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1. Sanayi toplumu olarak nitelendirilen 20. yüzyılın 

eğitim yaklaşımında, fabrika sistemli olarak işleti-
len okul modelinde, öğretmen öğretimin merke-
zinde bulunarak, müfredat ve öğretilecek konula-
rın geleneksel yöntemlerle verildiği bir uygulama 
söz konusuydu. Bilgi toplumunun eğitim yaklaşı-
mında ise, öğretimin merkezinde öğrenci bulun-
makta ve bilginin yeniden yapılandırılmasını esas 
alan bir uygulamaya geçilmektedir. Bilgi mutlak 
ve kesin olan bir değer olmaktan çıkarak, kültü-
rel duruma ve bireye göre değişen bir değer 
olarak görülmeye başlanmıştır. Bunun anlamı 
eğitimin mutlak ve kesinleşmiş bilgileri aktarma-
dan bilgiyi kullanma ve üretmeye dayalı bir anla-
yışa geçilmesidir. 21. yüzyılın eğitim yaklaşımın-
da eğitim hizmetlerinin yönetilmesi devlet iş-
letmesinden özel sektör işletmeciliğine doğru 
yönelmektedir. Aynı zamanda ülkeler arası 
dönüşümlü öğrencilik uygulaması yaygın-
laşmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, uzaktan 
öğretim, bilgisayar destekli öğretim, etkile-
şimli ve internet destekli öğretim gibi yeni öğ-
retim modelleri önem kazanmaktadır. 
D seçeneğinde verilen “Dünya vatandaşı olma-
nın ulusal kimlik kazanmaya göre daha önemli 
görülmesi” günümüz eğitim uygulamalarına yön 
veren temel ilkelerden biri değildir. Doğru ifade, 
“ulusal kimlik kazanmanın dünya vatandaşı 
olmaya göre daha önemli görülmesi” olmalı-
dır. 
Cevap: D 

 
 
 
 
2. Genellik ve eşitlik ilkesine göre eğitim kurumları 

ayrım yapmaksızın herkese açıktır. Kimseye ay-
rıcalık tanınamaz. Soruda verilen maddelerde bi-
reylerin sosyo-ekonomik düzeylerine, ilgili ve ye-
tenekli oldukları alanlara ve ana dil, etnik kökene 
göre eğitim olanağı sağlanmasından bahsedil-
mektedir. Bu özellikler ayrım yapıldığını göste-
rir ve bu durum “genellik ve eşitlik” ilkesine 
ters düşer. Soruda B seçeneğinde verilen “eği-
tim hakkı” ilkesine göre ilköğretim görmek her 
Türk vatandaşının hakkıdır. Soruda ayrım yap-
maya vurgu yapıldığından eğitim hakkı ilkesi 
doğru yanıt olamaz. 
Cevap: E 

3. A)  1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Yasası; 
Türk Milli Eğitim sisteminin yapısını, genel 
amaçlarını ve temel ilkelerini, öğretmenlik 
mesleğini, okul bina ve tesisleri ile eğitim 
araç-gereçlerini bir sistem bütünlüğü içerisin-
de ele alarak düzenleyen bir yasadır. Bu ka-
nunda, Türk eğitim sisteminin yapısı, örgün 
eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki alt 
sisteme ayırarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu 
kanun yoluyla, Türk milli eğitiminin genel 
amaçları ve temel ilkeleri de belirlenmiştir. Bu 
yasaya göre öğretmenlik; “Devletin eğitim ve 
öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” şek-
linde tanımlanmıştır. Ayrıca, “Öğretmenlik 
mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan 
eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi (pedago-
jik formasyon) ile sağlanır.” hükmü de bu ka-
nunda yer almıştır. 

B)  Okulların yönetiminin ve işletiminin Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlanması; 1924 Tarihli 
Tevhid-i Tedrisat kanunuyla yapılan bir 
değişikliktir. 

C) Devlet bütçesinden eğitim için resmi bütçenin 
ayrılması; 1924 Tarihli Tevhid-i Tedrisat 
kanunuyla yapılan bir değişikliktir. 

D) Öğretim programlarının temel ilke ve esasla-
rının belirlenmesi; Öğretim programlarında 
düzenlenmiştir, kanunla yapılan bir düzen-
leme değildir. 

E) Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısının, 
görev ve sorumluluklarının belirlenmesi; 1992 
Tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri kanunuyla yapılan bir değişiklik-
tir. 

Cevap: A 
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4. Soruda bireyi ele almaya yön veren temel ilkeye 
vurgu yapılmaktadır. Buna göre seçenekleri ince-
leyecek olursak: 
A) Bireyler arası rekabet eğilimleri YANLIŞ; 

MEB Talim ve Terbiye kurulu başkanlığınca 
“birlikte çalışma ve iletişim kurma” ilkesi esas 
alınmaktadır. 

B) Bilinçli bireysel tercihler yapma DOĞRU; 
MEB Talim ve Terbiye kurulu başkanlığın-
ca “şartlandırma ile hareket etme yerine, 
bilinçli bireysel tercihler yapma” ilkesi 
esas alınmaktadır. 

C) İstihdam olanaklı mesleki programlara yö-
neltme YANLIŞ; toplumsal ihtiyaçlara yönelik 
bir ifadedir. 

D) Çevresel koşullardan bağımsız olarak birey-
sel inisiyatiflerde bulunma YANLIŞ; bireyi ele 
almaya yön veren bir ifade değildir. 

E) Pratik sonuçlar çıkaran eylemlere yönelme 
YANLIŞ; bireyi ele almaya yön veren bir ifa-
de değildir. 

Cevap:  
 
 
 
 
 
 
5. Bilişsel gelişine en üst düzeyde katkıda bulunul-

ması için Bloom taksonomisinde en üst düzey-
deki basamağa ait bir hedef alanı aramak gerek-
lidir. Buna göre seçenekleri inceleyecek olursak; 
A) Genetik konusuyla ilgili bir makalenin özetini 

çıkarma, KAVRAMA 
B) DNA’da bulunan yapıları sıralama, BİLME 
C) DNA maketinde bulunan yapıları gösterme, 

UYGULAMA 
D) Genetik ile ilgili temel kavramlar arasındaki 

ilişkileri belirleme, ANALİZ 
E) Genetikle ilgili bilimsel bir deneyin planını 

yapma, UYGULAMA 
Buna göre D seçeneği diğer seçeneklerdeki he-
def ifadelerine göre en üst düzeydedir. 
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
6. Soruda verilen açıklama eğitim durumlarının 

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun ol-
ması gerekliliğinden bahsetmektedir. Yani eğitim 
durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Bu 
nedenle doğru seçenek “bireysel farklılıklara 
uygun olma” ilkesi olmalıdır. 
Cevap: B 

7. Esasicilik eğitim felsefesi yaklaşımına baktı-
ğımızda; 
- İdealizmin ve realizmin etkisi vardır.  
- Konu ve disiplin merkezlidir 
- Geçerli bilgi birimleri ve temel kültürel değer-

leri aktarılır. 
- İnsanın aklı doğuştan boştur, tüm bilgiler 

sonradan öğretilebilir.  
- Geleneksel öğretim yöntemleri (soyut dü-

şünme, alıştırma ve ezber) ,sunuş yoluyla öğ-
retme yaklaşımı, düz anlatım yöntemleri, la-
boratuar yöntemleri, araştırma, gözlem, de-
ney kullanılır. Bilgi tümden gelimsel düşünme 
yoluyla elde edilir. 

- Temel beceriler (3R=Okuma, Yazma, Say-
ma), ve temel konular (Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Tarih, Ya-
bancı Dil) öğretilir. 

- Öğretim sıkı ve disiplinli bir süreçtir. Öğret-
mede sıkı çalışma ve zorlama esastır. 

- “Öğretmek, öğrenmeye göre daha öncelikli-
dir.” 

- Öğrenciler rekabetçi ortamlarda eğitilirler. 
• Öğrencilerin zihinsel gelişimi sağlanmalı-

dır. 
•  Bireyler vatandaşlık sorumluluğunu yeri-

ne getirmelidir. 
•  Bilgili ve becerili bireyler yetiştirilmelidir. 
•  Öğrencilerin zihinsel gelişimi sağlanmalı-

dır. 
gibi özellikler yer almaktadır. 
Cevap: A 

 
 
 
 

 
8. Modüler içerik yaklaşımına baktığımızda; 

- Öğrenme konuları üniteler şeklinde modülle-
re (öbeklere) ayrılır. 

- Öğrenme birimlerinin aşamalı olup olmadığı-
na bakılmadan, birimler anlamlı parçalara ay-
rılarak düzenlenir 

- Bu modüllerin birbiri ile ilişkili olması zorunlu 
değildir.  

- Konuların sıralaması esnektir, birbirine ba-
ğımlı değildir. 

- Her birim (modül ya da öbek) kendi içinde 
farklı içerik yaklaşımıyla düzenlenebilir. 

Soruda verilen içerik; önce birimlere ayrılmış, 
daha sonra birimler kendi içinde doğrusal içerik 
yaklaşımıyla düzenlenmiştir. 
Bu nedenle, program geliştirme uzmanının dikka-
te aldığı içerik düzenleme yaklaşımı MODÜ-
LER’dir. 
Cevap: D 
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9. Hedefe Dayalı Değerlendirme Modelinde (Dav-
ranışsal Hedef Modeli) 
- Tyler tarafından geliştirilen bir değerlendirme 

yaklaşımıdır. 
- Programın etkililiğine karar verilir.  
- Hedeflerin gözlenebilir davranışlara dönüştü-

rülmesine bakılır. 
- Modelde ilk olarak öğretimin ulaşılabilen ve 

ulaşılamayan hedefleri belirlenerek, ulaşıla-
mayan hedeflere neden ve nasıl ulaşılama-
dığı üzerinde durulur. 

- Hedeflerin, öğrenme yaşantılarının ve değer-
lendirme etkinliklerinin üzerinde durulur.  

- Ulaşılamayan hedeflerin öğrencilerin düzeyi-
ne uygunluğuna bakılır. 

- Hedeflerin öğrenci düzeyine uygunluğu tam 
ise bu kez hedeflerin kazandırılmasında kul-
lanılan öğretme-öğrenme yaşantılarının etkili-
liğine bakılır.  

Bu açıklamalardan yola çıkarak seçeneklere bak-
tığımızda “Programın standartlarının ve per-
formans göstergelerinin karşılaştırılması” na 
yönelik çalışma yapılmaz. Bu çalışma, Provus’un 
farklar yaklaşımına dayalı değerlendirme mode-
linde yapılmaktadır. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
10. Belirtke tablosunun işlevlerine baktığımızda; 

- Hedef (öğrenci kazanımları)-içerik ilişkisini 
kurmak 

- Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özet-
lemek 

- Dersin özel hedeflerinin hangilerinin daha 
önemli olduğunu göstermek 

- Öğretim planlarına yön vermek 
- Programın hedeflerinin niteliğini belirlemek 
- Eğitim durumlarını (öğrenme yaşantılarını) 

belirlemek 
- Sınıfta olumlu bir iklim oluşturmak, sınıf yöne-

timini kolaylaştırmak 
- Dersin ünitelerinin ve konularının sırasını be-

lirlemek 
- Konuların önemine göre uygun süreyi belir-

lemek 
- Ölçme aracı için uygun sorular geliştirmek 
- Ölçme aracının kapsam geçerliliğini sağla-

maktır. 
Bu açıklamalardan yola çıkarak seçeneklere bak-
tığımızda “İçeriğin bilimsel doğruluğunun belir-
lenmesine” yönelik bir işlev yer almamaktadır. 
Cevap: C 

11. Hedef-davranışlar planlı eğitim etkinliklerinin ilk 
basamağıdır ve yön vericisidir. Eğitim-öğretimde 
hedefler, öğretimi planlı bir şekilde yürütme, öğ-
retimi yönlendirme, öğretme-öğrenme etkinlikle-
rinin yapılması ve ölçmelere kılavuzluk yapma 
gibi işlevleri yerine getirir.Hedefler öğretim süre-
cini yönlendirmede işe yarar.Bundan dolayı öğ-
retme-öğrenme etkinliklerinin planlanmasında ve 
düzenlenmesinde uygun öğretim zamanının ve 
araç-gerecin belirlenmesinde öncelikle göz 
önünde bulundurulması gereken “öğrenci kaza-
nımları (hedef)”dır. 
Cevap: C 
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12.  
Çilenti (1984) Yaşantı Konisi’nin dayandığı bilimsel ilkeleri şöyle açıklamıştır.

   Sözel
sembollerle
  edinilen
 yaşantılar

Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar

Radyo, plak, şerit
resimlerle edinilen
   yaşantılar

Hareketli resimlerle edinilen
         yaşantılar

Televizyonla edinilen yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

Gözle

Göz ve
kulakla

Göz ve
kulakla

Bütün duyu
organlarıyla

Başkalarının
  yardımıyla
   edinilen

 Kendi
kendine
edinilen

 
 
 

Soruda verilen açıklamalarda Dale’in yaşantı konisindeki en basit ve en çok sayıda duyu organına hitap eden 
öğrenme yaşantıları sorulmaktadır. Buna göre; seçeneklerde belirtilen en etkili yaşantı, model ve numunelerle edini-
len yaşantılar olacaktır. 
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13. “7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Doğal ve tarihi 
varlıklarımızın korunması” konusunda bir öğrenci 
grubunun araştırmalar yaparak bilgiler edinmesi-
ni isteyen bir öğretmen, öğrencilerin edindikleri 
bilgileri daha sonra sınıftaki arkadaşlarına sun-
malarını sağlamıştır. Sunumdan sonra tüm sını-
fın konuyu tartıştırarak fikir alış verişinde bulun-
malarına yardımcı olmuştur.”  
Öğretmenin yukarıda verilen etkinlikte kullandığı 
iki farklı tartışma tekniği bulunmaktadır. Bunlar-
dan birincisi ÇALIŞMA GRUBU diğeri ise FO-
RUM’dur. Yani öğretmen, tartışma yöntemini kul-
lanmaktadır. Bu yöntemde öğrencilere seçenek-
lerde verilen “Topluluk önünde düşüncelerini ifa-
de etme, İşbirliği yaparak birlikte çalışma, Olayla-
ra çok yönlü ve tarafsız bakabilme, Üst düzey 
düşünme becerilerini geliştirme” gibi beceriler 
kazandırılmaktadır. Ancak D seçeneğinde verilen 
“Bireysel hedefleri gerçekleştirme” ifadesi grup 
aktivitelerine dayanan bu yöntemde öğrencilere 
kazandırılacak becerilerden biri olarak gösterile-
mez. 
Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Akademik başarısı yüksek; ancak öğretim 
etkinliklerinde davranışları yönünden sınıf or-
tamını bozan ve arkadaşlarını rahatsız eden 
öğrenciye bu sorununu ortadan kaldırmada 
kullanılabilecek stratejiler aşağıdaki gibidir: 
• Görev ve sorumluluk verme 
• Görmezden gelme ve sönmeyi bekleme 
• Olumsuz pekiştireç kullanma 
• Ara verme (time – out) 
• Ortam değiştirme 
• Sözel ve sözel olmayan uyarıcı kullanma 
• Sınıf dışı görüşme 
• Okul rehberlik uzmanı ile görüşme 
• Aile ile görüşme 
• Okul disiplin kurallarını işletme (en son)  
Ancak öğrenciyle bir süre ilgilenmeyip gör-
mezden gelerek davranışın sönmesini bekle-
mek bu durumda kullanılacak uygun bir stra-
teji değildir. Çünkü görmezden gelme sınıf 
düzenini bozmayacak ara sıra (zaman zaman) 
yapılan istenmeyen davranışların çözümünde 
etkilidir. 
Cevap: B 

15. Programlı öğretim, Skinner’in pekiştirme 
ilkeleri temele alınarak geliştirilen bir öğretim 
yaklaşımıdır. Soruda verilen seçenekler bu 
öğretim tekniğine göre incelendiğinde; 
A) Öğrenmelerin gerçekleşmesinde konuların bi-

linenden bilinmeyene ve basitten karmaşığa 
doğru sıralanması önemlidir. (DOĞRU) Bu 
açıklama, programlı öğretimin kademeli 
ilerleme ilkesiyle doğrudan ilişkilidir. 

B) Her öğrencinin bireysel öğrenme hızına göre 
ilerlemesi esas alınır. (DOĞRU) Bu açıkla-
ma, programlı öğretimin bireysel hız ilke-
siyle doğrudan ilişkilidir. 

C) Öğrencilere birbirinden öğrenme olanağı veri-
lir. (YANLIŞ) Programlı öğretim, öğrencile-
rin kendi öğrenme hızları ve düzeylerinde 
bir davranışı öğrenmeden diğerine geçe-
medikleri, bireysel öğretim uygulamala-
rından biridir. Bu açıklama ise daha çok 
öğrencilerin işbirlikli öğrenme yaklaşı-
mında gerçekleştirdikleri grup etkileşimi-
ne yönelik bir uygulama olacaktır. 

D) Öğrencilere süreç içerisinde yaptıkları hatala-
ra yönelik olarak anında geri bildirim sağlanır. 
(DOĞRU) Bu açıklama, programlı öğreti-
min dönüt – düzeltme ilkesiyle doğrudan 
ilişkilidir. 

E) Öğrencilerin yapılan uygulamalara ve çalış-
malara katılımı sağlanır. (DOĞRU) Bu açık-
lama, programlı öğretimin etkin katılım il-
kesiyle doğrudan ilişkilidir. 

Cevap: C 
 
 

16.   

Öğretim Durumu Öğretim Aracı 
Yaparak yaşayarak I 
Gerçek – gözlem II 

III Televizyon 

Hareketsiz görüntü IV 
V Teyp 

Soyut görsel semboller VI 

VII Öğretmen 

 
Numaralı yerlere getirilebilecek öğretim du-
rumları ve öğretim araçları aşağıda açıklan-
mıştır: 
I.  Yaparak yaşayarak öğrenmelerin gerçekleşti-

rilmesinde kullanılabilecek en etkili araç se-
çenekler düşünüldüğünde LABORATUAR 
olacaktır. 

II.  Gerçek ve gözleme dayalı öğrenmelerin ger-
çekleşmesinde kullanılabilecek en etkili araç 
öğrencilerin görerek uygulamalarda bulunabi-
leceği OLAY (MODEL) olacaktır. 
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III.  Televizyon, hem görüntünün hem hareketinin 
hem de çıkan sesinin algılandığı bir araçtır. 
Dolayısıyla televizyon bir HAREKETLİ SES-
Lİ GÖRÜNTÜ öğretim durumu olacaktır.   

IV.  Hareketsiz görüntüye seçenekler incelendi-
ğinde verilebilecek en uygun öğretim aracı 
FOTOĞRAF olacaktır. 

V.  Teyp, görüntü olmadan seslerin duyulması-
nın sağlandığı bir öğretim aracıdır. Dolayısıy-
la bu öğretim aracı, daha çok İLETİLEN 
SESLERİ DİNLEME öğretim durumuyla doğ-
rudan ilişkilendirilebilir. 

VI.  Soyut sözel semboller genellikle yazı ile açık-
lanabilecek bir öğretim durumudur. Bu ne-
denle kullanılabilecek en etkili öğretim aracı 
KİTAP olacaktır. 

VII.  Öğretmen, öğrenci öğrenmelerinde bilgiyi 
sunan ve gerekli açıklamaları yapan kişi du-
rumundadır. Dolayısıyla öğretmene verilebi-
lecek en uygun öğretim durumu ifadesi SÖ-
ZEL SEMBOLLER olacaktır. 

Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Problem çözme / probleme dayalı öğrenme: 

Öğrencilerin var olan bilgilerini, deneyimlerini ve 
araştırma sonucu edindikleri yeni bilgileri kullana-
rak karşılaştıkları problem durumunu çözümle-
meleri sürecidir. Bu açıklama ışığında seçenekler 
incelenecek olursa; 
A) Öğrencilerin öğrendiklerini, kendilerinden is-

tendiğinde tekrar etmelerini sağlar. (YANLIŞ) 
Çünkü tekrar etmek daha çok belleme ye-
teneğiyle ilişkilidir. Oysaki probleme da-
yalı öğrenmede öğrencilerin öğrendikleri-
ni transfer edebilmeleri oldukça önemlidir. 

B) Öğrencilerin problem durumunu çözmede 
mevcut bilgileri yeterlidir. (YANLIŞ) Çünkü 
bu yöntemde öğrencilerin kendi mevcut 
bilgileri değil; derin araştırmalar sonu-
cunda elde ettikleri bilgileri problemin çö-
zümünde daha etkili olacaktır. 

C) Problemlerin çözümünde temele alınan, ön-
ceki problemlerde kullanılan çözüm yoludur. 
(YANLIŞ) Çünkü bu yöntemde öğrenciler, 
her problemin çözümünde önceki çözüm 
yollarını değil; yeni ve farklı geliştirdikleri 
çözüm yollarını uygulayarak sonuca 
ulaşmaya çalışırlar. 

D) Öğrenciler problemle ilgili geçici çözüm öneri-
leri üretemediklerinde öğretmen tarafından 
sunulan öneriler kullanılır. (YANLIŞ) Çünkü 
bu yöntemde öğrenciler, problemin çözü-
müne ulaşamazlarsa öğretmen asla ulaşı-
lacak sonucu söylemez; öğrencilerin so-
nuca ulaşabilmelerinde ek açıklamalar, 
ipuçları sunarak doğruya ulaşmalarına 
rehberlik ederler. 

E) Öğrenciler, karşılaştıkları problemlerle ilgili 
veriler elde ederek çözüm üretmeye çalışır-
lar. (DOĞRU) Çünkü öğrenciler kendilerine 
sunulan problem senaryosundan proble-
mi hissedip tanımladıktan sonra, problem-
le ilgili veriler / bilgiler toplayarak onu 
çözmeye çalışırlar. 

Cevap: E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. • Anlamlı öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde 
kullanılır. 

• Bir kavram, ilişkili olduğu alt kavramlarla bir-
likte gösterilir. 

• Öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çı-
karmada bir ölçme aracı görevi görür. 

• Bilgiyi hatırlama, sınıflama ve somutlaştırma-
da etkilidir. 

Yukarıda verilenler, KAVRAM HARİTASI tekni-
ğinin açıklamalarıdır. Bu öğretim tekniğinin kuru-
cusu ise NOVAK’tır.   
Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. “Öznur öğretmen, ilköğretim 4. sınıf öğrenci-
lerini ilgi duydukları eğitsel kol çalışmalarına 
yönlendirmeye çalışmaktadır.” Öznur öğret-
menin bu uygulamasındaki temel amaç; öğren-
cilerin ilgi duydukları bir eğitsel kol alanına katıla-
rak, aktivitelerde ve çalışmalarda bulunarak ba-
şarı duygusunu yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü 
öğrenciler, ilgili ve istekli oldukları bir alanda ça-
lışmalar yapmayı istemesi onları süreçte 
güdüleyecektir. Buda onların başarma duygusu-
nu ve isteğini destekleyecektir. 
Cevap: E 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı ‐ 5 Çözümlemeleri 7

20. Altı Şapkalı Düşünme: Öğrencilerin yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirmelerini ve olaylara 
farklı yönleriyle bakabilmelerini sağlayan bir tür 
grup tartışma tekniğidir. Sınıfta verilen bir konuda 
tüm öğrencilerin şapkalarının renklerinin temsil 
ettiği şekilde düşünmeleri istenir. Öğrenciler şap-
kaları sırasıyla takarak ya da takarmış gibi yapa-
rak düşünce ve önerilerini sınıfa sunarlar. Bu öğ-
retim tekniğinde amaç, öğrencilerin çok yönlü ve 
yaratıcı düşünmelerini sağlamaktır. 
Soruda verilen seçenekler, bireylerin çok yönlü 
düşünmelerine göre değerlendirilecektir. 
A) Workshop: Konusunda uzmanlaşmış ve de-

neyim sahibi olan kişileri, kısa bir zaman di-
liminde belirli bir yerde toplayarak bir konuyla 
ilgili sorunları, bu sorunların çözüm yollarını 
bir liderin (yönetici) önderliğinde tartışarak 
bulmalarını sağlayan bir öğretim tekniğidir. 
Bir problemi çözüme ulaştırmak çok yönlü 
düşünme ile gerçekleşecektir. 

B) Görüş geliştirme: Çelişkili ve zıt konuların 
sınıftaki bütün öğrencilerin katılımıyla tartışıl-
dığı bir öğretim tekniğidir. Görüş geliştirme; 
belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içe-
ren konuların öğretiminde, öğrencilerde gö-
rüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartış-
ma tekniğidir. Öğrencilerin eleştirel düşünme, 
farklı düşüncelere saygı duymayı sağlama, 
hoşgörülü olma, çok yönlü düşünme, ko-
nuşma ve dinleme, karşıt düşünceleri almaya 
açık olma ve düşünce oluşturmaya yönelik 
olarak kullanılan bir tekniktir. 

C) Panel: 3–5 kişilik grubun, bir başkan önderli-
ğinde dinleyiciler önünde belirli bir konuyu 
değişik boyutlarıyla (çok yönlü düşünmeyi 
geliştirir.) kendi aralarında tartışılmalarıdır. 

D)  Forum: Farklı görüşlerdeki kişilerin her hangi 
bir konudaki sorun ya da sorunun çözümüne 
ilişkin tartışarak bir sonuca varmaları amacıy-
la kullanılır. Ayrıca tartışma esnasında ya da 
sonunda izleyiciler sürece katılır, düşüncele-
rini belirtir ve soru sorarlar. Çok yönlü dü-
şünmeyi geliştirecek öğretim tekniklerinden 
biridir.  

E) Güdümlü tartışma: Hedefi önceden belir-
lenmiş, öğretmenin belirlediği yönde giden 
tartışma tekniğidir. Öğrencilerin belirlenen 
hedef – davranışları kazanabilmeleri için gö-
rüş ve düşüncelerini paylaştıkları öğretmen 
tarafından yönetilen bir öğretim tekniğidir. 
Sonuç belli olduğu için çok yönlü düşünmeyi 
değil; daha çok tek yönlü düşünmeyi gelişti-
recek bir öğretim tekniğidir. 

Cevap: E 
 
 
 
 

21. Verilen uygulama örneğinde kullanılan öğre-
tim yöntem ve teknikleri incelenecek olursa; 
Belirli gün ve haftaları kutlama etkinlikleri kap-
samında okula itfaiye şefi davet edilmiştir. Oku-
lun personeli ve öğrenciler gelen konuğa farklı ni-
telikte sorular sorarak bilgiler edinmişlerdir. (UZ-
MAN DAVETİ)  İtfaiye şefi, daha sonra itfaiye 
teşkilatının işleyişini ve yangında yapılması ge-
rekenleri teknik bilgilerle açıklamış (BRİFİNG) 
ve okulun bahçesinde yangın söndürme tüpünü 
kullanarak yangının nasıl söndürüleceğini öğren-
cilere ve personele göstererek açıklamıştır. 
(DEMONSTRASYON) Son olarak okul müdürü; 
öğrencileri okul binasına göndermiş, alarm zili 
çaldığında iki dakika içerisinde düzenli bir şekilde 
bahçede toplanmalarını istemiş, böylece yangın 
tatbikatı yaptırmıştır. (SİMÜLASYON) 
Uzman Daveti: Belirli konu ve etkinliklerin sınıf 
içerisinde işlenmesinde uzman kişi sınıfa konuk 
olarak davet edilerek, konu ile ilgili bilgilerin alın-
ması esasına dayanan bir öğretim tekniğidir. 
Temel amacı birincil kaynaklardan bilgi edinmek-
tir. 
Brifing: Bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanı-
tımının yetkili bir kişi ya da uzman tarafından 
teknik bilgilerle kısa ve öz bir biçimde açıklanma-
sıdır. 
Gösteri (Demonstrasyon): Öğretim sürecinde 
gösteri; hem görme hem de işitme duyularını ha-
rekete geçirerek bir takım teknik ve becerileri öğ-
retmek, olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri veren 
ilkeleri açıklamak amacıyla öğrencilerin önünde 
yapılan etkinliklerdir. 
Simülasyon (Benzetim): Sınıf içinde öğrencile-
rin bir olay, durum, aktiviteyle ilgili becerileri ya-
pay bir ortamda gerçekmiş gibi ele alıp eğitici ça-
lışmalar yaparak kazanmalarını sağlayan bir öğ-
retim tekniğidir. Öğretim sürecinde ele alınacak 
konuya göre yapay ortam; teknolojinin imkânla-
rından yaralanılarak oluşturabileceği gibi gerçe-
ğine uygun maket, model, diyagram ve diğer 
sembolik materyaller de kullanılabilir.  
Dolayısıyla yukarıda verilen uygulamada yer 
verilmeyen öğretim tekniği WORKSHOP ola-
caktır. 
Cevap: B 
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22. ELEŞTİREL DÜŞÜNME: Eleştirel düşünme 
becerisi, kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla 
konulara bakma, yorum yapma ve karar verme 
becerisidir. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma, ayrın-
tılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama, çeşitli 
kriterleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgi-
lerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini belirleme, 
analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çı-
karımda bulunma gibi alt becerileri içerir 
(ttkb.meb.gov.tr). 
Soruda verilen seçenekler eleştirel düşünme 
becerisi paralelinde incelenecek olursa; 
A) Öğretmenlerin kullanmakta olduğu öğretme-

öğrenme etkinliklerinin, öğrencileri derse kat-
ma gücü yönünden karşılaştırılmasına yöne-
lik bir değerlendirme raporu yazma (Karşılaş-
tırmaya yönelik bir etkinlik olduğu için eleşti-
rel düşünmeyi geliştirecektir.) 

B) Staj okullarındaki gözlemlere dayanarak 
okullardaki uygulamaların yapılandırmacılık 
kuramına uygunluğunu açıklayan bir rapor 
yazma (Teori ve pratikteki gerçeklerin birbiri-
ne uygunluğuna bakmak sorgulatıcı bir yak-
laşımla karşılaştırmayı ele alacağından eleş-
tirel düşünmeyi geliştirecektir.) 

C) Programlı öğretim uygulamalarında kullanıla-
bilecek yeni bir öğretim paketi hazırlama 
YARATICI DÜŞÜNME (Bireylerin bir konuda 
yeni, farklı, özgün, orijinal ve kendine özgü 
bir ürün ortaya koyması durumu bu etkinlikte 
gerçekleştiği için eleştirel düşünmeyi değil; 
daha çok yaratıcı düşünmeyi geliştirecektir.) 

D) Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süre-
cinde test kitaplarında bulunan hazır soruları 
kullanmalarının fayda ve sınırlılıklarını tartış-
ma (Bir durumu tartışmak sorgulamanın te-
melini oluşturacağı için eleştirel düşünmeyi 
geliştirecektir.) 

E) Ülkemizde kullanılan ders kitaplarının, biçim 
ve içerik yönünden bilimsel kriterlere uygun-
luğunu inceleme (Bir durumun çeşitli yönleri 
bakımından bazı kriterlere uygunluğuna 
bakma eleştirel bir bakış açısıyla gerçekleşti-
rilecek bir etkinliktir.) 

Cevap: C 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Birbirlerini dinleme konusunda sorun yaşayan bir 

sınıfta öğrencilerin hoşgörülü, saygılı ve demok-
ratik olma, kurallara uyum gösterme becerilerini 
geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki etkin-
likleri uygulamıştır: 

I. Öğrencilerin birbirlerinin yerine geçerek ya-
şanmış bir problem durumuyla ilgili canlan-
dırma yapmaları (YARATICI DRAMA): Öğ-
rencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekle-
ri problem durumlarında nasıl davranmalarını 
gerektiğini, deneyimlerini ve hayal dünyaları-
nı kullanarak canlandırmalar yapıp yaparak 
yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir öğre-
tim tekniğidir. 

II. Öğrencileri bir çember etrafında oturarak, bir 
önceki etkinlikte yapılan canlandırmada yer 
alan karakterlerle ilgili; “Sen olsaydın ne ya-
pardın?, Sence ne düşünmüştür?” gibi soru-
lara sırayla yanıt vermelerini sağlamıştır. 
(KONUŞMA HALKASI): Konuşma halkası, 
öğrencilerin görüş farklılıklarını görmesini ve 
farklı görüşlere saygı göstermesini geliştiren 
bir öğretim tekniğidir. Bu tekniğin amacı; sınıf 
içinde güven ve saygı atmosferi oluşturmak, 
öğrencilerin kendilerini başkalarının yerine 
koyarak empatik davranmalarını sağlamak, 
öğrenciler arasında ilişkileri ve iletişimi geliş-
tirmektir. Konuşma halkası bir öykü, bir can-
landırma, bir olay, bir resim vb. bir durumla 
ilgili yapılır. Önce öykü anlatılır, okunur, can-
landırma izlenir ya da olay açıklanır. Konuş-
ma turlarında “Sizce ne düşünmüştür?, Buna 
benzeyen bir durumu hiç yaşadınız mı?,  Siz 
ne hissettiniz?,” gibi sorular sorularak öğren-
cilerin düşünmeleri sağlanır. 

Dolayısıyla sorunun doğru cevabı Yaratı Drama 
ve Konuşma Halkası olacaktır. 
Cevap: C 

 
 
 

24. Yapılandırmacı öğrenme kuramı temele alına-
rak verilen seçenekler incelenecek olursa; 
A) İşbirlikli öğrenme ortamları oluşturma (Sosyal 

yapılandırmacılık temele alındığında öğ-
rencilerin birlikte çalışmaları ve öğrenme-
leri önemlidir. Bu nedenle işbirlikli uygu-
lamalar bu öğretim kuramında kullanılır.) 
DOĞRU 

B) Öğrencilerin ürün ve performans örneklerini 
bir dosyada toplama (Portfolyo / Öğrenci 
Gelişim Dosyaları, bu öğretim kuramında 
öğrencilerin değerlendirilmesinde hem 
ürünü hem de süreci dikkate alan bir de-
ğerlendirme kriteridir.) DOĞRU 

C) İşlenmemiş ham veriler, gerçek öğrenme or-
tamları gibi birincil bilgi kaynaklarına yer ver-
me (Yapılandırmacı öğrenme kuramında 
öğrencilerin deneyimler ve yaşantılar ge-
çirerek yaparak yaşayarak öğrenmelerinin 
sağlanmasında daha çok birincil bilgi kay-
naklarına yer verilmesi gerekmektedir.) 
DOĞRU 
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D) Öğrencilerin deneyimleri aracılığıyla olgusal 
ve nesnel nitelikteki bilgileri özümlemelerini 
sağlama (Bu öğrenme kuramında öğrenci-
lerin yaşantı ve deneyimleri arayıcılığıyla 
olgusal ve nesnel bilgileri değil; ÖZNEL 
bilgilerini oluşturmaları temele alınmakta-
dır.) YANLIŞ  

E) Temel kavramlara önem veren tümdengelim-
sel bir öğretim programı uygulama (Yapılan-
dırmacı öğrenme kuramında konuların 
temel kavramlar etrafında derinlemesine 
öğrenilesi esastır. Bu da öğretim prog-
ramlarının oluşturulmasında tümdenge-
limsel bir bakış açısının önemini ortaya 
çıkarmıştır.) DOĞRU 

Cevap: D 
 
 
 
 
 
25. Soruda verilen etkinliklerde öğrencilerin ken-

dilerine özgü, farklı yani özgün ürünler ortaya 
koymaları istenmektedir. Bu amaçla seçenek-
ler incelenecek olursa; 
I.  Öğrencilerin “Atatürk Haftası” etkinlikleri kap-

samında Atatürk’ün hayatının çeşitli kesitleri-
ne ilişkin fotoğraf koleksiyonu yapmaları (Bu 
etkinlik, her öğrencinin Atatürk’ün hayatı-
na ilişkin farklı bir fotoğraf koleksiyonu 
hazırlamalarını destekleyeceğinden özgün 
bir eser üretilmesine uygundur.) DOĞRU 

II.  Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde “Kar-
bonhidratlar ve Proteinler” konusu ile ilgili 
kavram ve ilkeler arasındaki bağı gösteren 
zihin haritaları oluşturmaları (Zihin haritaları, 
bir kavramın zihinde çağrışım yapan kav-
ramlarla birlikte açıklanmasıdır. Önemli 
olan öğrencilerin zihinlerini etkili kullanıp 
hayal güçlerini geliştirmektir. Bu amaçla 
uygulanan etkinlikte öğrencilerin “Kar-
bonhidratlar ve Proteinler” konusunda 
farklı bir zihin oluşturması beklenir ki öz-
gün bir ürün üretilmesine imkan kılan bir 
uygulamadır.) DOĞRU   

III.  Öğrencilerin “Organ Bağışı” konusunda birey-
lerde duyarlık oluşturacak farklı etkinlikler 
düzenlemeleri (Organ bağışı konusunda 
topluma duyarlık kazandıracak farklı bir 
etkinlik düzenlemek her öğrencinin ken-
dine özgü bir ürün ortaya koymasını des-
tekleyeceğinden özgün bir ürünün ortaya 
çıkmasını sağlayan bir uygulama olacak-
tır.) DOĞRU 

Verilen üç etkinliğinde özgün bir ürün ortaya koy-
mayı desteklemesi nedeniyle sorunun doğru ce-
vabı: I – II – III olacaktır. 
Cevap: E 

26. Soruda verilen açıklamalar “dönüşümlü öğret-
me” tekniğinin temelini oluşturmaktadır.  
DÖNÜŞÜMLÜ ÖĞRETME 
Öğrencilerin çeşitli yaşantılar geçirmelerine ve 
öğrendiklerini birbirleriyle paylaşmalarına elveriş-
lidir. Uygulanması sırasında yer alan işlemler 
şunlardır: (Açıkgöz, 2005) 
1.  Sınıfın ikiye bölünmesi 
2.  Gruplardan birinin konuyu okuyarak öğren-

mek üzere bir başka yere geçmesi 
3.  Öğretmenin, kalanlara konunun yarısını an-

latması 
4.  Grupların yer değiştirmesi 
5.  Öğretmenin konunun kalan kısmını önce 

okuma yapmış olanlara anlatması, diğerleri-
nin okuyarak öğrenmesi 

6.  Grupların tekrar bir araya gelmesi ve öğrenci-
lerin diğer gruptan bir arkadaşıyla eşleşmele-
ri 

7.  Böylece oluşan gruplarda öğrencilerin öğren-
diklerini karşılaştırmaları ve birbirlerinin ek-
siklerini tamamlamaları 

Oysaki soruda çeldirici olarak düşünülebile-
cek “Ayrılıp Birleşme”  tekniğinin temel özellik-
leri ise: Turnuva ve başarı grupları tekniğinde 
olduğu gibi küçük heterojen takımlar oluşturulur. 
İşlenen konuyla ilgili olarak takımlardaki bireyle-
rin sayısı kadar alt konular oluşturulur ve akade-
mik materyaller bölüştürülür. Öğrenciler aynı bö-
lümden sorumlu olan diğer takım üyeleri ile birlik-
te kendi bölümlerini iyice çalışırlar. Daha sonra 
kendi takımlarına dönerek takım arkadaşlarına 
kendi bölümlerini öğretirler. Takım üyelerinin 
hepsi tüm konuyu öğrendikten sonra öğrencilere 
konuyla ilgili test verilir ve sonuçlar bireysel ola-
rak değerlendirilir (Yılmaz&Sünbül, 2000). Soru-
da öğretmenin bu özelliklere yönelik bir etkinlik 
yaptığı söylenemez. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı ‐ 5 Çözümlemeleri 10

27. “Bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler top-
lumsal yaşamı büyük oranda etkilemiştir. Bireyin 
değişen bu toplumsal yaşama uyum sağlayabil-
mesinde örgütlü bir sistem olarak okulun önemi 
hızla artmaktadır. Kontrollü bir ortam olan okul-
larda; öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve 
tutumlar önceden belirlenmiştir ve öğretmenler 
tarafından planlı bir biçimde düzenlenen öğretim 
etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu 
nedenle öğrencilerin bu davranışları kazanarak 
akademik başarılarının artmasında okula devam 
etmeleri ve devamsızlık yapmaktan kaçınmaları 
gerekmektedir.” Soruda bu duruma yönelik yapı-
labilecek öğretimsel etkinliklere uygun olmayan 
bir çalışma sorulmaktadır. Burada bilinmesi ge-
reken öğretimsel etkinliklerin okulda yapılan ça-
lışmaları kapsamasıdır. Seçenekte verilen ifade-
lerin okullardaki devamsızlık yapma durumunu 
önleyemeye yönelik olup olmadığı göre incele-
necek olursa; 
A) Bilgisayar laboratuarlarını öğrencilerin boş 

saatlerinde ve öğle aralarında internetten fay-
dalanabilmeleri için hizmete açma (Böyle bir 
etkinlik okullarda gerçekleştirilir. Öğrenci-
lerin boş zamanlarını beklenen hedef ve 
davranışlara göre değerlendirmeleri sağ-
lanır ki bu durum devamsızlık yapılma ih-
timalini aza indirir.) DOĞRU  

B) Öğrencilere etkili ve verimli ders çalışma alış-
kanlığı kazandırma (Verimli ders çalışma 
alışkanlığı kazanan bir öğrencinin dersle-
re konulara, öğretmenlere ve okula yöne-
lik olumlu tutum geliştirmesini etkileyece-
ğinden devamsızlığı engelleyecektir. Bu 
alışkanlığı öğrencilere kazandırmak okul-
da gerçekleştirilecek bir öğretimsel etkin-
liktir.) DOĞRU 

C) Öğrencilerin evden okula gidiş gelişlerinde 
gerekli önlemleri alarak yanlış akran grupla-
rıyla birlikte olmalarını engelleme (Öğrenci-
lerin okula gidiş gelişlerinde yanlış akran 
gruplarıyla birlikte olmalarını engellemeye 
yönelik etkinlikler düzenlemek okulda 
gerçekleştirilen bir çalışma olmaktan çok 
çevresel sorunlardan dolayı geliştirilecek 
bir etkinlik olacaktır. Okulların böylesi bir 
sorunu her öğrenciye yönelik olarak sun-
masının mümkün olmayacağı bir gerçek-
tir. Bu sorunla ilgili yapılacak etkinlikleri 
daha çok sivil toplum örgütleri, bazı kamu 
kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirmesi 
uygundur. Dolayısıyla bu okulda yapıla-
cak öğretimsel bir etkinlikten çok çevresel 
bir çalışma olacaktır.) YANLIŞ 

D) Ailelere çocuk yetiştirme ve etkili iletişim kur-
ma konularında eğitimler verme (Öğrencile-
rin okula devam etmelerinde ailelere bü-
yük görev düşmektedir. Çocuklarıyla doğ-
ru iletişim kurabilen aileler, onları eğitim-

leriyle daha fazla ilgili olacak ve devam-
sızlık problemini azaltıcı yönde bir etki ya-
ratacaklardır. Bu yönde ailelere verilecek 
eğitimler okullarda gerçekleştirilen öğre-
timsel çalışmalardandır.) DOĞRU  

E) Okul ve sınıf kurallarının öğrenci meclislerin-
de öğrencilerle birlikte belirlenmesini sağla-
ma (Okullarda ve sınıflarda uyulması ge-
reken kuralların öğrencilerle birlikte belir-
lenmesi onların belirlenen kurallara daha 
fazla uyum göstermelerine neden olacak-
tır. Çünkü öğrencilerin kendilerinin de ka-
tılım gösterdikleri durumlara direk uyum 
gösterdikleri bilinmektedir. Devamsızlığa 
yönelik öğrenci meclislerinde alınacak ka-
rarlar bu sorunu çözmede önemli bir yer 
teşkil edecektir. Dolayısıyla buda bir öğre-
timsel çalışma olacaktır.) DOĞRU 

Cevap: C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. Muratcan öğretmenin sınıf içi problemlerini 

çözmek amacıyla Hayat Bilgisi dersinde ger-
çekleştirdiği etkinlikler çoklu zeka alanlarına 
göre incelendiğinde; 
Muratcan öğretmen, 3. sınıf Hayat Bilgisi dersin-
de sınıf içi problemlerin yapıcı bir şeklide çözüm-
lenerek sınıfta arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi 
amacıyla öğrencilerini dörder kişilik gruplara 
ayırmış (SOSYAL / KİŞİLER ARASI) ve gruplar-
dan sınıfta yaşanan sorunların nedenlerini 
(MANTIKSAL / MATEMATİKSEL) balık kılçığı 
diyagramı üzerine (GÖRSEL / UZAMSAL) yaz-
malarını istemiştir. Bu nedenlerle meydana gelen 
bir tartışmada neler hissettiklerini (İÇSEL / Bİ-
REYSEL / ÖZE DÖNÜK) birbirleriyle paylaşma-
larını sağlamıştır. Daha sonra her gruptan, belir-
ledikleri bir neden ve o nedenin çözümünü açık-
layan bir öykü yazmalarını (SÖZEL / DİLSEL) is-
temiş, yazılan öykülerin okunmasını ve sınıfça 
beğenilen bir öykünün canlandırılmasını (BE-
DENSEL / KİNESTETİK) sağlamıştır. Dersin so-
nunda ise; sınıfa teşekkür etmiştir. 
Dolayısıyla Muratcan öğretmenin bu etkinlikte 
yer vermediği çoklu zeka alanı, MÜZİKSEL / 
RİTMİK zeka alanıdır. 
Cevap: B 
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29. Soru – cevap etkinliklerinde öğrencilere soru-
lan sorulara yanlış cevap alındığında üç farklı 
durum meydana gelmektedir. Bu durumlar in-
celendiğinde: 
I.  DURUM: Öğrenci soruya yanlış cevap verdi-

ğinde yapılması gereken etkinlik; yine aynı 
öğrenciye uygun ipuçları verilerek doğrusu 
buldurulmaya çalışılmalı 

II.  DURUM: Öğrenci ilk verilen ek açıklama, 
soru ve ipuçlarıyla sorunun doğru ceva-
bına yine ulaşamıyorsa, ek açıklamalar 
vermeye ve ek sorular sormaya devam 
edilmelidir. 

III.  DURUM: Son olarak öğretmen ne kadar ipu-
cu verirse versin öğrenci doğru cevabı bula-
mıyorsa, sorunun doğru cevabını öğretmen 
vermelidir. 

Soruda verilen açıklamalar II. DURUMLA iliş-
kili olacağından sorunun doğru cevabı “Soru-
yu konu ile ilgili ek açıklamalar ve örnek durumlar 
vererek tekrar sorma” olacaktır.  
Cevap: D 

 
30. Ödev, öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiş-

tirmelerinde ya da yeni öğrenecekleri konuya 
hazırlık yapmalarında kullanılan öğretim tek-
niklerinden biridir. Bu öğretim tekniğinin etkili 
ve verimli uygulanabilmesi için öğretmenlerin 
dikkate almaları gereken ilkeler bulunmakta-
dır. Bu ilkeler: 
• Eğitsel değer taşımalıdır. (Ödevde bulunması 

gereken ilk ve temel özelliktir.) 
• Bireysel olarak yapılabilecek düzeyde olma-

lıdır. 
• Dersin kazanımlarına uygun olmalıdır. 
• Öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 
• Açık,net ve anlaşılır olmalıdır. 
• Öğrenci ödeve güdülenmelidir. 
• Ödevin formatı iyi belirlenmelidir. (Yazılı, söz-

lü ve görsel gibi) 
• Ödevin tamamlanması için uygun süre ve-

rilmelidir. 
• Anında dönüt ve düzeltme verilmelidir. 
Ancak unutulmaması gereken önemli bir durum 
her öğrenciye ödevi tamamlayabilmesi için uygun 
zaman verilmez; sınıftaki tüm öğrencilere yetişti-
rebilecekleri aynı süre verilir. Dolayısıyla sorunun 
cevabı “A” seçeneği olacaktır. 
Cevap: A 
 

31. Soruda verilen seçenekler psiko-motor (devi-
nimsel) becerilerin gelişimine katkısı bakı-
mından incelendiğinde; 
A) Öğrencilerin kendilerini fiziksel olarak ifade 

edebilmelerine olanak tanıma (Bu ifade öğ-
rencilerin fiziksel gelişimlerine destek ve-
riyorsa aynı zamanda devinimsel becerile-

rin gelişimine yönelik bir etkinlik olacak-
tır.) DOĞRU 

B) Öğrencilerin becerilerinin gelişimini takip et-
meye yönelik performans testleri oluşturma 
(Öğrencilerin psiko-motor becerilerinin 
öğrenilip öğrenilmediğinin anlaşılmasında 
performans testlerinden yararlanılabilir.) 
DOĞRU 

C) Öğrencilerin duygularını güçlendiren dene-
yimler yaşatma (Bu ifade öğrencilerin 
psiko-motor becerilenin gelişimi için daha 
çok duyuşsal / duyusal becerilerinin geli-
şimi için etkili bir etkinlik olacaktır. Dola-
yısıyla bu etkinliğin devinimsel becerilerin 
geliştirilmesinde etkili olması beklenmez.) 
YANLIŞ 

D) Öğrencilerin gelişim dönemlerine göre var 
olan fiziksel özelliklere uygun olma (Öğrenci-
lerin gelişim özelliklerine göre (kas ve mo-
tor özellikleri)fiziksel becerilerini geliştire-
cek etkinlikler uygulamak onların devi-
nimsel becerilerinin gelişimini destekle-
yecektir.) DOĞRU 

E) Öğrencilerin bir beceriyi ustalaşıncaya kadar 
tekrar ederek öğrenmelerini destekleme (Bu 
etkinlik, bir psiko-motor becerinin öğreti-
minde öğrenci açısından dikkate alınması 
gereken en önemli durumlardan biridir.) 
DOĞRU 

CEVAP: C 
 
 
 
 
 
 

32. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan 
bir öğretmenin “Sıfat” konusunda sürecin et-
kinlikler bölümünde yapması gereken etkin-
likler: 
• Sıfatın tanımını yapma 
• Sıfatın özelliklerini açıklama 
• Sıfatla ilgili örnekler verme 
Bu etkinlikten sonra yapılması gereken zihin-
sel yapının güçlendirilmesi ve anlamlı öğren-
menin sağlanmasıdır. Bu amaçla öğrencilerin 
yapacakları öncelikli etkinlikler: 
• Sıfat konusunun tanımını ve özelliklerini 

kendi cümleleriyle açıklama 
• Öğrenilen sıfat konusuyla ilgili çeşitli örnekler 

verme 
Soruda öğretmenin sıfatla ilgili yapması gereken 
işlemler tanımlandığından, etkinlikler sırası an-
lamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrencile-
re geçmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin öncelikle 
yapmaları gereken “Sıfat kavramını ve özellikle-
rini kendi cümleleriyle açıklamalarıdır.” 
Cevap: E 
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33. “Gülşah öğretmen, atandığı okulda önceki öğre-
tim yılındaki bir ünitenin işlenemediğini öğrenmiş-
tir. Yeni öğretim yılında öğreteceği konunun işle-
nemeyen ünitenin kazanımlarıyla ilgili olması ne-
deniyle, eksik öğrenmelere ilişkin, öğrencilerinin 
hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye çalışmış-
tır.” Bu öğretim uygulamasında seçeneklerde ve-
rilen öğretim ilkeleri incelenecek olursa; 
Hedefe görelik: Tüm eğitim durumları; hedef ve 
davranışlara (öğrenci kazanımlarına); hizmet et-
meli, uygun ve ulaşmayı sağlayıcı nitelikte olma-
lıdır. 
Öğrenci düzeyine uygunluk: Tüm eğitim du-
rumları; öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine 
uygun olmalıdır. Yeni öğrenilecek bir öğren-
me konusunda, öğrencilerin ön koşul bilgi, 
hedef ve davranışlara sahip olma düzeyleri 
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, öğrenci dü-
zeyine uygunluk ilkesine “Hazırbulunuşluk ilke-
si” de denilebilir. 
Yaşama yakınlık: Etkinliklerin, öğrenci ilgi ve ge-
reksinimlerine göre, yaşamı ilgilendiren konuları 
kapsamasıdır. Öğrencilerin öğrendikleri konuları 
günlük yaşamda kullanmaları oldukça önemlidir. 
Bu nedenle sınıfta gerçekleştirilen etkinlikler öğ-
rencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 
günlük yaşamı içeren konulardan seçilmelidir. 
Ekonomiklik: Öğretim etkinliklerinin, sadece ma-
liyet yönünden değil; zaman, materyaller ve ya-
şantı (emek) açısından uygun olmasıdır. Öğretim 
etkinliklerinde kullanılacak materyallerin temin 
edilmesinde çevre olanaklarından yararlanılması, 
aynı hedefi kazandıracak diğer materyallerden 
daha ucuz ve kullanışlı olanın tercih edilmesi 
ekonomiklik olacaktır. Aynı zamanda öğretmenin 
bir derste öğrencilerine birden fazla hedef – dav-
ranış (yaşantı) kazandırması da ekonomikliktir. 
Bütünlük: Hedef ve davranışlar öğrenciye ka-
zandırılırken ya da öğretim etkinlikleri düzenle-
nirken, öğrencilerin bir bütün (bedensel, zihinsel, 
sosyal ve duygusal alanlarda) olarak gelişimini 
desteklenmelidir. Öğrencilerin öğrenme işinde 
hem bilişsel hem duyuşsal hem de psiko-motor 
alanların hepsinde gelişim göstermeleri sağlan-
malıdır. Ayrıca öğrenme konuları ve etkinlikleri 
birbirine bağlı ve tamamlar şekilde düzenlenme-
lidir. Öğrenme konuları özellikle tek bir derste ele 
alınarak işlenmemeli; farklı derslerle ilişki kurula-
rak (disiplinler arası) ele alınmalıdır. 
Gülşah öğretmen, bu öğretim durumunda öğ-
rencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate 
alıyorsa sorunun cevabı “Öğrenci düzeyine uy-
gunluk” öğretim ilkesi olacaktır. 
Cevap: B 
 
 
 
 

34. Yaratıcı düşünme: Bireyin yeni, farklı, orijinal, 
özgün (sentez düzeyi) ve alternatifli düşünmesi, 
ürünler ortaya koymasıdır. Yaratıcılık, doğuştan 
gelen bir özelliktir ve her insanda bulunabilir. Bi-
reyin yaratıcı olabilmesi için dahi (üstün zekalı) 
olması gerekli değildir. Yaratıcılık çeşitli neden-
lerle köreltilmiş olsa bile yaşantısal deneyimlerle 
ve özel programlarla yeniden kazanılabilir ve ge-
liştirilebilir. Bu nedenle; yaratıcı düşünmenin ge-
lişmesi için özgür ve hoşgörülü bir öğretme – öğ-
renme ortamı, geniş hayal gücünü geliştirmeye 
olanak veren aktivitelerin olması ve bu aktivitele-
rin gerçekleştirilmesinde yeterli süre verilmesi ge-
rekmektedir. 
Matematik dersiyle ilgili olarak verilen etkin-
liklerin öğrencilerin yaratıcı düşünme yete-
neklerinin geliştirilmesinde etkisi açısından 
incelendiğinde; 
A) Farklı ölçü birimlerinin kullanıldığı yeni bir 

sistemin geliştirilmesi ve tanıtılması (Yeni bir 
sistem geliştirilmesi yaratıcılığı doğrudan 
geliştirecek bir etkinliktir.) DOĞRU 

B) Rakamları özgün bir sayı sistemi geliştirip 
1’den 100’e kadar olan sayıların yazılması 
(Özgün bir ürün ortaya koyma yaratıcılığı 
doğrudan geliştirecek bir etkinliktir.) 
DOĞRU  

C) Geometrik şekillerle oluşmuş sanatsal desen 
oluşturulması (Sanatsal bir desen oluştur-
mak bireylerin kendilerine özgü bir ürün 
ortaya koymalarını destekleyeceğinden 
yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirecek-
tir.) DOĞRU 

D) Şifreleme bilimi hakkında araştırma yapılma-
sı, yeni bir örnek şifre bulunarak bu keşfe-
dilen şifrenin uygulamasının yapılması (Yeni 
bir örnek şifre bulmak ve bu şifrenin farklı 
durumlarda kullanılmasını sağlamak yara-
tıcılığı doğrudan etkileyecektir.) DOĞRU 

E) Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki 
farklılıkların bulunması (Bu etkinlikte iki 
farklı sayı sistematiğinin arasındaki farklı-
lıkları bulmak sorgulayıcı bir yaklaşım kul-
lanmak anlamına geleceğinden yaratıcı 
düşünmenin değil; daha çok eleştirel dü-
şünmenin gelişimi sağlanacaktır.) YANLIŞ 

Cevap: E 
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35. Hüseyin öğretmenin 4. sınıf Fen ve Teknoloji 
dersinde “Çevre Kirliliği” konusunda uyguladığı 
öğretim tekniği “Tereyağ-Ekmek”dir. Bu öğre-
tim tekniği: Verilen bir problem, bir soru ya da 
konu üzerinde öğrenciler önce tek başlarına dü-
şünür, daha sonra arkadaşları ile bir araya gele-
rek düşüncelerini tartışırlar. Sonunda, ulaştıkları 
sonucu sınıfa sunarlar. İlk aşamada öğrencilerin 
yanıtlarını ya da düşüncelerini kaydetmeleri iste-
nebilir. Bu, öğrencilere düşünmek için zaman ka-
zandırır, ayrıca öğrencilerin tümünün aynı anda 
aktifleştirilmelerini sağlar. Teknik, birinci aşa-
manın üstüne bir kez daha konuşma fırsatı 
verdiği için bu adı almıştır. (Açıkgöz, 2005) 
Tereyağ – Ekmek tekniğinin uygulanmasına 
ilişkin bir örnek: 
Çevre sorunlarının işlendiği bir derste, kısa bir gi-
rişten sonra öğretmen “Bunların dışında sizin 
gözlediğiniz sorunlar var mı?” diye bir soru yönel-
tebilir. Öğrenciler, önce kendi gözlemlerini bir ye-
re not ederler. Daha sonra başka arkadaşıyla bir 
araya gelerek birbirlerinin notlarını gözden geçi-
rerek onlar üzerinde konuşurlar. 
Ancak soruda çeldirici olarak düşünülebilecek 
Kartopu tekniğiyle bu öğretim uygulamasında bir 
ilişki bulunmamaktadır. Çünkü kartopu tekniği; 
verilen bir problem durumunu önce her öğrenci-
nin tek başına düşünmesi, daha sonra iki öğren-
cinin bir araya gelerek görüşlerini tartışması, sı-
nıfta oluşturulan dörtlü grupta bu görüşlerin tartı-
şılması, sekizli gruplarda da konunun tartışılıp 
karara varılmasıdır. Bu öğretim tekniğinde son 
olarak grupların görüşlerinin sınıfa sunulması ile 
süreç tamamlanır. (Sönmez, 2008) 
Cevap: B 

 
 
 
 
 

36. Beyin fırtınası; bir konuya ilişkin çözüm yolları 
geliştirmek, karar vermek, hayal gücünü kullana-
rak yaratıcı fikirler üretmek amacıyla kullanılan 
bir öğretim tekniğidir. Beyin fırtınası tekniğinin 
temel amacı; öğrencilerin kısa sürede çok sayıda 
fikir üretmelerini, sorunlara özgün ve orijinal çö-
züm yolları üretmelerini ve yaratıcı düşünme be-
cerilerini geliştirmektir. Bu tekniğin grupla yaratıcı 
düşünmeyi sağlayan, farklı disiplinlere uyarlana-
bilen bir yapıya sahip olması nedeniyle günü-
müzde öğretim sürecinde sıkça kullanılmaktadır. 
Yaratıcı düşünmeyi, problem çözme becerisini, 
hayal kurmayı, üst düzey tartışmayı, fikirleri ifa-
de edebilme becerilerini geliştirir. Öğrenci mer-
kezli olan bu teknik Alex Osborn tarafından geliş-
tirilmiştir. 
Yukarıda verilen açıklamalar ışığında soruda 
verilen ifadeler incelenecek olursa; 

I. Öğrencilerin üst düzey tartışmalara katılma-
sını sağlama (DOĞRU) Beyin fırtınası tek-
niğinde öğrenciler birlikte tartışarak bir 
problemi çözmeye yönelik etkinlikler ya-
pacaklardır. Buda üst düzey tartışmayı 
destekleyeceklerdir. 

II. Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekle-
ri problemleri çözümlemelerine yardımcı ol-
ma (DOĞRU) Beyin fırtınası tekniğinde öğ-
renciler hayal dünyalarını kullanarak bir 
probleme yönelik çözümler üretmeye ça-
lışmaktadırlar. 

III. Öğrencilerin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya 
çıkarma (YANLIŞ) Beyin fırtınası tekniğinin 
öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belir-
lemek gibi temel bir amacı bulunmamak-
tadır. 

Dolayısıyla sorunun doğru cevabı I – II olacaktır. 
Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. Matematik Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan 
öğrencileriyle ilk dersinde tanışmaya yönelik bir 
etkinlik gerçekleştiren bir öğretim görevlisi; öğ-
rencilerinden birine Matematik dersini neden 
sevdiğini sormuştur. Öğrencisi ise ona şu şekilde 
bir cevap vermiştir: 
“Ben ilköğretim 8. sınıftan mezun oluncaya kadar 
Matematik dersini hiç sevmiyordum. Lise yılla-
rımda ise bu fikrim tamamen değişti. Bunu da 
sağlayan Deniz öğretmenim oldu. Lise 1. sınıfın 
başında öğretmenim dersi başarabileceğimi söy-
ler ve beni cesaretlendirmeye çalışırdı. Derslerde 
ise anlayabilmemi sağlayacak farklı etkinlikler 
yapardı. Oysaki Deniz öğretmenden önceki öğ-
retmenlerim bana Matematik dersini başarama-
yacağımı, başka derslere daha fazla ilgi göster-
mem gerektiğini söylerdi. Şu an Matematik Öğ-
retmenliği Bölümü’nü kazanmışsam bunu Deniz 
öğretmene borçluyum. Çünkü bu dersi bana o 
sevdirmiştir.” demiştir. 
Soruda verilen açıklamaların doğrudan ilişkili ol-
duğu öğretim kavramı, AKADEMİK ÖZGÜVEN 
olacaktır. Çünkü Deniz öğretmenin yaptığı açık-
lamalar öğrencinin Matematik dersini öğrenip öğ-
renemeyeceğine ilişkin kendince bir karar alma-
sına neden olmuştur. Akademik Özgüven; Bire-
yin özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir öğ-
renme birimini öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin 
kendini algılayış tarzıdır ve davranışıdır 
(Senemoğlu, 1997). 
Cevap: B 
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38. Mikro öğretim, öğrenciler (öğretmen adayları) 
tarafından hazırlanan bir ders planının sunulma-
sı, sunumun ses ve görüntü cihazlarına kaydedi-
lip değerlendirilmesi ve yeterli düzeye gelene ka-
dar tekrar edilmesi şeklinde uygulanan bir öğre-
tim tekniğidir. Mikro öğretim uygulamalarında 
değerlendirme aşamasını öğretmen adayı gru-
bunun tamamı birlikte yapar. Kayıtlar izlendikten 
sonra yapılan değerlendirmede uygulamayı ya-
pan öğretmene değil; uygulama esnasında yap-
tığı davranışlara odaklanılır. Uygulamayı yapan 
öğretmen yapılan eleştirileri dikkatli bir şekilde 
dinlemeli ve her bir eleştiriyi önemli kabul etmeli-
dir. Öğüt ve nasihatten uzak doğru davranışların 
nasıl yapılabileceğine dair bir değerlendirme ya-
pılmalıdır. Tüm bu durumların hepsi öğretmen 
adaylarının mesleki becerilerini geliştirmek ama-
cıyla yapılmalıdır. 
Ancak değerlendirme esnasında uygulamayı ya-
pan öğretmene eleştiriler bir kağıda yazılıp kimse 
göremeyecek şekilde ona okutulur gibi bir durum 
kesinlikle yanlış olacaktır. Çünkü mikro öğretim 
de değerlendirmeyi öğretmen adayları birlikte, 
iletişim ve etkileşim içerisinde yaparlar. 
Cevap: E 

 
39. Soruda verilen ifadeler işbirlikli öğrenme 

yaklaşımı ve işbirlikli öğrenme stili açısından 
değerlendirilecek olursa; 
I.  Öğrencileri heterojen gruplara ayırarak etkin-

lik konusu ile ilgili birbirlerinin yeterliklerini ar-
tırmalarını sağlamak (İşbirlikli öğrenme 
yaklaşımının temel amacı öğrencilerin bir 
öğrenme konusunda birbirlerinin öğren-
melerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla sı-
nıfta heterojen gruplar oluşturulur ve öğ-
renme bu grup içerisinde gerçekleştirilir.) 
DOĞRU 

II.  Öğrenme konularında bireysel sorumlulukla-
rın geliştirilmesine ve diğer bireylere göre 
farklılıkların görülmesine olanak verecek bi-
reysel etkinlikler düzenlemek (İşbirlikli öğ-
renme yaklaşımı ve stilinde önemli olan 
öğrencilerin grup aktiviteleri içerisinde 
birlikte öğrenmeleridir. Derslerde grup et-
kinliği kullanılırsa bu öğrenme yaklaşımı-
na ve sitiline göre hareket edilir. Ancak bi-
reysel etkinlikler düzenlemek ve uygula-
mak işbirlikli öğrenme stilini geliştirmeye 
katkıda bulunmayacaktır.) YANLIŞ 

III.  Sınıfta dörderli gruplar oluşturup bu grupları 
da kendi içinde ikişerli okuma gruplarına ayır-
dıktan sonra bir öykü üzerinde çalışma ya-
pılmasını sağlamak (Bu açıklama işbirlikli 
bütünleştirilmiş okuma ve yazma tekniği-
nin temel özellik ve açıklamalarını kapsa-
dığı için işbirlikli öğrenme stilinin gelişi-
mine katkıda bulunacaktır.) DOĞRU 

IV. Her grubun benzer akademik başarıya sahip 
olan öğrencilerini seçerek aralarında çalış-
malar yapmalarını sağlamak (İşbirlikli öğ-
renme yaklaşımında grupları oluşturan 
öğrencilerin cinsiyet, öğrenme hızı, düze-
yi, akademik başarısı, ilgi, istek ve yete-
nek özellikleri bakımından birbirinden 
farklı olması önemlidir. Bu noktada açık-
lamada verilen benzer akademik başarı 
sahip öğrenciler ifadesi işbirlikli öğrenme 
yaklaşımı ve stili için yanlış olacaktır.) 
YANLIŞ 

Dolayısıyla soruda işbirlikli öğrenme stilini geliş-
tirmeyecek ifadeler II ve IV olacaktır. 
Cevap: B 
 
 
 
 
 

40. Öğrencilerinin farklı görüş ve düşüncelere 
hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlayıp demokra-
tik bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir öğret-
menin öncelikle yapması gerekenler;  
• Öğrencilerine uygun model olma 
• Derslerde demokrasi bilincine yer verecek 

etkinlikler düzenleme ve öğrencileriyle 
birlikte uygulama 

Soruda verilen seçenekler yukarıdaki iki etkinlik 
dikkate alınarak düşünüldüğünde, bu konuda ön-
celikle yapılması gereken etkinlik; Sınıf içi plan-
lamada öğrencilerin fikirlerine önem vererek on-
ları sürece katma olacaktır. Çünkü öğretmen 
planlama sürecine sadece kendisini değil; bütün 
öğrencilerini sürece katarak demokratik bir uygu-
lama gerçekleştirmiş olacak ve bu bilinci öğrenci-
lerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini etkili bir 
şekilde destekleyecektir.  
Cevap: D 

 
 
 
 

41. Öğrencilerine “Başarıyı hedef alın; hatasız ol-
mayı değil. Yanlış yapma hakkınızdan vazgeç-
meyin. Vazgeçerseniz yeni şeyleri öğrenme 
ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz.” açıklama-
larını yapan bir öğretmenin yaratıcı düşün-
meyi engelleyen etmenlerden mükemmeliyet-
çiliği vurgulamaktadır. Çünkü mükemmeliyetçi 
olma bireylerin hata yapmayı istememesidir. 
Böyle bir birey için hata yapmak olumsuz sonuç-
lar doğurabilir. Oysaki yaratıcılık deneme yanıl-
ma etkinlikleriyle bireyin hatalar yaparak iyi, yeni, 
farklı ve orijinal bir ürün ortaya koymasını sağla-
maktır. Dolayısıyla yapılan açıklama mükemme-
liyetçilikle ilişkili olacaktır. 
Cevap: C 
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42. Soruda verilen seçenekler öğretmenlerde 
bulunması gereken temel özelliklere göre de-
ğerlendirildiğinde; 
A) Yazı tahtasını, tekniğine uygun olarak kulla-

nan bir öğretmen etkili ve yaratıcı öğrenmeler 
gerçekleştirebilir. (DOĞRU) Çünkü bir öğ-
retmen beyin fırtınası, zihin haritası, kav-
ram haritası ve balık kılçığı gibi tekniklerin 
uygulamalarında yazı tahtasını etkili bir 
şekilde kullanırsa yaratıcı öğrenmeler 
gerçekleştirebilir. 

B) Yönlendirici ve destekleyici öğretmene oran-
la, kural koyucu bir öğretmen öğrenmelerde 
daha başarılıdır. (YANLIŞ) Çünkü kural ko-
yucu bir öğretmene göre yönlendirici ve 
öğrencilerini destekleyici bir öğretmenin 
öğretme-öğrenme sürecinde daha başarılı 
olması beklenir. 

C) Öğretmen sahip olduğu düşünce ve fikirleri 
öğrencilerine de aktarmalıdır. (YANLIŞ) Çün-
kü öğretmenlerin düşünce ve fikirlerini 
öğrencilerine aktarması bilgilerin ezber-
lenmesine yol açacağından, çağdaş eği-
tim anlayışları paralelinde öğretmenlerin 
daha çok değişebilir bilgi mantığında bil-
gileri öğrencilerin kendilerinin ulaşıp yapı-
landırmalarına imkan tanımalıdır. 

D) Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde 
kazandıkları bilgi ve beceriler meslek hayat-
larını tamamlayıncaya kadar geçerlidir. 
(YANLIŞ) Çünkü öğretmeler değişime ve 
gelişime açık olmalıdır. Öğretmenler mes-
lek öncesi edindikleri bilgilerle kalmayıp 
sürekli kendini alanında geliştirmelidir. 

E) Öğretmenlerin özel yaşamlarındaki tercihleri 
meslek yıllarında onlara en fazla katkı sağla-
yan etmendir. (YANLIŞ) Çünkü öğretmenler 
meslek hayatlarıyla özel yaşamlarını hiç-
bir şekilde birbirine karıştırmamalıdır. Öğ-
retmenlik mesleği için özel yaşamın mes-
leğe karıştırılmaması etik bir davranış ola-
caktır.  

Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Örnek olay, günlük yaşamda karşılaşılan ya da 
karşılaşılabilecek problem durumlarının sınıf or-
tamında öğrenciler tarafından çözüm yollarının 
derinlemesine incelenip tartışılarak bulunduğu bir 
öğretim yöntemidir. Örnek olaylar genellikle yazılı 
metinlerdir (öykülemelere dayanır). Bu metin 
içersinde olay anlatılır ve öğrencilerin bu olayı 
çözümleyebilmesi için gerekli verileri kapsar. Ay-
rıca yazılı bir metnin dışında örnek olaylar ilgili 
filmler, slaytlar, gazete haberleri, animasyonlarla 
da sunulabilir. Örnek olay yönteminde öğrenciler 
yakın çevresi ile ilişkilendirebileceği bir örnek 
olayı inceler, olayın içindeki sorunun nedenlerini 
ortaya çıkarıp o soruna ilişkin çözüm önerilerini 
sınıf ortamında tartışırlar. 
Soruda verilen uygulamada öğretmen “ileti-
şimsizlik” gibi öğrencilerin günlük yaşamlarıy-
la ilişkili bir konuda bir film izletip tartışarak 
bu probleme çözümler üretmelerini istemesi 
örnek olay yöntemiyle açıklanabilir. 
Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Öğrenme sürecine ilişkin olarak verilen seçe-
nekler incelendiğinde; 
A) Yapılandırmacılık kuramında, öğrencilerin 

edindikleri bilgilerin transferini sağlamaya yö-
nelik uygulama becerileri geliştirilir. (DOĞRU)  

B) Sunuş yoluyla öğretimde, öğretmenin konula-
rı anlamlı yapı bütünlüğüne getirmesi önem-
lidir. (DOĞRU) 

C) Buluş yoluyla öğretimde, öğrenciler disiplinler 
arası öğrenerek problemlere özgün çözümler 
üretir. (YANLIŞ) Çünkü buluş yoluyla öğre-
tim stratejisinde öğrencilerin öğretmenin 
sorduğu sorular ve verdiği nitelikli örnek-
ler yardımıyla bir konunun temel ilke, kav-
ram ve genellemelerine ulaşmaları sağla-
nır. Bu strateji öznel bilgilerin öğretiminde 
değil; daha çok nesnel bilgilerin öğreti-
minde kullanılacaktır. 

D) Deney yönteminde öğrenciler, bilimsel ger-
çeklerin ve varsayımların ispatını yapar. 
(DOĞRU) 

E) Soru-cevap tekniğiyle öğrencilerin işlenen ko-
nular üzerinde düşünmeleri ve yorum yapma-
ları sağlanır. (DOĞRU) 

Cevap: C 
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45. Değerlendirme, ölçme süreci sonucunda elde 
edilen ölçümü bir ölçüt ile kıyaslayarak yargıya 
varma ve karar verme işidir. Sorunun cevabı için 
öncülleri bu tanımdan yola çıkarak incelediğimiz-
de, 
I, Öğretmenlere 18 saatlik ders sınırını aştıkları 

için ek ders ücreti verilmesi bir değerlendir-
medir. Buradaki 18 saatlik ders sınırı bir öl-
çüt ifadesidir ve bu ölçüte dayanarak öğret-
menlere ek ders ücreti verilmesi kararlaştı-
rılmıştır.  

II. Bir futbol takımının maç (ölçüm) sonuçlarına 
göre ilk sıraya yerleşmesi bir sıralamadır. 
Eğer takım en yüksek puanı alarak ilk sıraya 
yerleşti ve şampiyon oldu denseydi o zaman 
bir karar söz konusu olduğundan değerlen-
dirme olurdu. Ancak burada takımın durumu, 
yeri betimlenmiş, 1.olduğu ifade edilmiştir. 

III. Sınıf geçme notunu belirlerken 1. vizenin 
%40’ının 2. vizenin %60’ının alması. Bu vize 
ve final notları arasındaki bağıntıdan fayda-
lanarak hesaplanan bir türetilmiş ölçme iş-
lemidir. Herhangi bir karar verilmemiştir.  

IV. Bir işçinin kıdeminin yükselmesinden dolayı 
maaşının yükselmesi bir değerlendirmedir. 
Kıdem bir ölçüt olarak alınmıştır ve kıdemi 
yükseldiği için maaşının yükselmesine karar 
verilmiştir. 

V. Ali’nin basketbol seçmelerine girmeden önce 
boyunun ölçülmesi ve 1.80 gelmesi bir ölçme 
işlemidir. Bu ölçme işlemi sonucunda yapı-
lan herhangi bir kıyas ve karar yoktur. 

Cevap: C 
 
46. Sorunun öncülleri incelendiğinde; 

I. Şehir merkezindeki kişilerin belediye yöneti-
mine ilişkin tutumlarının ölçülmesi bir dolaylı 
ölçmedir. Dolaylı ölçmede doğrudan gözle-
nemeyen özellikler, bu özellikle ilişkisi olduğu 
bilinen ya da sanılan başka bir özellik gözle-
nerek, dolaylı olarak ölçülürler. Yani belediye 
yönetimine ilişkin tutumların kendisi değil, 
ölçme aracı (tutum ölçeği, anket vb.) üzerin-
deki etkisi ölçülmüştür. 

II. Şehir merkezindeki 12 yaş ve üzeri insanların 
okuma ve yazma yüzdesinin belirlenmesi tü-
retilmiş bir ölçme işlemidir. Türetilmiş ölç-
me bağıntı kullanılarak yapılan ölçme işlemi-
dir. Burada önce 12 yaş ve üzerindeki insan-
ların sayısı belirlenmiş, sonra bu insanlardan 
okuma-yazma bilenlerin sayısı belirlenmiş ve 
bu iki ölçüm sonucunda elde edilen ölçümle-
rin arasındaki bağıntıdan faydalanarak oku-
ma-yazma yüzdesi hesaplanmıştır. 

III. Şehirdeki çocuk parklarının sayısı tek tek sa-
yılarak bulunur ve bu da bir doğrudan ölçme 
işlemidir.  

Cevap: D 

47. Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem ya da 
ölçme sonuçlarından elde edilen değer arasın-
daki farka ölçme hatası denir. Buna göre;  
I. Her müşteriye 10 TL fazla para vermesi. Her 

işlemde ve her müşteriye aynı miktarda ha-
ta yansıdığı için bu bir sabit hatadır.  

II. Müşterilerin çektiği paraların % 5’i kadar fazla 
para vermiş. Burada her müşteriye her iş-
lemde yansıyan hata miktarı, çektikleri pa-
ra miktarına göre değişir. Örneğin 100 TL 
çekene 5 TL fazla verirken, 500 TL çekene 
25 TL fazla verir. Ölçümden ölçüme belli bir 
oranda artan ya da azalan ve belli bir duru-
ma, büyüklüğe bağlı olarak miktarı değişen 
hatalar, sistematik hatalardır.   

III. Müşterilere her 500 TL’de %20 kadar fazla 
ücret vermiş ve müşteriler 500 TL’nin katları 
olarak değişik miktarlarda para çekmiştir. Her 
müşteriye her işlemde yansıyan hata mik-
tarı, çektikleri para miktarına göre değişir. 
Örneğin 500 TL çekene 100 TL,1000 TL çe-
kene 200 TL fazla para verir. Burada da II. 
öncüldeki gibi sistematik bir hata vardır. 

Cevap: E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48. Oranlı ölçekler, nesnelerin belli bir başlangıç 

noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş de-
recesi bakımından eşit birimlerle sıralandığı öl-
çeklerdir. Bu ölçeklerin başlangıç noktası olan 0 
(sıfır) noktası gerçek (mutlak) sıfırdır. Yani 0 (sı-
fır) noktası ölçülen özelliğin hiçliğini, yokluğunu 
gösterir. Seçeneklerdeki yaşam motivasyonu dü-
zeyi, SBS sonucunda alınan puan, stres ve kaygı 
arasındaki ilişki, matematik öğrenme düzeyi eşit 
aralıklı ölçeklerle yapılan ölçmelerle elde edilir. 
Çünkü seçenek A, B, C ve D ’de ki tüm özellikle-
rin başlangıç noktası olan “0” (sıfır) tanımlanmış-
tır. Yani yokluğu ifade etmez. Fakat E seçene-
ğindeki otomobillerin 100 km’lik mesafeyi tamam-
lama sürelerinin karşılaştırılması oranlı ölçek ile 
elde edilecek bir ölçümdür. Buradaki sıfır gerçek 
sıfırdır ve otomobillerin 0 km’de olduğunu (hare-
ket etmediklerini) ve sürenin henüz başlamadığı-
nı ifade eder. Ayrıca bulunacak ölçümlerle yapı-
lacak oranlama işlemleri evrendeki gerçek oran-
ları verir. 
Cevap: E 
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49. Öğrencinin başarısızlığının sebebini, sınıftaki 
başarılı öğrenciler olarak görmesi, gruba bağlı 
yani bağıl değerlendirme yapıldığını gösterir. 
Bağıl değerlendirme de ölçüt sınavdan sonra, 
öğrencilerin performansları ve birbirleriyle ilişkisi-
ne göre belirlenir. Bu tür değerlendirme, öğrenci-
nin grupta bulunan diğer öğrencilere göre başa-
rısını gösterir.  
B seçeneğinde mutlak değerlendirmede ölçüt 
gruptan bağımsız ve sınav öncesinde belirlenir; 
karar grup başarısından etkilenmez.  
C, D ve E seçeneklerinde verilen değerlendirme 
türleri ise süreç temelli değerlendirmelerdir. 
Bu değerlendirme türünde öğrencinin öğrenme 
süreci ve süreç sonundaki ürünler değerlendirilir-
ken, grubun başarı ya da başarısızlığı, öğrenci 
ile ilgili kararlarda etkili değildir.  
Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Öğrenme eksiklerini belirlemeye yönelik sınavlar 
(formatif) biçimlendirme – yetiştirmeye dönük 
değerlendirmelerdir. Formatif değerlendirmeler-
de yapılan sınavların amacı; 
• Öğrenme eksiklerini belirlemek 
• Öğrenme güçlüklerini belirlemek 
• Öğrenme güçlük ve güçlüklerinin giderilmesi 

için iyileştirici önlemler almak 
• Belirlenen hedeflere ulaşmış öğrencileri 

güdülemek 
• Hedefleri kazanamamış öğrencilere tamam-

layıcı ( ek ) öğretim hizmeti vermek 
• Öğretimin içerik, sunuş, öğretme-öğrenme 

yaklaşımları ve öğretim araçları hakkında 
dönüt sağlamak 

• Öğretim tasarımının eksiklerini belirlemek 
• Öğretmenin öğretim etkililiğini, performans 

düzeyini belirlemek 
B seçeneğindeki ön koşul davranışları belirle-
mek, (diagnostik) tanıma – yerleştirmeye dö-
nük yapılan değerlendirmelerin amaçların-
dandır. 
Cevap: B 

51. Performans değerlendirme, öğrencilerin bilgi 
ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek 
yaşama aktarmalarını sağlayacak farklı durum ve 
ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmaktır. 
Öğretmenler performans değerlendirmede oluş-
turacakları değişik durumlardaki görevler ile öğ-
rencilerin yaptıkları analizleri, bilgi ve becerilerini, 
anlama düzeylerini, düşünme alışkanlıklarını, 
problem çözme becerilerini, arkadaşları ile işbir-
liği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını bir 
ürünü oluşturma sürecini vb. doğrudan gözlem-
leyebilirler.  
Cevap: C 
 

52. Öğrenci gelişim dosyasında aşağıdaki etkin-
liklerin yer alması gerekir:  
• Öğrencinin yaptığı çalışmalardan örnekler:  

- Öğrencinin yazma becerilerindeki geliş-
meyi yansıtan yazılı ödevleri, raporları, 
sınavları, yazdığı hikâyeler, günlükleri vb. 

- Matematik hesaplamalarını içeren prob-
lem çözme becerisini yansıtan çalışma 
örnekleri 

- Yorum ve açıklamaların dâhil olduğu bi-
limsel laboratuar raporları 

- Öğrencinin ürettiği sanatsal işler 
- Öğrenci tarafından yapılan bazı işlerin fo-

toğrafları 
- Öğrencinin okuma, şarkı söyleme, müzik 

aleti çalma, bir kitaptaki resimler hakkın-
da konuşma ve sunum gibi çalışmalarının 
ses kasetleri 

- Okuduğu kitapların listesi 
• Öğrencilerin yaptığı çalışmalara yönelik öz 

eleştiri yazıları 
• Öğrencinin ilerleyişine yönelik olarak öğrenci 

ve öğretmen tarafından işbirliği ile hazırlanan 
gelişim raporları 

• Öğretmenin gözlemlerine dayalı tuttuğu not-
lar 

• Aile, öğretmen görüşmelerinden notlar 
Öğrenciler ile psikolojik danışman arasındaki 
görüşme kayıtları gizli kalması gerektiğinden, 
portfolyolarda yer almaz. 
Cevap: D 

 
53. Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarında öğren-

me standartlarını yüksek tutmak için öğretmenin 
değerlendirmede kullanacağı ölçütleri geliştirerek 
öğrenciye verdiği yapılandırılmış puanlama yö-
nergelerine Rubrik denir. 
Öğrencinin ölçülen özelliklerinin ilgili olduğu per-
formansı farklı düzeylerde tanımlayan ve perfor-
mansın ne dereceye kadar ölçütlere uygun oldu-
ğunu belirleyen değerlendirme aracına Derece-
leme Ölçeği denir. 
Cevap: E 
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54. Soruda geçerliğe göre yazılı yoklama ve kısa 
cevaplı testlerin karşılaştırılması söz konusudur. 
Buna göre; 
A) Puanlayıcının yanlı davranması her iki sı-

nav türünde de geçerliği düşürür.  
B) Kapsam geçerliği, geçerlik türlerinden en 

önemlisidir. Yazılı yoklamalarda soru sayısı, 
kısa cevaplı testlere oranla daha azdır. Bu 
sebeple yazılı yoklamaların konuyu temsil 
etme gücü yani geçerliği düşüktür. Kısa 
cevaplı testlerde ise daha fazla sayıda soru 
sorularak, soruların hedef davranışlara uy-
gun, eşit ve dengeli dağıtılması sağlanmış 
olur. 

C) Üst düzey hedefleri ölçmede kısa cevaplı 
testler yerine yazılı yoklamalar tercih edi-
lir. Eğer amaç üst düzey hedef davranışları 
ölçmek ise yazılı yoklamaların geçerliği daha 
yüksektir. Kısa cevaplı testler alt düzey he-
deflerin ölçülmesinde kullanılır.  

D) Değerlendirmenin güç olması bir testin geçer-
liği ile ilgili değildir. Bu özellik ölçme aracı-
nın kullanışlığının düşük olduğunu göste-
rir. 

E) Cevaplama süresinin uzun ya da kısa ol-
ması öncelikle ölçme aracının güvenirliğini 
etkileyen bir faktördür. 

Cevap: B 
 
 
 

55. Bir ölçme aracının ölçmeye çalıştığı amaca 
uygun ölçümler vermesi geçerlik ile alakalı-
dır. Sınavlar ilgili konulardaki başarıyı ölçmek 
için yapılır. Eğer ölçme aracı ölçmek istediği ko-
nuyu eksiksiz ölçebiliyorsa, amaca hizmet etmiş-
tir ve öğrencilerin konu hakkındaki başarılarını 
tam olarak yansıtır. Dolayısıyla doğru cevap 
geçerliktir.  
Cevap: D 

 
 
56. Bir ölçme aracında “soru sayısının arttırılması” 

işleminin sonuçlarına ilişkin olarak seçenekleri 
incelediğimizde; 
A) Ölçülecek hedef davranışların örnekleminin 

artması soruların heterojen olmasını sağ-
layarak geçerliği artırır. 

B) Soru sayısının artırılması yani birimin küçül-
tülmesi, ölçme aracının daha hassas ölç-
me yapmasını ve hata oranının azalmasını 
sağlar. 

C) Soru sayısı artırılarak güvenirliği yükseltilen 
bir ölçme aracının ranj ve standart sapma 
değerleri yükselir. ( Ranj ve standart sapma 
küçük ise, ölçme aracı bilen bilmeyen öğren-
ciyi ayırt edememiş, grup homojen dağılım 
göstermiş demektir.) 

D) Mod bir puan dizisindeki en çok tekrarlanan 
değerdir. Soru sayısının artırılmasının da-
ğılımda birden fazla mod değeri olması ile 
bir ilişkisi yoktur ve kesinlikle soru sayısı-
nın artırılmasının sonucu birden fazla mod 
değeri oluşabileceği söylenemez.  

E) Az sayıda sorunun sorulduğu sınavlarda 
öğrenci herhangi bir soruyu bilemediğin-
de, sınavdan alacağı puanın çok düşece-
ğini bildiği için kaygılanır. Ancak çok sayı-
da soru sorulduğunda öğrenci herhangi 
bir soruyu yanlış yaptığında, sınavdan 
alacağı puanın çok fazla düşmeyeceğini 
bildiği için kaygı düzeyi düşük olur.   

Cevap: D 
 
 

57. Hazırlanacak bir testte madde güçlüğü amaca 
bağlı olarak değişir. Amaç öğrencilerin başarı 
düzeylerini, öğrenme derecelerini belirlemek ise 
orta güçlükteki maddelerden (0,40 ile 0,60 arası) 
oluşan bir test uygulanır. Eğer testin amacı, so-
ruda verilen örnek durumdaki gibi seçmeye da-
yalı, en başarılıları belirlemek ise zor bir sınav 
yapmak gerekir ve böyle bir sınavda tüm so-
ruların güçlük derecesi 0,00 ile 0,39 arasında 
olmalıdır. 
Cevap: A 

 
 
58. Puan aralığının verildiği sorularda öncelikle 

aralığın orta değerini bulmak gerekir. Örnek: 
4+8/2 = 6 şeklinde tüm puan aralıklarının orta 
değeri bulunur.  

 

Puan  
Aralığı 

Aralığın 
Orta Değeri 

Frekans fx  

 4 – 8 6 5 30 

  9 – 13 11 9 99 

14 – 18 16 7 112 

19 – 23 21 3 63 

24 – 28 26 9 234 

Toplam öğrenci sayısı  n = 33     ∑fx = 538   
 

Aritmetik ortalamayı hesaplamak için kullanılan 

formül   
fx

X =
n
∑   yani 

Puanların toplamı
X =

Toplam öğrenci  sayısı
                                                  

Bu dağılımın aritmetik ortalamasını hesaplamak 
için puan aralığının orta değeriyle, bu puanı alan 
kişi sayısı (frekans) çarpılarak fx  değeri bulunur 
ve bunların toplamı ( fx∑ ) hesaplanıp, toplam 
öğrenci sayısına (n=frekansların toplamı: toplam 
öğrenci sayısı) bölünür. 
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Aritmetik ortalama :
fx 538

X = = = 16
n 33
∑  

Mod: Frekansı en çok tekrarlanan puan aralığı-
nın orta değeri : 11 ve 26 ( çift modlu ) 
Medyan: Sınava giren öğrenci sayısı tek olduğu 
için   

n + 1 33 + 1
(33) = = 17. puan

2 2
  

Bu puanın denk geldiği puan aralığın orta nokta-
sı: 21 
 
Ranj:  
En yüksek puan – En düşük puan = 26 – 6 = 20  
Cevap: B 
 
 
 
 

59. Hesaplanan aritmetik ortalama, mod, medyan ve 
ranj değerlerine göre dağılım yorumlandığında; 
• Dağılım çok modludur. 
• Öğrencilerin başarı düzeyleri değişkendir. 
• Ranj değerinin büyük olması standart sap-

manın da büyük olduğunu gösterir. 
• Ranj ve standart sapması büyük olan bir tes-

tin güvenirliği yüksektir. 
• Öğrencilerin puanlarının sınıf ortalamasın-

dan farkı fazladır. 
• Dağılım çok modlu olduğundan, “dağılım so-

la çarpıktır.” yorumu yanlıştır. Çünkü sola 
çarpık bir dağılımın tek modlu olması gerekir. 

Cevap: B 
 
 
 
 

60. A) Öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasındaki 
farklılıkları en düşük olan sınıf 5-C değil, 
standart sapması (Sx) en düşük olan 5-A 
sınıfıdır. 

B)  Mutlak başarı düzeyi en düşük olan sınıf 
5-B değil, aritmetik ortalaması ( X ) en düşük 
olan 5-A sınıfıdır. 

C, D ve E seçeneklerini değerlendirebilmek için 
soruda verilen öğrencilerin Z puanlarını hesap-
lamak gerekmektedir.  

x - X Öğrencinin puanı - Aritmetik ortalama
Z puanı = =

Sx Standart sapma

 

Sezer’in Zpuanı = 
74 - 68

3
= 2        

Büşra’nın Zpuanı = 
82 - 82

= 0
4

 

Aynur’un Zpuanı = 
66 - 72

1
6

= −  

A. Sezer sınıfın %84’ünden değil, %98’sinden 
başarılıdır.  (Zpuanı +2. dilimdedir.) 

B. Büşra sınıfın %50’sinden yani yarısından 
başarılıdır. (Zpuanı 0 noktasındadır.) 

C. Aynur sınıfın %98’inden değil, %84’ünden 
başarısızdır. (Zpuanı  – 1. dilimdedir.) 

Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Korelasyon değişkenler arasındaki ilişkiyi sayı-
sal olarak gösteren istatistiksel bir tekniktir. Kore-
lasyon katsayısı +1,00 veya –1,00 değerine ne 
kadar yakın ise, iki değişken arasındaki ilişki o 
kadar yüksek demektir. Örneğin, –0,85 korelas-
yon değeri, 0,80 korelasyon değerinden daha 
yüksek bir ilişkiyi ifade eder. (–) olması ilişki 
yok anlamını taşımaz. (+) , (–) işaretleri ilişkinin 
pozitif (doğrusal) ya da negatif (ters yönde) 
oluşlarını gösterir.  
Tablodaki bilgilere göre en yüksek ilişki –0,88 
(negatif yönlü) korelasyon ile Türkçe ile Fen ve 
Teknoloji dersleri arasındadır. En düşük ilişki 
ise 0,05 (pozitif yönlü) korelasyon ile Yabancı 
Dil ve Türkçe dersleri arasındadır   
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Süreksiz (kesikli) değişken, iki değer arasına 

başka değerler almayan ya da sınırlı sayıda de-
ğer alabilen değişkenlerdir. Kesirli sayı değeri 
(3,5 kişi geldi, 2/3 evliyim) almazlar. Değerler 
arasında bir süreklilik yoktur. Tam birimler olarak 
bulunan özelliklerdir. Örnek, medeni durum, cin-
siyet, din, renkler, kişi sayısı, çocuk sayısı.  
Sürekli değişkenler ise iki ölçüm arasına son-
suz sayıda değer alabilen ve bu değerlerin sayı 
ile ifade edildiği değişkenlerdir. Kesirli sayı değeri 
alırlar. Örnek, ağırlık, uzunluk, zeka düzeyi, yaş . 

 Seçeneklerdeki zeka puanı, yaş, boy, ağırlık 
sürekli değişkendir. C seçeneğindeki kardeş sa-
yısı ise tam sayı değeri almasına rağmen ke-
sirli sayı almaz, süreksiz (kesirli) değişkendir. 
Cevap: C 
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63. • İşlevselci akım; algılama, düşünme, duygula-
rını ifade ve öğrenme gibi içsel yaşantıların 
yaşam içinde karşılaşılan problemlerin çözü-
mündeki işlevlerini açıklamaya çalışmıştır. 

• Yapısalcı akımı yetersiz bulan fonksiyonelci-
lik akımı, Darwin’in evrim kuramına göre in-
san davranışlarını açıklamıştır. 

• İnsan davranışlarını anlayabilmek için bilincin 
yanı sıra ihtiyaçlarını karşılamak ve çevresi-
ne uyum göstermek için ortaya konan davra-
nışlar üzerinde durur. 

• Temel olarak zihnin ve davranışın işlevleri 
(fonksiyonları) üzerinde durmuşlardır. Yapı-
salcıların aksine zihnin yapısı üzerinde değil, 
daha çok işlevleri (görevleri) üzerinde dur-
muşlardır. 

• Kişiliği ve davranışı çevreye uyum süreci ola-
rak ele almışlardır. Özellikle öğrenme, prob-
lem çözme ve güdülenme gibi süreçlere 
önem vermişlerdir. 

Cevap: C 
 
 

64. Sorunun seçenekleri incelendiğinde; 
• Pınar’ın saçlarını kendisinin toplayamayaca-

ğını düşünen ve bu nedenle bunu yapması-
na izin vermeyen annesi onun özerklik duy-
gusunu kazanmasını engellemektedir. Çün-
kü Özerkliğe karşı kuşku ve utanç dönemin-
de çocuk özerk bir biçimde davranmaya ve 
bağımsız eylemlerden zevk almaya başlar. 
Fiziksel olgunluğuna bağlı olarak, kendi ken-
dine giyinebilme, yemek yeme, tuvaletini 
kontrol etme davranışlarını gösterir. Böylece, 
bağımsız davranmaya ve bunlardan haz al-
maya başlar. Çocuk güven duygusu içinde 
kendi işini yapmaya çalışır. Bu dönemde ço-
cuğa kendi eylemini kontrol etme olanağı ve-
rilirse özerklik duyguları gelişir. Aşırı koruyu-
cu, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı anne baba tu-
tumu ise özerkliği engeller. 

• Babası çok meraklı olan ve gördükleriyle ilgili 
sık sık sorular soran Tolga’ya onun anlayabi-
leceği şekilde cevaplar vererek Tolga’nın gi-
rişimcilik duygusunu desteklemektedir. Ço-
cuk bu dönemde bağımsız olarak hareket 
etmek istemektedir. Aynı zamanda çevresin-
de olup bitenlere yönelik merakı artar. Bu 
nedenle soru sorma ve araştırma yapma gi-
rişimlerinde bulunur. Çocuğun sorularına an-
layabileceği şekilde açık cevaplar vermek 
gerekmektedir. Çocuk soruları ve araştırma 
girişimleri nedeniyle suçlanırsa ve engelle-
nirse suçluluk duyguları gelişecektir. Böylece 
kendi kabuğuna çekilecektir. Olumlu yaşantı-
lar, çocuklara amaçlı olma özelliğini kazandı-
rır ve bireysel hedefler koyabilmelerini sağ-
lar. 

• Ozan lisede okuyacağı bölümün ne olacağı-
na en uygun kararı babasının vereceğini dü-
şündüğü ve onun kararını uyguladığı için 
ipotekli kimlik statüsündedir. Bu kimlik statü-
sünde ergen hiçbir araştırma yapmadan ya-
kın çevresindeki otorite figürlerinin (anne-
baba, öğretmen) önerdiği ya da planladığı 
beklentileri karşılayan eğilimler gösterir. Er-
gen; kendine özgü bir kişilik oluşturamamak-
ta, çevresinin yönlendirmesine ihtiyaç duy-
maktadır. Birey birilerinin bağımlılığına girer 
ve bu kişilerin düşünce, karar ve hayallerine 
ulaşmayı ister. Birey başka seçeneklere iliş-
kin hiçbir araştırma yapmaksızın ya da diğer 
seçeneklerle ilgili çok sınırlı araştırma yapa-
rak sosyal, kültürel ve ailevi değerlere sıkı 
sıkıya bağlanır. 

• Annesi altını zamanında temizlemediği ve 
düzenli olarak beslemediği için Gülten gü-
vensizlik duygusunu kazanmıştır. Bu sağlıklı 
kişilik gelişiminde ilk olarak bireyin kendisine, 
başkalarına ve dış dünyaya güven oluştur-
ması önemlidir. Bireylerdeki kişilik gelişimin-
de ilk kazanılması gereken özellik güven 
duygusudur. Bebek çevresindeki dünyaya 
güvenip, güvenemeyeceğine ilişkin temel 
duyguları edinir. Bebek temel ihtiyaçlarının 
karşılanma düzeyine göre güven-güvensizlik 
özelliklerini kazanır. Anne ya da bakıcısının 
çocuğa bakımı, ilgisi ve sevgisi güven duy-
gularını oluşturur. Çocuk yaşamının ilk yılla-
rında annesine bağımlıdır. Anne bebeğini 
yeterince besler, sevgi ve ilgi gösterirse be-
bekte güven duyguları gelişir. Bebek acıktığı, 
altını ıslattığı ve ağladığında rahatsızlığı he-
men giderilirse etrafına (annesine) güvene-
ceğini anlar. Tersi durumda güvensizlik duy-
gusu gelişir. 

• Okula başlayan Ahmet’e yönelik ailesinin 
yüksek beklentiler geliştirmesi, onda yalıtıl-
mışlık duygusuna neden olmaktadır ifadesi 
yanlıştır. Çünkü bu dönem Başarıya karşı 
yetersizlik dönemidir. Birey yaptığı işlerden 
beğeni toplamak, çevresi tarafından takdir 
edilmek, başarının hazzını yaşamak ister. Bi-
rey öğrenebildiği ve başarabildiği konularda 
çevresinden onay ve takdir bekler. Çocukla-
ra bu dönemde ilgi ve yetenekleri ölçüsünde 
sorumluluklar verilerek kapasitelerini kullan-
maları ve geliştirmeleri sağlanırsa başarı 
hazzını yaşayacak aksi halde ise başarısızlık 
ya da yetersizlik duygusuna kapılacaktır. Ya-
lıtılmışlık duygusunun ortaya çıkması bu dö-
nemle değil, ergenlik döneminin ardından 
gelen yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemiyle 
ilgilidir. 

Cevap: E 
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65. Bowlby’in Etholojik gelişim kuramına göre özellik-
le 0-1 yaş döneminde bebeklerde yakın çevrele-
rindeki bireylere (annebaba) bağlanma eğilimi 
görülür. Bebeğin ilk sosyal teması annesiyle olur. 
Bebeğin ihtiyaçlarının annesi tarafından olumlu 
ya da olumsuz bir şekilde karşılanma biçimi, ço-
cuğun sosyal gelişimini etkiler. Çocuğun ilk doğ-
duğunda temel ihtiyacı güvenliktir. Bebek güven-
lik ihtiyacını karşılamak için anneye dokunmak 
ve onun varlığını, sıcaklığını hissetmek ister. 
Böylece anneye bağımlılık geliştirir. Bebek zevk 
aldığı deneyimlerine gülümseyerek, acı çektiği 
deneyimlerine ise, ağlayarak tepkide bulunur . 
Böylece gülümseme ve ağlama bebeğin göster-
diği ilk sosyal tepkilerdir. 
Bebekler anneye bağlılık geliştirdikleri dönemi 
takiben, giderek değişen ve genişleyen çevreyi 
tanımak ve ona uyum sağlamak isteyeceklerdir. 
Çevreyi (olayları ve nesneleri) tanıyarak öğren-
mek için bu kez anneden kopmak (uzaklaşmak) 
gerekecektir. Bu özellik yaklaşık 12. aydan itiba-
ren ortaya çıkmaktadır. Bebek bir yandan çevreyi 
keşfetme, tanıma, uyum arayışı ve öğrenme gü-
düsünü karşılamak isterken bir yandan da güven 
(bağlılık) ihtiyacı duyar. Bir tehlike hissettiğinde 
ise, tekrar annesinin kucağına döner. Çocuk 
araştırma güdüsü içerisine girer. Bu dönemde 
bebeğin bağlanma duygusundan özerkleşme 
duygusuna geçmede yaşaması gereken doğal 
durum ise ayrılık kaygısıdır. 
Cevap: C 

 
 
66. Çocuğun yaşamında annesinin veya onun yerine 

geçen yetişkinin yakınlığı, sıcaklığının çocuk ta-
rafından hissedilmesi ve çocuğun terk edilmeye-
ceğinden emin olması gerekmektedir. Bu neden-
le çocuğun ihtiyaçlarını giderirken ve uyanık ol-
duğu zamanlarda annenin ya da onun yerine ge-
çen yetişkinin çocuğu sevmesi, okşaması onunla 
ilgilenmesi ve konuşması çocuğun kişilik gelişimi 
açısından oldukça önemlidir. Bu dönem Freud’a 
göre oral dönem iken Erikson’a göre Temel gü-
vene karşı güvensizlik dönemidir. 
Cevap: B 

 
 
67. Otobüs durağında babasıyla birlikte bekleyen bir 

çocuk otobüs gelince babasına dönerek “Baba 
ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de ora-
ya gidermiş. Biz de arka tekerleğe binelim ki ön 
tekerlek bizi götürsün.”demiştir. Çocuğun bu ifa-
desi Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre 
“Özelden özele akıl yürütme” özelliğiyle açıkla-
nabilir. Çünkü çocuk otobüsün hareketini tek bir 
özel yanına indirgemiştir. Ön tekerlekte bu özel 
yanı oluşturmuştur. 
Cevap: B 

68. Olgunlaşma kavramıyla ilgili şu bilgilere ulaşılabi-
lir: 
• Genetik olarak doğuştan gelen ve uygun za-

manda kendiliğinden oluşan biyolojik değişik-
likleri kapsar. 

• Kalıtımsal gizil gücün ortaya çıkması ve or-
ganizmanın biyolojik olarak bir görevi yapabi-
lecek düzeye erişmesidir. 

• Çevre yaşantılarından bağımsızdır. Yalnızca 
olgunlaşmanın hızı üzerinde çevrenin etkisi 
bulunur. 

• Organizmanın potansiyel güçlerinin göreve 
hazır düzeye erişmesidir. 

• Biyolojik bir süreçtir. Organik büyüme alanla-
rını kapsar. 

• Büyüme sürecinde genetik yapının yönlen-
dirmesiyle oluşur. 

• Organik değişimlerin bazı özel yetilerin ortaya 
çıkması için yeterli düzeye gelmesidir. 

• Olgunlaşma öğrenme için ön koşuldur. 
• Olgunlaşma=Büyüme+Yaş+Kas ve Sinir sis-

teminin gelişimi+Ortaya konulabilen fiziksel 
(öğrenilmemiş) davranış formülü ile açıklanır. 

• Organizmadaki yalnızca fiziksel değişimleri 
ifade etmez. Örneğin bilişsel alanda da bir 
olgunlaşma söz konusudur. 

• Duygusal travma, beslenme yetersizliği ve 
ağır çevre koşulları gibi faktörlerden etkilenir. 

Cevap: A 
 
 
 
 
 
69. Her öğretmen öğrencilerinin ahlaki düşünce ve 

davranışlarını, hak ve haksızlık konusundaki du-
yarlılıklarını etkiler. Bu nedenle öğretmenler bu 
durumun farkında olmalı ve bu konuyla ilgili ken-
dilerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. 
Bu bağlamda öğrencilerinin ahlak gelişimlerini 
desteklemek isteyen bir öğretmenin yaptığı dav-
ranışlardan en az etkili olanı zaman zaman ah-
laklı olmanın ve doğru davranmanın önemine 
ilişkin konuşmalar ve açıklamalar yapmasıdır. Bir 
davranışın öğrenciler üzerinde etkili olabilmesi 
için bu davranışı öğretmenin kendisinin yaparak 
onlara model olması gerekir. Yalnızca olması ge-
rekenlerle ilgili öğrencilerle yapılan konuşmalar 
onlar için son derece etkisiz olmaktadır. Buna 
göre öğretmenin bazı davranışları daha etkili 
olabilir. Bu davranışlardan bazıları; 
• Ahlak gelişimini yalnızca belirli derslerin kap-

samında değil, okul içi ve dışı tüm etkinlikler-
le ilişkilendirmek 

• Demokratik sınıf yönetimine önem vermek, 
öğrencilerin beklentilerini ve görüşlerini ge-
rekçeleriyle bildirmelerine olanak sağlamak 
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• Sınıf ortamında öğrencileri yaşadıkları bir ta-
kım olaylarla ilgili düşünmeye sevk etmek ve 
onların ahlaki yargılarının gelişmesine yar-
dımcı olmak 

• Yardımlaşma, sorumluluk, adalet ve demok-
rasi gibi kavramların yer aldığı ahlak gelişi-
mini destekleyen sınıf ortamları yaratmak 
gösterilebilir. 

Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Zihinsel gelişimin çevre yaşantılarına ve dil öğ-
renme deneyimlerine bağlı olduğunu öne süren 
bilim adamı Vygotsky’dir. 
• Vygotsky’nın en önemli katkısı gelişimin ve 

öğrenmenin sosyo-kültürel yönünü vurgula-
masıdır. Ona göre öğrenme proximal zone 
(yakınsak gelişim alanı)’de gerçekleşmekte-
dir. Tüm öğrenmelerin kaynağı toplumsal 
çevredir. Çocuk tek başına öğrenebileceğin-
den daha fazlasını yakınsak gelişim alanıyla 
ortaklık yaparak işbirlikli öğrenme yoluyla 
etkili öğrenebilir. Buna göre bir konuyu öğ-
renmede sorun yaşayan (örneğin; çarpım 
tablosunu) bir çocuğun yanına bu konuyu iyi 
bilen bir çocuğu bırakarak birlikte (işbirlikli) 
çalışmaları sağlanırsa öğrenme daha güçlü 
olur. Bilişsel gelişim, çocuğun çevresindeki 
bilgileri içselleştirmesi sonucu oluşur. Diğer 
bir ifadeyle, çocuklar çevredeki kişilerden öğ-
renirler. 

• Bilişsel gelişimde hem kalıtımsal hem de çev-
resel etmenlerin dikkate alınmasını sağlamış-
tır. Bilişsel gelişimde sosyal çevre ve kültürel 
yapı önemlidir. İnsanın zihni kültürel ve sos-
yal süreçlerden türemiştir. Zihinsel gelişimde 
gerçek bölüm sosyal süreçlerdir ve birincildir. 
Bireysel (psikolojik) süreçler ise türetilmiştir. 

• Vygotsky’e göre çocuğun bilişsel gelişimi, öğ-
rendiği dil ve çevresiyle geçirdiği sosyal etki-
leşime bağlıdır. Çocuk, kavram ve olguları 
simgeler aracılığıyla taşıyan dili kullanır ve dil 
önemli bir sosyal süzgeç ve gelişim aracıdır. 

Cevap: D 

71. Soruda geçen kavramları şu şekilde açıklayabili-
riz; 
Öz ben: Biyolojik kökenli içsel yaşantılara bağlı, 
iyiliğe ve doğruluğa yönelik ve organizmanın te-
mel ihtiyaçlarının doyurulmasına önem veren 
benlik kavramıdır.  
İdeal ben: Bireyin sahip olmak istediği ve gele-
cekte ulaşmak istediği benliktir. 
Benlik Yapısı (Bilinci-Algısı): Bireyin, kendisi 
ve çevresine ilişkin düşüncelerinin, duygularının 
ve değerlerinin kompozisyonundan oluşur ve ki-
şiliğin öznel yanıdır. 
Fenomonoloji: İnsancıl yaklaşıma (Rogers’e) 
göre; bireyi yalnızca dışarıdan değerlendirmek 
yeterli değildir; onun iç dünyasını da anlamak ge-
rekir. Böylece bireyin iç dünyasını (fenomenal 
alanını) çözümlemeyi ön planda tutmaktadır.  
Gerçek ben: Bireyin sahip olduğu bendir. 
Cevap: B 
 
 
 
 
 
 

72. Kendini gerçekleştiren birey geçmişte yaptığı 
hataları sorgulayıp, sürekli bu hatalarla uğraş-
maz. Geçmişten çok geleceğe dönüktür. Geçmi-
şe ve geçmişin hatalarına saplanıp kalmaz. Bu 
nedenle b seçeneğindeki ifade yanlıştır.  
Kendini gerçekleştiren bireyin diğer özellikleri ise; 
• Kendini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi 

kabul ederler. 
• Gerçeği olduğu gibi algılayıp, içinde bulun-

duğu ortama kolayca uyum sağlarlar. 
• Birey, önyargılarının ve beklentilerinin etkisi-

ne girmeden olay, nesne ve insanları oldukla-
rı gibi algılayabilmekte; 

• soyut ve kalıplaşmış yargılardan çok, somut 
olaylara ve yaşantılara önem vermektedir. 

• Bireylerle ve yaşadığı çevreyle ilgilidirler. 
• Kendileri dışında sorunlarla ilgilenirler. 
• Mizahçıdırlar (Ukala olmayan türde). 
• İnsanlarla birlikte olmayı severler. 
• Başkalarına gereksinim duymaz, kendi ken-

dine kalabilirler (yalnız kalmaya uyum gös-
terme). 

• Çevreden bağımsız davranabilirler. Kendi 
kendilerine yeterli olabilirler. 

• Zamanı iyi kullanırlar. 
• Geçmişten çok geleceğe dönüktürler. 
• Amaçlara değil süreçlere yöneliktirler. 
• Savunucu değildirler. Savunma mekanizma-

larını pek kullanmazlar. 
• Kimlik oluştururlar ve kimlikleriyle ilgili tutarlı 

fikirler geliştirirler. 
Cevap: B 
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73. Soruda bölük komutanının sorusuna iki askerin 
verdiği yanıtları incelersek: 
1. Asker: “İyi bir asker kendisinden beklenilen 
görevleri yapmalı ve gerekirse arkadaşlarının 
hayatını kurtarmak için her şeyi göze almalı-
dır.”diyerek “iyi çocuk eğilimi”nde ya da diğer 
adıyla “kişilerarası uyum” evresinde olduğunu 
göstermektedir. Çünkü bu evrede karşılıklı kişiler 
arası beklentiler davranışlara yön verir. Birey ta-
nıdıklarının ve yakınlarının kendisinden beklenti-
lerini gerçekleştirme ve “iyi niyetli” olma düşün-
cesindedir. Temel güdü, “grup tarafından kabul 
edilmek“tir. Birey kendini diğer insanların yerine 
koyarak onların beklentilerine uygun davranır. 
Kurallara uyma ve iyi insan olma “altın kural”dır. 
2. Asker: “Vereceğiniz tüm emirlere uymaya ha-
zırım komutanım.”diyerek “Yasa ve düzen” evre-
sinde yer aldığını göstermektedir. Bu evrede top-
lumu, kurumları ya da grupları korumak, yasalara 
uymak ve yükümlülükleri yapmak temel düşünme 
biçimleridir. İçinde bulunduğu düzeni koruma ve 
kurallara uyum gösterme temel amaçtır. Doğru; 
bireyin temel ihtiyaçlarını karşılaması, toplumsal 
düzeni koruma ve toplumun ve grubun refahı 
doğrultusunda davranmaktır.  
Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Türkçede kelimelerin yazıldığı gibi okunması 

gerektiğini öğrenen bir çocuğun diğer dillerdeki 
kelimeleri de yazıldığı gibi okumaya çalışması dil 
gelişimi açısından aşırı kurallaştırmaya örnektir. 
Çünkü çocuk bir dil için geçerli olan bir kuralı di-
ğer dillere de uyarlamış yani bu kuralı genelle-
miştir. 
Soruda geçen dil gelişimi kavramlarını tanımlar-
sak; 
• Aşırı kurallaştırma: Kuralları, ilişkili olan ve 

olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi-
dir.  

• Eksik kurallaştırma: Kuralları, yalnızca öğ-
renilen örneklerle sınırlandırarak öğrenme 
eğilimidir. 

• İfade edici dil: Çocukta önce “alıcı dil” geli-
şir. Daha sonra ise, “ifade edici dil” gelişir. 
İfade edici dil, çocuğun kendisine yöneltilen 
bir durumu anladıktan (alıcı dil) sonra bu du-
ruma uygun karşılık (cevap) verebilmesidir. 

• Alıcı dil: Alıcı dil iki anlamda ele alınır. Birinci 
anlamında zihnin yeni bir sözcük üretebilmek 
için bekleme eğilimini ifade eder. Örneğin; 
babasının ismini öğrenen çocuk evdeki diğer 
kişilerinde ismini öğrenmeye çaba harcar. 
İkinci anlamda ise alıcı dilin oluşum sürecin-
de çocukta kendisine yöneltilen bir ifadeyi 
kavrama yeteneği gelişir. Bu özelliğe “alıcı 
dil” denir. 

• Morfem: Fonemlerin anlamlı bir diziliş haline 
dönüştürülmeleri morfemleri oluşturur. Mor-
femler sözcüklerin köküdür. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Davranışçı yaklaşımın öğrenmeye ilişkin temel 
açıklamaları; 
• Öğrenmeyi, uyarıcı-tepki bağı olarak açık-

lanmıştır. 
• Öğrenme, davranışta gözlenen değişmeler-

dir. Organizma edilgen (pasif) bir şekilde uya-
ranın alıcısıdır. 

• Pekiştireç davranışı kuvvetlendirir ve dıştan 
verilen pekiştireç (para, not) önemlidir. 

• Öğrenme ile ilgili tüm değişkenler çevrededir. 
Çevresel etkenler öğrenmeyi yönlendirir. İn-
sanın kişiliği çevrenin etkisiyle değiştirilir. İn-
sana her türlü şekil verilebilir.  

• Bir davranışın devam ettirilmesi sonucundan 
etkilenir. 

• Bütün canlıların öğrenmesi birbirine benzer. 
İnsanlarda hayvanlarda aynı yollarla öğrenir. 

• Tüm öğrenmelerin basit bir kuralı vardır. O da 
uyarıcı tepki ilişkisidir. İnsanlarda öğrenme 
ancak gözlenebilen ve ölçülebilen tepkilerle 
gerçekleşir.  

• Bilgi insandan bağımsızdır ve nesneldir. Bilgi 
öğreten tarafından bireye aktarılır. 

• Öğretmen öğretim sürecini planlayarak uygu-
lar. Bu süreçte öğretme-öğrenme etkinlikleri 
kontrollü olarak yürütülür. Öğreten bilginin 
hazırlayıcısı ve aktarıcısı olarak süreçte et-
ken öğrenen ise bilginin alıcısı ve belirleyicisi 
olarak edilgen durumdadır. 

Buna göre davranışçılar için öğrenme zihnin ya-
pısal süreçlerindeki değişimi ifade etmez. Bu 
özellik bilişsel yaklaşımın bir özelliğidir. Ayrıca 
öğrenme çevre koşullarından bağımsız olarak 
gerçekleşmez. Aksine çevre koşulları öğrenme 
sürecinde belirleyicidir. Bu nedenle cevap C se-
çeneği olmalıdır.  
Cevap: C 
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76. İleriye Ket Vurma (Engelleme-Bozulma-
Unutma): Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi 
karıştırması ve zorlaştırılmasıdır. 
Geriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unut-
ma): Yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi zorlaş-
tırmasıdır.  
Soruda TL’den TL’ye geçilmesiyle birlikte bazı 
vatandaşların alışveriş işlemlerinde alışmış ol-
dukları TL işlemlerinden dolayı TL ile 
işlem yapmada sorun yaşadıkları belirtilmektedir. 
Bu durum ileriye ket vurmayla açıklanabilir. Çün-
kü bireyler önceki alışkanlıkları olan YTL nede-
niyle yeni para birimi olan TL’yi kullanmakta zor-
lanmışlardır. 
Cevap: C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Bir davranışın öğrenme ürünü sayılabilmesi için 
şu özelliklere sahip olması gerekmektedir: 
• Davranışta gözlenebilir bir değişme olmalıdır.  
• Davranıştaki değişme nispeten kalıcı – izli ol-

malıdır. Değişen davranış (öğrenilen davranış) 
belirli bir süre devamlılık göstermelidir.  

• Davranıştaki değişme bir etkileşim (yaşantı), 
tekrar ya da taklit sonucunda olmalıdır. Öğ-
renme kendiliğinden oluşmaz. Öğrenmenin 
oluşması için bireyin çevre ile etkileşime geç-
mesi ve bu etkileşim sonucu yeni bir davranış 
kazanması ya da yanlış bir davranışın değiş-
tirilmesi gerekir.  

Bununla birlikte yorgunluk, sakatlık, hastalık, aç-
lık, ilaç alma, alkol, uyuşturucu alma, rüya görme 
vb. etkenlerle geçici olarak ortaya çıkan davra-
nışlar. Refleks ve içgüdüsel davranışlar. Orga-
nizmanın büyümesi (örneğin; boyun uzaması, 
ağırlığın artması) ve olgunlaşması (yürüme, dik 
durma, değişik sesler çıkarma, üreme sistemini 
kazanma) sonucunda ortaya çıkan davranışlar. 
Ayrıca çocukluk ve ergenlik benmerkezci dü-
şünme eğilimine (kıskançlık, sahiplenme, kuşku-
lanma, saldırganlık vb.) bağlı olarak ortaya çıkan 
davranışlar da öğrenme ürünü sayılmazlar. 
Cevap: C 

78. Ayça annesiyle geçen konuşmalarında matema-
tikten zayıf aldığını ve bunun sebebinin de öğ-
retmenin önemli bir konuyu anlattığı günün ön-
cesindeki gece bir türlü uyuyamaması, öğretmen 
konuyu anlatırken de çok uykusuz olduğu için bir 
türlü konuya odaklanamaması olduğunu söyle-
miştir. Buna göre Ayça’nın genel uyarılmışlık dü-
zeyi düşük olduğu için konuya dikkatini vereme-
diği söylenebilir. Çünkü genel uyarılmışlık hali bi-
reyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma(fark etme) 
derecesine uyarılmışlık hali denir. Birey dışarı-
dan az sayıda uyarıcı alıyorsa genel anlamda 
uyarıcılara kapalıdır ve uyarılmışlık hali düşüktür. 
Çok sayıda uyarıcı alıyorsa genel anlamda uya-
rıcılara açıktır ve uyarılmışlık hali yüksektir. Birey 
uyku ve baygınlık halindeyken uyarılmışlık hali 
düşük panik halindeyken uyarılmışlık hali yük-
sektir. Bu nedenle cevap A seçeneğidir. 
Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Sosyal bilgiler dersini anlamakta zorlanan Ali, 
öğretmenine bu dersi daha iyi nasıl öğrenebile-
ceğini sorduğunda öğretmenin ondan yapmasını 
istedikleri anlamlandırma stratejisiyle ilgilidir.  
Anlamlandırma stratejisi: Kısa süreli bellekteki 
yeni bilgi uzun süreli bellekteki eski bilgilerle iliş-
kilendirerek daha anlamlı hale getirilir. Birey bilgi-
yi daha iyi hatırlayabilmek için ön bilgileri genişle-
tir ve zenginleştirir. Örneğin; Yeni tanıştığımız bi-
rinin ismini, tanıdığımız birinin ismiyle kodlayabili-
riz. Telefon numaralarını önemli yıllar, doğum 
günü, il trafik kodlarıyla ilişkilendirebiliriz.  
Anlamlandırma Stratejileri  
 Öğrenilen konunun ana fikrini belirleme  
 Özet yapma  
 Metni yorumlayarak kendi cümleleriyle yazma 
 Mevcut bilgiyi kullanma 
 Hatırlatıcı ipuçları kullanma 
 Soru yazma 
 Verilen soruları cevaplama 
 Öğrendiklerini farklı durumlarda kullanmadır. 

Buna göre sorunun cevabı D seçeneği olmalıdır. 
Cevap: D 
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80. Annesinin bakkaldan almasını istediği malzeme-
leri yol boyunca mırıldanarak unutmamaya çalı-
şan çocuk, bu bilgileri bilgiyi işleme kuramına gö-
re kısa süreli bellekte tutmaya çalışmaktadır. Kı-
sa süreli bellek kapasitesi sınırlı ve bilgilerin tek-
rar edilerek bir süre için kaldığı bellek türüdür.  
Kısa süreli belleğin özellikleri şunlardır: 
• Düşünen bellektir. Kapasitesi sınırlıdır. 
• Yeni gelen bilgilerle, uzun süreli bellekteki 

eski bilgileri karşılaştırır ve eşleştirir. 
• Duyusal bellekteki bilginin kısa süreli belleğe 

geçişi seçici dikkat yoluyla olur. 
• Aynı anda 5-7-9 birimi tutabilir 
• Bilgiler 25 saniye kadar kalır. 
• Bilgiler tekrar edilerek bir süre için kalır (de-

polanır). 
• Bilgiler kısa süreli bellekten tekrar ve kodla-

ma (örgütleme, anlamlandırma)  yapılarak 
uzun süreli belleğe kaydedilir. 

• Uzun süreli bellekten bilgi geri çağrılır. 
• Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bir 

bilginin geçiş süresi 10sn dir. 
Kısa süreli bellekte bilgiler işitsel ve görsel olarak 
depolanır. Özellikle işitsel depolama daha bas-
kındır. 
Cevap: B 
 
 
 
 
 

 
81. Öğretmenlerin olumlu bir sınıf ortamı oluşturma-

da şu tutum ve eğilimleri benimsemeleri gerek-
mektedir: 
• Doğru davranışları öğrencilerine sunarak 

model olmalıdırlar. 
• Farklı deneyimlere açık olmadırlar. 
• Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul et-

melidirler. 
• Öğrencilerde beklenti geliştirmelidirler. 
Ancak öğrencileri akademik başarı düzeylerine 
uygun olarak gruplarda çalıştırma gibi bir yakla-
şım benimsememelidirler. 
Cevap: E 
 
 
 
 
 

 
82. Zor ve karmaşık bir konunun öğretilmesinde; 

konunun alt konulara ayrılarak, her bir aşamada 
pekiştirme yapılarak öğrenmenin sağlanması ka-
demeli yaklaşmadır. 
Cevap: B 

83. Tüm dersleri dikkatle dinleyen Ayşe’nin Matema-
tik öğretmeninin dersleri dinlememesi ayırt etme-
ye örnektir.  
Ayırt etme farklılıklara yapılan bir tepkidir. Orga-
nizma genellemeye karşılık uyarıcıları ayırt etmeyi 
de öğrenir. Organizmanın koşullanma yoluyla öğ-
rendiği bir tepkiyi benzer uyarıcılara genellemesini 
önlemek için ayırt etme kullanılır. Ayırt etmede or-
ganizma farklı uyaranlara farklı davranımlarda bu-
lunur. Dersi sessizce dinlemesi istenilen çocuğa ne 
zaman sessiz olması gerektiği (pekiştirilerek), ne 
zaman da sessiz olmaması gerektiği (pekiştirilme-
yerek) öğretilir. Böylece dersi sessiz dinlemesini di-
ğer davranışlardan ayırt eder. Edimsel koşullanma-
da bir davranışın ortaya çıkmasını sağlayan uyarı-
cıya ayırtedici uyarıcı denir. Bu süreçte bir davra-
nış belli bir uyarıcı ortamda bulunmakta iken pekişti-
rilirse, bu uyarıcı daha sonra davranışı ortaya çıka-
rır. Buna göre doğru seçenek C olmalıdır. 
Cevap: C 
 
 

84. Kendiliğinden geri gelme: Edimsel koşullanmada 
pekiştirilmediği için sönen bir davranış bir süre 
sonra pekiştirme ya da herhangi bir sebep yok-
ken geri gelebilmektedir.  
Soruda babasına el salladığında çikolata ile ödül-
lendirilen çocuğun bu davranışı devam ettirmesi 
edimsel koşullanmaya örnektir. Bu yolla kazanı-
lan el sallama davranışının bir süre pekiştirilme-
mesi sonucu artık gösterilmemesi sönmenin ger-
çekleştiğini gösterir. Sönen el sallama davranışı-
nın pekiştirilmemesine rağmen bir süre sonra ye-
niden görülmesi ise kendiliğinden geri gelmeye 
örnektir. Buna göre cevap D seçeneği olmalıdır. 
Cevap: D 
 
 
85. ve 86. sorular aşağıdaki gibi çözümlen-
miştir. 
 
    Kemoterapi              →            Mide bulantısı 

(Koşulsuz – Doğal Uyaran)     (Koşulsuz – Doğal Tepki)  
 
Yiyecek ⇒ Nötr (İlişkisiz) Uyarıcı 
 
    Yiyecek + Kemoterapi             →            Mide bulantısı 
(Koşullu uyaran) + (Koşulsuz uyaran)  (Koşulsuz tepki) 

 
      Yiyecek            →            Mide bulantısı 

      (Koşullu Uyaran)           (Koşullu tepki) 
 
Tepkisel (Klasik) koşullanma: Önceden araların-
da bağlantı bulunmayan bir uyarıcı ile bir tepki 
arasında bağ kurulması sonucunda oluşur. Baş-
langıçta nötr(ilişkisiz) olan bir uyaran geçirilen 
yaşantı sonucu koşullu uyarıcı haline gelmesidir.  
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Soruda hastanın mide bulantısı kemoterapi ile 
birlikte ortaya çıktığı için kemoterapi doğal (ko-
şulsuz) uyarandır. Kemoterapiden önce yiyecek 
nötr uyarıcı iken geçirilen yaşantılar sonucunda 
koşullu uyarıcıya dönüşmüştür. Birey kemotera-
piye karşı gösterdiği mide bulantısı tepkisini bir 
süre sonra kemoterapiden önce yediği yiyecekle-
re de göstermeye başlamıştır. Bu öğrenme yolu 
ise klasik koşullanmadır.  

 
 
 

85. Cevap: C 
 
 
 

86. Cevap: B 
      
                                          

 
87. Olumsuz pekiştirme organizmanın hoşuna git-

meyen bir uyarıcının (olumsuz pekiştireç) ortam-
dan çıkarılması işlemidir. Olumsuz pekiştirmede 
organizma rahatsızlık veren bir durumla karşı-
laşmamak için davranışta bulunur. Olumsuz pe-
kiştirmede bir davranış devam etmektedir. Fakat 
nedeni istenmeyen-rahatsız edici bir durumdan 
kurtulmaktır. Organizmanın bir davranışı yap-
mamasının sonucunda ortamdan istenmeyen bir 
uyaran çekilir. Olumsuz pekiştirme hem 
güdüleyicidir hem de pekiştiricidir. Organizma 
(itici bir uyarıcıdan) kaçma ve kaçınma eğilimin-
de bulunur. Öğrenciler istenilen davranışı gös-
termeden önce istenmeyen bir durumdadırlar ya 
da öğrenciler hoşlarına gitmeyen bir durumdan 
kaçınmak istemektedirler.  
Soruda Melike’nin öğretmeninin sınıftaki diğer 
öğrencileri uyararak onunla dalga geçmelerini 
önlemesi olumsuz pekiştirmeye örnektir. Bu ne-
denle cevap B seçeneği olmalıdır. 
Cevap: B 
 
 
 
 

88. Edimsel koşullanmada davranışın sonucu belir-
leyicidir. Eğer bir davranışın sonucunda birey 
pekiştirilirse bu davranışı yapmaya devam eder. 
Eğer cezayla karşılaşırsa bu davranış devam et-
tirilmez. Buna göre sınıftaki öğrencilerden birisi-
nin yersiz bir espri yapması ve bunun üzerine sı-
nıftaki diğer öğrencilerin onun bu davranışına 
tepki vermemesi ve öğretmeninin de onunla ilgi-
lenmemesi sonucunda öğrenci bu davranışı bir 
daha göstermemiştir. Bu gerçekleşen öğrenme 
edimsel koşullanmadır. Buna göre doğru cevap 
B seçeneği olmalıdır. 
Cevap: B 

89. Sorudaki maddeler ve bunlara karşılık gelen 
pekiştirme tarifeleri şu şekilde gösterilebilir: 
I.  Bir öğrencinin sınıfta söz alırken gösterdiği 

her parmak kaldırma davranışı için ona öğ-
retmeninin gülümsemesi- Sürekli pekiştirme. 
yani her doğru davranışın pekiştirilmesi. 

II.  Derslere sürekli geç kalan bir öğrencinin der-
se üç kez zamanında geldiğinde istediği sı-
rada oturmasına izin verilmesi- Sabit oranlı 
pekiştirme. yani davranış belli sayıda pekişti-
rilir. 

III.  Yılsonu sınavı öncesinde başarı düzeyi dü-
şük öğrencileri geçirmek için öğretmenin haf-
tada bir gün ara sınav yapması- Sabit aralıklı 
pekiştirme. yani davranış belli sürelerle pe-
kiştirilir. 

IV. Sözlü notu alarak yüksek puan almak için öğ-
retmenin verdiği ödevleri yapan öğrencinin 
bazen iki, bazen de beş günde bir ödevlerinin 
öğretmen tarafından kontrol edilmesi- Değiş-
ken aralıklı pekiştirme. yani davranış farklı 
zamanlarda pekiştirilir. 

Soruda kullanılmayan pekiştirme tarifesi ise De-
ğişken oranlı pekiştirmedir. Buna göre doğru ce-
vap E seçeneğidir. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 

90. Kavrama  (Seziş - İçgörü geliştirme) Yolu ile 
öğrenme: Köhler tarafından geliştirilen kavrama 
(seziş) yoluyla belirlediği bir problemi çözmek için 
bir dizi denemeler yaptıktan sonra çözüm bula-
maz ya da bilinen yollar problemi çözmeye yet-
mese bir süre sonra çözüm birden bire (aniden) 
zihinde belirir. Buna içgörü oluşturma denir. Birey 
daha önceki denemelerinin zihninde bıraktığı iz-
ler arasındaki doğal ilişkiyi beklemediği anda bir-
denbire kurar ve böylece çözüme ulaşır. Kavra-
ma yoluyla öğrenme sürecinde diğer bir yakla-
şımda da birey bir problemin aşamalarını verilen-
leri, parçaları ve olaylarını zihinsel anlamda dü-
şünür bunlar arasındaki ilişkileri zihninde belirler 
ve hiç deneme yapmadan bulur.  
Soruda Leyla’nın bir dizi deneme yaptıktan sonra 
ders çalışmaya başlamışken birden metal aparatı 
çerçevenin arkasında fotoğrafı sabitlemek için 
kullanılan kartonun bir köşesine tutturabileceğini 
anlaması, dersin başından kalkarak düşündüğü-
nü uygulaması ve fotoğrafını duvara asmayı ba-
şarması kavrama yoluyla öğrenmeye örnektir. 
Cevap: A 
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91. Sosyal öğrenme kuramının temel özellikleri 
şunlardır: 
• Bireylerin model aldıkları davranışları yap-

masında özyeterlilik ve özdüzenleme kapasi-
teleri etkilidir. 

• Bireylerin modelin pekiştirilen davranışlarını 
yapması, cezalandırılan davranışlarını yap-
maktan kaçınması güdülenme basamağıyla 
ilgilidir. 

• Organizmanın davranışı çevreyi, çevre de dav-
ranışı değiştirebilir. Bu durum karşılıklı belirleyi-
cilik ilkesiyle açıklanabilir.  

• Öngörü kapasitesi bireylerin ileriyi (gelecekleri-
ni) düşünebilmeleri ve buna yönelik olarak plan-
ları yapabilme ve çaba gösterme kapasiteleridir. 

• Bireylerin zihinde tutma süreci onların özellik-
le sembolleştirme kapasitesinden etkilenir. 

• Dolaylı öğrenme kapasitesine göre bireylerin 
yalnızca kendi yaptıklarını öğrenmesi yetersiz 
kalmaktadır. Bu nedenle çevreyi gözleyerek 
modelin davranış ve deneyimlerinden bir çok 
şeyi öğrenebilir. 

• Sembolleştirme kapasitesine göre bireyler dü-
şünerek ve dili kullanarak, her şeyi zihinlerinde 
tasarlayabilirler. İnsanların kafasında video kay-
dedicileri bulunmakta ve gelen her şeyi kayde-
derek semboller halinde zihinsel şemalarda 
tutmaktadır. Bireyler dış çevre ile bilişsel temsil-
cileriyle etkileşim kurarak, sembolik olarak dü-
şünür. 

• Bireylerin ilgi, gereksinim ve amaçları, önce-
den aldığı pekiştireçler, modele duyulan hay-
ranlık dikkat etme süreci üzerinde etkilidir. 

Ancak bu kurama göre “davranışların süreklili-
ğinde etkili olan pekiştirme türü içsel değil, dışsal 
pekiştirme, yani bireylerin başkaları tarafından 
pekiştirilmesidir. ”ifadesi yanlıştır. Çünkü önemli 
olan içsel pekiştirmedir. Buna göre doğru cevap 
D olmalıdır. 
Cevap: D 
 
 
 
 

92. Sorunun seçenekleri incelendiğinde; 
• Öğretmenin Ali’ye arkadaşlarının yanında 

hakaret etmesi, I. tip cezaya örnektir. 
• Öğretmen Ali’ye ne yapmaması gerektiğini 

söylemiş ancak ne yapması gerektiğini söy-
lememiştir. 

• Öğretmen spor salonundan çıktıktan sonra 
Ali’nin arkadaşlarıyla dalga geçmeye devam 
etmesi, cezanın istenmeyen davranışı sade-
ce bir süre için baskı altında tuttuğunun gös-
tergesidir. 

• Öğretmenin Ali’yi bir daha beden eğitimi der-
sine almayacağını söylemesi Ali için II. tip 
cezadır. 

Ancak öğretmenin olumsuz davranışından ötürü 
Ali’nin beden eğitimi dersine gelmesini isteme-
mesi ara verme yöntemine örnek değildir. Öğ-
retmenin Ali’nin çok sevdiği beden eğitimi dersi-
ne giremeyeceğini söylemesi II. Tip cezaya ör-
nektir. Çünkü öğretmen Ali’yi sevdiği bir şeyden 
mahrum bırakmıştır. 
Ara vermede ise; organizma istenmeyen davra-
nışı ortaya koyduktan hemen sonra pekiştirme 
kaynaklarından uzaklaştırılır. Ya da pekiştireçle-
rin ortamdan ayrılması sağlanır. Örneğin; çocuk 
evde bir odaya okulda boş bir sınıfa gönderilir 
10-15 dakika sonra yaptığı yanlış üzerinde onun-
la konuşmalar yapılır. Bu nedenle cevap E seçe-
neği olmalıdır. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93.  
      Hoşnutsuz bir ortam        →     Kaygı 
(Koşulsuz – Doğal Uyaran)     (Koşulsuz – Doğal Tepki)  
 
Uçak sesi  ⇒ Nötr (İlişkisiz) Uyarıcı 
 
     Uçak sesi + Hoşnutsuz ortam         →          Kaygı 
(Koşullu uyaran) + (Koşulsuz uyaran)       (Koşulsuz tepki) 
 
Uçak sesi  → Kaygı 
(Koşullu Uyaran)           (Koşullu tepki) 

 
Buna göre; 
Emre'nin uçak sesini duyunca kaygılanması: Kla-
sik Koşullanma 
Bu süreçte uçak sesinin işlevi: Koşullu  (şartlı) 
uyarıcı 
Emre’nin uçak sesini duyunca eskisi gibi kaygı-
lanmaması: Sönme’ dir. 
Cevap: B 
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94. Evindeki karanlık bir odaya girmekten korkan 
çocuğun, bu korkusunu ortadan kaldırmak ama-
cıyla en az kaygı yaratan durumdan en fazla kay-
gı yaratan duruma doğru yapılan işlemler bir kor-
kunun ortadan kaldırılması söz konusu olduğu 
için sistematik duyarsızlaştırmadır. Soruda geçen 
teknikleri karşılaştırdığımızda ise şöyle bir tablo 
oluşturulabilir: 

 

Sistematik 
duyarsızlaş-

tırma 

Kademeli  
yaklaştırma 

Eşik(Alıştırma) 

İstenmeyen bir 
davranışın (kor-
ku, kaygı gibi) 
ortadan kaldırıl-
ması söz konu-
sudur. 

Organizmaya 
istenen bir dav-
ranışı kazandı-
rmak için küçük 
adımlar halinde 
uygulanır. Her 
aşamada pekiş-
tireçlerden ya-
rarlanılır. 

İstenmeyen 
davranışı orga-
nizmanın yap-
ması sağlamak 
söz konusudur. 

Cevap: B 
 
 

95. Engellemede iki koşullu uyarandan birisi daha 
önce koşulsuz uyaranla koşullandıktan sonra, 
deneyin ikinci kısmında, önce koşullamanın ya-
pıldığı birinci koşullu uyaran sonra ikinci koşullu 
uyaran verilir. Yani üst düzey koşullanma dene-
mesi yapılır. Ancak birinci koşullu uyaran ikinci 
koşullu uyarana tepki verilmesini engeller. Soru-
da Ayşe’nin annesi tarafından yemek yedirildi-
ğinde olumlu tutumlar göstermesi ancak bakıcı-
sına aynı olumlu tutumları göstermemesi engel-
lemeye örnektir.  
Cevap: B 

 
 

96. Kurt Lewin davranışın üzerinde o davranışı ge-
rektiren birçok psikolojik olgunun etkili olduğunu 
ve bütün bu psikolojik olguların kişinin yaşam 
alanını oluşturduğunu ifade etmiştir. Yaşam ala-
nı, bir bireyin belirli bir zamandaki davranışını et-
kileyen olguların ya da gerçeklerin toplamıdır. Bu 
kuramı benimseyen öğretmenler, 
• Öğrencinin ilgi ve isteği öğrenme sürecine 

yön vermelidir. 
• Öğrenci öğretme-öğrenme sürecine aktif ola-

rak katılmalıdır. 
• Öğrencilere uygun pekiştirme işlemleri yapıl-

malıdır. 
• Öğrencilerin algılamasını ve kavramasını ko-

laylaştıracak bir öğretim süreci planlamalıdır. 
Ancak öğrencinin gelişimi kontrollü çevre ortam-
larında sağlanmak bu kuramı benimseyen bir öğ-
retmenin özelliklerinden biri olamaz. Bu yaklaşım 
davranışçı kuramların bir özelliğidir. 
Cevap: E 

97. Zıt Tepki Yöntemi: İstenmeyen davranışı meyda-
na getiren uyarıcı bu davranışa zıt bir uyarıcıyla 
(istenen davranışı meydana getiren uyarıcı) bir-
likte verilir. Soruda aşı yaptırmak istemeyen bir 
çocuğun annesinin aşı yaptırması zıt tepkiye ör-
nektir. Birbirine zıt tepkiler yaratan iki uyarıcı ola-
rak anne ve aşının birlikte verilmesi çocukta iste-
nilen tepkiyi ortaya çıkarır. Bu nedenle cevap E 
seçeneği olmalıdır. 
Cevap: E 

 
98. Sistematik Davranışçılıkta Hull Crespi etkisi 

adında bir kavram ortaya atmıştır. Kavramın ta-
nımı ise; Pekiştireç ne derece büyük, etkili ve ih-
tiyacı karşılayabilir olursa organizma davranışı 
göstermeye o derece koşullanır ve yerine getirir. 
Yani pekiştirecin etkili, şiddetli olması davranışın 
ortaya çıkma olasılığını etkiler. Örneğin; bir öğ-
retmen sorularına doğru cevap veren öğrencile-
rine aferin der. Başka bir öğretmen ise doğru ce-
vap veren öğrencileri sınıfta alkışlatır. Alkışlat-
mak, soruları doğru cevaplama davranışının sık-
lığını artırmada öğrencilere aferin demekten da-
ha güçlü bir etkiye sahiptir.   
Cevap: C 

 
99. Premack ilkesi, bireyin en çok hoşlandığı ve 

tercih ettiği davranışı, hoşlanmadığı ve tercih et-
mediği diğer bir davranışa koşullandırılması du-
rumudur. Yani sevilen bir davranışı veya etkinliği 
yapabilmek için sevilmeyen istenmeyen bir dav-
ranışın yaptırılması söz konusudur. Büyükanne 
kuralı olarak da bilinir.  
Soruda yalnızca D seçeneğinde bireyin hoşlan-
madığı ve tercih etmediği bir davranışı (masayı 
toplamak)yapması koşuluyla, sevdiği bir davranı-
şı (televizyon izlemek) yapabileceğine vurgu var-
dır.  
Cevap: D 

 
100. Soruda geçen maddeleri açıklarsak; 

I. Bireyin davranışı başkasının geçirdiği yaşan-
tılardan etkilenmektedir. Sosyal öğrenme ku-
ramına göre öğrenme dolaylı yaşantılarla 
gerçekleşir. Birey bir başkasının davranışla-
rını gözlemleyerek ve model alarak öğrenebi-
lir. 

II. Öğrenme ve performans birbirinden farklıdır. 
Performans öğrenilenin gözlenebilir hale dö-
nüşmesidir. Bu kavram bilişsel öğrenme ku-
ramlarında vurgulanmaktadır. Zihinsel süreç-
ler gözlenemediği için öğrenme de gözlene-
mez. Bu nedenle öğrenmenin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini bilmek için öğrenilenin gö-
rülen yönü yani performansına bakılır. Ancak 
her durumda öğrenme düzeyiyle performans 
aynı değildir. 
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III. Gözlem sonunda davranış öğrenilebilir ama 
hemen gösterilmeyebilir. Birey gözlemlediği 
bir davranışı zihninde sembolleştirir, şemalar 
oluşturur. Ancak bunları daha sonra davranı-
şa dökebilir. 

Buna göre maddelerde yer alan tüm özellikler 
sosyal öğrenme kuramına aittir. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
101. Thorndike ait olma kavramını iki şekilde kullan-

maktadır. 1) Tepkinin meydana getirdiği etki, or-
ganizmanın ihtiyaçları ile ilgili ise, öğrenme daha 
etkili olur. 2)Uyarıcı durumda bulunan iki kelime 
birbirine aitse ikisi arasında çağrışım meydana 
gelmektedir. Ancak kelimeler bitişik olarak bu-
lunmalarına rağmen birbirlerine ait olmayan öğe-
lerse kelimeler arasında çağrışım oluşmamakta-
dır.  Soruda “Tarık bir erkek Sevgi de bir kızdır.” 
cümlesi tekrar tekrar işitilse de “erkek” ve “Sevgi” 
kelimeleri birbirine daha yakın ve bitişik olmaları-
na rağmen “Tarık-erkek” bağlantısının daha çok 
hatırlandığını söylenmektedir. Tekrara rağmen 
bitişik olan erkek-Sevgi kelimeleri arasında böyle 
bir bağlantı kurulamamaktadır. Bu durum 
Thorndike’ın ait olma kavramı ile açıklanabilir. Bu 
nedenle cevap, D’dir.  
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
102. Güdülenmiş davranış, bir ihtiyacı gidermeye 

yönelik davranıştır. Güdü, bir istek veya ihtiyaç 
durumuyla ilgilidir. Bu nedenle bir bilginin nerede 
kullanılacağını veya hangi ihtiyacı karşılayacağı-
nı açıklamak öğrencinin öğrenmeye güdülenme-
sini sağlar.  
Dikkat çekme, öğrencilerin belirli bir konuya 
odaklanmalarını ve yoğunlaşmalarını sağlamak-
tır. Örneğin; öğretmen ses tonuyla ve kullandığı 
araç-gereçlerle öğrencilerin dikkatini çekebilir.  
Genel uyarılmışlık düzeyi, bilincin uyarıcılara 
açık olma düzeyini ifade eder ve daha genel bir 
kavramdır. Örneğin; bireyin fizyolojik durumu, 
uykusuz veya yorgun olması, ortamın ısısı genel 
uyarılmışlık düzeyi ile ilgilidir. Bu nedenle cevap 
A olmalıdır. 
Cevap: A 

103. Bu tür soruların çözümü ancak “Neler rehberlik 
ve psikolojik danışma değildir?” sorusuna verile-
cek cevapla mümkündür.  

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

NOT: 
Herhangi bir psikolojik yardımın rehberlik olabil-
mesinin en temel koşul da şunlardır: 
1. Bireyin seçim yapmasını kolaylaştıracak bir-

den çok seçenek sunmak, 
2. Seçim yapma veya karar verme işini danışan 

bireyin kendisine bırakmak. 
Bu sorunun C seçeneğinde ifade edilen “rehber-
likte öğüt verme yoktur” ilkesi ile “soru metninde 
geçen “bireye yol gösterme” çelişmektedir. Çünkü 
yol gösterme bir tür öğüt vermedir. Esasında bu 
ifade “yollar gösterme” olsaydı çelişki doğurma-
yacaktı. Çünkü yollar gösterme alternatif seçim 
imkânı sağladığı için rehberliğin ruhuna aykırı 
düşmez. O halde doğru seçenek C seçeneğidir. 
Cevap: C 

 
 
104. Öğrencilerin, ders yılı ya da dönem başlarında, 

okula daha hızlı uyum sağlaması, veya nakil yo-
luyla bir okula yeni kaydolan öğrencilerin uyum 
sorunu yaşamaması için, önleyici rehberlik yak-
laşımına bağlı olarak bilgi toplama ve sunma 
hizmetiyle desteklenmesine oryantasyon hizmeti 
denir. Bu soruda öğrencilerin kaydolmayı düşün-
dükleri okulu tanımaları ve ilerde uyum problemi 
yaşamamaları için bilgilendirilmeleri amaçlandı-
ğına göre bu bir oryantasyon (duruma alıştırma) 
hizmetidir.  
Oryantasyon hizmeti, okulu ve çevresini tanıtma, 
ders geçme ve disiplin yönetmeliğinden öğrenci-
leri haberdar etme, okulda istenmeyen davranış-
ların neler olduğunu bildirme gibi önleyici bilgi-
lendirme etkinliklerini kapsar. Oryantasyonla ilgili 
sorular çoğunlukla, “okulların ilk günlerinde…”, 
“dönem başlarında…”, “nakille gelen bir öğrenci-
nin…”, şeklinde başlayan cümlelerle gelir. Bütün 
bunlar gösteriyor ki oryantasyon okul denen ku-
rumda sunulan eğitime ve onun kalitesine yönelik 
bir eğitsel rehberlik hizmetidir. O halde hem or-
yantasyon hem de eğitsel rehberliğe vurgu doğru 
olan B seçeneğinde yapılmıştır. 

Akıl verme 

Öğüt verme,  

Yol gösterme 

Öneride bulunma 

Kılavuzluk etme 

Birey adına seçim yapma 

Ona bir çözümü empoze etme, bilimsel 
anlamda rehberlik tanımı içinde yer alamaz 
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NOT: Bir soru, “Uyum problemi olan bir öğren-
ciye…”, diye başlıyorsa bu sorunun cevabı or-
yantasyon değil, genellikle psikolojik danışma-
dır. Çünkü oryantasyon uyum problemi oluş-
masın diye sunulan önleyici bilgilendirme hiz-
metidir, yoksa psikolojik danışma gibi uyum 
problemi oluşmuş olan bireye derinlemesine 
yardım etme işi değildir.  

Cevap: B 
 

 
105. Bu soru metninde 0-6 yaşa, bilinç, bilinçaltı, 

cinsellik ve saldırganlık gibi kavramlara vurgu 
yapılmadığına göre cevap psikoanalitik yaklaşım 
olamaz. Yine soru metninde uyarıcı- tepki, model 
alma gibi kavramlara vurgu yapılmadığına göre 
doğru seçenek davranışçılık da olamaz. Zihin, 
akıl ve mantık doğrusu, doğru düşünme yöntem-
leri gibi terimlere vurgu yapılmadığına göre doğru 
seçenek bilişsel yaklaşım da olamaz. Olumu 
olumsuz benlik, benliğin güçlendirilmesi, bireye 
saygı duyma ve bireyin problemini çözmek yeri-
ne benlik algısını güçlendirme, ona özgüven ve 
özsaygı kazandırma gibi ifadeler içermediği için 
bahsi geçen soru metni hümanist yaklaşım ola-
rak da tanımlanamaz. O halde doğru seçenek 
C’dir. Çünkü Gestalt ekölü “Bütün, parçaların 
toplamından farklıdır” önermesine dayanmakta-
dır. Buna göre insanın benlik bütünlüğünü bozan 
dengesizlikler uyum problemleri oluşturur. Bu 
dengesizliği gidermek için bireylerin kendi bütün-
lüklerini korumaya yönelik olarak uyum sağlama-
sı için yardım alması gerekir.   
Cevap: C 

 

 
106. Empati kurmanın iki boyutundan bahsedebiliriz. 

Bunlardan birincisi, danışan bireyin dile getirdiği 
problemi aktif bir şekilde dinleyerek anlamak, 
ikincisi de danışmanın bireyin anlatmış olduğu bu 
problemi anladığını yine bireyin kendisine bir 
cümle ile ifade etmesidir. Bu yüzden bir empati 
cümlesinde geçen duygu ve düşünceler danış-
mana değil danışan bireye ait olmalıdır. Önemli 
olan öğretmenin kendisini öğrencinin yerine ko-
yarak onun duygu ve düşüncelerini anlamasıdır. 
NOT: Empati ile ilgili bir soru metninde, danış-
manın, danışan bireyin duygu ve düşüncelerini, 
problemini anladığını dile getiren bir cümle ara-
malıyız.  Bu cümle A seçeneğinde bulunmakta-
dır. O halde doğru seçenek A’dır. Bu soruda en 
ciddi çeldirici ise E seçeneğindedir. Bu tür tuzak-
lara düşmemek için empati cümlesinin danışma-
nın duygu ve düşüncelerini değil danışanın duy-
gularını veya düşüncelerini anlatıp anlatmadığına 
dikkat etmek gerekir.  
Cevap: A 

107. Bireyin alışılmış hayat akışını ve dolaysıyla uyu-
munu bozan gelişmeler onun ciddi problemler 
yaşamasına sebep olabilir. Bu durumda bireye 
önleyici ya da geliştirici rehberlik modeli yerine 
hızlıca çözüm geliştirmesine yardım edici müda-
haleler gerekmektedir. Bazen beklenmedik olay-
lar benlik ve kişilik üzerinde travmatik bir etki ya-
ratabilir. Bu durumda kriz oluşturan bu durum 
üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu yakla-
şıma kriz yönelimli rehberlik modeli adı verilir. 

 

NOT: Hayatta kriz oluşturan durumlar: sa-
vaş, deprem, yakınların ölümü, kaza, zor ge-
çen kritik yaş dönemlerinin travmaları türünden 
beklenmedik olaylardır.  

Cevap: B 

 
108. Bu soruda geçen “Beni olduğum gibi sev” anla-

mına gelen ifade, beni olduğum gibi kabul et ola-
rak da okunabilir. Öğretmen ya da danışmanın 
öğrencinin olumlu benlik ve kişilik gelişimini sağ-
lamak için başvurduğu bir tutum olan kabul (ya 
da koşulsuz kabul) hümanist yaklaşımın geliştir-
diği bireye saygı duyma ilkesine dayanır.  
 
NOT: Saygı duyulan ya da kabul edilen öğren-
cilerin yanlış davranış ve tutumları değil, kişili-
ğidir. Bu tür durumlarda bireyin özünün zarar 
görmemesi ve kişiliğinin zedelenmemesi için 
özen göstermek gerekir. Bireyin yanlış olan 
davranışını kabul etmek ya da hoş görmek ise 
doğru değildir. Ancak bu yanlışı ona ben dili 
veya öz saygı geliştirici dille ifade etmek gere-
kir. (Yıldız Kuzgun, İlköğretimde rehberlik, 
1999, s. 107) 

Cevap: C 

 
109. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel 

araçları arasında bireyin kendini gerçekleştirme-
si, kendini tanıyarak eksik ve üstün yönlerinin 
farkına varması ve kişilik özelliklerini geliştirme-
sine yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca bireyin iç-
sel disiplinini kazanmasına yönelik çalışmalar yü-
rütülür. Bu nedenle cevap E seçeneğidir. 
Cevap: E 

 
110. Bu soru metninde geçen ifadelere bakıldığında 

bireyin kendisinin meslek seçiminde daha aktif 
rol oynayacağı fikri öne çıkmaktadır. Yani birey 
mesleki kararını oluştururken kendini iyi tanır ve 
bir mesleği yapabilecek yeteneklere sahip oldu-
ğundan emin olursa, sosyal çevresi onu değil o 
sosyal çevresini etkileyip ikna edebilir. Bu görüş 
bireyin bir mesleği yapmaya yetkin olduğuna 
inanması ile gerçekleşir.  
Cevap: C 
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111. Sorunun seçeneklerini incelediğimizde; 
Akran arabuluculuğu öğrencilere yaşıtları aracılı-
ğıyla iletişim ve arabuluculuk yapma imkânı ta-
nımaktır. Ortak yaş özelliklerine sahip bireyler 
birbirlerini ve ortak problemlerini daha kolay ta-
nımakta ve çatışmaları daha kolay önleyebilmek-
tedirler. Akran danışmanlığı(rehberliği), genellikle 
danışma ve rehberlik hizmetlerini akranlar aracı-
lığıyla sunmaktır.   
Akran öğreticiliği ise bilgi ve beceri transferini ak-
ranlarla gerçekleştirmektir. Akran baskısına ge-
lince, burada akranların bireylere şiddete varma-
yan ancak ısrarla yönlendirme içeren tutum ve 
davranışlardır. O halde yukarıdaki paragrafta ge-
çen ifadeler doğru olan A seçeneğindeki akran 
arabuluculuğuna işaret etmektedir. Çünkü arabu-
luculuk “çatışma” ve “çatışma önleme” terimlerini 
içermektedir. 
Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. Sorudaki seçeneklerde geçen cümlelerden her 
biri güdülenmenin bir boyutuna işaret etmektedir. 
Bunlar sırasıyla şunlardır:   

Konuya ilginin artması 
Daha dikkatli dinleme 
Öğrenme isteğinin sürekliliği 
Öğrenmeye istekli olma ve çaba gösterme 
Konuya odaklanma ve çevredeki diğer uyarıcı-
lara ilgisiz kalma  
Öğrenmede ısrarcı ve sabırlı olma 

 
D seçeneğinde geçen “Sürekli destek ve yönlen-
dirmeye ihtiyaç duyma” ise güdülenmiş bireyler 
için söz konusu olamaz. Böylesi bir tutum güdü-
lenmenin gerçekleşmediğine de işaret edebilir.  
Cevap: D 

113. Kişisel rehberlik, kişiler arası ilişkiler, sosyal 
ilişkiler ve duygusal konularda bireyin problem 
yaşamaması, şayet bu konularda bazı problem-
leri varsa bu problemlerin çözülmesi için yapılan 
bireysel rehberlik etkinliklerini kapsar. Bu etkinlik-
lerin amaçları şunlardır:  

 

Bireyin kendini tanıması 
Çevresine uyum sağlaması 
Olumlu benlik algısı geliştirmesi 
Özgüven kazanması  
Kişisel sorunlarını çözebilmesi  
Sağlıklı aile içi iletişimi geliştirmesi  
Sosyal ihtiyaçlarının karşılayabilmesi 
Duygusal ve sosyal yönlerini geliştirmesi 
İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimi 
Amaç belirlemesi, plan yapması ve uygulama-
sı 
İyi kişilik özelliklerine sahip olması 

O halde yukarıdaki soru metninde kullanılan ifa-
delerin hepsi kişisel rehberliğe işaret etmektedir.  
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. Görüşme tekniği ile ilgili olarak, A seçeneği doğ-
rudur çünkü bireyin kendisinden bilgi alındığı için 
bu bilginin yanlışlığını ya da doğruluğunu denet-
leme imkanı yoktur. Bu yüzden sübjektif olan bu 
bilginin başka kaynaklarla desteklenmesi gerek-
mektedir. Bu açıdan B seçeneği de doğrudur. 
Çünkü görüşmede maksat tedavi etmek ve bire-
yin problemini çözmek değil onu tanımaktır. O 
halde bu seçenek de doğrudur. C seçeneğinde 
geçen ifadeler tam da görüşmenin niçin yüz yüze 
yapıldığını anlatmaktadır. E seçeneğine gelince, 
burada bahsedilen görüşmecinin aktardığı bilgiler 
bizim sözel olarak tek bilgi kaynağımızdır. O hal-
de bu da görüşme tekniği açısından doğrudur. 
Soru metninde hangisi görüşme açısından yan-
lıştır dendiğine göre, görüşenin (danışman) daha 
çok konuşması görüşme tekniği açısından yan-
lıştır. Aksine daha çok görüşülen (danışan) ko-
nuşturulmalıdır. O halde yanlış ifade D seçene-
ğinde geçmektedir.  
Cevap: D 
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115. Sorudaki paragrafta yer alan ifadelerde akran 
zorbalığı ve akran baskısı arasındaki ayrım yapı-
larak hangi ifadenin akran zorbalığına yönelik ol-
duğunun belirtilmesi istenmektedir. Aşağıdaki 
panoda akran zorbalığı ve akran baskısı karşı-
laştırmalı bir şekilde verilmiştir.  

 
Akran zorbalığı Akran baskısı 

Bir veya daha fazla öğ-
rencinin tahrik edilme-
den düzenli olarak ve 
kasten bir öğrenciye ya 
da gruba karşı yaptıkla-
rı olumsuz davranışlar-
dır. Akran çatışmasından 
farklıdır. Zorbalık saldır-
ganlığın bir biçimidir. 

Ergenlerin arkadaşları 
tarafından kabul edilme 
ya da onaylanma gerek-
sinimlerinden doğmuştur. 
Kişinin kendi isteğinden 
bağımsız olarak dav-
ranması için zorlanma-
sıdır.  

Zorbalık; doğrudan döv-
mek gibi fiziksel içerikli 
olabileceği gibi, korkut-
mak, hakaret etmek, 
utandırmak gibi sözel yol-
larla da olabilir. Ya da 
gruptan dışlamak, hak-
kında dedikodu yapmak 
görmezden gelmek gibi 
dolaylı yolardan yapılabi-
lir.  

Akran baskısı, direkt 
söylemlerle yapılan zor-
lamalarla olabileceği gibi 
gruba katılmak ya da 
içinde bulunduğu grupta 
etkililiğini devam ettir-
mek, onaylanmak ve ka-
bul edilmek için belirli bir 
davranışı, kendini zorun-
lu hissederek gerçekleş-
tirmektir. 

Bu bağlamda;  
- I. ifade de yer alan Sevgi’nin akranlarının 

markalı giyinmeyen kişilerle dalga geçmesi 
nedeniyle kendisine markalı kıyafetler satın 
almaya özen göstermesi akran baskısı, 

- II. ifade de yer alan ilköğretim II. kademe öğ-
rencisi Mehmet’in, en yakın arkadaşı Salim’in 
“Son derse girmeyelim; internet kafeye gidip 
oyun oynayalım.”diye ısrar etmesi üzerine 
onunla birlikte okuldan kaçması akran bas-
kısı 

- III. ifade de yer alan ortaöğretim öğrencisi 
Ayşegül’ün, okuldan sonra arkadaşları ile git-
tiği doğum günü partisinde arkadaşlarının si-
gara içmesi konusunda yaptıkları ısrarlara 
dayanamayarak sigara içmesi akran baskısı 
olarak adlandırılır.  

Ancak IV. ifade de yer alan ilköğretim öğrencisi 
Halil’in okuldaki bir grup öğrenci tarafından her 
sabah tehdit edilerek harçlığının elinden alınması 
ve V.  ifade de yer alan Pelin’in çalışkan ve göz-
lük takan bir öğrenci olan Yıldız’ı her gördüğünde 
“Hiç dört gözlü inek gördünüz mü? İşte gö-
rün.”diye dalga geçmesi akran zorbalığı olarak 
adlandırılır. Bu nedenle cevap B seçeneğidir.  
Cevap: B 

 
 
 

116. Önleyici rehberlik çalışmaları özellikle sorunlar 
ortaya çıkmadan önlemler alma, ortaya çıkabile-
cek olası problemler ve çözüm yolları hakkında 
araştırmalar yapma gibi konularda yürütülen ça-
lışmaları içerir. Sorudaki paragrafta verilen ifade-
lerden I ve II numaralı çalışmalar bir problem or-
taya çıkmadan önce yapılmıştır. Çünkü I numa-
ralı ifadede yer alan çalışmada rehber öğretmen 
uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında öğ-
rencileri bilgilendirmiş III numaralı ifade de reh-
ber öğretmen öğrenci velilerini, çocuklarının için-
de bulunduğu gelişim döneminin özellikleri hak-
kında bilgilendirmiştir. Ancak II numaralı ifade de 
belirtilen “öğretmenin dönem ortasında sınıf or-
tamını öğrenmeye en uygun hale getirmek için 
sınıftaki sıra düzenini değiştirmesi ve görme 
problemi yaşayan öğrencileri ön sıralara oturt-
ması”nda alınan önlem problem ortaya çıktıktan 
sonradır. Bu anlamda burada yürütülen çalışma 
önleyici rehberlik değildir. Burada yürütülen ça-
lışma tamamlayıcı işleve sahiptir. 
Cevap: C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. Benlik, bireyin kendini algılayış biçimidir. Başka 
bir deyişle benlik,  bireyin ne olduğu, ne olmak is-
tediği ve çevresince nasıl algılandığı konuların-
daki bilinçliliği, kişinin kendine biçtiği değerdir.  
Doğuştan gelen özelliklerimizle birilikte bireyin ne 
olduğuna yönelik algısı gerçek benliktir.   
Benin çevreyle etkileşimi sonucu kişinin kendisiy-
le ilgili oluşturduğu algısına ya da kendisiyle ilgili 
oluşturduğu tasarımına benlik algısı / benlik tasa-
rımı adı verilir.  
Bireyin olmak istediklerini ise ideal benlik ifade 
eder.  
Öz saygı ise, kişinin kendine biçtiği değer ya da 
her insanın kişi olarak kendi değerliliği hakkında-
ki algısıdır. Paragrafta verilen örnekte bireyin 
kendisine yönelik algısından yani zayıf olmasına 
rağmen zayıf olmadığına yönelik algısından söz 
edilmektedir. Seçeneklerde bireyin kendine yö-
nelik algısına vurgu yapan tek kavram, benlik al-
gısıdır. 
Cevap: E 
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118. Gözlem bireyi tanıma işinde kullanılmak üzere 
kişinin değişik ortamlarda çeşitli davranışlarının 
gözlemlenmesi yoluyla bilgi toplama işidir. Göz-
lem sonuçlarının kaydedilmesinde kullanılan 
araçlar şunlardır; özellik-kayıt çizelgesi, gözlem 
listeleri, vaka/olay kaydı, derecelendirme ölçekle-
ri. 
Derecelendirme ölçekleri, bireyde gözlemlenen 
özelliklerin ya da davranışların kaydedilmesi ve 
kaydedilirken gözlem sonuçlarının derecelendi-
rilmesini ve sayısal verilere dönüştürülmesini 
sağlayan araçlardır.  
Derecelendirme ölçeklerinin kullanımında ve ha-
zırlanmasında özellikle aşağıdaki unsurlar dikka-
te alınmalıdır.   
• Gözlenecek nitelik birden fazla gözlemci tara-

fından gözlemlenmelidir.  
• Nitelikler gözle görülür ve gözlemcinin göz-

leme olanakları içinde olmalıdır.  
• Gözlenen özelliğin, davranışın sayısı sınırlı 

tutulmalıdır.  
• Gözlemci derecelendirilecek nitelikle ilgili ye-

terli gözleme sahip olmalıdır.  
• Aynı davranış birden fazla gözlemlenmelidir.  
• Ölçekteki dereceleme sayısı çok olmamalıdır. 

(3–7) 
Buna göre, IV. İfadede yer alan “Gözlemci göz-
lem yapmadan önce gözleyeceği kişinin iznini 
alır.” ifadesi zaten gözleme ait bir ifade değildir. 
Bunun dışında gözlemci gözlenen özelliğin sayı-
sını sınırlı tutmalıdır. Ancak bu sayı V. ifadede 
belirtildiği gibi onbeşten fazla olmalıdır şeklinde 
sınırlandırılamaz. Çünkü gözlenecek özelliklerin 
ya da davranışların sayısı gözlenecek özelliğe 
göre belirlenir. Burada önemli olan gözlenecek 
özelliğin ya da davranışın gözlemcinin gözleyebi-
leceği nitelik ve sayıda oluşturulmasıdır. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
119. Soruda verilen ifadelerden I. Okuldaki son sınıf 

öğrencilerine mezun olacakları alanlardan üni-
versitede hangi bölümleri tercih edebilecekleri 
hakkında bilgiler verilmesi bilgi toplama ve 
sunma, 
II. Son sınıf öğrencilerinden her birinin okuldan 
mezun olduktan sonra üniversitede hangi alanı 
tercih ettiği konusunda bilgi toplanması izleme, 
III. Fen alanından, Türkçe-Matematik alanından, 
dil alanından vb. mezun olan öğrencilerin genel 
olarak üniversitede hangi bölümleri tercih ettikle-
rinin belirlenmesi araştırma,  

IV. Okuldan henüz mezun olmayan öğrencilere 
kendi alanlarından mezun olan öğrencilerin genel 
olarak üniversitede hangi alanları tercih ettikleri 
hakkında bilgi verilmesi ve öğrencilerin bu bilgile-
ri dikkate alarak bir tercihte bulunmalarına yar-
dımcı olunması yöneltme hizmeti olarak değer-
lendirilir.  
Çünkü bilgi toplama ve sunma/yayma hizmetinde 
bireyin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi bire-
yin yararlanmasına sunmak amacıyla yapılan ça-
lışmalar söz konusudur.  
  Araştırma-değerlendirme hizmetleri ise, okul-
larda uygulanan rehberlik hizmetlerinin ne dere-
ce etkili olduğunun araştırılmasını ve değerlendi-
rilmesini,  aksayan yönlerini ve bu aksayan yön-
lerle ilgili düzeltmelerin yapılmasını, yeni geliş-
melerin programa eklenmesini içeren araştırma 
çalışmalarının yapılmasını içerir. Rehberlik prog-
ramına ve çalışmalarına eklenecek yenilikler ko-
nusunda araştırma çalışmalarının yürütülmesi 
çok önemlidir.  
İzleme hizmetlerinde ise, bireyin değişimini ve 
gelişimini ve bireye sunulan rehberlik hizmetleri-
nin etkililiğini takip etmeyi amaçlayan çalışmalar-
dır. İzleme yapılan çalışmaların yeterli olup ol-
madığına dair geribildirimler sağlar ve yeni ça-
lışmaların daha iyi yürütülebilmesine yardımcı 
olur.   
Yöneltme (yerleştirme) hizmetlerinde ise, bireyin 
yetenekleri,  ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
okul içi programlara, üst okullara, iş ya da mes-
leklere vb. yöneltmeye yönelik çalışmalar söz 
konusudur. Burada doğrudan yerleştirme ya da 
belli bir seçime zorlama değil, değişik seçenekle-
ri öğrencinin görmesini sağlayarak karar verme-
sine yardımcı olmak amaçlanır. 
Cevap: A 
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120. Paragrafta verilen durum, tek başına tarih öğret-
meninin yardım edebileceği bir durum değildir. 
Öğretmen özelikle konuyla ilgili olarak öğrencisi-
nin bir uzmandan yardım alması gerektiğini söy-
leyerek konunun bir uzman tarafından çözülme-
sinin ona daha fazla yardım ve yarar sağlayaca-
ğını vurgulamıştır ve sorunun bir uzmana iletil-
mesi gereken bir konu olduğunun farkındadır. Bu 
durumda Tarih öğretmeninin, Elif’i okul rehber 
öğretmeniyle (psikolojik danışman) görüşme ko-
nusunda teşvik etmesi ve konu ile ilgili rehberlik 
servisiyle işbirliği yapmaya çalışması gerekmek-
tedir Bu nedenle B ve E seçenekleri doğrudur. 
Ayrıca bireylerin öğretmenlerine anlattıkları prob-
lemlerde bireyin kendisine ve bir başkasına zarar 
veren bir durum söz konusu ise mutlaka bireyin 
bir uzmandan yardım alması konusunda ikna 
edilmesi ve sorunun bir uzmana iletilmesi sağ-
lanmalıdır. Probleme yardım konusunda bu şe-
kilde atılacak her adım rehberliğin gizlilik ilkesinin 
göz önünde bulundurulduğu anlamına gelir. Pa-
ragrafta Tarih öğretmeni bu problemin kendisini 
aştığını problemin çözümünde mutlaka bir uz-
man yardımına gereksinim olduğu konusunda 
öğrenciyi yönlendirerek gizlilik ilkesini göz önün-
de bulundurmuştur. Böyle davranarak rehberliğin 
ilkelerine de uygun davranmaktadır.  
Yukarıda belirtilen çalışmaları yapan bir öğret-
menin Elifle ilgilenmek istemeyerek sorumluluk 
almaktan kaçındığını söyleyemeyiz. 
Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


