
1. Bu soruyu cevaplamak için geliþim psikolojisi ile ilgilii

kavram ve ilkeleri bilmek gerekmektedir. Bu ilke ve

kavramlar gözönüne alýndýðýnda A, B, C ve D

seçeneklerinde verilen ifadeler doðrudur. Ancak; E

seçeneðinde verilen ifade geliþimin ilkelerinden bir

olan “Geliþim süreklidir ve belli aþamalarda gerçek-

leþir” ile açýklanabilir. Her birey bu geliþim dönem-

lerini belli bir hiyerarþik sýrayla izlemek zorundadýr.

Yani bir dönemin özellikleri kazanýlmadan diðer

dönemlere geçiþ saðlanamaz. Her dönem için

kendinden önce gelen dönem bir ön koþul

niteliðindedir. Yalnýzca bu dönemlerin özelliklerinin

bireylerde görülme zamanlarý deðiþebilir. Ancak her

birey için bu dönemler evrenseldir ve sýrasý

deðiþmez niteliktedir.

Cevap  E

2. Sosyalleþme, bireylerin toplum içerisinde benimsen-

miþ olan davranýþ kalýplarýný içselleþtirmesi ve

topluma ait bir kiþi durumuna gelmesidir.

Sosyalleþme süreci, annenin bebeðine gösterdiði

sevgi ve onunla kurduðu iliþki biçimine göre þekillen-

meye baþlar. Çocuklarýn yürümeye ve konuþmaya

baþlamayýsýyla birlikte arkadaþlarýyla oynadýklarý

oyunlara baðlý olarak sosyal çevreleri geniþler. Okul

döneminde ise bu sosyalleþme görevi daha çok

öðretmenlere düþer ve öðretmenler öðrenciler

tarafýndan model alýnýr. Sosyalleþme belli bir

dönemde gerçekleþen ya da tamamlanan bir durum

deðil, yaþam boyu devam eden bir süreçtir.

Cevap:  D

3. Freud'un geleneksel psikanalitik kuramýný göz önüne

aldýðýmýzda A, B, D ve E þýklarýnda yer alan ifadeler

doðrudur. C þýkkýný inceleyecek olursak;

Ego, kiþiliðin gerçeklik ilkesine göre hareket eden ve

idi engelleyen bir yapý ile çalýþýr. Ego, id ile dýþ dünya

arasýndaki denge öðesidir. Ýd'den gelen doyum ve

haz ilkesine (birincil süreçler), ego gerçeklik ilkesi ile

cevap verir. Yani Ego birincil süreçler aracýlýðýyla

çalýþmaz aksine bunlarý dengede tutmaya çalýþýr.

Cevap  C

4. Piaget’e göre somut iþlemler döneminde yer alan bir

çocuk karþýlaþtýðý olaylar ve nesneler hakkýnda

somut mantýksal akýl yürüterek düþünür. Soruda

Esra annesinin kullanmýþ olduðu “dilimde tüy bitti”

deyimini gerçek yani somut anlamýyla düþünmüþtür.

Bu deyime yüklenilen soyut yeni mecazi anlamý

henüz somut iþlemler döneminde olduðu için Esra

anlayamamýþtýr.

Cevap:  E
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5. Kohlberg’e  göre  ahlaki  geliþim  evreleri:

Soruda bu evrelere iliþkin doðru ifadenin sorulduðu

seçenek E dir. Toplumsal sözleþme eðiliminde,

bireylerde “Toplumda herkes sorumluluðunu yerine

getirmelidir” düþüncesi görülür.

Cevap:  E

6. Soruda yer alan paragrafa göre Esra'nýn önceleri
kalemi dik ve düzgün tutamýyorken daha sonra dik
ve düzgün tutabilmesi "olgunlaþma", okuyup
yazabilmek istemesi ve okula hevesle gitmesi
"hazýrbulunuþluk", geçirilen yaþantýlar sonucu
okuyup yazabilmeye baþlamasý "öðrenme"dir.
Esra'nýn en baþta okuyup yazamýyor iken en son
aþamada artýk okuyup yazabilmesi bize bir deðiþimin
olduðunu göstermektedir. Paragrafta "büyüme"
kavramýna iliþkin ise herhangi bir bilgi verilmemiþtir.
Cevap  C

7. Piaget’e göre, ahlak geliþimi iki evrede gerçekleþir:
1. Ahlaki gerçeklik
2. Ahlaki özerklik
Ahlaki gerçeklik döneminde; bir eylem görünürdeki
sonuçlarýna göre deðerlendirilir. Davranýþýn gerisin-
deki neden ve niyet dikkate alýnmaz. 
Özerklik döneminde ise, davranýþýn nedenlerine ya
da niyete bakýlýr. Davranýþýn iyi ya da kötü olmasý,
altýnda yatan niyete baðlýdýr.
Soruda verilen örnek olaylarý deðerlendirirken,
Burak’ý Melis’ten daha fazla yumurta kýrdýðý için daha
suçlu bulan bir çocuk, davranýþýn görünürdeki
sonuçlarýna göre bir deðerlendirme yapmýþ olur. Bu
nedenle cevap “Ahlaki gerçeklik” olmalýdýr.

Cevap:  A

8. 1,5 yaþýnda olan bir çocuðun evcilik oynamak için

bebeðe ihtiyaç duymasý onda henüz sembolik

düþünme, zeka ya da buna baðlý olarak oluþan sem-

bolik oyun özelliklerinin henüz kazanýlamamýþ

olmasýna baðlýdýr. Bu özellikleri kazanamayan bir

çocuk Piaget’e göre duyusal-motor dönemde bulun-

maktadýr.

Cevap:  E

Not: Soruda verilen son üç seçenek (araçsal

amaç, akran kanýsý ahlaký, itaat ve ceza)

Kohlberg’in ahlaki geliþim kuramýnýn

evreleridir.

I.  Düzey
Gelenek  Öncesi

Baþkalarýnca geliþtirilmiþ kurallarýn
varlýðýnýn tam olarak kavrana-
madýðý 10 yaþlarýna kadar süren,
benmerkezci ahlak yaklaþýmý
görülür.

1.Dönem:  Ýtaat  ve  ceza
eðilimi  /  Cezadan  kaçýnma
ve  boyun  eðme(Heteronom
Ahlak)

Otoriteye mutlak uyum söz
konusudur. Yani otoriteye körü
körüne baðlýlýk vardýr ve ceza
almamak için otoritenin kurallarýna
uyulur. “Kuvvetli olan kazanýr”
düþüncesi vardýr.

2.Dönem:  Saf  çýkarýcý  eðilim
(Araçsal  amaç  /  Pazar
ahlaký  /  Bireyselcilik)

Bireysel ihtiyaçlar ve çýkarlarý
karþýlamak; buna ulaþmak için
diðer bireylerin de çýkarlarýný
dikkate almaya dayanan düþünme
biçimi görülür. Temel güdü
gereksinimlerin karþýlanmasýdýr.

II.Düzey
Geleneksel

Baþkalarýnýn beklentilerine ve
toplumsal göreneklere uygun
davranýþlar göstermeye dayanýklý bir
ahlak anlayýþýdýr.

3.Dönem  :Ýyi  çocuk  eðilimi
-  Baðlýlýk  ve  kiþiler  arasý
uyum  /  Akran  kanýsý  ahlaký

Karþýlýklý kiþiler arasý beklentiler
davranýþlara yön verir. Birey
tanýdýklarýnýn ve yakýnlarýnýn ken-
disinden beklentilerini gerçek-
leþtirme ve “iyi niyetli” olma
düþüncesindedir.

4.Dönem:  Yasa  ve  düzen
eðilimi  /  Toplumsal  sistem
ve  vicdan

Temel güdü, “toplumsal düzeni
korumak” týr. Doðru; bireyin temel
ihtiyaçlarýný karþýlamasý, toplumsal
düzeni koruma ve toplumun ve
grubun refahý doðrultusunda
davranmaktýr.

III.  Düzey
Gelenek  Ötesi

Toplumsal düzene iliþkin kurallarýn
ve yasalarýn da ötesinde, evrensel
insani deðerlere uygun
davranýþlar gösterebilmeye iliþkin
bir ahlak anlayýþý hakimdir.

5.Dönem:  Sosyal  anlaþ-
malara  ve  yasalara  uyma
eðilimi  (toplumsal
sözleþme)

Doðru; toplumun temel hak ve
deðerlerini, temel hukuk kural-
larýný, grubun kanunlarý ile çeliþse
bile korumaktýr. Ýnsanlarýn farklý
düþünce ve deðerleri taþýyabile-
ceklerini bilerek, bu göreceli
deðerleri korumak gerekir.
“Toplumda herkes sorumluluðunu
yerine getirmelidir.” düþüncesi
geliþir.

6.Dönem:  Evrensel  ahlak
ilkesi

Ýnsan haklarý ve evrensel deðerler
temel ölçüdür. Kurallar insanca
yaþamak için konulur. Hak ve
adalet, özgürlük kavramlarý
çerçevesinde doðru ve yanlýþlarý
birey belirler.

2

EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ

Deneme Sýnavý-1 Çözümlemeleri



9. 5 yaþýna gelen bir çocuðun baþka bir nesneyi evcilik

oyununda bebek olarak kullanabilmesi onda sembo-

lik düþünme, zeka ve oyun özelliklerinin kazanýlmýþ

olduðunu gösterir. Piaget’e göre bu özelliklerin

kazanýldýðý dönem iþlem öncesi dönemdir. Ayrýca

iþlem öncesi dönemdeki bir çocuðun bir nesneyi

baþka bir nesne yerine kullanabilmesi ise bu döne-

min sembolik oyun özelliðiyle açýklanabilir.

Cevap:  A

10. Ergenlik dönemiyle ilgili bazý araþtýrma sonuçlarýna

göre, aþaðýdaki bilgilere ulaþýlmýþtýr.

• Ergenlik döneminde anne baba ile olan çatýþ-

malarýn artmasý beklenir.

• Ergenlikte gençler, baðýmsýzlýklarýný bulmaya

çalýþýr ancak bunu yaparken ailelerinin

desteðine de ihtiyaç duyarlar.

• Ergenliðe erken girmenin erkekler için olumlu,

kýzlar için olumsuz sonuçlarý olabileceði

görülmüþtür.

• Gençlerin anneleri ile babalarýndan daha çok

konuþtuklarý, sorunlarý için anneye daha sýk

baþvurduklarý görülmüþtür.

• Anne ve babalarla iliþkilerin çocuklarýnýn

kiþiliðini farklý biçimlerde etkilediði görülmüþtür.

Babayla iliþkinin erkek çocuk için önemli

olduðu görülmüþtür.

• Ergenlikte arkadaþ iliþkileri ön plana çýkar.

• Erkeklere kýyasla, kýzlarýn arkadaþlarý ile daha

çok sýr paylaþtýklarý ve onlarý daha çok sevdik-

leri görülmüþtür.

• Ergenlikte yalnýzlýk duygusu, ana baba ve

arkadaþlýk iliþkilerinden etkilenecektir. 

Cevap:  D

11. Benmerkezci düþünme biçiminde çocuk olaylarý

baþkalarýnýn bakýþ açýsýna göre deðerlendirebilecek

biliþsel düzeyde deðildir. Çocuk kendi gördüðünün,

duygu ve düþüncelerinin baþkalarýnda da ayný

olduðunu, diðer bireylerinde olaylarý kendisi gibi

algýladýðýný düþünür. Sorudaki çocuk ise anne ve

babasý arasýnda geçen konuþmalarý yalnýz ken-

disinin duyduðunu düþünerek bu konuþmalarý bir

diðerine aktarmaktadýr. Bu durum benmerkezci

düþünme biçimiyle açýklanabilir. 

Cevap:  D

12. Erikson’a göre 0 – 1 yaþ bebeklerin güven duy-
gusunu kazanmalarý için önemli bir dönemdir. Bu
dönemde bebekler temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanma
düzeyine göre güven ya da güvensizlik özelliklerini
kazanýrlar. Annenin çocuða bakýmý, ilgisi ve sevgisi
güven duygularýnýn oluþmasýný saðlar. Anne bebeði-
ni yeterince besler, sevgi ve ilgi gösterirse bebekte
güven ve umut duygularý geliþir. Tam tersi bir durum-
da ise bebekte güvensizlik duygularý oluþur. Soruda
bebek kliniðe terk edildiði için gereksinimleri anne
tarafýndan karþýlanamamýþ ve bebekte güvensizlik
duygusu oluþmuþtur. Yani bebek güven duygusunu
kazanamamýþtýr.
Cevap:  B

13. Klasik koþullanma,  baþlangýçta nötr(iliþiksiz) olan bir
uyaranýnýn, geçirilen yaþantýlar sonucu koþullu
uyarýcý haline gelmesi durumudur. Soruda yassý
solucanlardan birine önce ýþýk ve hemen arkasýndan
zayýf bir elektrik þoku verilerek solucanýn ýþýk
uyaranýna karþý daha önceden vermediði büzüþme
tepkisini vermesi klasik koþullanma yoluyla öðren-
meye örnektir.
Cevap:  D

14. Güdü, organizmayý harekete geçiren güçtür.
Davranýþa kaynaklýk yapan iki çeþit güdülenmeden
söz edilir. Bunlar içsel güdülenme ve dýþsal güdülen-
medir. Ýçsel güdülenmede bireyi davranýþa geçiren
güç onun kendisindendir. Baþarý ve baþarýsýzlýklarýna
bireyler içsel yükleme yaparlar. Bu sebeple bir
öðrencinin bir þeyler öðrenmekten zevk aldýðý için
çeþitli kitaplar okumasý içsel güdülenmeye örnektir.
Dýþsal güdülenmede ise bireyi davranýþa geçiren
güç dýþarýdan kaynaklýdýr. Bireyi harekete geçirmek
için bir baþkasýnýn onu cesaretlendirmesi ve
harekete geçirmesi gerekmektedir. Bu sebeple ödül
alma veya cezadan kaçma için harekete geçmek ve
anne babanýn gözünde iyi bir evlat olmak amacýyla
eve zamanýnda gelmek dýþsal güdülenmeye örnektir.
Ayrca güdülenme orta düzeyde olmalýdýr. Yüksek ya
da düþük güdülenme baþarýyý olumsuz yönde etkilerken,
orta düzeyde bir güdülenme baþarý düzeyini artýrýr.
Cevap:  C
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15. Ýleriye ket vurma, önceki öðrenmenin yeni öðren-
meyi karýþtýrmasý ve zorlaþtýrmasýdýr. Soruda odasýn-
da yapmýþ olduðu yeni düzenlemelerle birlikte
eþyalarýnýn yerlerini deðiþtiren bireyin bu eþyalarýný
önceki yerlerinde aramasý yeni öðrenmesine ket vur-
duðu için ileriye ket vurmaya örnektir.
Cevap:  D

16. Edimsel koþullanma organizmanýn göstermiþ olduðu
bir davranýþýn pekiþtirilerek tekrar gösterilme ihtima-
linin artýrýlmasýdýr. Bu koþullanmanýn en önemli ve
belirleyici özelliði davranýþýn sonuçlarý tarafýndan
kontrol edilmesidir. Eðer davranýþýn sonucu doyumla
sonuçlanýrsa bu davranýþ tekrar edilir, davranýþýn
sonucu doyumla sonuçlanmazsa yani pekiþtir-
ilmezse söner. Soruda Melike’nin paten yapma
davranýþýnýn sonucu olumlu olmadýðý için yani paten
yapma davranýþý pekiþtirilmediði için edimsel koþul-
lanmanýn ilkelerine göre buz patenine gitme
davranýþýnýn devam etmemesi, sönmesi beklenir.
Cevap:  C

17. Biliþsel öðrenme kuramlarýna göre öðrenme, doðru-

dan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Öðrenme

zihinde meydana gelen zihinsel süreçlerle açýklanýr.

Ayrýca biliþsel yaklaþým uyarýcýnýn birey tarafýndan

algýlanmasýndan itibaren bireyde meydana gelen

içsel süreçler ve öðrenmeye etki eden kiþisel özellik-

lerle ilgilenir. Bu nedenle seçeneklerde yer alan

"davranýþlarýn deðiþtirilmesi için çevrenin düzenlen-

mesi,insan öðrenmesi ile diðer canlýlarýn öðren-

mesinin benzerliði seçenekleri biliþsel öðrenme yak-

laþýmý ile ilgili deðildir.

Cevap:  D

18. Genelleme, benzer uyarýcýlara ayný tepkinin gös-

terilmesidir. Soruda öðrencinin her ders çýkýþýnda

öðretmeninin yanýna giderek konuyla ilgili sorular

sorma davranýþýný daha sonra diðer öðretmenlerine

de göstermesi uyarýcý genellemesine örnektir.
Cevap:  B

19. Olumlu aktarma, bir alanda öðrenilmiþ bilgi ve

becerilerin bir baþka alandaki bilgi ve becerilerin

öðrenilmesini desteklemesi ve kolaylaþtýrmasýdýr.

Yani olumlu aktarma önceki öðrenmelerin daha son-

raki öðrenmeleri kolaylaþtýrmasý durumudur. Soruda

resim bölümünde okuyan Serpil’in daha sonra

katýldýðý kursta öðrendikleri sayesinde resim çalýþ-

malarýný daha kolaylýkla yapabilmesi olumlu aktar-

maya örnektir.
Cevap:  C

20. • Deðiþken oranlý pekiþtirme tarifesinde,

pekiþtireç her defasýnda farklý sayýda davranýþ

ortaya konduktan sonra verilir. Yani, kaç

davranýþa pekiþtireç  verileceði belli deðildir.

• Soruda psikolog, hastasýnýn kendisini belli

saatler içerisinde aramasýný istemekle birlikte,

hastasý geç vakitlerde aradýðýnda bazen 3,

bazen 5 aramadan sonra aramalarý cevap-

lamýþtýr. Hastanýn belirtilen zamanlarýn dýþýnda

psikoloðu arama davranýþýný sürdürmesinin

nedeni, kaç davranýþtan (aramadan) sonra

pekiþtireç verileceðinin (aramanýn cevaplan-

masý) belli olmamasýdýr.

• Deðiþken oranlý pekiþtirme, en etkili

pekiþtirme tarifesidir. Bu pekiþtirme türünde

davranýþ uzun süre devam eder. Çünkü birey

tahmin edilemeyen sayýda davranýþý göster-

dikten sonra pekiþtirilir. 

Cevap:  D

Not: Deðiþken zaman aralýklý pekiþtirme tari-
fesinde pekiþtirecin ne zaman verileceði belli
deðildir. Örneðin; öðretmenin öðrencilere verdiði
ödevleri bazen iki, bazen üç haftada bir kontrol
etmesi.Sorularda pekiþtirecin verildiði zamana
vurgu yapýlmýþsa zaman aralýklý pekiþtirme; kaç
davranýþtan sonra pekiþtirecin verildiðine vurgu
yapýlmýþsa oran aralýklý pekiþtirme tarifesi doðru
cevap olur.
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21. Öðrenmeyi etkileyen faktörlerden biri olan “genel

uyarýlmýþlýk hali”, bireyin çevreden gelen uyarýcýlarý

fark etme derecesidir. Birey, dýþarýdan az sayýda

uyarýcý alýyorsa, genel anlamda uyarýcýlara kapalýdýr

ve uyarýlmýþlýk düzeyi düþüktür. Çok sayýda uyarýcý

alýyorsa genel anlamda uyarýcýlara açýktýr ve

uyarýlmýþlýk düzeyi yüksektir. Örneðin; uyku halinde-

ki bireyin genel uyarýlmýþlýk düzeyi düþükken, panik

halindeki bireyin genel uyarýlmýþlýk düzeyi yüksektir.

Genel uyarýlmýþlýk düzeyi çok düþük ya da çok yük-

sek olduðunda öðrenme zorlaþýr. Uyarýlmýþlýk halinin

orta düzeyde olmasý gerekir. Buna göre, genel

uyarýlmýþlýk düzeyi öðrenme arasýnda süreklilik

gösteren pozitif bir iliþki olduðunu söyleyemeyiz.

Yani, “Genel uyarýlmýþlýk düzeyi arttýkça, öðrenme

kolaylaþýr; genel uyarýlmýþlýk düzeyi azaldýkça öðren-

me zorlaþýr.” diyemeyiz.

Cevap:  D

22. Premack ilkesi: Organizmanýn az sýklýkta ve iste-

meyerek gösterdiði davranýþlarýn sýklýðýný artýrmak

için, organizmanýn sýkça, severek ve isteyerek gös-

terdiði davranýþlarýn pekiþtireç olarka kullanýlmasýdýr.

Soruda Gülþah’ýn çok hoþlandýðý ve tercih ettiði

davranýþ (televizyonda yayýnlanan en sevdiði çizgi

filmi izleme), hoþlanmadýðý ve tercih etmediði bir

davranýþa (portakal suyu içme) pekiþtireç olarak kul-

lanýlmaktadýr. 

Buna göre, annenin kullandýðý yöntem ‘Premack

Ýlkesi’ dir.
Cevap:  B

23. • Yapýlan bir davranýþýn sonucunda, organizma

için olumsuz bir durum yaratan uyarýcýlara

ceza denir. Ceza iki türlüdür. 

1. I. tip ceza    2. II. tip ceza

I. tip cezada, davranýþýn arkasýndan ortama

hoþ olmayan (olmusuz) bir uyarýcý verilir.

Örneðin; azarlama, dayak.
II. tip cezada ise, ortamda bulunan olumlu bir
uyarýcý ortamdan çekilerek, organizma için
olumsuz bir durum yaratýlýr. Örneðin; bir hafta
televizyon izlememe cezasý vermek.

• Eðer ceza verilmesini gerektiren bir durum
varsa II.tip ceza tercih edilmelidir. 

• Ceza bireye hangi davranýþýn yapýlmamasý
gerektiði söyler; hangi davranýþýn yapýlmasý
gerektiði hakkýnda bilgi vermez.

• Ceza, istenmeyen davranýþýn geçici bir zaman
için bastýrýlmasýna neden olur. Ancak cezanýn
yarattýðý tehdit edici ortam deðiþtiði zaman
istenmeyen davranýþ yeniden, hatta bazý
durumlarda daha þiddetli olarak ortaya çýkar.

Cevap:  A

24. Olumsuz pekiþtirme: Bireyin hoþuna gitmeyen bir

uyarýcýyla karþýlaþmamak ya da hoþuna gitmeyen

uyarýcýdan kurtulmak için davranýþta bulunmasýdýr.

Birey için olumsuz uyarýcýdan kurtulma, ödül olur. 

Buna göre, soruda Neþe’nin kendisiyle dalga

geçmesini istemediði için Ceren’in derste parmak

kaldýrmamaya baþlamasý olumsuz pekiþtirmedir.

Öðretmeni kendisini azarlamasýn diye, Neþe’nin

Ceren parmak kaldýrdýðýnda ona artýk inek dememe-

si olumsuz pekiþtirmedir. 

Olumlu pekiþtirme : Bireyin olumlu bir davranýþýnýn

sonucunda ona hoþa giden bir uyarýcýnýn verilme-

sidir. Böylece bireyin gösterdiði davranýþýn yapýlma

sýklýðýný artýrmak amaçlanýr.

Buna göre, her parmak kaldýrýþýnda öðretmenin

Ceren’e söz vermesi, olumlu pekiþtirmedir.

Cevap:  A

Not:    Ceza, bir davranýþýn yapýlma sýklýðýný artýrmak
için kullanýlmaz. Bir davranýþýn gösterilmesini
engellemek için kullanýlýr.

Not:    Öðrenme ortamýndaki ýsý, ýþýk gibi uyarýcýlarýn
þiddeti genel uyarýlmýþlýk düzeyini etkiler. Örneðin;
ortamýn çok soðuk ya da sýcak olmasý bireyin
öðrenmesini zorlaþtýrýr.
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25. Premack ilkesi: Bu ilkeye göre çok sýk görülen (ter-
cih edilen) bir davranýþ pekiþtireç olarak kullanýlarak,
az gösterilen (tercih edilmeyen) bir davranýþ ortaya
çýkarýlmaya çalýþýlýr.
Soruda Mehmet’in tercih ettiði / sýkça yaptýðý
davranýþýn bilgisayar oyunu oynamak olduðu belir-
tilmektedir. Mehmet’in tercih etmediði davranýþ ise,
ödevlerini yapmaktýr. Buna göre anne, Premack
ilkesini uygulamak istemiþ; Mehmet’e ödevlerini
yaparsa oyun oynayabileceðini söylemiþtir. Ancak,
Mehmet’in annesi oðlunun ödevlerini yapmamasýnýn
nedeninin bilgisayarda oyun oynamasý olduðunu göz
ardý etmiþtir.
Yani, Mehmet’in annesi, zamanýný bilgisayarda oyun
oynayarak geçiren ve ödevlerini yapmayan oðlunun
oyun oynama davranýþýný azaltmak ve ödev yapma
davranýþýný artýrmak istediði halde, Premack ilkesini
yanlýþ uygulayarak azaltmak istediði davranýþ olan
bilgisayarda oyun oynamayý pekiþtireç olarak kullan-
mýþtýr.
Cevap:  B

26. Ön koþullanma nötr olan ve genelleþtirme özelliði
bulunmayan iki uyarýcýnýn önce birlikte uygulanmasý,
sonra da birisinin koþulsuz uyarýcý ile birleþtirilmesi
sonucu her iki nötr uyarýcýnýn da tepki yaratma gücü
kazanmasýdýr. (Budak, 2005)
Buna göre;

Eðer Melih Bey ilk olarak tenis kortuna koþullanýp
ardýndan ikinci olarak arkadaþýna koþullanmýþ olsaydý
cevap üst düzey koþullanma olurdu.
Cevap:  C

27. Edimsel koþullanmada kazandýrýlacak davranýþ zor veya

karýþýksa, davranýþ alt düzey basamaklara ayrýlýr ve her

alt basamak pekiþtirilerek davranýþýn tamamý

kazandýrýlýr. Soruda Recai Öðretmen öðrencisine maket

ev yapma becerisini alt basamaklara bölerek, her aþa-

mayý pekiþtirerek kademeli yaklaþtýrma yoluyla öðretmiþtir.

Cevap:  B

28. Klasik koþullanma baþlangýçta nötr olan bir

uyarýcýnýn geçirilen yaþantýlar sonucunda koþullu

uyarýcý haline gelmesidir.

Buna göre;

Cevap:  D

29. Bu soruyu çözümlemek için tüm davranýþçý kuramlarý
göz önüne almak gerekir. Buna göre;
• Araçsal koþullanma Thorndike'a göre organiz-

manýn sýnama-yanýlma davranýþlarý sonunda
edindiði öðrenmeye denir.

• Edimsel koþullanmada davranýþýn sonucu ve
doðurduðu etki öðrenmede önemlidir. Bir
davranýþýn sonucu doyumla sonuçlanýrsa
tekrar edilir.

• E. R. Guthrie'ye göre çaðrýmsal U-T baðlarýnýn
kuruluþunun tek yasasý uyarýcý ve tepki bitiþik-
liðidir.

• Hull'e göre öðrenme sürecinin temel kavramý
alýþkanlýktýr. Alýþkanlýk tepki ve ipuçlarý arasýn-
daki öðrenilmiþ bað gücünü geliþtirir.

• Klasik koþullanma yoluyla tepkisel davranýþlar
öðrenilir. Tepkisel davranýþlar ise organiz-
manýn bir dýþ uyarýcýya karþý ortaya koyduðu
davranýþlardýr. Bu durumda organizma
amaçlarýna yönelik davranýþlarý öðrenir ifadesi
yanlýþ bir ifadedir.

Cevap:  C

30. Kaçýnma koþullanmasý organizmanýn hoþ olmayan

uyarýcý ile karþýlaþmama ve bu uyarýcýnýn bulunduðu

ortamlarda bulunmama çabasýdýr.

Soruda Esra, önceden yaþadýðý olumsuz durumu

(karýn aðrýsý) tekrar yaþamamak için  misafirliðe git-

tiði evlerde kendisine ikram edilen yaþ pastayý

yememiþtir. Yani karnýnýn aðrýmasýný istemediði için

yaþ pasta uyaranýndan kaçýnmýþ, uzak durmuþtur.

Cevap  A
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Can Acýsý (Doðal uyarýcý) Aðlama (Doðal tepki)
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Can acýsý (Doðal uyarýcý) 

Konserve tenekesi        Aðlama (Koþullu tepki)
(Koþullu uyarýcý)

Melih Bey’in arkadaþý 
(I.Nötr uyarýcý) 

ve Bir süre bir arada bulunur.
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(II.Nötr uyarýcý)    
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31. Bandura'ya göre davranýþlarýn büyük bir kýsmý diðer

insanlarla iliþki içerisinde kazanýlan öðrenme yaþan-

týlarýyla yani ilgili davranýþý gösteren birini model

alarak öðrenilir. Sosyal öðrenmede temel unsur

bireyin baþkalarýný gözleyerek öðrenmesi, onlarýn

davranýþlarýný model almasýdýr.

Soruda baba oðluna küfretmemesini söylemiþ ancak

onun yanýnda kendisi küfretmiþtir. Yani oðlunun ken-

disini model alabileceðini göz ardý etmiþ, sosyal

öðrenme kuramýna bu davranýþýyla ters düþmüþtür.

Cevap  B

32. Önceki yaþantýlara, deneme-yanýlma durumlarýna

baðlý olarak, eldeki sonuçlar arasýndaki doðal iliþki-

leri kurarak farklý çözüm yollarýný düþünme ve

aniden, birden bire çözüme ulaþýlma sonucunda

kavrayarak öðrenme gerçekleþir.

Soruda Ali fotokopi makinesini çalýþtýrmak için önce

makinenin bütün düðmelerine rastgele basarak bir-

takým denemeler yapmýþ sonra bunlar arasýndaki

iliþkilere bakarak hangi tuþun makineyi çalýþtýrabile-

ceðini bulmuþtur. Yani fotokopi makinesini nasýl

çalýþtýrabileceðini kavrayarak öðrenmiþtir.

Cevap  E

33. Garcia araþtýrmalarýnda iki temel sonuca ulaþmýþtýr.

Bunlardan birisi, her türlü uyarýcý ile koþulsuz uyarýcý

arasýnda bað kurulamayacaðýdýr. Soru da Garcia

yaptýðý araþtýrmalardan bazý zil sesi ve ýþýk çeþitleri

ile mide bulantýsý arasýnda bað kurmayý baþara-

mamýþ; ancak bazý korku türleri ile mide bulantýsý

arasýnda koþullu baðlarý kurabilmiþtir. 

Buna göre, cevap “E” seçeneði olmalýdýr. Ayrýca

diðer bir bulgusu ise koþullu uyarýcý ile koþulsuz

uyarýcý arasýndaki sürenin kýsa olmasý gerektiði

kuralýna karþý gelmiþtir.

Cevap:  E

34. Ýnsanlar çeþitli nedenlerle birçok bilgiyi amacý olmak-

sýzýn ve farkýnda olmadan öðrenirler. Örneðin, her

gün otobüsle gittiðimiz yoldaki tabelalara hiç dikkat

etmememize raðmen o yol üzerinde bir yere git-

memiz gerektiðinde yeri kolayca hatýrlamamýz ve

bulmamýz gibi. Buna gizil öðrenme denir.  

Soruda da Ahmet Bey'in yemek hazýrlama konusun-

da daha önceden hiçbir deneyimi olmamasýna rað-

men yemek yapabilmesi gizil (örtük) öðrenmedir.

Cevap:  A

35. Organizmada istenilmeyen davranýþý meydana

getiren uyarýcý sevilen ve daha baskýn geleceði bili-

nen baþka bir uyarýcý ile birlikte sunulur. Bu þekilde

olumlu uyarýcýya verilen tepki diðer uyarýcýya verilen

tepkinin yerine geçer.

Soruda Berrin için olumsuz tepkiyi meydana getiren

uyarýcý kedidir. Annesi ise olumlu bir uyarýcýdýr. Bu iki

uyarýcý bir arada verilerek olumsuz uyarýcýnýn yarat-

týðý tepki ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Cevap  D

36. Soruda Berna öðretmen istenmeyen davranýþý

sergileyen öðrencisiyle önce hiç ilgilenmemiþ yani

istenmeyen davranýþý pekiþtirmeyerek görmezden

gelmiþtir. Ancak öðrenci bu istenmeyen davranýþlarý-

na devam edince buna sebep olan uyarýcý ortamý

yeniden düzenlemiþ yani ortamý deðiþtirmiþtir.

Dersin sonunda ise öðretmen dersteki davranýþlarýn-

dan dolayý öðrenciye hoþ olmayan bir uyarýcý ver-

miþtir. Yani öðretmen öðrencinin olumsuz

davranýþlarýný önce görmezden gelmiþ, sonra

varolan ortamý deðiþtirmiþ ve son olarak da onu

azarlayarak I. tip cezayý uygulamýþtýr.

Cevap  C
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37. Bilgiyi iþleme kuramýna iliþkin verilen sorulardaki

seçenekleri tek tek inceleyecek olursak;

• Yaþamýmýz boyunca baþýmýzdan geçen her

türlü yaþantýlar, olaylar Anýsal Bellekte

depolanýr.

• Konu alanlarý, kavramlar, genellemeler ve

kurallar ise, Anlamsal Bellekte yer alýr.

• Ýþlemsel Bellek belli bir iþin yapýlmasý için

gerekli iþlem basamaklarýnýn saklý olduðu

yerdir. Etkinliklerin nasýl yapýlacaðýna iliþkin

bilgiler bu alandadýr.

• Uzun Süreli Bellek bilginin sürekli saklandýðý

yerdir. Bilgiler burada þemalar (çerçeveler)

halinde saklanýr.

Buna göre; Ýþleyen Belleðe (Kýsa süreli bellek) iliþkin

herhangi bir soru sorulmadýðý için cevap bu olmalýdýr.

Cevap  A

38. E. R. Guthrie' ye göre eþik yöntemi; istenmeyen
davranýþlarý istenen davranýþlara dönüþtürmeyi
saðlayan bir tekniktir. Koþullandýrýlmýþ istenmeyen
bir tepkinin söndürülmesi için kullanýlýr. Bireye
sevmediði, istemediði bir uyarýcý azdan çoða doðru,
belirli düzeylerde verilir.
Soruda öðretmen matematik sorularýný çözmek iste-
meyen öðrencisine matematik sorularýnýn sayýsýný
azdan çoða doðru artýrarak vermiþ yani eþik yöntemi-
ni kullanmýþtýr.
Cevap  C

39. Sosyal öðrenmede temel unsur, bireyin baþkalarýný
gözleyerek (dolaylý olarak) öðrenmesidir. Sosyal
öðrenme kuramýna göre, insanlar baþkalarýnýn
davranýþlarýný gözler ve bu gözlemlerden bazý
sonuçlar çýkarýr. Buna göre, gözlenen modelin
davranýþý olumlu bir sonuç yaratýrsa birey davranýþý
gösterir (dolaylý pekiþtirme); olumsuz bir sonuç
yaratýrsa birey davranýþý göstermez (dolaylý ceza).
Soruda, yalan söylediði için zor durumda kalan
ablasýný gören çocuðun babasýna yalan söylememesi,
sosyal öðrenme kuramýnýn ‘dolaylý ceza’ kavramýna
örnektir.

Cevap:  D

40. Kendini doðrulayan (gerçekleþtiren) kehanet: Birey,
kendisi ya da olaylar için sahip olduðu doðru
olmayan ve olumsuz düþünceye inanarak buna göre
davrandýðýnda, bir süre sonra diðer kiþilerin yak-
laþýmý ve olaylarýn yönelimi bu þekilde gerçekleþir.
Böylece bu düþünce pekiþmiþ / doðrulanmýþ olur.
Soruda Ayla öðretmen, öðretmen arkadaþlarý
tarafýndan son sýnýf öðrencilerinin çok baþarýsýz ve
haylaz olduðu konusunda uyarýlmasýndan dolayý,
hakimiyet kurma konusunda problem yaþayacaðýný
düþünmüþ ve olaylarýn yönelimi de bu þekilde
gerçekleþmiþtir.
Cevap:  D

41. A, B, D, E seçeneklerinde verilen açýklamalar

doðrudur. C seçeneðinde açýklamasý verilen kavram

ders programý (planý)dýr. Müfredat ise bir dersin yal-

nýzca ünitelerinin ve konularýnýn belirlendiði listedir. 

Cevap:  C

42. A) Nesnel nitelikte hazýrlanmýþ, geçerliliði ve

güvenirliði kanýtlanmýþ bilgi birimlerinin

düzenlenmesi geleneksel anlayýþta yer alýr. 

B) Öðrencilere kazandýrýlacak davranýþlarýn ne

düzeyde kazanýlýp kazanýlmadýðýna iliþkin

dönüt elde etme süreci ölçme ve deðer-

lendirme öðesine ait bir açýklamadýr. Ýçerik

öðesinin yerini temanýn almasý ile ilgili deðildir.

C) Ýstendik özelliklerin davranýþa dönüþtürülmesi

geleneksel anlayýþtaki hedef öðesi ile ilgili bir

açýklamadýr. 

D) Öðretmenlerin öðretim programlarýnýn uygu-

lanmasýndaki ve deðerlendirilmesindeki görev-

lerinin önem kazanmasý programýn deðer-

lendirilmesi ile ilgilidir.

E) Geleneksel anlayýþta içerik öðrenenden

baðýmsýz olarak nesnel nitelikte bilimsel yön-

temlerle geçerliði ve güvenirliði kanýtlanmýþ

bilgi birimlerinin düzenlenmiþ hali iken tema

(örüntü) da öznel nitelikteki bilgi birimleri

merak araþtýrma ve keþfetme etkinlikleri sonu-

cunda oluþur.

Cevap:  E

Not:  A ve B seçenekler: edimsel koþullanma
kuramýndaki olumlu pekiþtirme kavramýna, C
seçeneði klasik koþullanma kuramýna, E seçeneði
bitiþik kuramdaki zýt tepki kavramýna örnektir. 
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43. A) Sürati verilen aracýn zamana göre yer

deðiþtirmesini gösteren hýz-zaman grafiðini

çizebilme - Kavrama düzeyindedir.

B) Volkan patlamasý yaþanan bölgede yaþanacaklarýn

neler olabileceðini söyleyebilme - Kavrama düzeyindedir.

C) Ýletiþim becerilerini öðrencilerinin geliþim

özelliklerine uygun olarak kullanabilme -

Uygulama düzeyindedir.

D) Davranýþçý ve yapýlandýrmacý öðrenme yaklaþýmlarý

arasýndaki iliþkileri belirleyebilme - Analiz düzeyindedir.

E) Basit makinalarýn çalýþma prensibini gösteren

yeni bir deney tasarlayabilme - Sentez düzeyindedir.

Cevap:  C

44. Bruner sarmal öðrenme yaklaþýmýnda ve sarmal

program tasarýmýnda etkinlik temelli öðrenme kurgu-

lamýþtýr. Buna göre, bireyin çok yönlü geliþimini

saðlayacak ve yaþam boyu gereken bilgi ve beceriler

yeri ve zamaný gelince tekrar tekrar verilmelidir. Bu da

Bruner tarafýndan ‘süreklilik’ ilkesi ile açýklanmýþtýr.

Süreklilik, öðrenme konusu olan bilgi ve becerinin

ardýþýk eðitim durumlarý içerisinde tekrarlanmasýdýr.

Ünite (konu) kendi içindeki ardýþýklýk iliþkisine göre

tekrar tekrar verilmek üzere karmaþýklýk, soyutluk ve

öðrenebilirlik açýsýndan yýllara yayýlýr. Sarmal

program desenlemelerinde kullanýlýr. Bu tanýmdan

yola çýkarak soruda açýklanan; "Enerji Kaynaklarý"

temasý 4. sýnýftan 8. sýnýfa kadar kendi içinde ardýþýk-

lýk ilkesine göre tekrar tekrar derinleþerek ve

geniþleyerek verilmesi durumu süreklilik ilkesi ile

ilgili olduðu söylenebilir. 

Cevap:  B

45. Yeni bir öðretim programýnýn hazýrlanma nedenleri
aþaðýda verilmiþtir:
• Bilimsel ve teknolojik geliþmeler,
• Eðitim bilimlerinde öðretme / öðrenme anlayýþýn-

da geliþmeler,
• Eðitimde kaliteyi ve eþitliði artýrma ihtiyacý,
• Ekonomiye ve demokrasiye duyarlý bir eðitim ihtiyacý,
• Bireysel ve ulusal deðerlerin küresel deðerler

içinde geliþtirilmesi ihtiyacý,
• Sekiz yýllýk temel eðitim için program bütünlü-

ðünün saðlanmasý ihtiyacý,
• Yatay eksende dersler arasý ve dikey eksende

her bir dersin kendi içinde kavramsal bütünlük
saðlanmasý zorunluluðu yer almaktadýr.

Bu açýklamalara göre öðretmenlerin önceki prog-
ramlarýný uygulamada karþýlaþtýklarý zorluklar yer
almamaktadýr. 
Cevap:  D

46. Öðrenciler seçilen farklý yaþantýlar üzerinde ilgile-

rine, ihtiyaçlarýna ve geliþmelerine göre öðrenme

yaþantýlarýný seçerler. Çocuðun yaþantýlarý eðitim

programýnýn odak noktasýdýr. Çocuklarýn ilgi ve

ihtiyaçlarý önceden tasarlanamayacaðý için plan

önceden hazýrlanamaz. Öðretim planlarý öðrenci

okula geldikten sonra soru, sorun ve gereksinimlerine

göre hazýrlanýr. Bu açýklamaya göre doðru cevap “A” dýr.

B) Romantik tasarýma ait bir açýklamadýr.

C) Öðrenen merkezli tasarým yaklaþýmlarýnýn

genel bir açýklamasýdýr.

D) Çocuk merkezli tasarýma ait bir açýklamadýr.

E) Sorun merkezli tasarým yaklaþýmlarýnýn genel

bir açýklamasýdýr.

Cevap:  A

47. Bu paragrafta öðretmen, aktif katýlým saðlayýcý ve

düþünme yollarýný geliþtirici etkinlikler düzenleyerek

öðrencilerin öðrenmelerini ve etkin katýlýmlarýný

saðlamýþtýr. Öðrenmenin oluþmadýðýný gördüðünde

ise yüzünü buruþturarak öðrencilere ceza ver-

miþtir.

Cevap:  E
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48. Daimicilk:  Öðretmen öðrencilerin düþünmelerine

yardýmcý olur. Soru cevap, tartýþma, örnek alma,

drama, rol yapma gibi teknikler kullanýlýr.

Esasicilik:  Soyut düþünme, alýþtýrma ve ezber kul-

lanýlýr. Sunuþ yoluyla öðretme yaklaþýmý, düz anla-

tým, laboratuar yöntemleri, araþtýrma, gözlem, deney

kullanýlýr.

Ýlerlemecilik:  Problem çözme, proje temelli öðren-

me, iþbirlikli öðrenme, deney, gözlem, sýnama ya-

nýlma kullanýlýr. Bilgi öðrenen tarafýndan yapýlandýrýlýr.

Bilgiyi deneyimleriyle özümler ve günlük yaþama,

problem durumlarýna aktarabilir.

Yeniden  kurmacýlýk: Problem çözme, proje temelli

öðrenme, iþbirlikli öðrenme kullanýlýr.

Yukarýdaki açýklamalara göre:

A) Esasicilikte üst düzey zihinsel beceriler geliþ-

tirilmez.

B) Daimicilikte öðrenci düþünme ve sorgula-

maya yönlendirilir.

C) Ýlerlemecilikte bilgiyi öðrenci ezberlemez

kendi yapýlandýrýr.

D) Daimicilkte üst düzey zihinsel beceriler ge-

liþtirilmez.

E) Yeniden kurmacýlýkta üst düzey zihinsel be-

ceriler geliþtirilir. 

Cevap:  B

49. Örtük program, okullarda uygulanmakta olan resmi

programlarda ön görülen kazanýmlarýn ve etkinlik-

lerin dýþýnda öðrenme-öðretme sürecinde ortaya

çýkan tüm uygulamalarý kapsar. Öðrencinin çok

yönlü geliþimini saðlar. Bununla birlikte okulun ve

sýnýfýn ikliminden kaynaklanan özel koþullar öðren-

me-öðretme süreçlerine yön verir. Öðrencinin

deðiþik ihtiyaçlarýný karþýlar ve yaratýcýlýklarýný

geliþtirmeyi amaçlar. 

Cevap:  D

50. Konuyla ilgili öðrencilerin önceden bildikleri harekete

geçirilerek farklý örnek durumlarýn sunulmasýna raðmen

öðretmenin yeterli düzeyde yanýt alamamasýnýn temel

nedeni verilen seçenekler arasýnda sorularýn öðretim

düzeyinin üzerinde olmasýdýr.

Cevap:  E

51. Aþaðýdaki þekle göre en etkili öðrenme, gerçek
ortamda gerçekleþir.

Cevap:  E

52. Program deðerlendirme çalýþmalarýnýn temel amacý
ulaþýlan ve ulaþýlamayan hedef-davranýþlarýn ya da
öðrenci kazanýmlarýnýn düzeyine bakmaktýr. 

• Programýn etkinlik düzeyi
• Uygulanan öðretim etkin  

liklerinin gücü
• Öðrencilerin geliþim düzeyi
• Öðretmenin performansý   

belirlenir
Cevap:  E

53.  Eðitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken
bireyin bir bütün (bedensel, zihinsel, sosyal ve duy-
gusal alanlarda) olarak geliþimini saðlayýcý özellikler
dikkate alýnmalýdýr. Öðrenme konularý ve etkinlikleri
birbirine baðlý ve tamamlar þekilde düzenlenmeli ve
sunulmalýdýr. Soruda verilen açýklamalarda; disiplinlerarasý
anlayýþý göz önünde bulundurarak öðrencilerin çok
yönlü geliþimini destekleyici öðretim etkinliklerine yer
veren öðretmenin dikkate aldýðý öðretim ilkesi bütünlüktür.
Cevap:  A

54. Beyin fýrtýnasý tekniðinde bir konuya çözüm getirmek
üzere öðrenciler kýsa bir zaman diliminde  fikirlerini
özgürce sunar ve fikirlerini ifade ederler. Soru verilen
"yaþadýðýmýz çevrede toprak, su, hava, ýþýk ve
gürültü gibi birçok çevre kirliliði bulunmaktadýr. Bu
kirliliklerin önlenebilmesi için neler yapardýnýz?" so-
rusuna belirli bir sürede öðrencilerden akýllarýna gelen
fikirleri söylemelerinin istenmesi, öðrencilerin ürettik-
leri düþüncelerin eleþtirilmeden yorumlanýp deðer-
lendirmesi ve sýnýfça bir karar alýnmasý süreçleri
beyin fýrtýnasý tekniðiyle açýklanýr. 

Cevap:  E

Böylece ulaþýlan ve

ulaþýlmayan hedef - davranýþ

(ya da öðrenci kazanýmlarýna)

bakarak;

Çilenti (1984) Yaþantý Konisi’nin dayandýðý bilimsel ilkeleri þöyle açýklamýþtýr.

   Sözel
sembollerle
  edinilen
 yaþantýlar

Görsel sembollerle
edinilen yaþantýlar

Radyo, plak, þerit
resimlerle edinilen
   yaþantýlar

Hareketli resimlerle edinilen
         yaþantýlar

Televizyonla edinilen yaþantýlar

Sergiler yardýmýyla edinilen yaþantýlar

Geziler yoluyla edinilen yaþantýlar

Gösteriler yoluyla edinilen yaþantýlar

Dramatizasyonla edinilen yaþantýlar

Model ve numunelerle edinilen yaþantýlar

Doðrudan doðruya edinilen maksatlý yaþantýlar

Gözle

Göz ve
kulakla

Göz ve
kulakla

Bütün duyu
organlarýyla

Baþkalarýnýn
  yardýmýyla
   edinilen

 Kendi
kendine
edinilen
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55. (I) Geleneksel eðitim anlayýþlarýnda genellikle öðre-

tim süreci öðretmenin bilgileri aktardýðý ve öðrenci-

lerin tekrarlarla ezberledikleri kýsacasý öðretmeye

önem verilen bir süreci kapsar. Ancak (II) yapýlandýr-

macý eðitim anlayýþýnda öðrencilerin deneyimleri ve

yaþantýlarý yoluyla öznel bilgilerini oluþturmalarý

istenir. Bu durumda konular temel kavramlar etra-

fýnda derinlemesine iþlenir ve öðrenmeyi öðrenmeye

önem verilir.

Cevap:  D

56. Gösterip yaptýrma yöntemi, devinimsel (psiko-motor)

becerileri kazandýrmada etkilidir. Öðrenciler yaparak

yaþayarak beceri öðrenirler. Soruda psiko-motor

becerilerin ve bazý görgü kurallarýnýn öðretiminde

kullanýlan en etkili öðretim yönteminin ne olduðu

sorulmakta ve öðrencilerin yeterli sayýdaki tekrarlar-

la uygulama yaparak beceri ya da kuralý davranýþ

haline getirdikleri vurgulanmaktadýr. Bu nedenle

soruda açýklanan bu özellikler gösterip yaptýrma yön-

temi ile öðrenciye kazandýrýlabilir.

Cevap:  C

57. Yaratýcýlýk, yeni ve orijinal fikirler geliþtirme süreci

olarak kabul edilir. Bireyin var olan kalýplardan kur-

tulmasý, sorgulama yapmasý, farklý olmaya çalýþmasý

ve bilinen yoldan ayrýlmasý eðilimlerine dayanýr.

Soruda verilen öðrencinin spiral düzeneðe baðlý

kalmadan, farklý bir tasarým ortaya koymasý,

düzeneðe baðlý kalmamasýnýn sebebini farklý bir

tasarým ortaya koymak istemesi ve öðretmenin bu

durumda öðrencisini desteklemesi yaratýcý düþünme

becerisini geliþtirmeye yöneliktir.

Cevap:  D

58. Öykü oluþturma tekniði, çocuklarýn birlikte yazýlý

çalýþma yapma becerilerinin geliþtirilmesi, yaratýcý

düþünme ve hayal gücü geliþtirilerek yazýlý ifade

becerilerini güçlendirilmesi; verilen kýsa cümleler,

resim, fotoðraf, karikatür, gazete haberi üzerinden

ya da eksik býrakýlmýþ bir öykünün tamamlanmasý

þeklinde uygulanýr. Bu nedenle soruda açýklamasý

yapýlan öðretim tekniði öykü oluþturmadýr.

Cevap:  B

59. Bu uygulamada çoklu zekâ kuramýna göre; öðret-

menin öðrencilerden en çok sevdikleri rengi seçerek

bu rengin onlarda ne gibi duygular ifade ettiðini yaz-

malarýný istemesi içsel/öze dönük zeka ile

sözel/dilsel zeka alanlarýna yöneliktir. Dinletilen

þarkýnýn canlandýrýlmasý grup aktivitesi olduðundan

sosyal/kiþiler arasý zeka ile bedensel/kinestetik zeka

alanlarýna yöneliktir. Bu nedenle göz ardý edilen

zeka alaný mantýksal/matematikseldir.

Cevap:  B

60.  Soru cevap etkinliklerinde öðretmenlerin dikkat

etmesi gerekenler:

• Öðrencilerin geliþim düzeylerine uygun soru

sorulmalý

• Soruyu isme deðil sýnýfa sormalý

• Soru sorduktan sonra düþünme süresi vermeli

• Cevap için öðrenciyi cesaretlendirmeli

• Gönüllü öðrencilerden baþlayarak süreçte tüm

sýnýfa söz hakký vermeli

• Sistematik (numara sýrasý) izlenmemeli

• Doðru cevap pekiþtirilmeli

• Yanlýþ cevap verildiðinde ayný öðrenciye

doðru cevap uygun ipuçlarýyla buldurulmalý

E seçeneðinde verilen, öðrencilere düzeylerinin

üstünde sorular sormak onlarýn geliþimini hýzlandýr-

maz aksine engeller.

Cevap:  E

61. Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta ortaya çýkan,

gerçek hayatta yaþanma ihtimali olan ya da senaryo

olarak oluþturulan bir durumla ilgili olarak kullanýlýr.

Öðretmen tarafýndan hazýrlanan problemlerin sýnýf

ortamýnda çözümlenerek öðrenmenin gerçekleþme-

sine dayanan bir yöntemdir. Soruda Rehberlik öðret-

meninin, uzaklaþtýrma cezasý alan bir öðrencinin

okul disiplin kurulu tutanaklarýndan görüþme ve

karar metinlerini sýnýfa getirmesi, gerçek yaþamda

karþýlaþma olasýlýðý bulunan bir durumun sýnýf ortamý-

na getirilmesine; metni okuyup öðrencilerin konuyu

tartýþmalarýný saðlanmasý da problemin sýnýf ortamýn-

da çözümlenerek öðrenmenin gerçekleþmesi aþa-

malarýna yönelik açýklamalardýr.

Cevap:  A
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62. Zor ve karmaþýk konularýn öðrencilerin kendi baþlarý-

na öðrenmeye çalýþmalarý etkili olamaz. Bu nedenle

öðretmenlerin bu konularda açýklamalar yapmasý

oldukça önemlidir. Öðretme-öðrenme sürecinde

öðretmenlerin açýklama yapmak amacýyla kullandýk-

larý en etkili öðretim yöntemi anlatýmdýr.

Cevap:  E

63. Öðrencilere serbest ve baðýmsýz bir öðrenme

ortamýnda konuþma alýþkanlýðýný kazandýrmak,

duygu ve düþüncelerini hayal dünyalarýný da kulla-

narak kendi ifadeleriyle rahatça açýklayabilmelerine

olanak saðlamak amacýyla uygulanan öðretim

tekniði dramadýr.

Cevap:  A

64. Uzaktan eðitimin sýnýrlýlýklarý aþaðýda verilmiþtir:

• Yüz yüze etkileþimin sýnýrlý olmasý öðrenenlerin

iletiþim ve sosyal becerilerinin geliþimini engeller. 

• Dýþ denetimli olan bireyler için yararlý deðildir. 

• Biliþsel kazanýmlarda etkili olan uzaktan eðitim

duyuþsal ve devinimsel becerilerin kazandýrýl-

masýnda etkisiz olabilmektedir. 

• Ulaþýmda ve iletiþim teknolojilerinde yaþanan

sýkýntýlar uzaktan eðitim uygulamalarýný engelleyebilir.

• Uzaktan öðretimde öðrenen sözlü anlatýmlar yerine

daha çok basýlý öðretim materyallerini incelemek

zorunda kalýr.

Çok deðiþik program türlerinin bulunmasý öðrenen-

lerin karýþýklýk yaþamalarýna neden olmaz aksine

öðrencilerin öðretim programýndan daha etkili yarar-

lanmalarýna neden olur.

Cevap:  C

65. Proje temelli öðrenme, öðrencilerin grup ya da birey-

sel olarak gerçek yaþam konularýna ve uygulamalarýna

iliþkin olarak disiplinler arasý (bilimsel alanlar-konu-

lar-etkinlikler) baðlantý kurularak bir problem ya da

senaryo üzerinde yerine getirdiði bir tür problem

çözme etkinliðidir. Öðrenciler problemlerin çözümüne

iliþkin yeni, özgün, orijinal ve sentez düzeyinde ürün-

ler ortaya koyarlar. Soruda verilen öðrencilerin su

kaynaklarýnýn yok olmasýna yönelik çalýþmalarý ve

sonucunda bir iþ, ürün ve performans ortaya koy-

malarý proje yöntemi ile açýklanýr.

Cevap:  D

66. Altý þapkalý düþünme tekniði, deðiþik konularda farklý

ve sistematik düþünmeyi ve böylece doðru kararlar

vermeyi öðretmek için kullanýlýr. Öðrenci, bir olay ya da

olgunun tek yönünün olduðunu deðil; birçok (farklý)

yönünün olduðunu anlar. Soruda verilen öðren-

cilerin olaya daha çok karamsar bakýþ açýsýyla yak-

laþmalarý tek bir yöne takýldýklarýný göstermektedir.

Bu nedenle çok yönlü bakýþ açýsýnýn benim-

setilmesinde kullanýlabilecek en etkili teknik altý þap-

kalý düþünmedir.

Cevap:  A

67. Ýçeriðin anlamlý bir yapý bütünlüðünde öðretmen

tarafýndan etkili olarak aktarýlmasý ve anlamlý öðren-

meleri ve temel kavramlarýn derinliðine öðrenilmesini

saðlamada, herhangi bir konu ile ilgili ön öðrenmelerin

yeterli olmadýðý ve konunun yeni öðretileceði durum-

larda kullanýlacak en etkili strateji sunuþ yoludur.

Cevap:  A

68. Öðrencilerin toplumsal sürece katýlýp gerçek dünyayý

öðrenmelerinin ve kalýcý öðrenmeleri gerçek-

leþtirmelerinin önemini vurgulayan soruda seçenek-

ler incelenecek olursa;

A) Öðrencilerin konularla ilgili uzman kiþilerle

görüþmeleri onlarý toplumsal sürece katacak ve

etkili öðrenmelerini destekleyecektir.

B) Öðrencilerin süreç içerisinde anketler uygula-

malarý toplumla iç içe olduklarýnýn bir göstergesidir.

C) Öðretmenlerin bazý öðrenme konularýnda gezi

etkinliklerine yer vermesi, o konunun doðal

ortamýnda görerek yaþayarak öðrenilmesini

saðlar. Bu da öðrencileri toplumsallaþma sürecine

katar.

D) Öðrencilerin bir olay ya da bir nesneyi sistematik

olarak gözlemlemeleri onlarý gerçek hayatýn içine

sokacak ve öðrenmeleri daha kalýcý hale getirecektir.

E) Ancak eðitsel (akademik) oyunlarla öðrenilenleri

pekiþtirmek daha çok sýnýf içi etkinlikleri kapsaya-

caðýndan öðrencilerin topluma katýlýp gerçek

dünyayý öðrenmelerine katkýda bulunmayacaktýr.  

Cevap:E  
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69. Tam öðrenme modeline göre;

A) Uygun koþullarýn saðlanýp öðrencilere yeterli

süre verildiðinde her öðrencinin öðreneceðini

savunmasý modelin temelini açýklar. DOÐRU

B) Modelde sürecin hedeflerin kazanýlma düzeyini

belirten baþarý standardý belirlenir (en az

%70). DOÐRU

C) Ünite sonlarýnda öðrencilerin beklenen baþarý

standardýna ulaþýp ulaþmadýklarýný görebilmek

amacýyla deðer biçmeye yönelik deðil izlemeye

yönelik deðerlendirmeler uygulanýr. YANLIÞ

D) Modelde öðretme-öðrenme konularý üniteler

þeklinde iþlenir. DOÐRU

E) Modelin sürecinde öðrencilere nitelikli ve

kaliteli öðretim hizmetlerinin sunulmasý oldukça

önemlidir. Bu hizmetler: Ýpucu, pekiþtireç,

etkin katýlým, dönüt ve düzeltmedir. DOÐRU

Cevap:  C

70. Soruda verilen seçenekler incelenecek olursa;

A) Fen ve Teknoloji dersinde öðrendiðimiz

"Hücre" konusu diðer konularý öðrenmemizde

yeterli midir? sorusunda öðrenciler sorgu-

lama ve muhakeme etme becerilerini kulla-

nacaklarý için ELEÞTÝREL'dir.

B) Derste iþlemiþ olduðumuz iki þiir arasýndaki

benzerlikleri bulabildiniz mi? sorusunda

ELEÞTÝREL düþünme becerisinin benzerlik ve

farklýlýk bulabilme özelliðine vurgu yapýlmak-

tadýr.

C) Okuduðunuz metindeki olaylar arasýnda var

olan tutarsýzlýklarý tespit ettiniz mi? soru-

sunda ELEÞTÝREL düþünme becerisinin olay-

lar karþýsýnda tutarsýzlýklarý tespit edebilme

özelliðine vurgu yapýlmaktadýr.

D) Kar yaðýþý nedeniyle ulaþýmda yaþanan

aksaklýklarý engellemek amacýyla daha farklý

neler yapabilirsiniz? sorusunda öðrencilerden

yeni, farklý, orijinal bir ürün istendiði için bu

soru daha çok YARATICI düþünme becerisini

geliþtirecektir.

E) Bu konuda açýklamýþ olduðunuz düþüncelerin

doðruluðunu kanýtlayabilir misiniz? sorusunda

öðrencinin var olan bilgilerini analiz edip

deðerlendirmesi istenmekte; bu nedenle de

ELEÞTÝREL düþünme becerisinin geliþimine

katký saðlanmaktadýr. 

Cevap:  D

71. Öðretim yöntemlerine iliþkin verilen seçenekler ince-
lenecek olursa:
A) Öðrencilerin süreçte en az sorumluluk aldýk-

larý ve sürece en az katýldýklarý öðretim yönte-
mi örnek olay deðil; anlatým'dýr.

B) Öðrencilerin var olan sorunlara bilimsel ve
baðýmsýz düþünerek çözüm yollarý ürettikleri
öðretim yöntemi problem çözme'dir.

C) Öðrenmelerin belirli bir bütünlük içerisinde
öðrencilere aktarýldýðý öðretim yöntemi tartýþma
deðil; anlatým'dýr.

D) Anlatým yönteminde öðrencilere biliþsel ve
duyuþsal becerilerden çok devinimsel beceri-
lerin kazandýrýlmasý deðil daha çok biliþsel ve
duyuþsal özelliklerin kazandýrýlmasý önemlidir.

E) Gösterip yaptýrma yönteminde dikkate alýnan
temel ilke "göster - anlat" ilkesi deðil; öðretmenin
bir beceriyi aþama aþama göstermesi, her
öðrencinin beceriyi davranýþ haline getirene
kadar yapmasý temeline dayanýr.

Cevap:  B

72. Kuantum öðrenme; kuantum fiziðinin bulgu ve
varsayýmlarýný temele alan, beyindeki tüm sinirsel
aðlarý kullanarak, anlamlý bilgi oluþturmak için yapýlarý
özel ve bireysel yollarla bir arada tutma sürecidir.
Kuantum fiziðinde unutulmamasý gereken durumlar-
dan biri olasýlýklardýr. Dolayýsýyla bir olayda kesinlik
aramak mümkün olmayacaktýr. Diðer bir durum ise
birlikteliktir. Bireyler olaylarý birbirinden ayrý olarak
düþünemez ve göremez. Çünkü bütün olaylar ayný
zamanda gerçekleþir. Ayrýca, bir olayýn gerçek-
leþmesinde çok sayýda faktör etkili olduðundan, bun-
larýn hepsini kesinlik içerisinde tespit etmek, durumla
ilgili tahminlerde bulunmak mümkün deðildir.
Kuantum öðrenmenin temel amacý; bireyin bir bütün
olarak, her yönüyle kendisini gerçekleþtirmesini
saðlamaktýr.

Cevap:  C

73. Buluþ Yoluyla Öðretimin Temel Özellikleri:
- Öðrenci merkezlidir. 
- Öðretmen rehberdir.
- Tümevarým yöntemi kullanýlýr. 
- Öðrencilerin genellemelere ve tanýmlara ulaþmasýn-

da örneklerin niteliði ve sorularýn kalitesi önemlidir.
- Süreç basitten zora ilkesine uygun olarak

yapýlandýrýlýr.
- Öðrencilerin merak ve keþfetme gibi içsel güdü-

leri harekete geçirilmelidir. Bu nedenle E seçeneðinde
verilen ifade de merak ve keþfetme güdüleri
doðrudur; ancak bu güdüler dýþsal deðil içseldir. 

Cevap:  E
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74. Balýk kýlçýðý, bir problemin (örneðin enerji kullanýmý,
nükleer enerji, savaþ çýkmasý vb.) nedenlerini ve alt
nedenlerini tanýmlamada kullanýlan bir tekniktir.
Öðrencilerin problemin çeþitli bölümleri arasýndaki
derin iliþkileri kurma ve nesnel düþünme gibi beceri-
lerini geliþtirir. Bu teknik, öðrencilerin problemlere
çözüm üretmesini saðlamaz. Uygulamada öðretmen
öðrencilerine gürültünün nedenlerini ve onunla iliþkili
alt nedenlerini buldurmak istemekte ve buna uygun
bir etkinlik yaptýrmaktadýr. Dolayýsýyla doðru cevap
balýk kýlçýðý tekniði olacaktýr.
Cevap:  B

75. Ýþbirlikli öðrenme gruplarýnýn temel özellikleri:

- Gruplar heterojendir (Ýlgi, istek ve yetenek özellik-

leri bakýmýndan farklý olma).

-  Birlikte öðrenme gerçekleþir.

- Öðrenciler birbirlerinin öðrenmelerine yardýmcý

olurlar.

-  Her öðrenci grubundaki arkadaþýnýn öðrenmesin-

den sorumludur.

-  Bireysel sorumluk önemlidir.

-  Liderlik paylaþýlýr.

-  Yardýmlaþma ve paylaþma gibi sosyal beceriler

geliþir.

-  Gruba olumlu baðlanma gerçekleþir.

Ancak grup içersinde var olan baþarý ya da

baþarýsýzlýk durumu ona neden olan öðrenciye mal

edilmez, tüm grup tarafýndan üstlenilir. 

Cevap:  B

76. Uygulamada verilen ders oturumlarýnda kullanýlan
tartýþma teknikleri:
I. Oturum PANEL'dir. Panel, 3-5 kiþilik grubun bir

konuyu farklý boyutlarýyla kendi aralarýnda tartýþ-
masýdýr.

II. Oturum AÇIK OTURUM'dur. Açýk Oturum, bir
grubun belirli bir konuda tartýþmadan baþkan söz
alarak sýrayla görüþlerini açýklamasýdýr.

III. Oturum GÖRÜÞ GELÝÞTÝRME'dir.  "Ne kadar
zararlý olursa olsun teknolojik araçlar kullanýl-
malýdýr." ifadesi çeliþki ve zýtlýk içeren bir konudur.
Tüm sýnýf bu konuya "Katýlýyorum",
"Katýlmýyorum" gibi katýlým düzeylerine göre açýk-
lamalar yapýyorsa kullanýlan tartýþma tekniði
görüþ geliþtirme olacaktýr.

Cevap:  D

77. Benzetim tekniði, bir olay, durum, nesne veya
aktivitenin yapay olarak öðretim ortamýnda tasarlan-
masýyla yapýlan öðretim etkinliklerini içerir. Benzetim
sýnýf içinde öðrencilerin bir durumu gerçeðe benzer
koþullar yaratarak (bu durumla ilgili olarak) eðitici
çalýþma yapmalarýna olanak saðlayan bir öðretim
tekniðidir. Benzetim tekniði öðrenciyi kendisini içinde
bulunacaðý gerçek bir durumda düþünerek nasýl
davranacaðýný planlamasý, tehlikeli durumlarda riski
azaltmak, mal ve can güvenliðini arttýrmak,  maliyeti
azaltmak ve karmaþýk davranýþlarýn aktarýlmasýnda
etkili olmasý nedeniyle öðretme-öðrenme etkinlik-
lerinde kullanýlýr. Soruda verilen uygulamada Kimya
öðretmeninin öðrenciler için tehlike riski taþýyan bir
deneyi yapay bir ortamda (bilgisayar yazýlýmý) gerçek-
leþtirmesi benzetim (simülasyon)tekniðiyle açýklanabilir.
Cevap:  A

78. Araþtýrma - inceleme yoluyla öðretim stratejisi
doðrultusunda seçenekler incelenecek olursa:
A) Öðrencilerin bilimsel ve baðýmsýz düþünme

becerilerini kullanarak öznel bilgilerini oluþturmalarý
araþtýrma inceleme yolunun temel varsayýmýdýr.

B) Bilme ve kavrama basamaðýndaki hedefler
araþtýrma - inceleme yolunda deðil; sunuþ ve buluþ
yolunda etkili olarak kazandýrýlýr.

C) Tüm öðrencilerin ayný düzeyde öðrenebilmesi hiçbir
öðretim stratejisinin amaçlayacaðý bir durum olamaz.

D) Öðrencilerin bir konunun temel ilke, kavram ve
genellemelerine ulaþmalarý buluþ yoluyla öðretim
stratejisinin bir amacýdýr.

E) Öðretmenin merkezde ve aktaran rolünde olduðu
strateji sunuþ yoludur.

Cevap:  A

79. Ödevin Kullaným Amaçlarý:
• Yeni öðrenilecek konuya veya üniteye hazýrlýk

yapmak
• Ýþlenen konularý pekiþtirmek
• Konu bütünlüðünü saðlamak
• Öðrenmeyi kolaylaþtýrmak, güçlendirmek ve

tekrar edilmesini saðlamaktýr.
III. maddede verilen ifade de ödev tekniði için doðru
olacaktýr. Çünkü çaðdaþ eðitim anlayýþlarýnda artýk
ailelerde sürece katýlým göstermektedir. Bu nedenle
öðretmenler bazen öðrencilere yönlendirme gerek-
tirecek ödevler verebilir. Burada yönlendirmeyi
yapacak kiþiler aileler olacaktýr.
Ancak öðrencinin boþ zamanlarýný deðerlendirmesini
saðlamak ödev tekniðinin bir kullaným amacý olamaz.
Cevap:  B
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80. Programlý öðretim; davranýþçý öðrenme kuramýna

göre geliþtirilen bir öðretme-öðrenme yaklaþýmýdýr.

Okulda ya da okul dýþýnda yapýlan bireyselleþtirilmiþ

öðretme–öðrenme modelidir. Bilgi küçük bilgi birim-

lerine bölünerek ya da bir davranýþ küçük davranýþ

birimlerine bölünerek her aþamada pekiþtirme yapý-

larak ve dönüt verilerek öðrenme saðlanýr. Kademeli

yaklaþtýrma yoluyla öðrenmeler gerçekleþtirilmeye

çalýþýlýr. Programlý öðretim yaklaþýmýnda öðrenmeler

tamamen bireysel yapýlýr. Bu nedenle B

seçeneðinde verilen grup etkileþimine yönelik etkin-

likler düzenlemek ifadesi programlý öðretim için

doðru deðildir.

Cevap:  B

81. Soruda öðretmenlerin var olan mesleki rollerinden

bir tanesinin temel özellikleri verilmiþtir. Bu özellik ya

da üst düzey beceri; öðretmenlerin öðretim hizmetini

yerine getirmede en üst düzeyde olmasýný bununla

birlikte bireysel ve sosyal iliþkilerinin niteliðini kapsayan;

onlarýn etkili öðretme-öðrenme süreçleri konusunda

donanýmlý olmalý gerektiðini vurgulayan mesleki

standartlardýr. 

Cevap:  C  

82. Eðer öðretmenin sýnýfýndan bir öðrenci (Ali) sýnýf içi

düzeni bozmayacak zaman zaman istenmeyen

davranýþlarda bulunuyorsa en etkili strateji görmez-

den gelerek sönmeyi beklemektir. Eðer öðrenci

derslerle ilgilenmeyip sürekli istenmeyen davranýþlar-

da bulunuyorsa (Serhat) en etkili çözüm yolu ona

dersle ilgili görev ve sorumluluk vermektir.

Cevap:  E  

83.  Sokrat Semineri: Anlaþýlmasý zor, farklý anlamlar
çýkarýlabilecek, üst düzey bir metnin ya da akademik
ve karmaþýk bir konunun grup tarafýndan tartýþýlmasýna
yönelik bir tekniktir. Belirlenen bir metin, grup içinde
anlaþýlmasýný saðlamak üzere katýlýmcýlardan metin
içinde bulunan fikirleri, deðerleri ve görüþleri ince-
lemeleri istenir. Katýlýmcýlar;  okunan metinde bulunan
fikirleri, görüþleri ve deðerleri inceler. Katýlýmcýlar; bir
metne iliþkin fikir üretme, bunlarý ifade etme, baðýmsýz
düþünme, iþbirliðine girme, grup tartýþmasý yapma,
ses tonunu kullanma, diðer bireylerin fikirlerini din-
leme ve saygý duyma vb. özelliklerini geliþtirirler.
Cevap:  A

84. Öðrencilerin öðretim sürecine etkin katýlýmýný ve
kalýcý öðrenmeleri gerçekleþtirmede öðretmen
görevleri:
1. Öðrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri dikkate

alýnmalýdýr.
2. Öðrencilerin ön koþul bilgi düzeyleri dikkate

alýnmalýdýr.
3. Hazýrbulunuþluk düzeyleri kontrol edilerek

sürece baþlanmalýdýr.
4. Öðretim süreci öðrencilerle birlikte planlan-

malý, uygulanmalý ve deðerlendirilmelidir.
5. Her öðrenciye göre etkinlik tasarlanmalýdýr.
6. Derslerde farklý yöntem ve tekniklere yer

verilmelidir.
Ancak C seçeneðinde verilen konularýn detaylara
inmeden kýsa ve öz bir þekilde sunulmasý öðrenci-
lerin sürece katýlýmlarýný ve etkili öðrenmelerini
engelleyecektir.
Cevap:  C

85. Doðrudan gözlenemeyen ve gözlense bile yeterli

duyarlýlýkta ölçülemeyen özelliklerin, bu özelliklerle

ilgili olduðu bilinen ya da sanýlan baþka bir özellik

gözlenerek ölçülmesi dolaylý ölçmedir. 

Oda sýcaklýðýný ölçerken termometre kullanýrýz.

Termometrenin içerisindeki civanýn sýcaklýða göre

genleþme özelliðinde olmasý dolaylý ölçmeyi iþaret eder.

Ölçülen özellik, baþka bir özelliðe ihtiyaç duymadan

doðrudan doðruya gözlenerek ölçülmesi doðrudan

ölçmedir. Para ile ilgili ölçmeler doðrudan ölçmelerdir.

Bu nedenle öðretmenin maaþýnýn belirlenmesi

doðrudan ölçmedir.

Cevap  A  
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86. Sýnýflama bir kategori içindeki nesne, olay ve insan-
larýn ortak yönleri bulmakla birlikte bazý yönlerden diðer
kategorilerden farklý olduðu esasýna dayanýr. Bu neden-
le sýnýflama ölçekleri bir grubun elemanlarýnýn benzerlik
ya da farklýlýk bakýmýndan gruplandýrýlmasýyla ilgilidir.
Reyondaki elbiselerin markalarýnýn baþ harflerine
göre düzenlenmesinde sýnýflama ölçeði kullanýlmýþtýr.
Çünkü, örneðin marka ismi Zeyno, Zümrüt vs. olan-
lar: Haþmir, Hindu vs. olanlar  þeklinde ayrý reyon-
lara sýnýflanarak yerleþtirme yapýlmýþtýr.
Cevap  B

87. Ölçme hatalarý sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere
üç türlüdür. Sabit ve sistematik hatalar güvenirliði
etkilemezken; tesadüfi hatalar güvenirliði etkiler.
Sorulardan tesadüfi hataya ait örneði bulmamýz
gerektiði anlaþýlmaktadýr. Tesadüfi hatalarda hata
miktarý kuralsýz olarak artar ya da azalýr. Hatanýn
kaynaðý belli deðildir. Öðretmenin bazý öðrencilerin
sýnav kaðýtlarýndaki puanlarý toplamada hata yapmasý
örneðinde hatanýn nereden kaynaklandýðý belli deðildir.
Cevap  D

88. Bu firmanýn eleman alýmýndaki ilk aþama 70'i geçme
bir ölçüttür ve ölçüte baðlý deðerlendirme yapýldýðý
için mutlak deðerlendirme yapýlmýþtýr. Daha sonraki
deðerlendirmede bireylerin puan sýralarýna göre
ölçme sonuçlarý karþýlaþtýrýlýp bir ölçüt belirlendiði için
baðýl deðerlendirme yapýlmýþtýr.
Cevap  C  

89. Bu örnekte verilen ölçme ve deðerlendirme kavram-
larýnýn örneði ve açýklamasý þöyledir:
Ölçme: Herhangi bir niteliði gözlemek ve gözlem
sonucunu sayýlarla ya da sembollerle ifade etmektir.
Sýnav sonucunda öðrencilerin hepsinin 70 puan
üzeri almasý.
Ölçüt(Kriter): Ölçme sonuçlarýný karþýlaþtýrdýðýmýz ya
da kýyasladýðýmýz sabit deðerdir.
Sýnavda 70 puan alma bir ölçüttür. 
Ölçüm: Sonuçtur.
70 puan
Ölçme Kuralý: Ölçme iþleminde ölçülen özelliðin ne
kadarlýk miktarýna, ne kadar puan verileceðinin belir-
lenmesidir.
Sýnavda dört yanlýþ cevabýn, bir doðru cevabý götüre-
ceðinin ve sýnav süresinin 40 dakika olarak belirlenmesi.
Deðerlendirme: Ölçme sonuçlarýnýn ayný alana ait bir
kriter ile kýyaslanarak bir deðer yargýsýna ve oradan
da karara ulaþma sürecidir.
Sorudaki paragrafta  bir kritere göre kýyaslanarak bir
deðer yargýsýna varma veya karara ulaþma ifadesi yoktur.
Cevap  E

90. Kapsam geçerliliði, testi oluþturan maddelerin (sorularýn)
ölçmesi istenen davranýþ evrenini ölçmede ne derece
temsil edilebilirliði ve örneklendirilebildiði ile ilgilidir.
Fen ve teknoloji dersi için soru hazýrlarken öðret-
menin aðýrlýðý ilk iki üniteye vermiþ  olmasý üçüncü
üniteden çok az soru hazýrlamasý (üçüncü
üniteyi sýnav kapsamýna yeteri kadar olamamasý)
sýnavýn kapsam geçerliliðini düþürmüþtür.
Cevap  D

91. Performans deðerlendirmede öðrencinin ürettiði
ürün ve öðrencinin bu ürünü oluþturmada
geçirdiði süreç önemlidir.
Bu çalýþmayý deðerlendirmek isteyen bir öðret-
men için ürün (aracýn motoru) ve süreç (aracýn
motorunu yenilemedeki aþama) verildiði için per-
formans deðerlendirmedir.
Cevap  B

92. Boþluk doldurma sýnavlarýnda biliþsel alan
basamaklarýndan öncelikle bilgi düzeyi ölçülür.
Cevap  E

93. Güvenirlik, bir ölçme aracýnýn ölçtüðü özelliði
doðru olarak ölçebilme derecesidir.
Geçerlilik, ölçme aracýnýn kullanýþlýk amacýna
hizmet etme derecesidir.
Bu soruda bir tutum ölçeði için güvenilir  olan bir ölçeðin,
zeka ölçümü için güvenilir olamayacaðýndan
bahsediyor. Çünkü, tutum ölçmek için hazýrlanan
bu ölçek zeka ölçüm amacýna hizmet edemez.   
Güvenilir olan bir ölçe aracý baþka özellikleri
ölçmek için geçerli olmayabilir.
Cevap  D

94. Portfolyo deðerlendirme uzun bir sürede
gözlenebilecek ilgi, tutum ve ihtiyaçlarý gözlemek için
yapýlýr. Bu seçenekte süre sýnýflamasý yapmasý yanlýþtýr.
Ayný zamanda portfolyo deðerlendirmede tüm
öðrenciler için ayný standart  hedef ve davranýþ
belirlenmez. Yani deðerlendirme süreç içerisinde
bütüncül yapýlýr.
Cevap  C

95. Öðretmenin bu uygulamasý yordama geçerliliði
hakkýnda bilgi verir. Çünkü, yordama geçer-
liðinde seçilen öðrencinin bir öðretim pro-
gramýnýn giriþindeki seçme sýnavý ile ( matematik
sýnavý)  kazandýðý yerdeki baþarý puaný( olimpiy-
atlardaki baþarý) arasýnda iliþki göz önüne alýnýr.
Cevap  A
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96. Bir sýnavda öðrenciler arasýndaki farklýlaþma
düzeyi standart sapmayla ifade edilir. Standart
sapmasý en yüksek olan derste farklýlaþma
düzeyi en yüksektir. Soru incelendiðinde kimya der-
sinde standart sapma (12) en yüksektir. Dolayýsýyla
farklýlaþmanýn en yüksek olduðu ders kimyadýr.
Cevap  D

97. Bir daðýlýmýn sola çarpýk olmasý için modun arit-
metik ortalamadan yüksek olmasý gerekmektedir.
Bunu saðlayan ders ise fizik dersidir(mod: 78,
aritmetik ortalama: 75).
Cevap  B

98. Bir daðýlýmda grubun baþarý düzeyi ya da öðren-
cilerin en baþarýlý olduðu dersi gösteren temel
gösterge aritmetik ortalamadýr.  Buna göre arit-
metik ortalamanýn en yüksek olduðu dersler
Türkçe ve coðrafyadýr. 
Aritmetik ortalamadaki bu eþitlik standart sap-
manýn gözden geçirilmesine ihtiyaç doðurmuþtur.
Bu durumda standart sapmanýn küçüldüðünde
öðrencilerin baðýl baþarýlarýnýn artacaðý bilinmelidir.
Türkçe dersinin standart sapmasý coðrafya der-
sinin standart sapmasýndan küçüktür.
Cevap  A  

99. Ortanca(Medyan), sýralanmýþ bir veri grubunu
tam ortadan ikiye bölen deðerdir. Eðer frekans
toplamý çiftse ortanca þöyle hesaplanýr:

Medyan: N/2
Eðer frekans toplamý tekse ortanca þöyle hesaplanýr:

Bu daðýlýmýn frekans toplamýnýn tek olduðunu

görmekteyiz. Buna göre:

Sonuç 19 çýkar. Bu frekansýn deðeri ise 23-27 aralýðýdadýr.

Cevap:  D

100. Aritmetik ortalama, ölçümlerin(puanlarýn) topla-
narak ölçüm sayýsýna(öðrenci sayýsýna) bölün-
mesi ile elde edilen deðerdir. Aritmetik ortalama
puan deðerleri aralýklar halinde verildiði için
öncelikle bu deðerlerin ortancasý hesaplamada
kullanýlýr.Ýlk puanýn ortancasý 10'dur. Bu hesaplama
her bir puan için yapýlýr. Ardýndan bu ortanca deðer-
ler, frekans deðerleriyle çarpýlýr.Çýkan sonuçlar
toplanýr ve frekans deðerlerinin toplamýna bölünür.
Cevap  D

101. Ýki deðiþken arasýndaki iliþkinin yönü ile ilgili bir
soru sorulmuþtur. Deðiþkenlerden biri artarken
diðer deðiþken de artýyorsa pozitif yönde bir iliþki
vardýr. Deðiþkenlerden biri artarken diðer deðiþken
azalýyorsa negatif yönde bir iliþki vardýr.
Bu soruda televizyon seyretme süresi arttýkça,
matematik dersindeki baþarý puanlarýnýn düþmesi,
negatif yönde bir iliþkiyi gösterir.
Cevap  A

102. Baðýmsýz deðiþken, bir araþtýrmanýn sonucu
üzerinde etkisi olan deðiþkendir.
Bu soruda baðýmsýz deðiþken öðretim tekniði
(hýzlý okuma tekniði- geleneksel öðretim
tekniði)'dir. Örnek olarak verilen araþtýrmada,
araþtýrmanýn güvenilir ve geçerli olmasý için öðre-
tim tekniði sabittir, baþka etmenlerden etkilen-
mez. Öðrencilerin bu tekniklere göre aldýklarý
puanlar baðýmsýz deðiþken olarak ifade edilir.
Cevap  D

103. Rehberlik ve Psikolojik danýþma hizmetleri ile
ilgili önemli yanlýþ inanýþlardan biri de, bu hizmetler-
den sadece sorunlu öðrencilerin yararlandýðýdýr.
Elbette rehberlik hizmetleri yoluyla öðrencilerin
yaþamakta olduklarý sorunlarýn çözümünde
onlara yardýmcý olunmaktadýr ancak bu hizmetler
sorunlu olsun ya da olmasýn tüm öðrencilere yöneliktir.
Soruda Ayþe öðretmen, yalnýzca meslek seçme
konusunda kararsýzlýk yaþayan öðrencilere
mesleklerin tanýtýlmasý gerektiðini; tüm öðren-
cilere yönelik olarak gerçekleþtirilen meslek
tanýtým günlerinin ise gereksiz olduðunu savu-
narak “Rehberlik hizmetleri tüm öðrencilere
yöneliktir” ilkesini ihlal etmiþtir.
Cevap:  C

104. Özellik-kayýt çizelgeleri, farklý ya da belirli alan-
lardaki özelliklerin sýralanarak bu özelliklerden
hangilerinin öðrencide olup olmadýðýný belirlemeye
yarayan araçlardýr. Soruda öðretmen müziðe
yetenekli olan öðrencileri tespit etmek amacýyla
müzik yeteneðini belirleyen özellikleri sýralayarak
hazýrladýðý listeyi öðrencilere uyguladýðý için kul-
landýðý teknik özellik-kayýt çizelgesidir. 
Sorunun güçlü çeldiricisi olan yetenek envanter-
leri, özel yeteneklere (müzik, resim, spor vb.)
ölçmek amacýyla kullanýlabilir. Ancak bu envan-
terler test teknikleri sýnýfýna girer. Bu nedenle
psikolojik danýþmanlarca hazýrlanmasý ve uygu-
lanmasý zorunludur.
Cevap:  A
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105. Bireylerdeki mesleki geliþim süreci beþ aþamada
gerçekleþir.  
I. Uyanýþ ve farkýnda olma (5-12 yaþ)
II. Meslekleri araþtýrma ve keþfetme (13-15 yaþ)
III. Karar verme (16-18 yaþ)
IV. Hazýrlýk (19-23 yaþ)
V. Ýþe yerleþme (23 yaþ ve üzeri)
Ýlköðretim I. kademede öðrenciler uyanýþ ve
farkýnda olma basamaðýndadýrlar. Bu dönemde
çocuk, çevresindeki bireylerin farklý mesleklere
sahip olduðunu, kendisinin de bir mesleðe
yönelmesi ve meslek seçmesi gerektiði konu-
larýnda farkýndalýk geliþtirir. Ýlköðretim birinci
kademe öðrencisinin yaþý itibariyle geliþim özellikleri
dikkate alýndýðýnda mesleki doyum kavramý ile
kiþilik özellikleri arasýnda baðlantý kurmasý beklenmez.
Bu ancak mesleki geliþim sürecinin sonraki dönem-
lerinden olan karar vermeye ait bir geliþim görevidir.
Cevap:  D

106. Kapsamlý psikolojik danýþma ve rehberlik modeli
2006 yýlýndan bu yana ülkemizde uygulanmak-
tadýr. Özünü geliþimsel pdr modelinden almak-
tadýr ve geliþimsel rehberliðin uygulamaya dönük
yönünü oluþturur. Öðrencilerin geliþim dönemlerinin
özelliklerini kazanmalarýna yardýmcý olmayý, ilgi ve
yeteneklerine göre eðitim hizmetlerinden en üst
seviyede yaralanmalarýný saðlamayý hedefler.
Temel ilkesi, bütün öðrencilerin geliþim görevleri-
ni kazanmalarýna ve geliþim krizlerin atlatmalarý-
na yönelik olarak önleyici etkinlikler sunmaktýr.
Öðrenci merkezli bir anlayýþý temel alýr. Öðrenci-
lerin bir bütün olarak geliþmelerini hedefler. Tüm
öðrencilere yöneliktir. Okuldaki öðretim programlarýyla
baðlantýlý ve etkileþim içindedir. Okul rehberlik
programýnýn kendisi deðil parçasýdýr. Programlanmýþ
bir yapýsý vardýr. Programýn içeriðinde sýnýf etkinlikleri
vardýr. Bu sýnýf etkinliklerinin yürütülmesinden sýnýf
rehber öðretmeni sorumludur. Programýn hazýrlanmasý,
uygulanmasý ve deðerlendirilmesi ekip çalýþmasý gerektirir.
Cevap:  B  

107. Akran danýþmanlýðýnda akranlarýn birbirlerine
çeþitli konularda yardým etmesi söz konusudur.
Okula yeni gelen 9. sýnýf öðrencilerine 11. sýnýf
öðrencilerinin okulu tanýtmalarý þeklinde yürütülen
oryantasyon çalýþmasý akran danýþmanlýðýna
örnek olarak verilebilir. Soruda yer alan projede
de üniversite öðrencilerinin lise öðrencilerine
üniversiteye hazýrlýk konusunda yardým etmeleri
söz konusu olduðu için doðru cevap akran danýþ-
manlýðýdýr. Seçeneklerde çeldirici olarak yer alan
akran arabuluculuðu iletiþim becerileri ve çatýþma
çözme konularýnda eðitim almýþ öðrencilerin kendi-
lerine yakýn yaþ grubundaki öðrencilerin aralarýn-
daki problemlerin çözümüne yardýmcý olmasýdýr.
Cevap:  A      

108. Kiþisel rehberlik çalýþmalarýnda bireylerin kendi-
leri ile ilgili kiþisel problemlerinin çözümü için
yapýlan yardýmlar söz konusudur. Soruda
Pýnar’ýn cinsel rolleri öðrenme ve karþý cinsle
yaþadýðý problemlerin çözümüne yardýmcý olun-
masý gerektiði için rehberlik servisince ona
sunulmasý gereken hizmet problem alanýna göre
kiþisel rehberlik kapsamýna girer.
Cevap:  A

109. Sosyometri; bireylerin birbirleriyle olan iliþkileri ve
etkileþim biçimlerini belirlemek üzere uygulanýr. Bu
teknikte birey tek baþýna deðil, grup içindeki iliþki-
leriyle incelenir. 
Sosyometri uygulamalarýnda dikkat edilmesi
gereken hususlardan bazýlarý þunlardýr;
• Sosyometri birbirini yeterince tanýyan gruplara

uygulanýr.
• Uygulamanýn baþlangýcýnda grup üyelerine

uygulamanýn hangi ölçüte göre yapýlacaðý
belirtilmelidir. 

• Uygulamalarda gönüllülük esastýr. 
• Sonuçlar uygulamada esas alýnan ölçüt ve

uygulamanýn ölçütüne göre sýnýrlandýrýlmýþ bir
zaman dilimi içinde geçerlidir. 
Cevap:  A  

110. Görüþme, bireye iliþkin bilginin bireyin kendisinden
veya onunla ilgili kiþilerden sözel ve sözel olmayan
yollarla elde edilmesidir. Dolayýsýyla görüþmede
birey hakkýnda bilgi edinmek amacýyla yürütülen yüz
yüze bir etkileþim söz konusudur. Bu nedenle
psikolojik danýþmanýn Sinan'la çalýþma planý hazýrla-
mak için konu ile ilgili gerekli bilgileri Sinan'dan
almak amacýyla yürüttüðü çalýþma, görüþmedir.
Cevap:  D

111. Psikolojik danýþma, bireyin kendisini tanýyýp gerçek-
leþtirmesi sýrasýnda ortaya çýkan sorunlarý çöze-
bilmesine yardýmcý olmayý hedefler ve mutlaka
uzman kiþilerce sunulmasý gereken bir hizmettir.
Okul baþarýsýnýn düþük olmasý, iletiþim konularýnda
yaþanan problemler, kiþisel problemler, özgüven
eksikliði, özsaygýda ve benlik kavramýnda yaþanan
sýkýntýlar, kaygý ve korku gibi yaþantýlar, cinsiyet ve
arkadaþlýkla ilgili problemler ve daha pek çok konu-
da psikolojik danýþma hizmeti verilebilir. Soruda
Sinan'ýn kendisiyle ilgili yaþadýðý problemler ve
duygularý söz konusu olduðu için psikolojik danýþma
süreci söz konusudur. Bu nedenle yanýt, A'dýr.
Cevap:  A  
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112. Kapsamlý psikolojik danýþma ve rehberlik programýn-
daki sýnýf içi etkinliklerin uygulanmasýndan sýnýf
rehber öðretmeni sorumludur.  Bu etkinlikler sýrasýn-
da yaþanan problemleri çözmek öncelikle sýnýf
rehber öðretmeninin görevidir. Yaþadýðý problem-
lerin çözümüne yardýmcý olmasý için sýnýf rehber
öðretmeni öncelikle psikolojik danýþmandan yardým
alýr. Yaþanabilecek her tür problemi okul müdürüne
iletmek doðru bir yaklaþým deðildir.
Cevap:  B

113. Eðitsel rehberlik, öðrencilerin ilgi, yetenek ve
ihtiyaçlarýný dikkate alarak eðitsel olanaklardan en iyi
þekilde yararlanmasýný saðlamayý hedefler. Eðitsel
rehberlik kapsamýnda öðretmen sýnýf içerisinde
öðrencilerin güven ve baþarý duygularýyla  problem
çözme ve karar verme becerilerinin geliþmesine
yardýmcý olur. Soruda yer alan çatýþma çözme
becerileri konusunda eðitimler planlamak, uzmanlýk
gerektiren bir alan olduðu için okul rehber öðret-
meninin görevidir. Ayný zamanda çatýþma çözme
becerilerinin kazandýrýlmasý, eðitsel rehberliðin deðil,
kiþisel rehberliðin kapsamýna girer.
Cevap:  D

114. Okul programlarýnýn bireysel farklýlýklara göre
geliþtirilmesi, öðrencilerin ilgi ve yetenekleri göz
önünde bulundurularak eðitim programlarýnýn oluþtu-
rulmasýna yardým olarak yürütülen çalýþmalar temel
iþlevlerine göre rehberlik hizmetlerinden ayarlayýcýlýk
kapsamýnda yer alýr. 
Soruda okul rehber öðretmeni Aysun Haným, öðren-
cilere seçmeli derslerin belirlenmesi ile ilgili daha
önce uyguladýðý anketlerin sonuçlarýnýn seçmeli ders-
lerin belirlenmesinde kullanmaya yönelik bir çalýþma
yapmasý söz konusudur. Bu nedenle doðru cevap,
ayarlayýcýlýktýr.
Cevap:  C

115. Sistematik duyarsýzlaþtýrma: Yapýlan aþamalý etkin-
likler ile organizmanýn belli bir uyaranla sürekli
karþýlaþmasý sonucunda, giderek o uyarana tepkide
bulunmamasýdýr. Sistematik duyarsýzlaþtýrma klasik
koþullanma yoluyla öðrenilen korkularýn ve fobilerin
tedavisinde kullanýlýr.
Soruda psikolojik danýþman, Baran’ýn sosyal fobisini
ortadan kaldýrmak için sistematik duyarsýzlaþtýrma
tekniðinden yararlanmýþtýr.
Davranýþçý öðrenme kuramlarýnýn ilkelerini, yöntem
ve tekniklerini kullanan danýþma kuramý, davranýþçý
psikolojik danýþma kuramýdýr.
Cevap:  B

116. Hümanist yaklaþýmýn temsilcisi Maslow’un ihtiyaçlar

(piramidi) hiyerarþisi en alt düzeyden baþlayarak

fizyolojik ihtiyaçlar, güven ihtiyacý, sevgi (ait olma)

ihtiyacý, saygý (statü) ihtiyacý, bilme ve anlama ihtiyacý,

estetik ihtiyacý ve en üst düzeydeki ihtiyaç olan ken-

dini gerçekleþtirme ihtiyacýndan oluþur. Bu piramitte

bir alt düzeydeki ihtiyaç karþýlanmadan onun üstün-

deki ihtiyaç ortaya çýkmaz.
Soruda Ali Bey, ailesi ve arkadaþlarýný çok seven ve
çevresi tarafýndan çok sevilen biri olduðu için sevgi
ihtiyacýný karþýladýðý söylenebilir. Ýhtiyaçlar hi-
yerarþisindeki ihtiyaçlarýn sýrasý dikkate alýndýðýnda
sevgi ihtiyacýndan sonra öncelikle saygý ihtiyacýnýn
ortaya çýkmasý beklenir.

Cevap:  B

117. Hümanist eðitim yaklaþýmýnýn bazý ilkeleri þunlardýr:

• Öðrenci merkezli eðitim anlayýþý benimsen-

melidir.

• Öðrencilerin kendilerini gerçekleþtirme güdü-

leri desteklenmelidir.

• Sýnýfta güven verici bir atmosfer oluþturul-

malýdýr.

• Bireyin motivasyonunda içsel motivasyon,

dýþsal motivasyondan daha etkilidir.

• Öðretmen-öðrenci iliþkisinde koþulsuz saygý,

saydamlýk ve empatik anlayýþ olmalýdýr.

Koþulsuz saygý: Ýnsanlarý deðerli kýlan davranýþlarý

deðil, bizzat kendileridir; insan olmalarýdýr. Öðret-

meninin hatalý öðrencileri hatasýz öðrenciler kadar

deðerli bulmasý koþulsuz saygýyý ifade eder. Ancak

koþulsuz saygý, öðrencinin tüm davranýþlarýný onay-

lamak demek deðildir. Öðretmen, öðrencilerin gös-

terdikleri hatalý davranýþlarý onaylamadýðýný özsaygý

zedeleyici bir dil kullanmaktan kaçýnarak onlarla pay-

laþmalýdýr. 

Cevap:  B

118. Ben dili: Kiþinin bir baþkasýnýn davranýþlarýyla ilgili

duygu, düþünce ve beklentilerini onu tehdit

etmeden, suçlamadan, eleþtirmeden ifade etmesidir. 

Ýletiþimde ben dili kullanmak, baþkalarýyla saðlýklý

iletiþim kurmayý saðlar.

Sorunun A seçeneðinde verilen ifadede ben dili kul-

lanýlmýþtýr ve iletiþim engeli içermez.

Cevap:  A
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119. Sýnýfýnda bir problem olduðunda öðretmenin ilk yap-

masý gereken problemi tanýmlamak ve nedenlerini

ortaya koymak olmalýdýr. Ancak öðretmenler kendi-

lerini aþan problemlerle karþýlaþtýklarýnda öðrencileri,

okul psikolojik danýþmanýna yönlendirmelidirler.

Soruda anasýnýfý öðretmeni, sýnýfýndaki öðrencilerden

Nilgün’de hiperaktivite-dikkat bozukluðu olabile-

ceðinden þüphelenmiþtir. Bu durumda öðretmenin

psikolojik danýþmanla görüþmesi gerekir.

Hiperaktivite-dikkat bozukluðunun tanýmlanmasý tek

baþýna okul psikolojik danýþmanýnýda aþan bir

durumdur ve öðrenci Rehberlik ve Araþtýrma

Merkezi’ne (RAM) ya da bir çocuk psikiyatri kliniðine

yönlendirilmelidir.

Sorunun seçeneklerine bakýldýðýnda B seçeneðinin

güçlü bir çeldirici olduðu söylenebilir. Öðretmen,

öðrenciye okul psikolojik danýþmanýna yönlendirme-

lidir. Ancak, onu disipline etmesi için yönlendirmesi

rehberlik anlayýþýna uygun olmaz. Rehberlik hizmet-

lerinde disipline etme, hatalarý düzeltme gibi bir

anlayýþ yoktur.

Cevap:  E

120. Empati: Kiþinin objektifliðini kaybetmeden kendini

diðer insanlarýn yerine koyarak onlarýn düþüncelerini

ve duygularýný kavrayabilmesidir. 

Öðretmen, öðrencisine empatik anlayýþla yak-

laþtýðýnda, objektifliðini kaybetmeden kendini

çocuðun yerine koyar, onun ne yaþadýðýný anlar ve

ona geri yansýtýr.

Buna göre, soruda öðretmenin “çok istediðin halde

partiye gidemediðin için üzgünsün.” ifadesini kullan-

masý, öðrencisiyle empati kurduðunu gösterir.

Cevap:  E

TÜRKÝYE  GENELÝ  EÐÝTÝM

BÝLÝMLERÝ  DENEME  SINAVI-11

CEVAP ANAHTARI

1 E 31 B 61 A 91 B

2 D 32 E 62 E 92 E

3 C 33 E 63 A 93 D

4 E 34 A 64 C 94 C

5 E 35 D 65 D 95 A

6 C 36 C 66 A 96 D

7 A 37 A 67 A 97 B

8 E 38 C 68 E 98 A

9 A 39 D 69 C 99 D

10 D 40 D 70 D 100 D

11 D 41 C 71 B 101 A

12 B 42 E 72 C 102 D

13 D 43 C 73 E 103 C

14 C 44 B 74 B 104 A

15 D 45 D 75 B 105 D

16 C 46 A 76 D 106 B

17 D 47 E 77 A 107 C

18 B 48 B 78 A 108 A

19 C 49 D 79 B 109 A

20 D 50 E 80 B 110 D

21 D 51 E 81 C 111 A

22 B 52 E 82 E 112 B

23 A 53 A 83 A 113 D

24 A 54 E 84 C 114 C

25 B 55 D 85 A 115 B

26 C 56 C 86 B 116 B

27 B 57 D 87 D 117 B

28 D 58 B 88 C 118 A

29 C 59 B 89 E 119 E

30 A 60 E 90 D 120 E
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