) Bulaşık makinesindeki elektrik kaçağından
ötürü, çalışır haldeyken makineye dokunan
bir bayanın elektrik akımına kapılınca, mut-
fağa her girişinde makineyi görünce içini
korku kaplaması

B) Akşam 23.30'da yatmadan önce çalar saa-
tini 07.00'ye kuran bir kişinin, sabah çalar
saatin sesini duyunca uyanması

C) Parmağı kapıya sıkışan bir çocuğun acı-
dan gözünden yaş gelmesi

D) Kendisini ısıran köpeği her gördüğünde
korkan bir kişinin, birkaç kez bu köpeği
parkta görünce parktan da korkmaya baş-
laması

E) Yapılan deneysel çalışmada köpeğe ansı-
zın elektrik şoku verildikten bir süre sonra
zil sesinin duyulması ve zilin hemen ardın-
dan şokun kesilmesi sonucu köpeğin zil
sesi ile şokun bitmesi arasında ilişki kur-
masının sağlanması

83. Aşağıda, öğrenmeyi etkileyen faktörlerden
bazılarına ait açıklamalara yer verilmiştir:

Öğrendiğim şeyleri not alırken, eskiden öğ-
rendiğim bilgilerle arasında ilişki kuruyor ve
bu şekilde yazıyorum. Böylece çalışmak
için notlarıma baktığım zaman, konu he-
men aklıma geliyor.

Derse başlamadan önce çalışma masamı
düzenliyor, çalışmalarımı mutlaka çalışma
masasında gerçekleştiriyorum. Uzanarak
ders çalışmanın, çalışma verimini düşür-
düğünü biliyorum.

Konu burada çok güzel anlatılmış. Her kav-
ram, ilişkili olduğu alt kavramlarla bir arada
görmemizi sağlanacak şekilde düzenlen-
miş

Bu açıklamalarda öğrenmeyi etkileyen,

ı. Öğrenen
ıı. Yöntem
ııı. Malzeme

ile ilgili faktörlerden hangilerine vurgu
yapılmamıstır?

A) Yalnız i

D) i ve III

B) Yalnız ii C) Yalnız III

E) I, ii ve III
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84. Aşağıdaki uygulamaların hangisinde "pe-
kiştirme sonrası ara" gözlenebilir?

A) Ali Öğretmen, öğrencilerinin yaptığı her üç
ödeve bir artı vermektedir.

B) Oğluna el yıkama alışkanlığı kazandırmak
isteyen Murat Bey, oğlu elini her yıkadığın-
da "Aferin aslan oğluma" demektedir.

C) Bir işyerinde işçilere .sattıklan her ürün ye-
rine bazen üç bazen dört üründe bir prim
ödenmektedir.

D) Ayşe Öğretmen, öğrencilerinin bazen iki,
bazen dört bazen de üç-doğru cevabına ar-
tı vermektedir.

E) Gül Hanım, kızının ödevlerini bazen Salı
bazen Perşembe bazen de Çarşamba gün-
leri kontrol etmektedir.

85. Bilgiyi işleme kuramına göre, aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıstır?

A) Bilgi duyusal kayıt bellekte orijinal ya da
orijinale çok yakın bir halde bulunur.

B) Bilginin dış çevreden duyu organları yoluy-
la alınabilmesi için öncelikle bilgiye dikkat
edilmesi gerekir.

C) Duyusal kayıt ve uzun süreli belleğin kapa-
siteleri sınırsızdır.

D) Kısa süreli belleğe ulaşan bilgi sadeleştirilir
ve anlamlı hale getirilir.

E) Uzun süreli belleğe ulaşan bilgi yok olmaz
ancak geri getirmede güçlükler yaşanabilir.

86. Kopya çekmenin son derece yanlış olduğunu
düşünen bir öğrenci, kendisi için son derece
önemli bir sınavda fırsatını bulur ve kopya çe-
ker. Öğrenci inandığı bir değere aykırı hareket
ettiği için gerginlik yaşar. Bu gerginlikten kur-
tulmak için öğretmenin yanına gidip durumu
anlatır ve kopya çektiği sorudan aldığı puanın
sayılmamasını ister ya da kopya çekmeye iliş-
kin değer yargısını değiştirir. Her iki durumda
da öğrenci yaşadığı gerginlikten kurtulur.

Öğrencinin yaşadığı gerginlikten kurtulmak
için bu tip davranışlarda bulunması, aşağı-
dakilerden hangisiyle tam olarak açıklana-
bilir?

A) Denetim odağı
B) Bilişsel tutarsızlık
C) Otokinetik etki
D) Yükleme kuramı
E) Zihinsel kurgu (mental set)

87. Ailesi Serkan'ın eve geç geldiği her gün için
harçlığından bir miktar para kesmektedir. Eve
vaktinde gelip hemen derse çalışması halinde
ise hafta sonları sinemaya gitmesi için bir mik-
tar harçlık vermektedir. Serkan bir süre sonra
harçlığının kesilmemesi için eve erken gelme-
ye başlar. Üstelik bu sayede sinemaya gitmesi
için de harçlık alabilmektedir.

Ailenin bu uygulamasına ilişkin,

i. Öğrencinin harçlığından bir miktar paranın
kesilmesi ikinci tip cezadır.

ii. Ailenin hafta sonları sinemaya gitmesi için
Serkan'a bir miktar para vermesi olumlu
pekiştirmedir.

iii. Öğrencinin harçlığının kesilmemesi için
eve erken gelmesi kaçınma davranışıdır.

değerlendirmelerden hangilerine ulaşılabilir?

B) Yalnız ii

E) i, ii ve iii

C) Yalnız iiiA) Yalnız i

D) i ve iii
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88. Ilköğretim birinci sınıfların dersine giren Gül 90.
Öğretmen, öğrencilerinin her doğru cevabına
bir artı verirken, dördüncü sınıfların dersine gi-
ren Mehmet Öğretmen ortalama dört doğru
cevaba artı vermektedir.

Gül ve Mehmet Öğretmen'in kullandığı
pekiştlrme tarifeleri, sırasıyla aşağıdakile-
rin hangisinde doğru şekilde belirtilmiştir?

Gül Mehmet

A) Sürekli pekiştirrne Sabit oranlı,.
pekiştirme

B) Sabit oranlı Sabit oranlı
pekiştirme pekiştirme

C) Sabit oranlı Değişken oranlı
pekiştirme pekiştirme

D) Sürekli pekiştirme Değişken oranlı
pekiştirme

E) Sabit aralıklı Sabit oranlı
pekiştirme pekiştirme

89. Üniversite öğrencisi dört arkadaş, hafta sonları
eğitim masraflarını karşılayabilmek için pazar-
da seyyar satıcılık yapmaktadır. Içlerinden biri
tezgahın başına geçip bağırmakta, diğer üçü
müşteri gibi tezgahın önünde durup ürünleri
incelemektedir. Öğrenciler, bu yolla daha fazla
müşteri çekebildiklerini ve ürünlerini daha ko-
lay sattıklarını dile getirmektedirler.

Diğer üç öğrencinin müşteri gibi tezgahın
önünde durmaları, aşağıdakilerden hangi-
siyle daha iyi açıklanabilir?

A) Tepki kolaylaştırıcı etki
B) Algısal set oluşturma
C) Çekinme etkisi
D) Kolektif yeterlik inancı
E) Gözlemle öğrenme

Liste 1 Liste 2
Armut Sandal Ayşe Mert
Basket- Gitar Kurs Okul
bol Hemşi- Kedi Kuş
Yakut re Gitar Davul
Kefal Diş Murat Cem
Altın Dar Dersha- Üniversi-
Katil Sarı ne te
Gözlük Mazot Köpek Kuzu
Vitrin Yün Saksa- Flüt

fon

Bir öğrenme deneyinde katılımcılara önce
birinci liste gösterilmiş ve listeye iki dakika sü-
reyle bakması, sonrasında aklında kalan keli-
meleri yazması istenmiştir. Bir hafta sonra ay-
nı katılımcılara iki numaralı liste gösterilmiş ve
yine iki dakika süreyle listeye bakması, sonra-
sında aklında kalan kelimeleri yazması isten-
miştir. Katılımcıların neredeyse tamamı, iki
numaralı listedeki kelimeleri daha fazla hatır-
lamıştır.

Bu durum, öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki
faktörlerden hangisiyle tam olarak açıkla-
nabilir?

A) Öncelik etkisi
B) ileriye ket vurma
C) Çağrışımsal basamaklar dizisi
D) Kavramsal benzerlik
E) Kavramsal basamaklar dizisi

91. Nadide Nine, şehirdeki çocuklarına değirmen-
de öğüttüğü unlardan göndermek ister. Bunun
için büyük çuvallara unları doldurur ve her çu-
valın ağzını dikmeye başlar. Bu esnada iğneyi
çuvallardan birinin içine düşürür. Tüm çuvalı
boşaltıp unları tekrar elekten geçirmeye hazır-
lanırken aklına bir mıknatısı çuvalın içinde
gezdirerek iğneye ulaşabilme fikri gelir. Ger-
çekten de bu yolla kısa sürede iğneye ulaşır.

Nadide Nine'nin ulaştığı çözüm yolu, aşağı-
dakilerden hangisi için uygun bir örnektir.

A) Kavram öğrenme
B) Gizil öğrenme
C) Sınama yanılma yoluyla öğrenme
D) Edimsel koşullanma
E) içgörüsel öğrenme

--------------------~••----------------------
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92. Bir organizmanın benzer durumlarda aynı
tepkiyi kullanması _(1)_ iken, aynı tepkiyi
benzer uyarıcılara vermesi _(11)_ ve aynı
pekiştiriciye ulaşabilmek için benzer yeni tepki-
lerde bulunması _(111)_ olarak açıklanır.

Yukarıdaki parçada I, ii ve III ile numaralan-
dırılmış boştuklara sırasıyla aşağıdakiler-
den hangileri gelmelidir?

A)

ii III

uyarıcı tepki öğrenme-
genelle- genelle- nin geneI-
mesi mesi Iemesi

tepki öğrenme- uyarıcı
genelle- nin genel- genelleme-
mesi Iemesi si

tepki uyarıcı öğrenme-
genelle- genelle- nin geneI-
mesi mesi Iemesi

öğrenme- tepki uyarıcı
nin genel- genelle- genelleme-
Iemesi mesi si :.:

öğrenme- tepki
::;

uyarıcı Ü

nin genel- genelle- genelleme-
z
>=

Iemesi mesi si ~
::;;.::;
:.:
ci
LLJ>-

B)

C)

D)

E)

93. Aylin Hanım oğluna çözdüğü her on test için 5
TL vermektedir. Daha sonra oğlunun 5 TL'yi
hak edebilmesi için çözmesi gereken test sa-
yısını her seferinde sabit bir miktar artırmaya
başlar. Bir süre sonra oğlunun çözdüğü test
sayısı çok artmış ancak çözdüğü testlerdeki
hata oranı ikiye katlamıştır.

Bu durum Thorndike'ın aşağıdaki ilkelerin-
den hangisiyle tam olarak açıklanabilir?

A) Tepki analojisi

B) çağrışımsal geçiş

c) Etki yayılması

D) Öğrenici özellikleri

E) Ait olma

94. Batıl davranış, tesadüfi pekiştirme sonucunda
ortaya çıkmaktadır.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerin hangi-
sinde "tesadüfi pekiştirme" söz konusudur?

A) Sınava hazırlanırken daha çok öğretmenin
"Buraya dikkat edin" dediği yerlere çalışan
öğrencinin yüksek bir puan alınca, sonraki
sınavlarda da aynı stratejiyi izlemesi

B) Sınavda soruları ilk sorudan son soruya
doğru çözmek yerine son sorudan ilk soru-
ya doğru çözen ve yüksek bir puan elde
eden öğrencinin, diğer sınavlarda da aynı
stratejiyi izlemesi

C) Sınavesnasında soruları çözerken turlama
tekniğini kullanan ve ilk okuyuşta çözerne-
diğ i soruları sona bırakan öğrencinin yük-
sek bir puan alında, diğer sınavlarda da
aynı stratejiyi izlemesi

D) Derslerine düzenli olarak devam eden öğ-
rencinin ilk sınava, sınavdan bir gece önce
çalışarak yüksek puan alınca diğer sınav-
larda da aynı stratejiyi izlemesi

E) Sınavda soruları çok ayrıntılı cevaplayan
bir öğrencinin yüksek bir puan alınca, bu
öğretmenin düzenlediği diğer sınavlarda da
aynı stratejiyi izlemesi

---------------------- __ ~i-------------------------
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95. Öğrencilerine düzenli olarak ödev yapma
alışkanlığı kazandırabiirnek için, yaptıkları her
ödevi pekiştiren bir öğretmen, daha sonra ba-
zen üç bazense beş ödevde bir pekiştirme uy-
gulamaya başlamıştır.

Öğretmenin başlangıçta her ödevi peklşti-
rirken daha sonra bazen üç bazense beş
ödevde bir pekiştirme uygulayarak tarifeyi
değiştirmesinin temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Süteklipekiştirrne uygulamasının alışmaya
yol açması

B) Sürekli pekiştirmenin ardından aralıklı tari-
felerin kullanımının davranışa süreklilik ka-
zandırmada daha 'etkili olması

C) Davranışın sürekli pekiştirilmesi halinde
kazanımının gecikmesi

D) Aralıklı tarifelerin uygulanmasının, sürekli
tarifelere göre daha ekonomik olması

E) Aralıklı tarifelerle yeni bir davranışın ka-
zandırılmasının daha kolayolması

96. Aşağıda gözlem yoluyla öğrenme süreçleri
basamaklar halinde verilmiştir.

i. DIKKAT

II. HATIRLAMA

iii. GÜDÜLEME

iV. DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRME

Belirtilen basamaklardan hangilerinin yer-
leri değiştirilirse süreç doğru sıralanmış
olur?

A) i ve ii

D) ii ve LV

B) i ve iii

E) iii ve LV

C) ii ve iii

97. Matematik dersi öğretmeni Aysun Hanım, ders
esnasında konuşarak sınıfın düzenini bozan bir
öğrencisini sınıftan çıkartarak cezalandırmıştır.
Bu öğrenci Matematik dersinde konuşmamaya
başlamış ancak diğer derslerde konuşarak sını-
fın düzenini bozmaya devam etmiştir.
Öğrencinin Matematik dersinde konuşma-
maya başlaması (I) ancak diğer derslerde
konuşarak sınıfın düzenini bozmaya devam
etmesi (ii), sırasıyla aşağıdakilerin hangi-
siyle açıklanabilir?

ii

A) Bastırma Ayırt etme

B) Alışma Genellerne

C) Sönme Ayırt etme

D) Sönme Genelleme

E) Bastırma Genellerne

98. Öğrencilerine etkili bir kompozisyonu n nasıl
yazılacağına anlatan ve ardından kompozis-
yon yazmalarını isteyen bir öğretmen, bu uy-
gulamaya dayalı olarak değerlendirme yapa-
cak olursa, birçok öğrencisinin istenen başarı-
yı elde edemeyeceğini görecektir. Öğretmen
bunun yerine öncelikle başlık cümlesinin nasıl
yazılması gerektiğini, destekleyici cümlelerin
nasıloluşturulacağını ve son olarak da sonuç
cümlesinin nasıl seçilmesi gerektiğini öğret-
mesi, süreç boyunca bu aşamaların her birin-
de uygun davranışları pekiştirmesi halinde is-
tenen başarı büyük oranda sağlanacaktır.

istenen başarının sağlanmasında önerilen
yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistematik duyarsızlaştırma

B) Otomatik kodlama

C) Kademeli yaklaşma

D) Tersine zincir

E) Olumsuz pekiştirme

------------------------~~~------------------------
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99. Maymun türleri içerisinde insana en çok ben-
zeyeni Endonezya primatlarıdır. Bu primatlar,
sunulan kısa bir eğitimle, insanların gerçekleş-
tirdiği birçok davranışı rahatlıkla taklit edebil-
mektedirler. Buna karşın benzer eğitimler çok
daha uzun süreler köpeklere verildiği halde,
köpekler bir türlü istenen davranışları gerçek-
leştirernemişlerdir.

Bu durum, öğrenme ~üre~ine ilişkin aşağı-
dakilerden hangisinin, önemini ortaya koy-
maktadır?

A) Hazırbuluruışluk

B) Olgunlaşma

C) Türe özgü hazıroluş

D) Genel uyarıimışiık hali

E) Güdülenme

~
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100. Dalgıçlık kursuna katılan adaylara, başlangıçta ~
havuz içerisinde yüzlerce kez dalgıç kemerini
tekrar tekrar çözme egzersizi yaptırılır. Adayla-
rın birçoğu için bu egzersiz anlamsız gelir. An-
cak bu egzersizin yüzlerce kez yaptırılmasının
çok önemli bir gerekçesi vardır, Insanlar panik
anında, normalde yapabildiği birçok şeyi ya-
pamaz, Bu adayların suyun içindeyken dalış
aletlerinin karışması halinde hayatta kalabil-
meleri için aletlerini çözebilmeleri ve su yüzü-
ne çıkmaları gerekir. Egzersizin yüzlerce kez
yaptırılması sayesinde, çok az bilinçli çaba ge-
rektirecek şekilde davranışın yapılması amaç-
lanır.

Bu egzersizlerin yapılması, bilgiyi işleme
kuramına göre, aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A) Örtük biliş

B) Anlamsal kolaylaştırma

C) Prototip eşleme

D) Stroop etkisi

E) Otomatik işleme

101. Öğretmenin ilgisini çekebilmek için derste
sürekli yaramazlık yapan bir öğrencinin,
görmezden gelinmesi sonucunda oluşacak
tepki grafiği, aşağıdakilerden hangisiyle
daha iyi açıklanabilir?

Al Bl
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102. Aşağıdakilerden hangisi, edimsel koşul-
lanma yoluyla kazanılmış davranışlara ör-
nek olabilir?

A) Sıcak bir nesneye eli değen bebeğin elini
hemen çekmesi

B) Ders esnasında yaramazlık yaparak sınıfın
huzurunu bozanların sınıftan çıkarıldığına
tanık olan ve derse katılım sağlamak iste-
meyen ogrencinin yaramazlık yapıp sınıfın
huzurunu bozmaya çalışması

C) Annesini yemek yaparken mutfağa girip
annesiyle sohbet eden çocuğun, mecbur

- kalınca nasıl yemek yapılacağına dair bazı
şeyleri biraz bildiğini fark etmesi

D) Islak elle prize dokununca elektrik akımına
kapılan çocuğun, prizi her gördüğünde eli-
nin kasıldığını hissetmesi

E) Derste okuduğu şiir öğretmeni tarafından
çok beğenilen çocuğun ertesi gün şarkı
söyleyerek öğretmenin beğenisini kazan-
maya çalışması

103. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin işlevle-
ri arasında yer almaz?

A) Geliştiricilik
B) Ayarlayıcılık
C) Önleyicilik
D) Değerlendiricilik
E) Uyum sağlayıcılık

104. Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin öğretim
faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabil-
melerini ve kendilerini her yönden geliştirebil-
meleri için uygun ortam sağlamaya yönelik
hizmetlerin tümüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğren-
ci kişilik hizmetlerinin amaçları arasında
yeralmaz?

A) Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin eği-
tim ortamından en iyi şekilde yararlanabil-
meleri için gerekli imkanları hazırlamak.

B) Eğitimin kalitesinin yükselmesi için çağdaş
rehberlik anlayışını gözetmek.

C) Öğrencilerin birbirleriyle sağlıklı iletişim
kurmalarına yardımcı olmak.

D) Eğitim ve öğretimin bireyselleşmesini sağ-
lamak.

E) Öğrenciler arası bireysel farklılıkları orta-
dan kaldırmak.

105. Öğrencilerine "saydamlık" ilkesine uygun bir
şekilde davranan bir öğretmen, sınıfında
kimsenin ödevini yapmadığı ve ders çalış-
madığı bir günde nasıl bir tepki vermelidir?

A) Artık size ceza vermem gerektiğine emi-
nim.

B) Ödevlerinizi yapmazsanız, ders çalışmaz-
sanız, nasıl mezun olacaksınız?

C) Ödevlerinizi beni protesto etmek için yap-
madığınızı biliyorum.

D) Bu yaptığınız davranış beni o kadar üzdü
ki bir öğretmen olarak kendimi başarısız
adlediyorum.

E) Sizi anlamıyorum, bu ödev hepimizin gö-
zünü nasıl da korkutmuş.
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106. Varoluşçu felsefeye göre insan kendi varlığın-
dan öte bir şeyolamaz. Kendini nasıl tasarlarsa
öyle olacaktır. Dolayısıyla insan, kendini oluştu-
rabilme yeterliliğinde, öncelikle kendinden ve
başkalarından sorumlu olan bir varlıktır.

Aynı zamanda insan kendi kendini seçebilir.
Buna göre kendini seçerken, çevresindekileri
de seçmiş olur. Bu durumsa bireyin kendini
tanımlaması ve özgür iradesinin farkında ol-
ması gereklidir. ,<

Buna göre, hümanistik psikologların, ken-
dini gerçekleştirmiş bireylerle ilgili belirttiği
özelliklerden tıangisi yanlıştır?

i. Kim olduğunu gerçekçi bir şekilde bilir ve
kim olabileceği konusunda da tutarlı bir
algısı vardır.

II. Kendisi ve başkaları hakkında iyi niyetli
görüşler taşır.

iii. Kendisine oluşturduğu çerçevenin dışına
çıkmaz. Yeni deneyimler onun için zor
yaşantılardır.

iV. Geçmişten kopmakta güçlük çeker. Ge-
lecek onun için uzak bir limandır.

V. Zamanı elinden geldiğince iyi kullanır. S
c3Vi. Bu kişilerin kendilerine olan inançları çok z

yüksektir. Aynı inancı diğerleri için sür- ~
dürmeleri ise kolay değildir. :2

:J
~
es
UJ>-

A) i ve ii B) ii ve iii

D) iii, LVve V E) iii, LV,Vi

C) iii ve LV

107. Aşağıda psikolojik danışma ve rehberlik
uygulamalarının örgütlenip yaygınlaşmasıyla
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Psikanalitik kuramın dünya genelinde ka-
bul görmesi ve Amerika'da yoğun bir ilgi ve
kabul görmesi

B) Bireyin öğrenmeyi öğrenmesinin ve bilinçli
yetiştirilmesinin öneminin anlaşılması

C) Eğitim ihtiyacının artması, farklı yapılardaki
eğitim kuramlarının ortaya çıkmasıyla bir-
likte, toplumun ihtiyacını karşılayacak ho-
mojen insan grupları yetiştirmenin gerekli-
liği.

D) Bilim ve teknolojideki hızlı değişimlerin ışr-
ğında yükselen kapitalizmin ihtiyacı olan
verimli ve bilgili insan gücüne gereksinim.

E) Bireylerin daha iyi gelişmeleri ve yetişmele-
ri konusunda farklı bakış açılarına sahip bir
kültürel yapının, aydınlanmanın ve bu yön-
deki eğitim felsefelerinin yaygınlık kazan-
ması.
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108. VE 109. SORULARı AŞAGIDAKi
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Yeni atandığı okulunda göreve başlayan Meral
Hanım, hem kendi adına bir alışma süreci ge-
çirmektedir, hem de öğrencilerin ve öğretmen-
Ierin okulda bir rehber öğretmen olmasına
alışmasını beklemektedir. Bunun nedeni okula
yıllardır bir rehber öğretmen atanmamış olma-
sıdır. Meral Hanım" gün geçtikçe okuldaki pek
çok eksiği daha iyi fark etmiş ve hemen önlem
almaya girişmiştir. Öğrenci dosyalarını oku-
muş, toplantı yapmış ve en sonunda genel bir
.tabloyıı ortaya çıkarmıştır. Ders programlarının
ve içeriklerinin öğrencilerin gelişim düzeyleri
göz önünde bulundurularak yeniden düzenle-
mesi gerektiğini görür. Okul rehberlik progra-
mını yapar ve uygulanması için gerekli çalış-
maları başlatır. Okulun tüm birimleriyle müşa-
virlik hizmeti yürütür.

108. Okulda rehber öğretmenin bulunmadığı
süre zarfında rehberlik hizmetleri nasıl yü-
rütülmüş olmalıdır?

A) Okul müdürü rehberlik hizmetlerini yürütür.
B) Sınıf öğretmenleri RAM görevlilerinden eği-

tim alarak merkezileşmemiş uzmanlaşma-
mış rehberlik anlayışını yürütür.

C) Müdür yardımcılarından bir tanesi tama-
men rehberlik hizmetlerinden sorumlu olur.

D) RAM, rehber öğretmeni bulunmayan okul-
lara bünyesindeki bir uzmanla destek sağ-
lar.

E) Rehber öğretmenin olmadığı durumlarda
rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu ça-
lışmalarını branş öğretmenleriyle yürütür.

109. Meral Hanım'ın okulda çalışmaya başladığı
günden itibaren yaptığı rehberlik faaliyetle-
rinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyum sağlayıcı
B) Tamamlayıcı
C) Ayarlayıcı
D) Önleyici
E) Yöneitici

110. Psikodrama, sosyodrama ve oyun terapisi
gibi bireyi tanıma tekniklerinin ortak amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin sosyal alanda kendini ifade etme
yeteneğini geliştirmek

B) Bireyin karşısındakilerle empatik bir ilişki
kurmasına yardım etmek

C) Bireyin içqörüşünü ve farkındalıklarını ya-
şamına aktarabilecek düzeyde genişletmek

D) Bireyin, başkalarını tanıyabilmesine yar-
dımcı olmak

E) Bireyin, kendisini başkalarından ayıran
özellikleri fark edip, değerlendirmesine
yardımcı olmak

--------------------------~~------------------------
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111. Aşağıdaki psikolojik danışma kuramlanndan
hangisi danışan merkezli bir yaklaşımdır?

A) Özellik - faktör kuramı
B) Psikanalist yaklaşıkım
C) Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşı-

mı
D) Bilişsel yaklaşım
E) Hümanist yaklaşım

112. Sınıf rehber ~öğretmeni Murat Bey, Eylül'ün
sınıfta ve arkadaşlarıyla hiç konuşmadığını ve
kendini iletişime tamamen kapadığını ~özlem-
lemektedir. Bunun üzerine Eylül'le konuşmaya
çalışmış ve ciddi sıkıntıları olduğunu anlamış ve
Eylül'ü okul psikolojik danışmana sevk etmiştir.
Psikolojik danışmanla görüşen Eylül, birkaç gö-
rüşmenin sonunda kendini iletişime açmıştır ve
sessizliğinin nedeni ortaya çıkmıştır. Eylül, üvey
babasından sürekli şiddet gördüğünü ve artık
konuşmaktan korktuğunu söylemiştir. Çünkü ne S
zaman herhangi birşey söylemeye kalksa kötü ~
muamele görmektedir. Durumun ciddiyetini an- ~
layan okul psikolojik danışmanı Eylül'e bu gö- ::2:
rüşmelere devam etmeleri gerektiğin dile getir- :g
miş, ayrıca da annesini okula görüşmeye çağı- ~
racağının bilgisini vermiştir. >-

Okul psikolojik danışmanın Eylül'e ve an-
nesine sunması gereken rehberlik hizmet-
leri ve bu hizmetlerin işlevleri aşağıdakiler-
den hangisidir?

Eylül Annesi

A) Araştırma
değerlendirme
i uyum sağla-
yıcıIık

B) Bireyi Tanıma
i Önleyici

C) Psikolojik
danışma i
Çarebulucu

D) Psikolojik
danışma i
Çarebulucu

E) Bireyi Tanıma
i Uyum sağla-
yıcı

Bireyi tanıma i Ta-
mamlayıcılık

Müşavirlik i Önleyici

Müşavirlik i
Çarebulucu

Müşavirlik i Krize
müdahale

Veli ile ilişkiler i Önle-
yici

113. Bireylerin varolan gerçeklikten uzak, kaygı
yüklü, saplantılı ya da önyargılı tutumlarıyla
ilişkili farkındalık oluşturmalarına yardımcı ol-
maya çalışan bu yaklaşım, bireylerin düşünce-
lerini kendi bilişsel süreçlerinden ayıklayarak
beslemeleri ve şekillendirmelerini amaçlar.

Buna göre, açıklanan psikolojik danışma
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanistik yaklaşım
B) Gestalt
C) Varoluşçu yaklaşım
D) Psikanalist yaklaşım
E) Akılcı - duygusal yaklaşım

114. Annemle anlaşamıyorum,

Annemin üzerimdeki baskısı beni çok yoruyor.

Ailemin beni bu konuda anlamadığını düşünü-
yorum.

Ailemin eğitim düzeyi çok düşük ve bu beni
üzüyor.

Annem en çok küçük kardeşimle ilgileniyor.....

Gibi yargılardan oluşan rehberlik tekniğinin
adı nedir?

A) Otobiyografı
B) Arzu listesi
C) Dereceleme ölçeği
D) Problem tarama listesi
E) Kendini kabul envanteri

--------------------------~~--------------------------~
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115. Ali, sınıf rehber öğretmenine son günlerde
evde yaşadıkları huzursuzluklardan dolayı ne
okula ne de herhangi bir şeye konsantre ala-
madığını dile getirmiş ve artık çok yorulduğunu
söylemiştir.

Bu durum karşısında sınıf rehber öğretme-
ni aşagıdakilerden hangisini söylerse
empatik bir yaklaşım sergilemiş olur?

A) Her ailede sıkıntılar olur, geçer gider. Sen
kendine bak.

B) Boşver. Onlar tartışırken sen müzik dinle,
çık dışarı dolaş. Karı-koca arasına giriI-
mez.

C) Benim ailemde de çok fazla huzursuzluk
vardı. Zor günler geçirmiştim. Ama anladım
ki başarısız olursam hayat benim için daha
da zorlaşacak.

D) Zor günler geçiriyar olmalısın. Insanın aile-
vi sıkıntıları olduğu zaman her şeyi unutu-
yar.

E) Senin yaşadıklarının ne olduğunu bileme-
sem de seni anlıyorum. Evin huzursuz or- :.::::;
tamı seni çok yoruyar. üz

~
:2:J
~ciw>-

16. Bir eğitim-öğretim kurumunda, öğrencilerin
meslek ve ders programları seçimlerinin,
rehberlik programlarının ve öğretim prog-
ramlarının, öğrencilerin bulundukları kültü-
rel çevreye ve hazırbulunuşluklarına uygun
olarak hazırlanması ve uygulanmasına yö-
nelik rehberlik işlevi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Uyum sağlayıcı

B) Tamamlayıcı

c) Geliştirici

D) Dengeleyici

E) Önleyici

117. "... "; bireyin kendisine kaygı ve üzüntü oluştu-
ran psikolojik bir problemini, bir rol eşliğinde,
grup karşısında gerçek yaşamda olduğu gibi
oynaması ve böylelikle yaşadığı durumla yüz-
leşmesi, farkındalık oluşturması ve karşısın-
daki bireylerle paylaşım içerisine girmesidir.

Boşluk bırakılan alana bireyi tanıma teknik-
lerinden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyodrama

B) Oyun terapisi

C) Sosyometri

D) Bil-kim?

E) Psikodrama

118. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı psiko-
lojik danışma kuramının, tekniklerinden bi-
risi değildir?

A) Taşırma

B) Model alma

C) Bitirilmemiş işler

D) Atılganlık eğitimi

E) Sistematik duyarsızlaştırma

----------------------~~~----------------------
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119. Aşağıdakilerden hangisi "Okul Rehberlik
Hizmetleri Yönergesi"ne göre okul müdürü-
nün görevleri arasında yer almaz?

A) Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülebil-
mesi için "Rehberlik Hizmetleri Okul YÜ-
rütme Kurulu" oluşturulur.

B) Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili yıllık plaruri-hazırlanrnasrru sağlar
ve uygulamayı takip eder.

C) Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek,
problemli ve rehberhk gereksinimi olan öğ-
rencileri belirler. '

D) Okulda birden fazla rehber öğretmen bu-
lunduğunda, aralarından birini, "Koordina-
tör Rehber Öğretmen" olarak qörevlendirir.

E) Okul rehberlik servisince hazırlanan reh-
berlik program ve planlarının onaylanmış
bir örneğinin yılda iki kez merkez başkanlı-
ğına gönderilmesini sağlar.

120. Danışma sürecinin bir bölümünde danışan son
birkaç yıl içinde gerek iş hayatında gerekse
arkadaşlıklarında hep yalnız bırakıldığını, hiç-
bir zaman verdiklerinin karşılığını alamadığını
anlatmaktadır. Artık gelinen süreçte kimseye
inanmadığını, saygı duymadığını ve yalnızlığı
tercih ettiğini söylerken danışman, "insanlara
artık inanmadığını ve kırgınlıklarını bu derece
yoğun anlatıyorsun. Güvenmediğini belirtiyor-
sun, fakat hala sahip olduğun ne varsa pay-
laşmaya devam ediyorsun. Süreç aynen de-
vam ediyor. Bu sence bir çelişki değil midir?"
şeklinde bir soru yöneltir.

Danışman, danışana yönelttiği bu sorusuy-
la psikolojik danışma tekniklerinden hangi-
sini vurgulamak istemektedir?

A) Katarsis

B) Saydamlık

C) Farkındalık

D)"Bağdaşım içinde olma

E) Yüzleştirme





EGiTiM BiliMLERi ÇÖZÜMLER Türkiye Geneli Deneme Sınavı

1. Deney, gözlem ve araştırma-inceleme yoluyla
var olandan i maddeden nesnel bilgiler edin-
me, idealistlerin değil realistlerin savunduğu
bir görüştür. '._

(Cevap E)

2. Esasicilikte öğrenci" kitapların yazdıklarını
öğretmenin yapıp anlattıklarını yerine getirerek
yeteneklerini ve akıllarını geliştirebilir. Öğret-
men ise alanında uzm~n .biri olarak öğrenciyi
sürekli-denetlemeli, sıkı ve disiplinli çalışmayı
esas almalıdır.

(Cevap B)

3. Hazırlanan bir program tasarısının, uygulama
süreçlerinde bilimsel yaklaşımlarla sürekli ger-
çekleştirilen araştırma sonuçlarına göre sürekli
iyileştirilmesi, yeniden ele alınması ve düzen-
lenmesi işi program geliştirme kavram ile ifade
edilir.

(Cevap C)

4. "Ne var, ne yok?" ve "Bir nesnenin varlığı ile
ortaya çıkan yarar ile o nesnenin yokluğunda
ortaya çıkan zarar" sorunu betimsel yaklaşımı ~

::::;açıklar. Bu açıdan bakıldığında i. ve iii. Araş- (3
tırma soruları betimseldir. Olan durumu betim- ~

>->-«Iemeye çalışan sorulardır. Ancak II ve IV'te
:2olması gereken durumla olan durum (farklar) :::;~

karşılaştırılmak istenmektedir. I'de "Programla- ci
ra belirtilen kazanımlar", IV'te ise "yapılandır- ~
macı öğrenen özellikleri" belli bir ölçütü tanım-
lamakta ve bu ölçütlere göre olan durum ta-
nımlanmaktadır.

(Cevap B)

5. Iyi bir program, bilimsel süreç basamakları
izlenerek hazırlanmalı, bilimsel bilgileri içerme-
lidir. Program tasarıları, nesnel araştırma sü-
reçlerinde bilimsel bir anlayışla geliştirilmelidir.

(Cevap C)

6. Program hazırlama çalışmaları ihtiyaç analizi
ile başlar. Bu örnekte, çalışma grubu ihtiyaç
analizi çalışmalarına program dokümanlarını
inceleyerek başlamış, genel anlamda düşünü-
lürse çalışma grubu sırasıyla konu alanını, do-
ğayı ve toplumu incelemiştir. Bireysel ihtiyaçla-
ra yönelik bir çalışma yapmadan, toplum ve
doğa için gerekli istendik insan niteliklerin, öğ-
renciler tarafından kazanılıp kazanılamayaca-
ğına danışma grubundaki eğitim psikologlarıy-
la karar vermiştir.

(Cevap A)

7. "Çevre sorunlarını irdeleme" analiz, "çevreyi
korumaya yönelik tutarlı davranışlar sergile-
me" örgütleme (düzenleme) basamağının
özellikleridir. Soru, verilen örnek duruma göre
düşünüldüğünde çalışma grubunun, bilişsel
alanın sentez (yenilik, çok yönlü düşünme vb.)
ve duyuşsal alanın nitelenmişlik (kişilik haline
getirme) (yaşam felsefesi oluşturma gibi) ba-
samaklarında olası hedef yazmaması beklenir.

(Cevap E)

8. "Öğretim materyalleri program hedeflerine
uygun mu?" sorusuna yönelik verilecek yanıt-
lar, eğitim durumlarına yönelik değerlendirme-
lerde kullanılır.

(Cevap C)

9. Yaşantı merkezli program tasarımlarında
öğretim süreci esnasında program hazırlanır
ve geliştirilir. Öğretmenler, her öğrencinin ger-
çek öğrenme ihtiyacını uygulama süreçlerinde
saptar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli
tedbirleri alır.

(Cevap B)

10. Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu
ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu
konuların ve derslerin tasarımında doğrusal
yaklaşım kullanılır. Bu yaklaşımın temeli,
Skinner'ın öğretim makinelerinde kullandığı
doğrusal programlamaya, daha açık bir ifadey-
le programlı öğretime dayanır. Bu mantığı
Bloom, tam öğrenme kuramında öğrenme üni-
telerinin ardışık düzeninde kullanmıştır.

(Cevap A)

11. Program değerlendirmeyi; 1. Girdi, 2. Süreç ve
3. Ürün olmak üzere üç boyutta ele alan model
Stake'in uygunluk olasılık modelidir. Bu mo-
delde, programı uygulayan öğretmen ve yöne-
ticilerden görüş alınması temeldir. Stake'e gö-
re program hakkında en iyi verileri bu progra-
mın uygulanmasından sorumlu kişiler yani öğ-
retmenler ve yöneticiler verebilir.

Stake, düzenli değerlendirmenin önemını
vurgular ve değerlendirmenin nesnelolması
gerektiğini düşünür.

(Cevap D)
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12. Örtük program, diğer program türlerinden
daha görecelidir. Bir öğretmenden diğerine, bir
okuldan diğer okula, belli bir felsefi anlayıştan
bir başka felsefi anlayışa vb. başka başka bi-
çimlerde şekillenir. Okullardaki örtük progra-
mın ortaya çıkarılması için yapılan araştırma-
larda ağırlıklıelarak gözlem, görüşme ve do-
küman incelemesi gibi nitel yöntemler kullanılır
ve bu araştırmalar sür~ce-yayılmalıdır (Yüksel,
2004: 86).

(Cevap D)

13. Yaratıcı düşünmenin ayrrt edici iki anahtar
özelliği "özgünlük ve yeniliktir". Bu anlamda
yaratıcı düşünme, öğrencilerin geniş hayal
gücünü kullanmalarını sağlayıcı etkinlikler
yapmak, onların yaratıcı düşünme becerileri-
nin gelişmesine yardım eder.

(Cevap A)

14. lşbirlikli öğrenme ortamında öğrenciler bera-
berce kararlaştırdıkları öğrenme hedeflerine
ulaşmak için birlikte çalışırlar. Çalışmaları sı- S
rasında kendi öğrendiklerini arkadaşlarıyla ~
paylaşırlar ve etkileşimlerle birlikte öğrenme ~
artar. :2

:J
(Cevap C) ~

ci
w>-

15. Kavram haritalarında bilginin tek yönlü pasif
bir şekilde aktarılmasını sağlamak yoktur. Kav-
ram haritaları yeni öğrenilecek bilgiyi açık hale
getirir. Yeni bilgilerle, önbilgiler arasında an-
lamlı bağlantılar kurulmasına yardımcı olur.

(Cevap E)

16. Konuşma halkası, kişinin başkasının yerine
kendini koyarak onun gibi düşünmesini yani
empatik davranmasını amaçlar. Öğrencilerin
görüş farklılıklarını görmeye ve farklı görüşlere
saygı gösterme davranışını geliştirmeyi hedef-
ler. Bunun için gerçek bir öykü, bir canlandır-
ma, bir olay, bir resim vb. bir durum öğrencile-
re sunulur. Önce öykü anlatılır, okunur, can-
landırma izlenir ya da olayaçıklanır.

(Cevap E)

17. Özelikleri verilen birey Kolb'un değiştiren öğ-
renme stiline sahip bir bireyin özellikleridir.
Somut yaşantı (hissederek) ve yansıtıcı göz-
lemin (izleyerek) bileşen i değiştiren öğrenme
stilini verir. Bu öğrenme stiline sahip bireyler,
somut durumlara çok farklı açılardan bakma

konusunda başarılıdıriar. Bu bireyler, beyin fır-
tınasında olduğu gibi fikirlere odaklanma ve fi-
kirleri i1işkilendirme konusunda yeteneklidirler.
Değiştiren öğrenme stiline sahip bireylerin,
kültürel ilgileri yoğundur. Bu bireyler, düşünce-
le"ri biçimlendirirken kendi duygu ve düşünce-
lerini göz önüne alırlar. Öğrenme etkinliklerin-
de bireysel çalışmayı tercih eden bu bireylerin,
belirleyici sorusu "Niçin?"dir. Bu tür öğrenenler
ders materyallerini, deneyimleri, ilgileri ve ge-
lecekteki meslekleriyle ilişkilendirerek açıklar-
lar. Bu tür öğrenenlere, öğretmenler motive
eden biri olarak yardım etmelidir.

(Cevap D)

18. Konferans, sanatsal, bilimsel - toplumsal,
eğitsel konularda uzmanlarca açıklama yap-
mak amacıyla yapılan bir konuşma türüdür.
Konferansıarda bilişsel yön ağırlık basar.
Amaç; dinleyicilere bilgi vermektir.

(Cevap B)

19. Akvaryum tekniğinin uygulaması esnasında bir
çernber çizilerek içine bir sandalyenin konul-
ması ve görüşünü belirtmek isteyen öğrencinin
görüşünü bu sandalyeye oturarak düşüncele-
rini arkadaşlarına aktarması vardır. Bu sandal-
yedeki öğrenci sürekli olarak yer değiştirebilir.

(Cevap B)

20. Pınar Hanım'ın uyguladığı öğretim tekniği
bilişsel çıraklıktır. Bu teknik öğrencinin bir uz-
manı gözleyerek başladığı ve uzmanın gidere
azalan desteği ile işi kendi başına yapar du-
ruma geldiği bir öğrenme süreci olarak tanım-
lanır.

(Cevap O)

21. Öğrencilerin aktif olduğu, öğretmenin
olarak yol gösterdiği ve bilgilerin, ö,Q-reııa.:ıtr
merak ettiği bir konunun tartışılıp so.:-:x:::xır
bulunması ile ortaya çıktığı bir y'~VJ",="-
dir. Bu yaklaşımla, merak uyand
özellikleri bizzat öğrenciye bulid"..l:3":"
lemler çözdürülmeye ve bil
bilgilere dönüştürülmeye çal. _

Buluş yoluyla öğrenme 'fal •
ler aktif durumda olduğu i - :';:"~i.",.-

kalıcı olmaktadır. Yine ö-ğı-r5lciı;~
kendileri bulmuş gibi oki:ında:ı:;r.e;;-
ilgili olmakta, etkinliklere
tılmaktadırlar.

(Cevap B)

------------------------~~----------------------
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22. Öğretmeniyle Zeynep arasında geçen diya-
logda öğretmenin göz ardı ettiği ilke genelle-
melerden kaçınma ve olumlu dil kullanmadır.

(Cevap A)

23. Beyin fırtınası, bireylerde yaratıcı fikirlerin
ortaya çıkmasını ve problem çözme gücünü
geliştirmeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu teknik
bir grup oturumu şeklinde olup değerlendirme
ve geliştirme için bir soruna çok sayıda çözüm
bulunur. Daha genel anlamda beyin fırtınası
bir grup .lnsarun yaratıcı bir şekilde düşünerek
fikir üretmesidir. Bu tür bir ortamda her üyenin
söylediği öneriler bir başka üyede çağrışım
yapmaktadır. Böylelikle fikirlerde bir artış ol-
maya başlar ve çok sayıda öneri üretilmiş olur.

Uygulama esnasında fikrilerin eleştirisi söz
konusu değildir. Tartışma sonunda fikirler de-
ğerlendirilir.

(Cevap D)

24. Yürütücü biliş (üstbiliş) öğrenmenin kendi
kendine oluşmasını sağlayan becerileri kap-
sar. Üstbiliş aslında bir öğrenmeyi öğrenme ~::::i
yoludur. Bireyde yürütücü biliş ile ortaya çık- ~
ması beklenen beceriler şöyle sıralanabilir ~

(Doğanay, 1997): :2
::;

Kişinin kendisinin ve öğrenme yollarını ~
farkında olması '@>-
Bilinçli davranma

Kendini kontrol

Planlama

Nasıl öğrendiğini izleme

Kendini düzenleme

Kendini değerlendirme

(Cevap B)

25. Uygulaması verilen tekniğin gösterip yapma
olduğu görülmektedir. Bu teknik herhangi bir
olgu ya da olayın meydana gerrş-yolTIffUöğ-
rencileregösterip onlardan benzer bir işlem

~rını istemeye dayalı bir öğretim tekni-
ğidir.

(Cevap A)

26. Düşün -eşleş -paylaş tekniğinin uygulama aşa-
maları şöyledir:

Öğretmen problem durumunu tüm sınıfa
sunar.

Öğrencilerden probleme ait çözüm yollarını
belli bir süre bireyselolarak düşünmelerini
ister.

Ardından bireyselolarak bulunan çözüm
yollarının gruplar oluşturularak paylaşılma-
sını ister.

Bu süreç grupların ortak çözümünü sınıfa
sunmalarıyla tamamlanır

27.

(Cevap A)

Çoklu zeka kuramına göre sosyal zekası bas-
kın olan bireylerin diğer insanlarla da iletişim-
Ieri güçlüdür. Grubun lideri konumundadırlar.
Öte yandan gruptan ayrı duran ve yalnız kal-
mayı tercih edenlerinde içsel zekasının yüksek
olduğu söylenebilir.

(Cevap E)

28. Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu ara-
sındaki ilişkilerden yararlanarak, hedef-hedef
davranışlara eriştirecek öğretme durumlarının
seçiminde, öğretmen ve eğitimcilere yardımcı
olmak üzere "yaşantı konisi" adını verdiği çok
esnek bir model geliştirmiştir. Dale'ye göre ve-
rilen teknikler somuttan soyuta doğru sıralan-
dığında;

Deney (Yaparak yaşayarak edinilen yaşan-
tılar)

Tatbikatlar (Simülasyon/Model numune ile
edinilen -yaşantılar)

Drama

Gösteri

Gezi

Sergi

Görüşme (Sözel Sembollerle edinilen
yaşantılar)

(Cevap E)

29. Karışık halde verilen kelimler incelendiğinde;

Lateral Düşünce -7 Altı Şapka

Bilimsel Bakış Açısı -7 Proje Tabanlı

Olumlu Bağlılık -7 lşbirlikli Öğretim

Bilinenlerin Ispatlanması -7 Deney

Fakat Gösteri tekniğini çağrıştıran hiçbir keli-
me yoktur.

(Cevap E)

Modelin hareketinin taklit edilmesine ve mo-
delden gelen dönüt ve düzeltmelerle becerinin
kazandırılmasına dayalı bir tekniktir. Bu tekniği
kullanan dans öğretmeni dans becerisi kazan-
dırmak amacıyla onların kendini taklit etmele-
rini istemiştir. Öte yandan öğretmenin öğrenci-
leri kayıt altına alarak beceride ustalaşma ve
uzmanlaşma sağlaması, beceriyi hatalardan
arındırmak içinse mikro öğretimle öğret-
yeniden öğret kuralı kullanmaktadır.

(Cevap C)

30.

------------------------~~~------------------------
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31. Yapılandırmacı eğitim programında öğrenme
içeriği öğrencilerin ilgileri ve gereksinimlerine
yanıt vermenin yanında, gerçek yaşamla bağ-
lantılı ve özgündür. Yani konu merkezli tasa-
rım yerine öğrenen merkezli tasarım uygulan-
maktadır. Bilgiyi anlatmak yerine öğrenenin
içerikle etkileşim kurması ve bilgiyi yapılan-
dırması ön plandadır. Yapılandırmacı eğitim
programında tümdenqelirn yaklaşımı kullanıl-
makta içerik temel kavram ve ilkeler etrafında
yapılandırılmaktadır. Bilgiyi doğrusal hiyerarşi
olarak görmek yerine, teriıeı fikirler etrafından
yapılandırılmış ağlar olarak ele almak gerek-
mektedir. Öğrenenler önce bütünü görmekte,
daha sonra ayrıntılı ve dertnlemesine incele-
meler yapmaktadır, Öğrenme içeriğini belirler-
ken öğrencilerin hatırlamayacağı ve kullana-
mayacağı bir sürü bilgi yerine derinlemesine
inceleme tercih edilmektedir. Yapılandırmacı
sınıflarda öğrencinin kendi kararlarını verebil-
diği, kendi öğrenme planını yaptığı ve uygula-
dığı, gelişimini izlediği çalışmalarını değerlen-
dirdiği özgün öğrenme etkinlikleri kullanılmak-
tadır. Çünkü öğrenme anlamlı, özgün ve kar- ~
maşık ortamlarda gerçekleşir ::::;(3
(Gagnon&Collay, .2001). z

>=
(Cevap C) ~

::2
"::::i
~

Seçeneklerdeki tekniklerden hepsi bireysel bir Dw
tekniktir. Fakat bu tekniklerden sadece tutor >-
destekli öğretim tekniğinin önceden belirli bir
programı yoktur. Yani özel bir öğretici tarafın-
dan oluşturulan bir öğretim çalışması olan
tutor, öğrencinin isteği ve ihtiyacı üzerine uy-
gulanır. Ancak diğer tekniklerin hepsinde uy-
gulanış bir program dahilindedir.

32.

(Cevap E)

33. Soruda anlatılan yöntem Tahmin - Gözlem -
Açıklama (TGA) yöntemidir. Bu yöntemde se-
çilen örnek ilk önce öğrenciye teorik olarak
yapılan açıklama ile anlatılır, daha sonra ger-
çekleşecek olayla ilgili tahminde bulunması is-
tenir. Öğrenci tahminleri alındıktan sonra ör-
nek, öğrencinin gözü önünde gerçekleştirilir ve
meydana gelen olayları ve değişmeleri göz-
lemlemesi sağlanır. Gözlem işlemi bittikten
sonra öğrenciden önceki tahmini ile gözlemleri
arasındaki benzerliği veya farklılığı açıklaması
istenir. Bu yöntemde kullanılan basamakların
aşağıdaki gibidir:

Tahmin Aşaması: Bilimsel araştırma, önce-
den kestirme işlemidir. Bir kestirmeyi destek-
lemek ya da çürütmek kestirmelerin orijinalliği-

nin kanıtını üretecek daha fazla veri toplamaya
yolaçacaktır.

Gözlem Aşaması: Ikinci basamağı oluşturan
bu aşamada ise, öğrencilerin oluşturulan etkin-
likte geçen olayla ilgili gözlem yapmaları sağ-
lanır.

Açıklama Aşaması: Üçüncü basamakta ise
öğrencilerin, olayla ilgili tahminleri ile gözlem-
leri arasında meydana gelen çelişkili durumu
ortadan kaldırıcı açıklama yapmaları sağlanır.

(Cevap E)

34. Analoji (Benzeşim);lnsanın bildiklerinden yola
çıkarak, bilmediklerini buldurmadır. Bir tür akıl
yürütme yoludur. Diğer bir değişle benzerIikIe-
rin yardımı ile bilinmeyeni elde etme yoludur.
Bu açıdan bakıldığında insanın yakınındakileri
bildiği ve öğretimin yakınındakilerden yani bil-
diklerinde başlayarak bilmediklerine yani uza-
ğa doğru olmalıdır. Fakat burada karıştırılma-
ması gereken durum ise insan için her uzakta
olan bilinmiyordur demek yanlıştır.

(Cevap D)

35. Hava&Civa şirketinin uyguladığı;

ı. 4 er kişilik grupların 4 parçalı konudan her
birini alması, aynı parçayı alanların yeni
gruplar oluşturarak konularını incelemeleri
ve son olarakta tekrar gruplarına dönüp
öğrendiklerini arkadaşlarına anlatmaları
ayrılıp birleşme Uigsaw) tekniğine örnektir.

ıı. 4 takımın belirli bir yol haritasına göre
belirli alanlarda çalışma yapmaları, süre
bittikten sonrada bir diğer alana geçmeleri
hatta geçtikleri alanda kendilerinden önce
çalışmış olan timin yarım kalan çalışmala-
rını tamamlamaları istasyon tekniğinin uy-
gulanışıdır.

ııı. Her timin ayrı bir konu almış, paylaşmıştır.
Herkesin konunun ayrı bir tarafına çalıştığı
işbirlikli öğretim tekniği grup araştırmasıdır.

(Cevap E)

36. Altı Düşünce Şapkası tekniğine göre değer-
lendirdiğimizde;

Avukat: Iyimser bakış açısı -7 Sarı şapka

Savcı: Kötümser bakış açısı -7 Siyah şapka

Jüri: Tarafsız bakış açısı -7 Beyaz şapka

Yargıç: Karar verici bakış açısı -7 Mavi şapka

(Cevap B)

------------------------~~----------------------
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37. Yansıtıcı düşünme, bireyin kendi fikirlerini
özgürce ve korkmadan ifade etmesini sağladı-
ğı gibi başkalarının düşüncelerini de dikkate
almayı ve değer vermeyi de gerektirir. Yansıtı-
cı düşünebilen kişi, kendi düşüncelerini başka-
larının düşüncelerinden üstün görmez. Kendi
düşünceleri -Ile başkalarının düşüncelerinden
yeni bir senteze ulaşmayı ve bu yolla kendini
değiştirmeyi ve geli~tirm,eyi ister. Dolayısı ile
kişilerin kendi düşüncelerini ön plana almaları
ve hatta başkalarına kabul ettirmeye çalışma-
ları yansıtıcı düşünme becerisinin gelişmesin-
de engeldir.:..

(Cevap C)

38. işbirliğine dayalı öğrenmede heterojen grup
yapılarıyla bilen ve bilmeyen öğrenciler etkile-
şim halinde birlikte ve birbirlerinden öğrenirler.
Tam öğrenme modelinde ek öğrenmeye ihti-
yaç duyan öğrenciler ise istenilen hedefe ula-
şamayanlardır. Bu öğrencilerden oluşturulacak
bir grupta yapılacak etkinliklerde öğrenciler
birbirinden öğrenemez.

39.

(Cevap D) S
Üz

~
:2
'::::i~
(5
UJ>-

Akademik başarıları yüksek öğrencilere öğre-
tim sürecinde ek faaliyet verilmezse bir süre
sonra arkadaşlarından ileride olduklarından
dolayı sıkılmaya başlayacaktır. Bu sıkıntı bir
süre sonra da beraberinde disiplin problemle-
rini getirecektir.

(Cevap C)

40. 5N1K öğretim tekniği aşağıdaki basamaklar
üzerine inşa edilmiştir:
Ne: Problem nedir?
Niçin: Problem niçin ortaya çıktı?
Ne zaman: Problem ne zaman ortaya çıktı?
Nasıl: Problem nasıl ele alınabilir?
Nerede: Problem nerede, nerelerde görüldü?
Kim: Problemin sorumlusu, sorumluları kim?,
Problemden kimden etkileniyor?
Yukarıdaki maddeler bir problemin analizinde
kullanılmaktadır. Bu süreç ilk olarak gazetecilik
alanında kullanılmıştır.

(Cevap A)

41. Probleme dayalı öğrenme sürecinde öğretmen
öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenmelerini
kolaylaştıracak, gerekli öğrenme ortamını sağ-
layac~k bir kişidir. Bu öğretmen öğrencileriyle
birlikte öğrenen ancak alanında uzmanlığı olan

gerekli donanıma sahip, değişime de açık olan
bir kişiliğe sahip olmalıdır. Öğretmenin bu sü-
reçte çözüm önerisi sunması uygun bir davra-
nış değildir.

(Cevap E)

42. Aktif öğrenme süreç odaklıdır. Süreçte ortaya
konulan çabalar ve öğrenenin öğrenme süre-
cindeki katılımını temele alır. Sonuca odak-
lanma temel bir özellik olarak ele alınamaz.

(Cevap A)

43. Soruda bize ölçme ve değerlendirme kavram-
larının ne olduğu verilmiştir buna göre seçe-
neklere bakacak olursak B ve D ölçüt, C ölç-
me, E ise ölçme kuralı iken A seçeneğinde ve-
rilen örnek durum değerlendirmedir.

(Cevap A)

44. Ölçekler, ölçme sonucunda elde ettiğimiz sayı
ve sembollerin matematiksel özelliklerini gös-
terirA çeşit ölçek vardır:
1) Sınıflama ölçeği: Birey ya da objeler,

ölçme konusu olan özellikleri bakımından
gruplanırlar.

2) Sıralama ölçeği: Nesneleri belli bir özelli-
ğe sahip oluş derecesine göre sıralayan
ölçek türüdür.

3) Eşit aralık ölçeği: Ölçülen özelliğin belli
bir başlangıç noktasına göre eşit aralıklarla
ölçülmesi söz konusudur. Eşit aralıklı öl-
çekle elde edilen veriler üzerinde bölme iş-
lemi yapılamaz bunun için hocanın kullan-
mış olduğu ölçek eşit aralıklıdır.

4) Eşit oranlı ölçek: Bu ölçek türünde sıfır
mutlak yokluğu göstermektedir. Bu neden-
le eşit oranlı ölçeklerde, eşit aralıklı ölçek-
lerindeki gibi toplama, çıkarma, çarpma
yapılır ayrıca oransal işlemlerde yapılır.
Bunun için Ayşe'de eşit oranlı ölçeği kul-
lanmıştır.

(Cevap D)

45. Öğrenci değerlendirmelerinin en önemli nede-
ni; öğrenciler doğalolarak öz değerlendirme
ve akran değerlendirme sürecinin içindedirler.
Öğrenciler gerek sınıf içinde gerekse sınıf dı-
şında birbirlerinden çok şey öğrenirler. E se-
çeneğinde verildiği gibi öğrenci bireyselolarak
çalışıp, çalışmaları da bireyselolarak değer-
lendirmez bu ifade yanlıştır.

(Cevap E)
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46. Ödev, proje ve performans değerlendirmede
kullanılabilecek üç türlü ölçme aracı vardır.
Bunlar kontrol listesi, derecelerne ölçeği ve
rubriklerdir. Bunların içinde diğerlerine göre
ölçmecinin yanlılığını azaltarak diğerlerine gö-
re daha objektif ölçme sonuçları sağlayabilen
rubriklerdir (dereceli puanlama anahtarı).

(Cevap B)

47. Sınavda soru sayısının 20 den 22'ye çıkması
ölçme konusu olan ve belirtke tablosu dışında
soru sprulm?sı kapsam .geçerliğinin bozulma-
sına sebep olur. Cevaplanan soru sayı aynı
olduğundan güvenirlik değişmez. Farklı öğren-
cilerin farklı soruları cevaplaması geçerliği dü-
şürür. Ayrıca öğrenciler bildikleri soruyu ce-
vaplayacakları için sınav kolaylaşmış olur an-
cak objektiflik artmaz.

(Cevap C)

48. Ölçme sonuçlarına nerden, nasıl, ne miktarda
karıştığı tam olarak bilinmeyen hatalara tesa-
düfi hata denir. Bazen ölçmeyi yapan kişinin :x:
yorgunluğu ya da dikkatsizliği, bazen ölçmenin :::;u
yapıldığı ortamdan, bazen ölçme yapılan bi- z
reyden bazen de ölçme aracının özelliklerin- ~
den ölçme sonuçlarına karışan hatadır. Bura- ~
da Abdullah Bey hatasını fark etmeden puan- ~ci
lama yaptığından tesadüfi hata oluşmuştur, ~

(Cevap C)

49. Alptekin öğretmen tüm eserleri toplayıp arala-
rından en iyi olanlarını seçmesi sıralama ölçe-
ğine örnektir. Sıralama ölçeği nesneleri belli
bir özelliklerine göre o özelliğe sahip oluş de-
recesine göre sıralayan ölçek türüdür.

(Cevap B)

50. Merve öğretmen burada amacına uygun bir
ölçme aracı hazırlamak istemektedir. Bunun
için kendi testi ile kurulun hazırladığı testi kar-
şılaştırıp aradaki korelasyonu hesaplamıştır.
Böylece hazırladığı testin uygunluk geçerliğini
incelemiştir.

(Cevap C)

51. Se = s, ,J1- rx

Se = Standart hata

Sx = Standart sapma

rx = Güvenilirlik katsayısı,
Fen ve teknoloji için

Se =2.~1-0,91 =0,6

Sosyal bilgiler için

Se = 3, ~1- O,64 = 1,8

Türkçe dersi için

Se = 1·~1- O,36 = 0,8

Matematik dersi için

Se =5.~1-0,75 =2,5

ingilizce dersi için

Se = 4)1-0,84 = 1,6

Buna göre standart hatası en büyük olan ders
matematik, standart hatası en küçük olan ders
ise fen ve teknolojidir.

(Cevap C)

52. %68 olasılıkla gerçek puan aralığı: ham puan
± 1 Se
% 95 olasılıkla gerçek puan aralığı: ham puan
± 2 Se

%98 olasılıkla gerçek puan aralığı: ham puan
± 3 Se

% 95 olasılıkla 82 ± 2 , 2,5

82 - 5 = 77 alt sınır

82 + 5 = 87 üst sınır

(Cevap E)

53. Öncelikle daire grafiği ile verilen değerleri
yorurnlayalrrn.Sôülik dairede 240'ye sahip A
seçeneği 90 öğrencilik dağılım da kaç öğren-
ciyi ifade eder.

360° 240·

90 Öğrencide ?

? 240°.90 60 k' 'A -' (.. t ). = 360° = ıŞı seçenegı us grup

360° 120°

90 Öğrencide ?

? = 120°.90 = 30 öğrenci (alt grup)
360°

Soru 1 A* B C D E Toplam

Üst grup 60 7 3 15 5 90

AH grup 30 15 27 15 3 90
..
Ust grup doğru + Alt grup doğru

Madde güçlük _ cevap sayısı cevap sayısı

indeksi (p) - Üst ve alt grup toplam kişi sayısı

( ) = 60 + 30 = 90 = O 50 dir.
p 90+90 180 '

(Cevap C)
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54. Üst grup doğru + Alt grup doğru
cevap sayısı cevap sayısı

Gruplardan birindeki kişi sayısı
Ayırt edicilik
indeksi (r,)

_ 60 - 30 _ O 33 t··r1 - - ur.90 '
(Cevap E)

55. Madde güçlük indeksi=0,50 ve madde ayırt
edicilik indeksi=0,33 oları- bir madde orta güç-
lükte ve küçük değişiklikler yapılarak teste alı-
nabilir.

(Cevap D)

56. Doğru-yanlış sorularının hazırlanmasında
dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Her soruda bir davranışı ölçecek biçimde
bir tek fikir verilmelidir. Ancak 5.soruda iki
fikir birden ölçülmeye çalışılmıştır (A seçe-
neği)

Olumsuz özellikte çift ifade kullanılmamalı-
dır.3.soru buna örnektir. (B seçeneği)

Madde uzunlukları yaklaşık olarak birbiriyle
aynı olmalıdır.2.soru oldukça kısa iken
5.soru uzundur. (C seçeneği) S

Ü
Her maddenin kesinlikle doğru yada yanlış z
cevabı olmamalı, arada bir bazen, birkaç ~
gibi ifadeler kullanılmamalıdır.7.soruda bu ::E::;
duruma örnektir. (D seçeneği) ~ci

Ancak sorulardan biri diğerine ipucu oluştur- ~
mamaktadır. Bunun için E seçeneği yanlıştır.

(Cevap E)

57. Bilişsel alanla ilgili davranışların aşamalı sınıf-
lamasının ilk basamağı olan bilgi basamağı,
herhangi bir nesne veya olgu ile ilgili bazı özel-
liklerin hatırlanmasıyla ilgilidir. Hatırlama, gö-
rünce tanıma ve sorulunca söyleme ya da ez-
berden aynen tekrar etme davranışlarını kap-
sar. Burada Sercan Öğretmen'de bir alana öz-
gü bilgiyi sorulunca cevaplamalarını istemiştir
yani bilişsel alanın bilgi basamağı ölçülmek is-
tenmiştir.

(Cevap A)

58. L z
5 30
2 40
7 50
10 60
1 70
25

'-v
Sınava 25 kişi katılmıştır.

(Cevap C)

59. Ranj: En büyük değer - En küçük değer

Ranj: 70 - 30 = 40 dır.

(Cevap c)

60. L z
5 30

2 40

7 50

10 60

1 70

25

AritOrt. = (5· 30) + (2· 40) + (7·50) + (10· 60) + (1·70)
5+2+7+10+1

=50

Mod en fazla frekansa(10) sahip olan 60 pu-
andır.

Medyan ise n + 1 yani 25 + 1 = 13 değerdir.
2 2

Medyan: 50 dir.

(Cevap E)

61. Bir çocuğun yeni bilişsel beceriler edinirken,
öğrenme deneyimine modellik yapan, süreci
biçimlendiren bir yetişkine ihtiyaç duyulur. Ye-
tişkin olarak tanımlanan kişi, çocuğun büyük
kardeşlerinden biri ya da belli bir konuda daha
becerikli bir akran olabilir.

Bruner'a göre, çocuk bu sayede tek başına üs-
tesinden gelemeyeceği ya da çok zorlanacağı
bir görevi rahatlıkla başarabilir.

Bruner'a göre bu durum "yol gösterme" olarak
tanımlanır.

(Not: Bruner, Vygotksk'nin 'yakınsal gelişim bölge-
si' olarak yaptığı tanımlamayı kendi kuramında 'yol
göstenne' olarak adlandınnaktadır.)

(Cevap B)

62. Marcia'ya göre bazı durumlarda bireyler ço-
cukluk yıllarındaki düşüncelerini, ergenlik yılla-
rında yeterince araştırmadan bağlanabilirler.
Bu durumda oluşan kimlik tipine "erken bağ-
lanmış" kimlik adını vermiştir. Yani yaşanan
krizin derecesi oldukça düşük olmasına karşın,
güçlü bir bağlanma söz konusudur. Babasının
şehit düşmesi üzerinde büyüyünce asker ol-
mayı düşünen ve ergenlik yıllarında meslekler-
le ilgili çok az bir araştırma yaparak, çocukluk
yıllarındaki düşüncesine bağlanan Can, "erken
bağlanmış" bir kimlik yapısına sahiptir.

(Cevap B)
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63. Piaget'ye göre "ahlaki gerçekçilik" dönemindeki
çocuklar kuralların çok büyük bir otorite tarafın-
dan konduğunu ve asla değiştirilemeyeceğini
düşünürler. Ayrıca ahlaki gerçekçiler bütün kural
ihlallerinin cezayla sonuçlanacağına inanmakta-
dırlar (Bee. H, 2007). Ahlaki görecelilik dönemin-
de ise insanların istediklerinde kuralları değiştir-
meye razı olabilecekleri öğrenilir. Böylece çoğun-
luğun istek ve faydasınakurallar değiştirilebilir.
Ayrıca bu dönemdeki bireyler, kural ihlallerinin
yakalanma olmadığı sürece cezayla sonuçlan-
mayacağını da bilirler. BU.nedenle kural ihlalleri-
nin her koşulda cezayla sonuçlanmayacağının
farkındadıriar. Can "Bu çocuk, geçmişte yaptığı
bir yaramazlık yüzünden cezalandırılmıştır" diye-
rek "ahlaki gerçekçilik"; Canan "çocuğun çürük
kalas yüzünden nehre düşmesi geçmişte yaptığı
bir yaramazlığın sonucu değil kazadır" ve Can er
"Çocuk çürük bir kalas kullanmasaydı böyle bir
şey başına hiç gelmeyecektir" diyerek "ahlaki gö-
recelilik" dönemlerine özgü düşünce geliştirmiş-
lerdir.

(Cevap A)

64. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre 3 ~
:::;

- 6 yaş arası "Girişimciliğe Karşı Suçluluk" dö- ü

nemidir. Bu dönemin temel belirleyicileri aşırı Z

>-~merak ve hayal gücüdür. Çocuklar doğal mera-
:2

kından kaynaklanan bitmek tükenmek bilmeyen ":::i
~"Bu ne - Neden?" sorularını yörıeltirler, Ayrıca ci

hayal güçlerine dayalı olarak çeşitli davranışlar- \!!
da bulunabilirler. Bu süreçte doğal merakı ve
hayal gücü desteklenen çocuklar 'girişimcilik'
özelliğini kazanırlar. Böylece 'atılgan, yaratıcı,
dar kalıplarla sınırlı olmayan, yeni fikirler ürete-
bilen' bireyler haline dönüşürler. Bir etkinlik baş-
latma, yürütme, ilerletme gibi davranışlarda ba-
şarılı olurlar. Bu dönemde doğal merakından ya
da hayal gücünden ötürü çeşitli şekillerde ceza-
landırılan çocuklar (Örneğin çok soru sorduğu
için azarlanan bir çocuk düşününüz) sormanın'
- sorgulamanın - merak etmenin kötü bir şey,
suç olduğunu sanırlar ve girişimciliğin yerini
suçluluk duygusu alır.

(Cevap C)

65. Bir çocuğun, çevresinde konuşulan dili kavra-
masına "alıcı dil", duygu - düşünce isteklerini
açıklayabilmesi ise "ifadesel dil" olarak tanım-
lanır. Bir bebeğin kendisine söylenenleri anla-
dığını gösteren ilk işaretleri vermesi 9 - 10.
aylarda ortaya çıktığının belirtildiği çalışmada
10. aylık bebeğin dağarcığında 30, 13 aylık bir
bebekte ise 100 sözcüğün bulunduğu belirtil-
mektedir. Buna karşın 9 - 13 aylık arasındaki
bebeklerin hiç konuşmaması ya da dağarcı-

ğındaki kelimelere nazaran çok daha az sayı-
da kelimeyle konuşması, alıcı dilin (dilin an la-
şrlmasn.ıffadesel dilden (konuşulması) daha
önce geliştiğini göstermektedir.

(Cevap D)

66. Piaget'ye göre okul öncesi çağda düşünme,
katı ve dış görünüşlerin egemenliği altındadır,
tutarsızlıklara karşı duyarsızdır ve çocuğun
kendi bakış açısı ile sınırlıdır. Piaget bu niteliği
benmerkezcilik olarak adlandırır (1954). Bu,
çocuğun bencilolduğu anlamına gelmez, buna
karşılık herkesin dünyayı onun gibi gördüğünü
düşün ür (Bee. H, 2007). Örnekte çocuk gör-
düğü şeyi başlangıçta "taş" olarak değerlen-
dirmiş ancak geçirdiği deneyimin ardından
"sünger" olduğunu öğrenmiştir. Çocuğa "Arka-
daşlarının hiçbiri buna dokunmadı, sıkrnadı.
Bunu burada bu şekilde görseler, ne olduğunu
düşünürler?" sorusu yöneltildiğinde çocuğun
"Sünger" cevabını vermesi, herkesin dünyayı
onun gibi gördüğünü düşünmesinden kaynak-
lanmaktadır. Çocuk, birkaç dakika öncesine
kadar kendisi "taş" olarak nitelendirdiği şeyin
artık sünger olduğunu bildiği için, diğer kişilerin
de aynı şekilde değerlendirme yapacağını dü-
şünmektedir.

(Cevap A)

67. Piaget'ye göre, uyum sağlama sürecinin bir
parçası olan özümleme, yeni deneyim ya da
bilgilerin mevcut şemalara özümsenmesidir.
Bununla birlikte deneyim "olduğu gibi" özüm-
lenmez, mevcut şemalara uyacak şekilde yo-
rumlanır (Bee, H. 2000). Berke, anne - baba-
sının ıŞığı defalarca açıp kapatarak giysi dola-
bının karanlıkta da aydınlıkta da aynı kaldığını
göstermelerine karşın, mevcut durumu halen
zihnindeki şemayla açıklamakta yani özümle-
me geçekleştirmektedir.

(Cevap ~

68. Yaşamın ilk yıllarında entelektüel açıdan zen-
gin bir ortamda yetiştirilen çocuklann be .
deki karmaşık sinaps ağını koruyabilme erine
karşın, uyarıcı açısından fakir çevrede yetiştiri-
len çocuklarda bu ağın yeterince korunama-
ması (budamanın daha yoğun olması), ilk iki
yıllık süreçte çevrenin belirleyici etkisini ortaya
koymaktadır. Bu karmaşık yapının ilk yıllarda
korunamaması halinde, ilerleyen yıllarda yeni-
den gelişim gösterememesi ise sürecin 'kritik
dönem' olarak nitelendirilebileceğini göster-
mektedir.
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Çünkü kritik dönem gelişmekte olan bir yapı-
nın, çevresel etkiye en açık olduğu zaman di-
limidir ve geriye dönüşlerin imkansız olduğu
süreci açıklamaktadır.

(Cevap D)

69. Bir önqörüden hareketle, bilimsel yöntemi
kullanıp tüm olasılıkları gözeterek oluşturulan
sonuçlar "hipotetik (varsayımsal) düşünme"
olarak tanımlanmaktadır. Edebiyat dersinde
öğretmenin "Kadınlar fiziksel açıdan erkekler
kadar güçlü olsaydı, b!1 durum insan ilişkileri
ve toplumda ne gibi farklılıklar oluştururdu?"
sorusuyla, hipotetik düşünmeyi amaçladığı
söylenebilir.

(Cevap C)

Ego savunma mekanizmalarının gelişmesi için
öncelikle süperegonun ortaya çıkması gerekir.
Bu da ancak gizil dönemle birlikte mümkündür.

(Cevap E)

72. Bir organizmanın, boy, kilo, hacim gibi nicel
(sayısal) olarak ifade edilebilen değerlerindeki
artış haline "büyüme", kendinden beklenen iş-
levi yerine getirebilecek fiziksel ve bilişsel açı-
dan uygun yeterliliğe ulaşmasına "olgunlaşma"
denir. Büyüme ve olgunlaşma "gelişim" süre-
cinin öğeleridir. Değişim ise, gelişim sürecini
de kapsayan daha genel bir süreçtir ve gelişim
sürecinden farklı olarak birey için olumsuz ni-
telikler de barındırabilir.

Çocuğun bu yıl itibariyle fermuarını da çekme-
yi başarması, uygun yeterliliğe ulaşmasının bir
sonucu olup "olgunlaşma" ile açıklanır. Geçir-
diği hastalığın ardından kilo vermesi "değiş-
me", hastalığın etkisi geçip tekrar kilo olması
sayesinde pantolonun üzerine tam oturması
ise "büyüme" kavramlarıyla açıklanabilir.

(Cevap B)

70. Grafik incelendiğinde ergenliğin sonunda
erkeklerin asılı kalma süreleri en yüksek sevi-
yeye çıktığı için, kas güçlerinin doruk noktaya
çıktığı söylenebilir. Ancak bu durum kızlar için
geçerli değildir. Çünkü kızlar 13 yaşındayken
daha uzun süreyle asılı kalabilmişlerdir. Ço- ~
cukluktan ergenliğe geçişte (9 - 13) hem er- :J

Ü
kek hem de kızların asılı kalma süreleri arttığı- z 73.
na göre her iki cinsiyette de gelişim hamlesi ~
yaşanmıştır. Erkek çocukların her yaşta asılı ~
kalma süreleri daha fazla olduğuna göre, kas ~

ci
gelişimine bağlı olarak gözlenen güç artışının ~
daha fazla olduğu görülmektedir. 2673 kişiden
tek seferde veri toplanmasına karşın, farklı yaş
gruplarındaki bireyler söz konusu olduğuna
göre, araştırmada "kesit alma yöntemi" uygu-
lanmıştır. Kesit alma yönteminde, farklı yaş
gruplarındaki bireylerden tek seferde veri top-
Ianır. Ergenliğin sonunda erkek ve kızlar ara-
sında kas gücüne bağlı olarak gözlenen de-
ğişmenin en yüksek seviyeye ulaştığı görül-
mektedir.

71. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre,
bireysel kişiliğin gelişiminde O - 6 yaş arası
kritik bir roloynamaktadır. Oedipus çatışması
fallik dönemin karakteristik bir özelliğidir. Ye-
tişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek sapIan-
tılar kişiliğin ilk üç döneminde söz konusudur. 74.
Bunlar oral, anal ve fallik dönemlerdir. Kişilik
gelişinin diğer dönemleri olan gizil ve genital
dönemlerde, döneme özgü belirgin saplantılar
görülmez. Çocukların karşıt cinsiyetten akran-
larından uzak durduğu dönem gizil dönemdir.

(Cevap A)

Edimsel koşullanma kuramına göre, ödül ve
ceza kalıpları organizmanın doğru - yanlış
davranış ayrımı yapmasını sağlamaktadır. Or-
ganizma ödüle yanaşmak, cezadan kaçınmak
amacındadır. Bu nedenle ödüle götüren dav-
ranışlar tekrarlanır, sıklığı artar. Cezaya götü-
ren davranışların ise sıklığı azalır, bastırılır.

Ağlayan, bebekleri e oynayan, yemek pişirme-
ye ve dikiş dikmeye ilgili gösteren erkek ço-
cuklar, arkadaşları dalga geçince bu davranış-
tan kaçınacak, futboloynadığında ya da kendi-
lerini itip kalkan bir çocuğa haddini bildirdiği
zaman ödüllendirildikleri için de bu davranışla-
ra yanaşacak, sıklığı artacaktır. Benzer şekilde
erkek gibi davranan kız çocukları kendileriyle
dalga geçildiği için bu tip davranışlardan kaçı-
nacak ve sıklığı azalacak, toplum tarafından
ödüllendirilen 'bebeklere ilgi gösterme, sevimli
ve şirin davranma' gibi kalıplara yanaşacak ve
sıklığı artacaktır.

(Cevap B)

Bir organizmanın 'istemediği bir durumla karşı-
laşmamak için' gerçekleştirdiği eyleme "kaçınma"
adı verilir. Berke, yaşadığı olumsuz deneyimin
ardından bir daha balık yemeyerek, böylesi bir
durumla karşılaşmamak istemektedir.

(Cevap C)
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75. Guthrie, istenmeyen alışkanlıkların ortadan
kaldırılmasında üç yöntem önermiştir:

i. Eşik (Alıştırma) Yöntemi

ii. Zıt Tepki (Çatışan Uyarıcılar) Yöntemi

iii. Bıktırma (Yorgunluk) Yöntemi

Eşik yönteminde, istenmeyen tepkiye yol açan
uyarıcı, istenmeyen tepkiyi ortaya çıkartacak
eşiği aşmadan - az?r c:zar - verilir. Böylece
birey uyarıcıyı hissetse bile tepki oluşturma ih-
tiyacı duymaz. Zıt tepki yönteminde, istenme-
yen tepkiye yol açan .uyarıcı ile mücadele
edebilecek güçtü istenen uyarıcı aynı anda or-
tamaeklenir ve istenenin etkisiyle, istenmeyen
ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bıktırma yönte-
minde ise istenmeyen davranış bireye bu dav-
ranıştan bıkıp usanıncaya, yoruluncaya kadar,
arka arkaya defalarca yaptırılır. Berke amca-
sına çok düşkün olduğuna göre Berke için
amca "istenen uyarıcı" durumundadır. Balık
ise "istenmeyen uyarıcı" yı temsil etmektedir.
Amcanın Berke'ye balık uzatması ise istenen
ve istenmeyen iki uyarıcının aynı anda ortama
eklenmesini örneklendirmektedir.

(Cevap E) S
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76. Nötr bir uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının ilişki-
lendirilmesi sonucunda nötr uyarıcı, koşullu
uyarıcı haline dönüşür. Koşullu hale gelen
uyarıcının, nötr başka bir uyarıcıyla ilişkilendi-
rilmesi halinde ise üst düzey (dereceli) koşul-
lanma gerçekleştirilir.

Berke'nin yaşadığı durum aşağıdaki şekilde
açıklanabilir: .ı.:»:

Nötr ~ t: boğaza takıtmasıyta:
Uy"""'iııiii(!()luş~~"fClh;SSi/

Tepki i Korku
yok "

Balık
1+1

Balık kllÇ/ğmm
boğaza tataimasıyta

oluşan acı hissi

1
Korku

liır~;:I~
[ Korku

V::i~~ej(1 .....c-> ~~Iı~ı
T ı

llC1r>
Tepki! Korku
yok

~~t~k~~%~~~
Korku

Börek
1+1

Balık

1
Korku

(Cevap C)

71. Bandura'ya göre saldırgan örnekleri gören
insanlar, saldırganlık davranışını taklit etmek-
tedir. Burada temel etken, davranışın sonucu-
dur. Eğer saldırganlık davranışında bulunan
kişi, bu davranışının sonucunda cezalandırılı-

-yorsa "çekinme etkisi" meydana gelmekte ve
gözlemci çoğunlukla bu davranışı 'taklit etme-
me' eğiliminde olmaktadır. Ancak gözlenen
davranışın ardından pekiştirme yapılıyor ya da
pekiştirme yapılmamasına karşın cezalandır-
ma da gelmiyorsa bu kez "çekinmeme etkisi"
meydana gelmekte ve ~özlemci çoğunlukla bu
davranışı 'taklit etme' eğiliminde olmaktadır.
Okulda kavgaya karışan çocuklarını bedensel
olarak cezalandıran anne baba, bu noktada
çok önemli bir şeyi gözden kaçırmaktadırlar.
Anne baba aynı zamanda çocuklan için model
durumundadır. Yani çocuk, anne babanın dav-
ranışiarını gözlemlemekte, onları model alarak
yeni davranış kalıpları öğrenmektedir. Anne
baba çocuğu fizikselolarak cezalandırdığında
ancak bunun sonucunda kendileri herhangi bir
şekilde cezalandırılmamaktadır. Bu durumda
cezaya maruz kalan çocuk aynı zamanda bir
gözlemci olarak düşünüldüğünde anne baba-
nın gerçekleştirdiği bu davranış, çocukta "çe-
kinmeme etkisi" meydana getirecek ve çocuk
anne babanın kendisine uyguladığı bu davra-
nışı, ilerleyen süreçte çevresindeki kişilere uy-
gulama eğiliminde olacaktır. Bu durumda anne
babalar, çocuklarına bedenselolarak cezalan-
dırdıklarında, aslında çocuklarını daha çok
saldırgan olmaya itmektedirler.

(Cevap D)

78. Bireyin korku duyduğu uyarıcının, zamanla -
yavaş yavaş bireye yaklaştırılmasına dayalı
uygulamaya "sistematik duyarsızlaştırma" de-
nir. Sistematik duyarsızlaştırma uygulamaları-
nın başlangıcında, bireyin hangi durumda da-
ha çok korktuğunu anlamak için bir liste hazır-
lanıp, bireyden puanlama yapması tercih ne-
denidir. Böylece bireyde korku uyandıran du-
rum, en az korku oluşturan durumdan, en çok
korku oluşturan duruma doğru hiyerarşik ola-
rak sunulabilir.

(Cevap A)

79. Bir durumda öğrenilen bilgi ya da becerini,
başka bir durumda öğrenilmeye çalışan bilgi
ya da beceriyi zorlaştırmasına "olumsuz ak-
tarma" denir. Türkiye'de direksiyonlar arabanın
solunda olduğu için, uzun yı "ar bu şekilde
araba kullanmış bir kişi, direksiyon arabanın
sağında olunca eski becerisi nedeniyle yeni
durumu öğrenmesi daha zor olacaktır.

(Cevap D)
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80. Bireyin, birkaç başarısız sınamasının ardından
artık başarılı olamayacağını düşünmesi "öğre-
niImiş çaresizlik" olarak tanımlanmaktadır. Öğ-
renilmiş çaresizlik yaşayan birey çaba - emek
harcamayı tamamen bırakır, pasif hale geçer.
7. ve 8. sınıfta aldığı matematik dersinde ba-
şarısız olduğu için 9. sınıfta alacağı matematik
dersinden de başarısız olacağını düşünen öğ-
renci "öğrenilmiş çaresizlik" yaşamaktadır.
Öğrenilmiş çaresizlik yaşayan birey "pasif' ha-
le geçmektedir. Organizmanın süreç boyunca
pasif olduğu öğrenme -şekli "tepkisel koşullan-
ma" başlığı altında incelehir.

(Cevap E)
Öğrenmenin aktarılması iki şekilde karşırmza
çıkar:
1. Olumlu Aktarma: Bir alandaki öğrenmenin

başka bir alandaki öğrenmeyi kolaylaştır-
ması

2. Olumsuz Aktarma: Bir alandaki öğrenme-
nin başka bir alandaki öğrenmeyi zorlaş-
tırması

81.

82.

Bilgisayarda iki parmak yazmaya alışık bir ki- ~
şinin on parmak yazmayı öğrenirken çok zor- §
Ianması "olumsuz aktarma" olup, öğrenmenin ~
aktarılması durumuna örnek olarak verilebilir. ~

:;;
.~
~
ow>-

(Cevap c)

Organizma üzerinde tepki üretme gücü doğuş-
tan var olan uyarıcılara "koşulsuz (doğal) uya-
rıcı", bu uyarıcılara verilen tepkilere ise "koşul-
suz tepki" denir. Koşullu uyarıcı ile koşulsuz
tepki arasında doğal (öğrenilmemiş) bir bağ-
lantı bulunur. Nötr bir uyarıcı ile koşulsuz uya-
rıcının ilişkilendirilmesi sonucunda, nötr du-
rumdaki uyarıcı "koşullu uyarıcı" haline gelir ve
tepki üretme gücü kazanır. Bu tepkiye de "ko-
şullu tepki" denir. Bu durumda "koşulsuz uya-
rıcı" ve "koşulsuz tepki" öğrenilmemiş, "koşullu
uyarıcı" ve "koşullu tepki" ise öğreniimiştir. Ya-
pılan deneysel çalışmada köpeğe ansızın
elektrik şoku verildikten bir süre sonra zil sesi
duyulması ve zil sesinin hemen ardından şo-
kun kesilmesi sonucu, organizma zil sesine
"şokun biteceği" anlamı yükleyecektir. Böylece
olumsuz habercilik (geriye koşullama) sağ-
lanmış olur. Bu durumda zil sesi şokun bitece-
ğini bildiren "koşullu uyarıcı" haline gelir.

(Cevap E)

83. Bireyin ders notunu hazırlarken yeni öğrendik-
lerini eski öğrendikleriyle ilişkilendirmesi, "çağ-
rışımsal anlam" olarak açıklanır ve malzemey-
le ilgilidir. Derse başlamadan önce çalışma

masasını düzenleme, uzanarak ders çalışmak-
tan kaçınma, çalışmanın masada yapılması
"genel uyarıimışiık düzeyi" üzerinde etkendir
ve öğrenenle ilgilidir. Konunun açıklanmasın-
da, her kavramın ilişkili olduğu alt kavramlarla
bir arada verilmesi "kavramsal gruplandırma"
olarak açıklanır ve malzemeyle ilgilidir. Belirti-
len açıklamalarda öğrenmeyi etkileyen "yön-
temle" ilgili faktörlere vurgu yapılmamıştır.

(Cevap B)

84. "Pekiştirme sonrası ara", pekiştirme işlemi
yapıldıktan hemen sonra performansta geçici
bir azalmanın gözlenmesidir. Bu durum "sabit
oranı!" ve "sabit aralıklı" tarifelerde gözlenmek-
tedir. (A) seçeneğinde "sabit oranlı"; (B) seçe-
neğinde "sürekli"; (C) ve (D) seçeneklerinde
"değişken oranlı"; (E) seçeneğinde "değişken
aralıklı" tarife örneklendirilmiştir.

(Cevap A)
Bilginin dış çevreden duyu organları yoluyla
alınabilmesi için bilgiye dikkat edilmesine ge-
rek yoktur. Çünkü duyusal kayıt bellek bilinç-
sizce çalışır ve duyu organlarının duyum eşik-
leri arasında kalan her türlü bilgiyi dış çevre-
den alır. "Dikkat" süreci, bilginin duyusal kayıt
bellekten kısa süreli belleğe aktarılması için
gereklidir.

85.

(Cevap B)

86. Festinger'a göre bireyin inançları, duyguları ve
davranışları arasında tutarlılığın olmaması ha-
linde bir gerginlik meydana gelir. Birey bu ger-
ginlikten kurtulabilmek için davranışını yada
düşüncesini değiştirir. Festinger'ın bu düşün-
cesini "bilişsel tutarsızlık" kuramıyla açıklamış-
tır. Kopya çekmenin yanlış olduğunu düşünen
ancak yine de kopya çeken bir kişinin bu ger-
ginlikten kurtulabilmek için öğretmenin yanına
gidip durumu anlatması ve çektiği sorudan al-
dığı puanın sayılmamasını istemesi ya da
kopya çekmeye ilişkin değer yargısını değiş-
tirmesi bu kapsamda incelenebilir.

(Cevap B)

87. Bireyin istediği bir şeyin elinden alınması yani
mahrumiyete dayalı uygulamalara "II. tip ceza"
denir. Öğrencinin harçlığından bir miktar para-
nın kesilmesi bu durumu örneklendirir.
Bireyin istediği bir şeyin (olumlu pekiştirecin)
ortama eklenmesi olumlu pekiştirmedir. Ailenin
hafta sonları sinemaya gitmesi için Serkan'a
para vermesi bu durumu örneklendirir.

----------------------~~------------------------
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Bireyin istemediği bir durumla karşılaşmamak
için yaptığı davranışlar "kaçınma" olarak tanım-
lanır. Öğrencinin harçlığının kesilmemesi için eve
erken gelmesi bu durumu örneklendirir.

(Cevap E)

88. Pekiştirme tarifeleri "sürekli" ve "aralıklı" tarife-
ler olmak üzere ikiye ayrılır. Aralıklı tarifeler ise
kendi içlerinde "değişken oranlı, değişken ara-
lıklı, sabit oranlı ve sabit aralıklı" olmak üzere
dörde ayrılarak incelenir. Organizmanın ger-
çekleştirdiği her doğru. davranışın ardından
pekiştirme yapılıyorsa '~sürekli tarife" söz ko-
nusudur. Bu tarife ile davranış çok hızlı ka-
zandırılır. Yeni bir davranış kazandırılırken bu
tarife etkili şekilde kullanılır. Değişken oranlı
tarifede ise, organizmanın kaçıncı davranışı-
nın ardından pekiştirileceği önceden kestirile-
mez. "Bazen üç, bazen beş, bazense yedi
davranışta bir" şeklide yapılan pekiştirmeler
değişken oranlıdır. "Ortalama" ifadesi tarifeyi
daima değişken kılar. Çünkü ortalama ifade-
sinde kaçıncı davranıştan sonra pekiştirmenin
yapılacağı belli değildir. Örneğin "Ortalama S
dört doğruya bir artı" demek, "Bazen üç, bazen ~
beş, bazen dört doğruya bir artı" ile aynı anla- ~
ma gelmektedir. ~

(Cevap D) :g
ciw>-

89. Model almanın fonksiyonları, Bandura (1986)
tarafından üç şekilde açıklanmıştır (Tanık,
2009):

a. Tepki Kolaylaştırma
Tepki koleyieştırme, gözlemci durumundaki
kişiferin uygun davramşlarda bulunmasım sağ-
layan model devrenışterı temsif eder. Tepki
kolaylaştırmada yeni bir devrenışın öğrenifme-
si değil, gözlemcinin zaten önceden bildiği bir
devrenışı yapmasının kolaylaştmlması söz
konusudur.
b. Çekinme / Çekinmeme
Gözlediğimiz bir devretıışıtı sonuçlerı, gözlem
yoluyla gerçekleşen öğrenifmiş devrenışe iliş-
kin çekinme ve çekinmeme etkisine yol açabi-
lir.
Eğer gözlediğimiz devrenışın sonunda ceza
söz konusu ise çekinme ortaya çıkar. Bu du-
rumda gözlemci olarak bu devrenışı yapmama
eğiliminde oluruz. Eğer gözlediğimiz tievrenı-
Şin sonunda negatif herhangi bir etki yoksa
(pekiştirme olmasa bile) gözlemci olarak bu
devrenışı yapma eğiliminde oluruz. Bu durum
çekinmeme etkisi olarak eçıkienır.

c. Gözlemle Öğrenme
Gözlemle öğrenmeden söz edebifmek için,
gözlemcinin daha önceden yapmadığı - bil-
mediği - bir devrenışı öğrenme gerekir. .
Seyyar satıcılık yapan öğrencileroen üçünün

- müşteri gibi tezgahın önünde durması, "tepki
kolaylaştırıcı etki" oluşturmakta, diğer kişilerin
tezgaha yönelmesini sağlamaktadır.

(Cevap A)

90. Birinci listede yer alan kelimelerin kavramsal
olarak benzerliği oldukça düşüktür. Neredeyse
her kavram farklı bir kategoriyle ilgilidir. Oysa
ikinci listedeki kavramlar incelendiğinde baş-
tan itibaren her 4. Kelimenın aynı -kategoriye
ait olduğu görülecektir (Kullanı ka egoriler
sırasıyla isimler, eğitim, hayvanlar,
ri). ikinci listenin birinci listeden dafıa - -
Ianması, kavramsal benzerliğe vurgu vm:::;;ıe~
tadır.

(Cevap D)

----------~~~=r--+t~'~~~.A~/\--~~,-----------------------------

91. Gestalt kurama göre, bir problemle karşılayan
organizma problemin bileşenleri arasındaki
ilişkileri bir arada algılayıp çözüm yollarını bir
süre düşündükten sonra çözüme aniden - bir-
denbire - bir anda - ansızın ulaşır. Başka bir
deyişle öğrenme içgörüsel şekilde, usavurarak
aniden ortaya çıkmaktadır. Bu noktada orga-
nizmanın geçmişteki bilgi birikiminden, dene-
yiminden de faydalandığı söylenebilir (Tanık,
2009). Nadide Nine'nin karşılaştığı Rfoblemi
çözüm yolu.içgörüsel öğrenmeye uygundur.

(Cevap E)

92. Öğrenmenin Genellemesi: Benzer durumlar-
da aynı tepkiyi vermek

Uyarıcı Genellemesi: Benzer uyarıcılara aynı
tepkiyi vermek

Tepki Genellemesi: Organizmanın gerçekleş-
tirildiği bir davranışın pekiştirilmesi halinde 'Bu
da pekiştirilir' umuduyla benzer yeni bir davra-
nışta daha bulunması

Bir organizmanın benzer durumlarda aynı
tepkiyi kullanması 'öğrenmepin genellemesi',
aynı tepkiyi benzer uyarıcılara vermesi 'uyarıcı
genellemesi' ve aynı pekiştiriciye ulaşabilmek
için benzer yeni tepkilerde bulunması 'tepki
genellemesi' olarak açıklanır.

(Cevap E)
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93. Thorndike'a göre pekiştirmenin etkisi yayıl-
maktadır. Bu nedenle bir davranış pekiştirildiği
zaman, pekiştirilen davranışın hemen yanında
durun ancak pekiştirme gibi bir amaç güdül-
meyen diğı;!r.. davranışlar da pekişmektedir.
Thorndike'ın aynı zaman bir uyarıcı ilkesi ola-
rak kullandığı bu duruma "etki yayılması" de-
nir. Thorndike'ın burada yaptığı uyarı "Hangi
davranışın pekiştirildiğine dikkat edilmesi" yö-
nündedir. Çünkü istenen bir davranışın hemen
yanında istenmeyen davranışlar da bulunabil-
mekte ve etki yayılması nedeniyle bunlar da
p_eKiş~bilm~kted·ir. -

(Cevap C)

94. Sınavda soruları ilk .sorudan son soruya doğru
çözmek ile son sorudan ilk soruya doğru çöz-
mek arasında sonucu etkileyebilecek anlamlı
bir farklılıktan söz edilmemiştir. Bu durumda
ortaya çıkan davranış (bundan sonraki sınav-
larda da aynı stratejiyi izleme) batıl bir davra-
nış olduğuna göre, tesadüfi pekiştirme söz ko-
nusudur.

(Cevap B)
ı.:
::;

95. Pekiştirme tarifeleri "sürekli" ve "aralıklı" tarife- ~
ler olmak üzere ikiye ayrılır. Aralıklı tarifeler ise ~
kendi içlerinde "değişken oranlı, değişken ara- ~
Iıklı, sabit oranlı ve sabit aralıklı" olmak üzere .::;~
dörde ayrılarak incelenir. Organizmanın ger- ci

UJ
çekleştirdiği her doğru davranışın ardından >-
pekiştirme yapılıyorsa "sürekli tarife" söz ko-
nusudur. Bu tarife ile davranış çok hızlı ka-
zandırılır. Yeni bir davranış kazandırılırken bu

"' '-U:ıtife etkili şekilde kullanılır. Değişken oranlı
tarifede ise, organizmanın kaçtrrcı davranışı-
nın ardından pekiştirileceği önceden kestirile-
mez. "Bazen üç, bazen beş, bazense yedi
davranışta bir" şeklide yapılan pekiştirmeler
değişken oranlıdır. Pekiştirme tarifelerinin te-
mel amacı, organizmayı yaşam boyu farklı şe-
killerde pekiştirmek değil, davranışı
pekiştireçten bağımsız hale getirmektir. Yani
bir süre sonra pekiştirme yapılmasa bile dav-
ranışın devam etmesini sağlamaktır. Davranış
sürekli tarife ile pekiştirildikten sonra aralıklı ta-
rifeye geçilmesinin temel nedeni, sürekli tari-
fenin sönmeye karşı çok dirençsiz olmasıdır.
Yani sürekli pekiştirilmiş davranışlar, pekiştir-
me işlemi sonlandırıldıktan sonra çok çabuk
söner. Aralıklı tarifeler, sürekli tarifeye göre
sönmeye karşı daha dirençlidir. Yani aralıklı
şekilde pekiştirilmiş davranışlar, pekiştirme iş-
lemi sonlandırıldıktan sonra bile uzun süre de-
vam eder. Bu da davranışa süreklilik kazandı-
rılmasıı:ıı sağlar.

(Cevap B)

96. Bandura'ya göre gözlem yoluyla öğrenme
sürecinin dört basamağı bulunmaktadır. Bu
basamaklar sırasıyla "Dikkat - Hatırlama -
Davranışa Dönüştürme - Güdüleme" şeklinde
karşımıza çıkar.

Bu durumda III ve iV numaralı basamakların
yeri değiştirildiğinde süreç doğru sıralanmış
olur.

(Cevap E)

97. Bir davranışın, cezanın etkisiyle gösterilme-
mesi "bastırma", pekiştirilmemesi nedeniyle or-
tadan kalkması "sönrne", pekiştirme devam et-
tiği halde tepkinin gözlenmemesi ise "alışma"
kavramlarıyla açıklanır. Bu durumda, öğrenci-
nin cezalandırıldığı için konuşmamaya başla-
ması "bastırma" ile açıklanrnahdır.

Benzer bile olsa, farklı durumlarda farklı tepki-
lerin ortaya konması ile "ayırt etme" kavramıy-
la açıklanır. Bu durumda, öğrencinin matema-
tik dersinde konuşmaması ancak diğer ders-
lerde konuşarak sınıfın düzenini bozmaya de-
vam etmesi ayırt ettiğini göstermektedir.

(Cevap A)

98. Kademeli Yaklaşma: Hedeflenmiş, istenilen
bir davranışı kazandırabilmek için, davranışın
daha basit davranış basarnaklanna bölünerek
öğretilmesidir. Bunu sağlamak için davranış
basarnaklanna ayrılan hedef davranış, her
doğru basamağın ardından pekiştirilir ve bir
üst basamağa geçilir. Pekiştirmeye, organiz-
manın yapmakta olduğu davranışlar arasın-
dan, hedef davranışa en yakın davranış belir-
lenerek başlanır (Tanık, 2009).

Öğretmenin öncelikle başlık cümlesinin nasıl
yazılması gerektiğini, destekleyici cümlelerin
nasıloluşturulacağını ve son olarak da sonuç
cümlesinin nasıl seçilmesi gerektiğini öğretir-
ken, süreç boyunca bu aşamaların her birinci
uygun davranışları pekiştirmesi, "kademeli
yaklaşma" yöntemi için uygundur.

(Cevap C)

99. Organizmanın bir davranışı gerçekleştirebile-
cek fiziksel ve bilişsel açıdan uygun donanıma
sahip olmasına "türe özgü hazıroluş" denir. Bir
primatın sahip olduğu gerek fiziksel gerekse
bilişsel donanım ile köpeklerin sahip olduğu
donanım aynı olmadığı için benzer eğilimler
köpeklere sunulsa bile sonuç alınamamakta-
dır.

----------------------~~------------------------
(Cevap C)



DENEME SINAVI EGiTiM BiLiMLERi

100. Bilgiyi işleme kuramına göre, üzerinde çok
sayıda çalışılan faaliyetler otomatikleşir ve
böylece bu davranışların yapılması, yeni öğre-
nilen davranışların yapılmasından daha kolay
hale gelir. Bir işlem otomatikleşince, bilgi ser-
bestçe bellekten tepki üreticiye gönderilir ve
böylece bireyin kontrollü hareketleri şeklinde
kendini belli eder. Bilginin otomatikleşmesi için
yapılan egzersizler sayesinde davranış, çok az
bilinçli çaba gerektirecek şekilde yapılmaya
başlanır. Özellikle duygusal durumlarda (he-
yecan, üzüntü, panik vb.) ortaya çıkan ve bire-
yin sahip olduğu bilqiyi dahi kullanmasını en-
gelleyen "bozucu etki" 'den etkilenmez. Bilgiyi
işleme kuramına göre açıklaması yapılan bu
durum "otomatik işleme" olarak tanımlanır.

(Cevap E)

101. Cezaya alternatif yöntemlerden biri de "gör-
mezden gelme" dir. Bu yöntem, istenmeyen
davranışın ilgi - dikkat çekmek için yapıldığı
durumlarda, cezaya alternatif en etkili süreç
olan sönmeyi sağlar. Edimsel koşullama süre-
cinde organizma aktif olduğu için, sönmenin S
hemen öncesinde "sönrne patlaması" olarak üz
adlandırılan, tepki miktarında geçici bir artış ~
gözlenebilir. Öğretmenin ilgisini çekebilmek ~
için derste sürekli yaramazlık yapan bir öğren- ~
cinin öğretmen tarafından görmezden gelin- @
mesi halinde, davranış sönme sürecine gire- r
cektir. Bu durumda görmezden gelme başla-
dığında tepki miktarı önce bir miktar artacak,
sonra azalacak ve sönecektir. Sadece (C) se-
çeneğinde belirtilen grafik bu koşula uymakta-
dır.

(Cevap C)

102. (A) seçeneğinde belirtilen durum refleks olup
herhangi bir öğrenme yaşantısı yoktur. (B) se-
çeneğinde ise gözlem yoluyla öğrenme ger-
çekleşmiştir. (C) seçeneğinde gizil (örtük) öğ-
renme, (D) seçeneğinde tepkisel koşullanma
gerçekleşmiştir. E seçeneğinde belirtilen du-
rumda, çocuğun okuduğu şiir çok beğenilince
ertesi gün şarkı söyleyerek beğeni kazanmaya
çalışması "tepki genellemesi" olarak karşımıza
çıkar. Tepki genellemesinde organizma bir
davranışta bulunduktan sonra pekiştirilir ve
"Bu da pekiştirilir" düşüncesiyle benzer yeni bir
davranış gerçekleştirir. Tepki genellemesi,
edimsel koşullanma başlığı altında incelenir.

(Cevap E)

....•

103. işlevlerine göre rehberlik:
• Uyum sağlayıcı rehberlik: Öğrencilerin

bulundukları ortama, çe~e ve d~
uyum sağlamaları-ıçmyapııacaKfi1zmetle-
rin işlevidir. Örneğin oryantasyön filZfTTeti-
ni~ uYUm-sağlayıcılıktır.

-. Yöneitici rehberlik: Öğrencilerin ilgi, yete-
nek ve ihtiyaçlarına öre gerek okul içi faa-
liyetlerde erekse e -itsel ve m e
daseçimler yapmalan a IffiCI o
tır:-:- u süre e ögrencilere yardlDlQ.
mek için bireyi tanıma teknikleri kullanillif.

• Ayarlayıcı rehberlik: Rehl:ıeı1
nin eğitim müfredatına yans -
n:ıeKfeCıTrJBUnedenle, egitiriliri pıania1i11a-
sında, müfre~

'masında \Le gelıştırılmesınde rehberfığin bu
işl~vı öııeııı kazaıııi ıakladıı .

• Gelistirici rehberlik: Çağdaş rehberlik anla-
yışının ön plana çıkmasıyla, rehberliğin bu
işlevi de giderek önem kazanmıştır. Bu iş-
lev, öğrencilerin, bulundukları gelişim dö-
nemlerinin özellikleri dikkate alınarak reh-
berlik hizmeti almalarını hedefler.

• Önleyici rehberlik: Gelecekte ortaya çık-
ması muhtemel sorunlar önceden tahmi
edilerek, önlem alıcı faaliyetler yapılmas
önleyici rehberliktir.

• Tamamlayıcı rehberlik: Rehberlik hizme1le-
ri, eğitim-öğretim hizmetlerinin tamamlayı-
cısıdır. Eğitim kurumlarındaki etki erin
rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmesi,
rehberliğin sunduğu bilgilerden faydaIan-
ması tamamlayıcı rehberliktir. Örneğin, öğ-
retmenlerin rehberlik alanıyla ilgili bilgilen-
dirilmeleri tamamlayıcı işlevdir.

• iyilestirici rehberlik: iyileştirici rehberlik,
öğrencide süregelen birtakım sorunları gi-
derilmesi için önemlidir. Ör'hegın Ozgu~en
pıöblemı yaşayan bir öğrenciye yapılacak
rehberlik hizmetinin işlevi iyileştiriciliktir.

• Krize müdahale: Krize müdahale işlevi,
aniden ortaya çıkan bir durumun ortadan
kaldırılması veya etkife;:ii1rnazalfılrrrasına
yöneliktir.

• Değerlendirme hizmetleri: Rehberliğin bir
i~ Rehberlik b~l-
8ireyi tanımatekniklen~tli
değerlendirmeler y-apmaktadır. Ancak bun-
lar yine bireye d~lacak şekilde kulla-
nılacak verilerdir. ---...,

(Cevap D)
104. Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin gelişim-

lerini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için ge-
rekli olan tüm faaliyetleri yürütür. Öğrencilere
bireyolarak saygı duymak, onların kendilerine
saygı duymasını sağlamak, eğitimin öğrenci
merkezli olmasının önemini vurgulamak ve
yaşama geçirmek ÖKH'nin amaçlarıdır. Birey-
sel farklılıkları yok saymak ise bu amaçlar içe-
risinde düşünülemez.

(Cevap E)

------------------------~~-------------------------
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105. Öğrencilerine saydamlık ilkesine göre davra-
nan bir öğretmen hislerini içtenlikle dile getirir.
Ben dilini kullanır. "D" seçeneğinde de olduğu
gibi üzüntüsünü ve düşüncelerini ifade eder.

(Cevap D)
106. lll., LV.ve Vi. Maddeler kendini gerçekleştiren

bireyin özelliklerini yansıtmamaktadır. Kendini
gerçekleştirmiş birey; yaşadığı hayatın önüne
geçebilen, yeni ya~antılara açık bireydir.
Geçmişten koprnakta, güçlük çekmez. Tam.
tersine geçmişte yaşadıkları onun iyi deneyi-
midir ve gelecek için hayalleri, umutları ve he-
defleri vardır. Bu kişilerin kendilerine olan
inançları ve güvenleri ta~dır. Dolayısıyla çev-
relerini de olumlu bir şekilde algılayabilir, gü-
ven duygusunu ve iyi niyetini korur.

(Cevap E)
107. Rehberlik uygulamaları 1906'da Eli Weaver'in

"Meslek Seçme" kitabının yayınlamasının ar-
dından Frank Parsons Boston'da açtığı mes-
lek bürosuyla başlamıştır. 19. Yüzyıl sonların-
da ve 20. Yüzyıl başlarında Avrupa ve Ameri-
ka'da büyük toplumsal değişimler yaşanmıştır.
Kapitalist üretim biçiminin yaygınlaşmasıyla S
birlikte, farklı iş alanlarında çalışacak "meslek" ~
sahibi bireylere ihtiyaç duyulmaya başlanmış- ~
tır. Yoğun ekonomik ve toplumsal değişimlerin :2
yaşandığı bu dönemde de bilimsel çalışmalar :g
da aynı şekilde hız kazanmıştır. Bir yandan fij
sosyoloji bilimi adını duyurmaya ve popüler- >-
leşmeye başlamıştır diğer yandan da psikoloji
insan davranışlarının kökenine inmeye çalış-
maktadır. Böyle bir toplumsalortamda tüm
bunlara ışık tutan aydınlanmacı felsefenin et-
kisiyle rehberlik toplum hayatında bireylerin
mesleki gelişimleriyle başlayarak ortaya çık-
mıştır. Ancak önemli olan ayrıntı, farklı mes-
lekler, iş kolları, fabrikalar, farklı yapılardaki ve
yeteneklerdeki bireylere ihtiyaç duymaktadır.
Dolayısıyla rehberliğin yapmaya çalıştığı, bi-
reyleri aynılaştırmak değil, onların bireyolarak
yaşamda bir yer edinmelerine yardımcı olabil-
mektir.

(Cevap C)
108. Rehberlik hizmetlerinin il düzeyindeki örgüt-

lenmesindeki en önemli birim Rehberlik ve
Araştırma Merkezi müdürlüğüdür. Bu merkez,
rehberlik hizmetlerinin il düzeyindeki yürütül-
mesinden sorumludur. Merkez müdür yardım-
cıları arasında iş bölümü yapar, bölümlerin ça-
lışmalarını izler, merkez komisyonuna başkan-
lık eder ve merkezin çalışma alanında bulunan
eğitim-öğretim kurumlarının PDR hizmetlerinin
düzenlenmesi için gerekli çalışmaların plan-

Ianmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Ayrı-
ca, okullarda bu alanda hizmet verecek uzman
sayısı yeterli olmadığında, hizmetlerin yürü-
tülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine
katılır.

(Cevap D)
109. PDR hizmetlerinin pek çok işlevi vardır. Ancak

hizmet türleri ve işlevleri düşünüldüğünde tüm
bunları birbirinden ayrı düşünmek olanaksız-
dır. Her işlev, hizmetlerin tamamlayıcısı ve
onun neden yapıldığının ifadesidir. Parçada
Meral Hanım, okula ilk atandığında hem araş-
tırma değerlendirme çalışması yürütür hem de
müşavirlik. Yaptığı hizmetlerden elde ettiği bil-
giler ışığında da PDR programının ve ders
programının öğrencilerin gelişim düzeylerine
uygun hale getirilmesi çalışmalarını başlatır.
Bu yönüyle yapılan hizmetler ayarlayıcılık işle-
vini işaret etmektedir.

(Cevap C)
110. Psikodrama, sosyodrama ve oyun terapisi,

drama teknikleri olarak adlandırılmaktadır.
Genelolarak psikodramanın amacı, kişilerin
her türlü psikolojik gerçekliklerine dair objektif
bir bakış açısı geliştirebilmelerine "farkındalık"
oluşturabilmelerine yardım etmektir. Bu şekil-
de psikolojik sağlıklarını koruyabilmeleri konu-
sunda hem önleyici hem de geliştirici bir tutum
oluşturulmasında etkin bir alan yaratılır.
Sosyodrama da psikodrama gibi bir Gestalt
tekniğidir. Bireylerin toplumsal alanda sahip
oldukları rollerle ilişkili tutumları üzerinde duru-
lur. Bu teknikle birey yaşadığı rol çatışmaları
konusunda farkındalığını geliştirebilir, toplum
ve bireyarasında yaşanan gerilimler konusun-
da hem önleyici hem de bunları olumlu yönde
değiştirebilecek bir algıya ulaşabilir. Oyunlar
ise çocuğun ilk sosyalleştiği toplumsal alanlar-
dır. Yeteneklerini ve ilgilerini ortaya çıkarma
konusunda vazgeçilmezdir. Oyun terapisiyle
amaçlanan çocukların kendilerini keşfedebil-
meleri, değerlendirebilmeleri, çevrelerini ta-
nımlayabilmeleri, sorumluluk alabilmeleri ve
sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.
Buna göre, sosyodrama, psikodrama ve
oyunterapisinin ortak amaçları bireyde içgörü
ve farkındalık oluşturabilmektir.

(Cevap C)
111. Hümanist yaklaşım bireye değerli, biricik ve

saygı değer olduğunu hissettirmeyi amaçlar.
Rogers ve Maslow tarafından geliştirilen bu
yaklaşım bireyin temel ihtiyaçlardan başlaya-
rak kendini gerçekleştirmeye uzanan süreçte
yaşayabileceği kırılmalara işaret eder.

---------------------------~~------------------------
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100. Bilgiyi işleme kuramına göre, üzerinde çok
sayıda çalışılan faaliyetler otomatikleşir ve
böylece bu davranışların yapılması, yeni öğre-
nilen davranışların yapılmasından daha kolay
hale gelir. Bir işlem otomatikleşince, bilgi ser-
bestçe bellekten tepki üreticiye gönderilir ve
böylece bireyin kontrollü hareketleri şeklinde
kendini berli eder. Bilginin otomatikleşmesi için
yapılan egzersizler sayesinde davranış, çok az
bilinçli çaba gerektirecek şekilde yapılmaya
başlanır. Özellikle' duygusal durumlarda (he-
yecan, üzüntü, panik vb.) ortaya çıkan ve bire-
yin sahip olduğu bilgiyi dahi kullanmasını en-
gelleyen ~bozucu etki'rden etkilenmez. Bilgiyi
işleme kuramma göre açıklaması yapılan bu
durum "otomatik işleme" olarak tanımlanır.

. (Cevap E)

101. Cezaya alternatif yöntemlerden biri de "gör-
mezden gelme" dir. Bu yöntem, istenmeyen
davranışın ilgi - dikkat çekmek için yapıldığı
durumlarda, cezaya alternatif en etkili süreç
olan sönmeyi sağlar. Edimsel koşullama süre-
cinde organizma aktif olduğu için, sönmenin S
hemen öncesinde "sönme patlaması" olarak öz
adlandırılan, tepki miktarında geçici bir artış ~
gözlenebilir. Öğretmenin ilgisini çekebilmek ~
için derste sürekli yaramazlık yapan bir öğren- :g
cinin öğretmen tarafından görmezden gelin- @
mesi halinde, davranış sönme sürecine gire- >-
cektir. Bu durumda görmezden gelme başla-
dığında tepki miktarı önce bir miktar artacak,
sonra azalacak ve sönecektir. Sadece (C) se-
çeneğinde belirtilen grafik bu koşula uymakta-
dır.

(Cevap C)

102. (A) seçeneğinde belirtilen durum refleks olup
herhangi bir öğrenme yaşantısı yoktur. (B) se-
çeneğinde ise gözlem yoluyla öğrenme ger-
çekleşmiştir. (C) seçeneğinde gizil (örtük) öğ-
renme, (D) seçeneğinde tepkisel koşullanma
gerçekleşmiştir. E seçeneğinde belirtilen du-
rumda, çocuğun okuduğu şiir çok beğenilince
ertesi gün şarkı söyleyerek beğeni kazanmaya
çalışması "tepki genellemesi" olarak karşımıza
çıkar. Tepki genellemesinde organizma bir
davranışta bulunduktan sonra pekiştirilir ve
"Bu da pekiştirilir" düşüncesiyle benzer yeni bir
davranış gerçekleştirir. Tepki genellemesi,
edimsel koşullanma başlığı altında incelenir.

(Cevap E)

103. işlevlerine göre rehberlik:
• Uyum sağlayıcı rehberlik: Öğrencilerin

bulundukları ortama, çe'!!.!!'ie ve d~
uyum sağlamaları-ıçı'nyapııaeaınıızmetle-
rin işlevidir. Örneğin oryantasyoh nlZfTTeti-
ni~ urum sağlayıcılıktır.

. • Yöneitici rehberlik: Öğrencilerin ilgi, yete-
nek ve ihtiyaçlarına göre gerek okul içi faa-
liyetlerde-erekse e v itsel ve e i

da seçimler yapmaları a ardımcı ol ak-
tır. u süre e ögrencilere yard~ olabil-
mek için bireyi tanıma teknikleri kullanılır.

• Aya rıay ı-e-ırelmeflik: Rehberlik hizmetleri-
nin eğitim müfredatına yansıması gerek-
n:ıeRreCiTrJBUnedenle, egıtımın planlanma-
sında, müfre~n-

'masında \Le gelıştırılmesınde rehberliğin bu
işl~ öııeııı kazarııııaktadıı. .

• Geliştirici rehberlik: Çağdaş rehberlik anla-
yışının ön plana çıkmasıyla. rehberliğin bu
işlevi de giderek önem kazanmış r. Bu iş-
lev, öğrencilerin, bulunduklan 9 . -
nemlerinin özellikleri dikkate alı
berlik hizmeti almalarını hedefler.

• Önleyici rehberlik: Gelecekte ortaya çık-
ması muhtemel sorunlar önceden tahmin
edilerek, önlem alıcı faaliyetler yapılması
önleyici rehberliktir.

• Tamamlayıcı rehberlik: Rehberlik hizmetle-
ri, eğitim-öğretim hizmetlerinin tamamlayı-
cısıdır. Eğitim kurumlarındaki etkinliklerin
rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmesi,
rehberliğin sunduğu bilgilerden faydaIan-
ması tamamlayıcı rehberliktir. Örneğin, öğ-
retmenlerin rehberlik alanıyla ilgili bilgilen-
dirilmeleri tamamlayıcı işlevdir.

• iyileştirici rehberlik: iyileştirici rehberlik,
öğrencide süregelen birtakım sorunları gi-
derilmesi için önemlidir. Örnegın ozglNen
pıöOleml yaşayan bir öğrenciye yapılacak
rehberlik hizmetinin işlevi iyileştiriciliktir.

• Krize müdahale: Krize müdahale işlevi,
aniden ortaya çıkan bir durumun ortadan
kaldırilması veya etkileriiliil- ai8lfıfrrrasına
yöneliktir.

• Değerlendirme hizmetleri: Rehberliğin bir
işlevi değildir. Rehberlik bireyler ha"Rkmcla.--
bireyi tanıma-tekniklerInmIŞıgmclaçeŞ'itli
değerlendirmeler yapmaktadır. Ancak bun-
lar yine bireye da~laqık şekil~kulla-
nılacak verilerdir.

(Cevap D)
104. Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin gelişim-

lerini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için ge-
rekli olan tüm faaliyetleri yürütür, Öğrencilere
bireyolarak saygı duymak, onların kendilerine
saygı duymasını sağlamak, eğitimin öğrenci
merkezli olmasının önemini vurgulamak ve
yaşama geçirmek ÖKH'nin amaçlarıdır. Birey-
sel farklılıkları yok saymak ise bu amaçlar içe-
risinde düşünülemez.

(Cevap E)

------------------------~~---------------------------
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Rogers ise benlik kuramına işaret etmektedir.
Bireyin benlik algısı ne kadar kuvvetliyse kendi
içinde yaşayacağı çatışmalar da o derece aza-
lacaktır. Eğer birey, kendini yönlendirebilir ve
iç denetimli olabilirse, kendini gerçekleştirme
sürecinde ilerleyebilecektir. Amaç, bireyin gizil
güçleriniortaya çıkarabilmektir.

(Cevap E)

112. Eylül'ün anlattığı hikayeye bakıldığında yaşa-
nan durumun Eylül'ün üzerinde yoğun etkileri
olacağı görülmektedir. Bu durumda Eylül'e
uzun- bir dönem boyunca sunulması gereken
rehberlik" hizm~ti psikolojik danışmadır. Bu
hizmetin amacı Eylül'ün yaşadığı durumun et-
kilerinden sıyrılabilmesine yardırncı olmak ol-
duğuna göre işlevi, çarebuluculuktur. Annesiy-
le yapılacak görüşme de bu anlamda önemli-
dir. Annesi Eylül'ün genel durumu hakkında
bilgilendirilmeli ve psikolojik danışmanla işbir-
liğine başlamalıdır. Bunun için verilecek hiz-
met, müşavirliktir. Yine, verilen hizmet bu du-
rumun etkileriyle ilişkili olduğu için işlevi
çarebuluculuktur.

(Cevap C) ~::;
113. Akılcı-duygusal yaklaşım, bireyin belirli kanıtla- ~

ra dayanmayan düşüncelerinin, değişmesi, ~
daha gerçekçi ve yapıcı olması konusunda uğ- :2

raşır. Amaç bireyin yaşam kalitesini düşüren :g
"hatalı" düşüncelerinden sıyrılabilmesidir. Di- fii
ğer bir deyişle bireyin çeşitli duygusal çatışma- r
ları, tutarsızlıkları ve çelişkileri mantıklı bir bi-
lince sahip olmamasından kaynaklanır. Bu şe-
kilde düşünen bireyler de yaşamda sürekli bir
sorun algısıyla yaşamaya meyilli durumda
olurlar.

(Cevap E)

114 .' Problem tarama listesi, eğitim-öğretim kurum-
larında öğrencilerin başarılarını olumsuz yön-
de etkileyen sorunları tespit etmek amaçlı kul-
lanılır. Böylelikle tespit edilen problemler rşı-
ğında gerek rehberlik programlarına yön verilir
gerekse okul öğretim programlarında psikolojik
sağlıkla ilgili dersler konabilir. Çünkü problem
tarama listeleri, her okulun kendi özgün koşul-
larına uygun olarak hazırlanır.

(Cevap D)

115. Empati, bireyin kendisini kısa bir süreliğine
karşı tarafın yerine koyarak yaşadıklarını an-
lama çabasıdır. Soruda E seçeneğindeki ifade
de sınıf rehber öğretmeni öğrencisine o anda
ihtiyacı olan empatiyle yaklaşmayı başarmak-.."
tadır.

(Cevap E)

116. Gelişim sağlayıcı işlev, öğrencilerin eğitim
süreci boyunca okul ve okul dışı faaliyetlerinin
onların hazırbulunuşluklarına uygun olması
gerektiğini savunur. Gelişimsel rehberlik anla-
yışı bağlamında ortaya çıkan bu işlevokul psi-
kolojik danışma ve rehberlik programının en
önemli unsurudur.

(Cevap C)

, 117. Tanımı yapılan bireyi tanıma tekniği
psikodramadır. Psikodrama, "bireyin, grup sü-
reci içinde kendini anlaması, tanıması ve ge-
rekirse de sağaitım amaçlı olarak davranış
değiştirmesidir.

(Cevap E)

118. "Bitirilmemiş işler" kuramı Gestalt kuramının
bir parçasıdır. Bu kuram, bireye ve onun ya-
şamına bütüncül yaklaşır. Yaşamda birey ta-
mamlayamadığı duygularla ilerlemeye çalışır-
sa bu duygular onda dengesizlik yaratacaktır.
Bu durum da psikolojik sağlığın bozulmasına
neden olacaktır. Bu nedenle birey, bu engel-
lenme duygusundan sıyrılıp kendisini ifade
edebilmelidir. Seçeneklerin geri kalanlarının
tümü davranışçı yaklaşımda kullanılan teknik-
lerdir. Bu tekniklerin hepsi belirli davranış
örüntüleri ve pekiştirmeler eşliğinde şekillen-
dirmeler için kullanılırken, "bitirilmemiş işler"
bireyin kendi yaşantısında yaşayacağı bir ta-
mamlanmışlık duygusu kazandırmak amaçlı-
dır.

(Cevap C)

119. Soruda A, B, D ve E seçenekleri okul müdürü-
nün görevleri iken C seçeneği okul rehber öğ-
retmeninin görevleri arasında yer alır.

(Cevap C)

120. Danışman, kendisine anlatılan öyküde da nı-
şanın kendi duyguları ve yaptıkları arasındaki
çelişkiyi görerek danışanın bu durumla yüz-
leşmesini sağlamak istemiştir. Psikolojik da-
nışma süreci sadece dinleyen-dinlenen ilişkisi
değildir. Danışman, danışana geribildirim ver-
diği ölçüde danışan da bu sürecin daha çok
içine girebilecek ve kendini daha rahat ve içten
ifade edebilecektir.

(Cevap E)

------------------------~~-----------------------


