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1. Erikson’a göre, özerkliğe karşı utanç döneminde 

çocuğun yürümeye ve konuşmaya başlamasıyla 
anneye olan bağımlılığı azalır. Başkalarının ken-
disine karşı yardımını reddeden çocuk, davranış-
larında bağımsız olmayı ister ve bu bağımsız ey-
lemlerinden zevk alır. Bu nedenle çocuklara ken-
di eylemlerinde bağımsız davranabilme olanağı 
sağlanmalıdır.  

Freud’a göre ise, Anal dönemde çocuklar 
bağımsızlık duygusunu geliştirirler ve özerk dav-
ranma isteği ortaya çıkar. Bu dönemdeki haz 
kaynağı dışkılamanın gerçekleştiği organ olduğu 
için, çocuk tuvalet kaslarının kontrolünü kendisi 
sağlamak ister.  

Freud ve Erikson’ a göre bu dönemlerde ço-
cuklarda davranışlarında bağımsız davranma ve 
kendi eylemlerini kendisi kontrol etme isteği gö-
rülür.  
Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
2. Davranışçı ve sosyal öğrenme kuramlarının dil 

gelişimiyle ilgili açıklamaları ve soruda verilen 
konuşmalar dikkate alındığında aşağıdaki bilgiler 
söylenebilir: 
• Anne çocuğuna kendi kullandığı kelimelerle 

dil gelişimi sürecinde model olmaya çalışmış-
tır. 

• Çocuk “ekmek” kelimesini “emek” olarak yan-
lış şekilde söylediğinde anne çocuğunun söy-
lediği yanlış kelimenin doğrusunu söyleyerek 
ona düzeltici geribildirim vermiştir. 

• Çocuk “ekmek” kelimesini doğru şekilde söy-
lediğinde annesi ona aferin diyerek onun bu 
davranışını pekiştirmiştir. 

• Çocuk annesinin kullandığı kelimeleri göz-
lemleyerek onu kendisine model almış ve bu 
model aldığı davranışı taklit etmiştir. 
Ancak soruda annenin çocuğunun dil gelişimi 

açısından içerisinde bulunduğu olgunluk düzeyini 
dikkate almaması gibi bir ifadeden söz edilme-
miştir. Bu nedenle yanlış cevap “B” seçeneğidir. 
Cevap: B 

 

3. Piaget bilişsel gelişimle ilgili yaptığı çalışmaların-
da bireylerin dört temel bilişsel gelişim dönemin-
den geçtiğini ileri sürmektedir. Piaget bu dönem-
leri oluştururken çocukların karşılaştıkları olaylar 
karşısında yaptıkları yorumları gözlemiştir. Ona 
göre çocuklar, aynı düşünme davranışları sırası-
nı izlerler ve bu davranışların sırası çocukların 
içinde yaşadıkları çevresel koşullardan etkilen-
mektedir. Bu dört temel dönemden geçerken ço-
cukların kazandıkları bilişsel gelişim özellikleri 
daha karmaşık hale gelir ve sonraki dönemlerin 
temelini daha önceki dönemlerde kazanılan özel-
likler oluşturur. Çocuklar bu bilişsel gelişim dö-
nemlerinde dünyayı ve karşılaştıkları olayları 
kendilerine özgü biçimlerde anlamaya çalışırlar, 
bu nedenle çocuklar yetişkinlerin birer yansıması 
ya da minyatür yetişkinler olarak ele alınmamalı-
dır. Bir çocuğu minyatür yetişkin olarak görmek 
ondan yetişkinlerden beklenebilecek özellikleri 
beklemek anlamına gelir. Oysa çocukluk yetiş-
kinlikten ayrı kendine has koşulları olan bir dö-
nem olarak düşünülmelidir. Sonuç olarak çocuk-
lar minyatür yetişkinler değildir. 
Cevap: E 

  
4. Bireylerin fiziksel ve devinimsel değişimlerinde 

belirli dönemlere göre ortaya çıkan özelliklere 
baktığımızda şunları söyleyebiliriz: 
• Bebeklik döneminde, bebeğin sindirim siste-

mi ancak anne sütü veya ona benzer bir ta-
kım gıdaları sindirebilecek özelliğe sahiptir.  

• İkinci çocukluk döneminin sonlarına doğru 
çocuklarda kemik ve iskelet sisteminde orta-
ya çıkan hızlı büyümeyle birlikte “büyüme ağ-
rıları” görülür.  

• İlköğretim döneminde bulunan çocukların ka-
lemi tutup yazı yazmayı başarabilmesi; kas, 
iskelet ve sinir sistemlerinin yeterli olgunluk 
düzeyine ulaşmış olmasına bağlıdır.  

• Ergenlik döneminde görülen hızlı büyüme 
nedeniyle bedenin bütün uzuvlarında büyü-
me aynı olmadığı için vücutta orantısızlık gö-
rülür. 

• İlk çocukluk döneminde çocukların boy uza-
ması ve ağırlık artışlarında görülen yavaşla-
ma son çocukluk dönemine girerken değil, er-
genlik döneminde yerini hızlanmaya bırakır. 
Bu nedenle “D” seçeneği yanlış bir ifadedir. 

Cevap: D 
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5. Adler’e göre birey sosyal bir varlıktır ve diğer 
bireylerle ilişki kurmak arayışındadır. Birey ken-
dinden çok, topluma yönelik olarak yaşamalıdır. 
Adler’e göre birey bilinçli bir varlıktır ve hedefleri-
ne bilinçli olarak ulaşmak ister. Bireyin davranış-
larının arkasındaki yönetici güç “üstünlük ve ba-
şatlık” içgüdüsüdür. Birey çevreyi denetimi altına 
almaya ve hükmetmeye çalışır. Bu içgüdü her-
hangi bir şekilde engellendiğinde ise birey “ye-
tersizlik” ya da “aşağılık kaygısı” içine girer. İn-
sanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Birey 
yetersizliğinden ve çevreye olan bağımlılığından 
dolayı çaresizlik yaşar. Bu nedenle çevreye ve 
diğer insanlara gücünü ispatlamak ve üstünlük 
kurmak ister. Sürekli “kusursuzluk” arar ve üstün-
lük çabası gösterir. Birey “eksiklik ve yetersizlik 
karmaşasından kurtulmak, üstünlük ve mükem-
melliğe erişmek için” bilinçli eylemlerde bulunur. 

Adler’in düşüncelerine göre, öğretmenlerin iyi 
bir eğitim-öğretim gerçekleştirebilmeleri için dik-
kate almaları gerekenler arasında öğrencilerin ai-
lelerindeki çocuk sırası açısından konumları, ar-
kadaş çevrelerine göre sosyo-ekonomik açıdan 
bulundukları konum, öğrencinin fiziki görünümü 
ve sağlık durumu yer alır. Bu bilgiler onların tu-
tumları, sorunları ve yetersizlik duyguları hakkın-
da öğretmene bilgiler sağlar. Ayrıca öğrencilerin 
ilgi ve yetenekli oldukları alanlar harekete geçi-
rilmeli ve başarılı olmaları sağlanmalıdır. Bireyle-
rin sosyal bir varlık olduğunu ve kendi belirlediği 
hedefler doğrultusunda tutumlar geliştirdiklerini 
savunan Adler, biyolojik temelli içgüdülerin kişili-
ğin oluşumunda belirleyici etmen olduğunu ileri 
sürmez.  
Cevap: E 

 
 

 
6. Erikson’a, göre gelişim dönemler halinde olur 

(epigenetik) ve her dönemin kriz ve çatışma ko-
nuları bulunmaktadır. Her krizin başarıyla çözüm-
lenmesi, bireyin toplumun sağlıklı bir üyesi olma-
sını sağlar. Belli kritik dönemlerdeki krizler çö-
zümlenmezse, birey gelişimsel olarak bir sonraki 
evreye eksik geçiş yapar. Fakat daha sonraki 
dönemlerdeki olumlu yaşantılarla bu eksiklikler 
giderilir ve bireyin topluma uyumu kolaylaşır. 

Erikson’a göre gelişim dönemleri ve bu dö-
nemlerin temel özellikleri şunlardır: 
• Temel güvene karşı güvensizlik – Güvenilir 

bir dünya içinde olmak, kendini emniyette 
hissetmek ya da düşmanca bir dünya oldu-
ğuna inanıp, etrafındaki kişilere güvenmemek  

• Özerkliğe karşı kuşku ve utanç – Kendi duy-
guları, düşünceleri ve davranışlarının doğru 
olduğuna ilişkin bir duygu geliştirerek anne 
babadan bağımsız davranabilmek ya da bu 
konuda yetersizliği hissetmek 

• Girişkenliğe karşı suçluluk, Başkalarının hak-
larını gözeterek belli amaçlara yönelik giri-
şimler başlatabilmek, sorumluluk almaya is-
tekli olmak ya da bunların yanlış olduğunu 
düşünmek 

• Başarılı olmaya karşı yetersizlik - Yeterli ve 
başarılı olmaya istek duymak, kendi gücüne 
güvenmek ya da yeterli olmadığına inanmak 

• Olumlu kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 
- Kimliğini bulmak için anne-babadan bağım-
sızlaşmaya ve zaman zaman yetişkinlerle ça-
tışma içine girmeye başlamak ya da bu ça-
tışmaların sonucuna göre olumlu / olumsuz 
kimlik geliştirmek 

• Yakınlığa karşı yalnızlık - Başkalarına karşı 
açık olabilmek ve samimi ilişkiler kurabilmek 
ya da bu konuda başarısız olduğunu düşün-
mek 

• Üretkenliğe karşı durgunluk - Toplum için ya-
rarlı işler yaparak, yeni kuşaklara rehberlik 
edip üretken olabilmek ya da tam tersi duru-
mu hissederek amaçsızlık duygusuna kapıl-
mak 

• Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk - Ya-
şamını değerlendirip o güne kadar yaptıkları-
nın anlamını sorgulayıp önceki dönemlerden 
doyum almak ya da önceki dönemlerden ra-
hatsız olduğunu düşünerek umutsuzluğa ka-
pılmak 
Bu özelliklere göre, “C” seçeneğinde verilen 

ifade yakınlığa karşı uzaklık döneminin bir özelli-
ği olduğu için yanlıştır. 
Cevap: C 

 
 

 
 
 

7. • Bebeklerin doğum öncesi dönemde sırasıyla 
önce beyin, sonra kalp ve daha sonra da sin-
dirim sistemi gelişir.  

• Bir bireyin belli bir görevi başarabilmek için 
biyolojik yeterliliğe erişmesi olgunlaşma kav-
ramıyla açıklanır. 

• Olgunlaşmanın hızı içerisinde bulunulan çev-
resel koşullardan az da olsa etkilenmektedir.  

• Bir çocuğun resim yapabilmek için el kasları-
nın gerekli düzeye ulaşması ve resim yap-
mayı istemesi, ilgi duyması, güdülenmesi ha-
zır bulunuşluk kavramıyla açıklanır. 

• Bireyin geçirmiş olduğu yaşantılar sonucunda 
daha önceden göstermediği davranışları gös-
termeye başlaması öğrenme kavramıyla 
açıklanır. 
Buna göre, “A” seçeneği olgunlaşma kavra-

mıyla açıklandığı için yanlış cevaptır. 
Cevap: A 
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8. Paralel oyun: Birkaç çocuğun bir arada oyna-
masına rağmen birbirlerine dikkat etmemesi ve 
her birinin kendi bireysel oyununu oynamasıdır. 
İşaretsel işlev: Çocuğun sembolleri kullanma 
yeteneğidir. Örneğin; çocuk, bir yumurtanın sem-
bolik karşılığı olarak ‘yumurta’ kelimesini kullanır 
ve yumurtanın kendisini görmese bile resmini ya-
pabilir. 
Korunum ilkesini kazanamama: Bir nesnenin 
biçimi ya da mekândaki konumu değiştiğinde; 
miktar, ağırlık ya da hacminde değişiklik olduğu-
nu düşünmedir. Örneğin; 4 yaşındaki Sinem’e 
annesi ‘Yumurtanı dört parçaya mı böleyim, yok-
sa bütün halinde; tek parça mı getireyim?’ diye 
sorsaydı ve Sinem’de ‘Dört parçaya böl; çok 
acıktım anne.’ deseydi Sinem’in bu cevabı miktar 
korunumunu kazanamadığını gösterirdi. 
Uyumsama: Bireydeki mevcut şemalar karşılaşı-
lan yeni bir durum, olay ya da nesneyi açıklama-
da yeterli olmadığında; ya mevcut şema yeni du-
rum, nesne ya da olaylara göre yeniden biçim-
lendirilir ya da yeni bir şema açılır. Annesi yu-
murtayı daha önce hiç bütün halinde görmeyen 
Sinem’e ‘Yumurtanla oynamayı bırak da hadi ar-
tık yemeye başla.’ dediğinde, o ‘Yumurta beyaz 
ve sarı renklerden oluşmak zorunda değilmiş; 
bütün haldeyken sarısı görünmüyormuş’ diye dü-
şünseydi ve böylelikle yumurtaya ilişkin mevcut 
şemasını yeniden biçimlendirseydi uyumsama 
yapmış olurdu.  
Özümleme: Bireyin yeni karşılaştığı bir nesne, 
durum, olay ya da bilgiyi kendisinde var olan şe-
malarla açıklama çabasıdır. Birey, yeni bir nesne 
ya da olayla karşılaştığında onu mevcut şemala-
rına bağlı olarak açıklar. 
• Soruda Sinem’in tabaktaki yumurtaları pin-

pon topu zannederek eline alıp oynaması 
onun özümleme yaptığını göstermektedir. Si-
nem hiçbir zaman yumurtaları bütün halinde 
görmediği için tabakta ilk kez bu halde gör-
düğünde onları zihnindeki pinpon topu şema-
sına yerleştirmiştir. Yani mevcut şemaların-
dan biri ile açıklamaya çalışmıştır. 

• Yine soruda, annesi ‘Yumurtanla oynamayı 
bırak da hadi artık yemeye başla’ dediğinde, 
Sinem’in ‘Bunlar yumurta değil; sarısı yok.’ 
diye tepki göstermesi de onun özümleme 
yaptığını göstermektedir. Sinem’in yumurtaya 
ilişkin şeması, yumurtanın beyaz ve sarı 
renklerden oluştuğu yönündedir ve eğer sarı-
sı yoksa tabaktaki nesne yumurta olamaz. 

Cevap: E 
  

 
 
 
 
 

9. Piaget ve Kohlberg ahlâk gelişiminin bilişsel geli-
şime paralel olarak ve evreler halinde gerçekleş-
tiğini savunurlar.  
• Piaget’e göre ahlâk gelişimi başlıca 2 evrede 

gerçekleşir: 
− Ahlâki gerçeklik/Heteronom ahlâk  
− Ahlâki özerklik/ Otonom ahlâk 

• Kohlberg’e göre ahlâk gelişimin evreleri ise 
şunlardır:  
− Gelenek öncesi düzey  

 İtaat ve ceza  
 Araçsal amaç 

− Geleneksel düzey  
 İyi çocuk eğilimi  
 Yasa ve düzen eğilimi 

− Gelenek sonrası düzey 
 Sosyal sözleşmelere uyum  
 Evrensel ahlâk ilkeleri 

• Soruda Canan, 3 ekmek yerine 2 ekmek ala-
rak eve gelmesinin gerekçesini annesine öyle 
olmadığı halde bakkalda başka ekmek kal-
maması olarak açıklamış; Didem de ona ‘An-
nene yalan söylememeliydin; yalan söyledi-
ğini anlarsa annen sana çok kızar.’ demiştir. 
Didem’in bu ifadesi onun, Kohlberg’in kura-
mına göre ‘itaat ve ceza’, Piaget’nin kuramı-
na göre ‘heteronom ahlâk’ döneminde oldu-
ğunu göstermektedir. Şöyle ki; 
− İtaat ve ceza evresinde çocuk, kurallar 

neyi gerektiriyor ve otorite nasıl istiyorsa 
buna uygun davranmak gerektiğini düşü-
nür. Kurallara inandığı için değil, cezalan-
dırılmamak için uyar. 

− Heteronom ahlâk evresindeki çocuk, ah-
lâki yargılarda dışarıya bağlıdır. Davra-
nışlarının temelinde ödüle ulaşmak veya 
cezadan kaçınmak yatar. Ceza otorite ta-
rafından verilir. 

Cevap: A 
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10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psikanalitik (psikodinamik) kuramın temsilcilerinden, Carl Jung’a göre; insan zihni bilinç, kişisel bilinçdışı ve 
kollektif bilinçdışından oluşur. Ona göre zihin, insanın evrimi tarafından biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla, birey 
geçmişiyle bağlantılıdır. Bu bağlantı, yalnızca çocukluğunu değil, kendi türünün geçmişini ve hatta tüm insanlık 
evrimini içerir.   

Kollektif bilinçdışı, Jung'un birincil imgeler diye adlandırdığı gizil imgeler topluluğundan oluşur. Bu imgeler 
insana atalarından aktarılırlar. Bu ırksal imgeler insanın vaktiyle atalarının geliştirmiş olduğu davranışlara ben-
zerlik göstermesine neden olan eğilimler ve gizilgüçlerdir. Örneğin, bir insanın yılandan ya da karanlıktan kork-
ması için yılanla karşılaşmış ya da karanlıkta kalmış olması gerekmez. Yılandan ya da karanlıktan korkma eği-
limleri, atalarımızın kuşaklar boyu yaşantıları sonucu bize aktarılmış ve beyin dokumuza işlenmiştir. Bir başka 
deyişle, kollektif bilinçdışının evrimi, tarih boyunca insan bedeninin geçirmiş olduğu evrimle özdeş biçimde açık-
lanabilir. Zihin işlevlerinin organı beyin olduğuna göre, kollektif bilinçdışının oluşumu da beynin evrimine doğru-
dan bağlıdır. 

İnsan doğarken, belirli bazı düşünme, hissetme, algılama ve davranış eğilimlerini de birlikte getirir. Bu eği-
limlerin ve gizil imgelerin gelişimi ve anlatım bulma yolları ise, bireyin kişisel yaşantıları tarafından biçimlendirilir. 
Önceki örnekte de görüldüğü gibi, belirli bir objeye karşı kişinin ortak bilinçdışında zaten var olan bir eğilim, böy-
le bir korkunun o insanda daha kolay yerleşmesine neden olur. Gizil eğilimlerin ortaya çıkması için küçük bir 
uyaran bile çoğu kez yeterli olur. Zararsız da olsa, ömrümüzde ilk kez bir yılan gördüğümüzde korkarız.  
Cevap: B 

 
11. Rogers’a göre insan davranışlarının ve kişiliğinin 

temelinde, insanın kendisini ve dünyayı algılama 
biçimi yatar. İnsanın kendisine yönelik algıları ise 
onun benlik kavramını oluşturur.  Benlik, öz ben 
ve benlik tasarımından oluşur. Öz ben, yapı 
olarak iyiye yöneliktir. Kötü olarak nitelendirilen 
tutum, düşünce ve davranışların nedeni, temel 
gereksinimlerin doyurulmaması ve engellenme-
sidir. Doğuştan gelen ve “iyi” kabul edilen öz beni 
baskı altına almaktan çok, cesaretlendirmek ve 
gerçekleşmesine uygun bir ortam sağlamak ge-
rekmektedir. Benlik tasarımı ise, kişinin kendisini 
algılayış biçimiyle ilgilidir. Doğumdan itibaren ki-
şinin içinde bulunduğu sosyal çevre içerisinde 
yavaş yavaş gelişir. Benlik tasarımı dinamik bir 
yapıya sahiptir. Kişinin yaşadığı olaylar ve edin-
diği tecrübeler benlik tasarımını etkiler. Benlik ta-
sarımı kişinin özellik, yetenek, duygu, düşünce, 
inanç ve tutumlarının dinamik bir görüntüsü ola-
rak tanımlanabilir. 
Cevap: A 

 
 

12. Soruda gelişim sürecine ilişkin verilen seçenekle-
ri tek tek incelersek; 
• Araştırmalar, bir aylıktan küçük bebeklerin, 

annesinin ve diğer bireylerin yüzüne seçici 
biçimde baktıklarını göstermektedir. Bu du-
ruma,  insan yüzünün karmaşıklık düzeyi gibi 
algısal özelliklerin neden olduğu kabul edil-
mektedir.  

• 12 ile 18 ay arasında bebekler nesneyi en 
son gördükleri yerde aramaları gerektiğini de-
rece derece anlarlar ve böylece nesne sürek-
liliğini kazanırlar. Nesnelerin uzayda yer kap-
layan varlıklar olduğunu ve algı alanı dışında 
olduklarında bile var olmayı sürdürdüklerini 
anlayabilirler.   

• Piaget’e göre, duyu hareket şemalarının geli-
şimi bebeklerin çevrelerine uyumlarından do-
ğar ve bu birbirini tamamlayan özümleme ve 
uyma süreçleri aracılığıyla gerçekleşir. Be-
bekler özümlemede daha önce geliştirdikleri 
bir duyu hareket şemasını kullanırlar. Uyma-
da, yeni bir uyaranla etkileşime girerek duyu 
hareket şemalarını değiştirir ya da uyarlarlar.  

  Freud 
 
- Bilinçdışı 
   düşünce ve  
   materyaller 
- İçgüdüsel ve 
   biyolojik kökenli 

davranış 

     Jung
 
- Bilinçdışı  
   düşünce ve  
   materyaller 

- Kolektif (ortak) 
biliçdışı 

            Adler
 
- Aşağılık ve yetersiz-

lik gibi içgüdüsel 
tepkilere karşı bilinçli 
üstünlük ve mü-
kemmellik çabaları 

    Horney 
 
- Aile içi ilişki-

ler 
- Sosyal çevre 

ile ilişkiler 

Geleneksel (Kla-
sik) Yaklaşım 

Çağdaş (Modern) 
Yaklaşımlar 

PSİKO – ANALİTİK 
KURAMLAR 
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• İki dilbilimci, Edward Sapir ve Benjamin 
Whorf, farklı kültürlerde yaptıkları dil ve biliş 
araştırmalarından, birbirinden bağımsız ola-
rak, dilin düşünceyi belirlediği varsayımına 
ulaşmışlardır. Bu varsayım, Sapir-Whorf var-
sayımı olarak adlandırılmaktadır. 

• Bebeklik döneminde gerçekleştirilen taklitler, 
işlem öncesi dönemin özellikleri olan simge-
sel işlevin ve sembolik oyunun bir öncüsüdür. 
Çünkü bebeklerin taklitleri simgesel bir işlev 
görür. 

Cevap: E 
 
 
 
 
13. • Soruda öğretmenin öğrencilerine daha iyi 

nasıl ders anlatacağını tespit ederken kullan-
dığı yol ‘kavrama yoluyla öğrenme’dir.  

• Öğretmenin konuyu önce sözel olarak anlat-
ması ancak öğrencilerin zorlandığını görünce 
anahtar kelimeleri tahtaya yazması kavrama 
yoluyla öğrenmenin hazırlık evresine örnektir. 
Bu evrede denemeler yapılır ancak sonuca 
ulaşılamaz. 

• Öğretmen ders anlatımı sırasında farklı yollar 
kullanmanın gerekli olduğunu anlamıştır ve 
farklı şekillerde dersini anlatmaya çalışmıştır.  

• Öğretmenin yaptığı çeşitli denemeler sonu-
cunda bunlar arasındaki bağlantıları kurması 
kavrama yoluyla öğrenmenin kuluçka evresi-
ne örnektir. Bu evrede zihinsel işlemler baş-
lar ve daha önceki denemeler arasındaki do-
ğal ilişkiler zihinde kurulur. 

• Öğretmen bu öğrenmesi sırasında önce bir 
takım deneme-yanılmalarda bulunmuş ve 
bunların arasındaki ilişkileri kurarak sonuca 
ulaşmıştır. Bu nedenle “E” seçeneği yanlıştır. 

Cevap: E 
 
 
 

14. Bilişsel öğrenme, öğretmen ve öğrenci arasında-
ki karşılıklı etkileşim ile gerçekleşir ve bu etkile-
şimin olabilmesi için de bir güven ortamının oluş-
turulması gerekir. Öğrenciye öğrenme sürecine 
aktif yer alma ve öğrendiklerini uygulama şansı 
tanınmalıdır. Bu yolla öğrenciler öğrendiklerine 
kendilerine göre anlam yüklerler. Bu nedenle de 
öğrencilere derinliğine düşünebilecekleri ve ko-
nunun özünü kavrayabilecekleri şekilde öğrenme 
etkinlikleri sunulmalıdır. Oysa ki bilişsel öğren-
meye göre, pekiştirme işleminin öğrenmeler üze-
rinde etkisi yoktur. Pekiştirmenin öğrenmeler 
üzerinde önemli olduğunu savunan kuram dav-
ranışçı kuramdır.  
Cevap: D 

15. Soruyu incelediğimizde;  
• Düzenli olarak ders çalışmaya başlayan Zeh-

ra’ya annesinin sevdiği yemek olan balık kı-
zartmasını yapması, Olumlu pekiştirme 

• Balık kılçıklarından birinin Zehra’nın boğazı-
na kaçması, nefes almasını zorlaştırması an-
cak su içtiğinde boğazındaki kılçığın çıkıp 
onun rahatlaması, Olumsuz pekiştirme 

• Balığı dikkatsiz yediği için Zehra’ya babası-
nın kızması, I Tip ceza 

• Babasının Zehra’nın sevdiği balık kızartma-
sını yemesini yasaklaması, II Tip ceza 

• Pekiştireç olarak kullanılan balık ise Birincil 
pekiştireç’tir. Bu nedenle soruda verilen ör-
nekten ikincil pekiştirece ulaşılamaz.  

Cevap: C 
 
 
 
 
 
16. Karşı pekiştirme; bir davranışı azaltmak amacı 

ile verilen uyaranın o davranışın gerçekleşme 
sıklığını artırması, pekiştirmesidir.  
• Soruda öğretmenin sınıfta sebepsizce dola-

şan ve çöp sepetine bir şeyler atan öğrenci-
sini sık sık uyarması sonucunda öğrencinin 
istenmeyen bu olumsuz davranışının artması 
karşı pekiştirmeye örnektir.  

• Öğrencinin sessiz durduğu ve sınıfta dolaş-
madığı zamanlarda öğretmenin bu davranı-
şından ötürü öğrencisine teşekkür etmesi ise 
olumsuz davranışın tam tersini ödüllendirme-
ye örnektir. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 
 
17. Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe 

aktarmada kullanılan stratejilerden birisi de ör-
gütlemedir. 

Örgütleme stratejisi, bilgilerin birbirleriyle iliş-
kisine ve bağlantısına göre gruplanmasıdır. Yapı-
lan deneyde bazı deneklere kelimeler listesi hiye-
rarşik şekilde düzenlenerek verildiğinde denekle-
rin bu kelimeleri daha fazla hatırlayabildikleri, an-
cak bu kelimeler rastgele verildiğinde ise kelime-
lerin %19 unu hatırlayabildikleri görülmüştür. Ya-
ni kelimeler gruplanıp, örgütlenip verildiğinde 
bunların hatırlanması diğerine göre daha kalıcı 
olmaktadır. Bu nedenle burada etkisine vurgu 
yapılan öğrenme stratejisi örgütlemedir. 
Cevap: D 
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18. Soruyu incelersek; 
• Pınar’ın yapılacak deneme sınavından iyi bir 

puan alabilmek ve ailesinin gözüne girebil-
mek için ders çalışması onun güdülendiğinin 
göstergesidir. 

• Pınar’ın düzenli olarak ders çalışması konuya 
ayrılan zaman faktörü ile ilişkilidir. 

• Çalışacağı masanın başına Pınar’ın dik ve 
düzgün şekilde oturması, odasını düzenle-
mesi genel uyarılmışlık halinin göstergesidir. 

• Konulara ilişkin kavramları şemalar üzerinde 
göstererek ders çalışması çalıştığı konunun 
yapısıyla yani bütün-parça ilişkisiyle ilgilidir. 

Ancak soruda transfer konusuna, yani yeni öğre-
nilenlerin eski öğrenmeleri ya da eski öğrenmele-
rin yeni öğrenmeleri etkileme durumuna vurgu 
yapılmamıştır. 
Cevap: C 
 
 
 

19. Öğrenilen bilgilerin geri getirilmesi ya da hatırlan-
ması süreci düşünüldüğünde, aşağıdakiler söy-
lenebilir: 
• Bireylerin duygusal durumunun ve bilginin 

öğrenildiği ortamın özelliğinin hatırlama üze-
rinde etkili olduğu görülmüştür. Örneğin; bi-
reyin öğrendiği bir bilgiyi hatırlaması için bu 
bilgiyi öğrendiği yerin özelliklerini hatırlaması. 

• Olumlu ya da olumsuz duygularla yüklü du-
rumlar üzerinde daha çok düşünüldüğü için 
bu durumlar daha iyi örgütlenir. Çünkü birey-
ler bu durumları zihninde daha iyi örgütleme 
eğilimi göstermektedir. 

• Bireylerin bir bilgiyi geri getirmede kullandığı 
ipuçlarının hatırlatıcı etkisi zayıf değil, tam 
tersine güçlüdür. Bireyler bilgilerini kullandık-
ları bu hatırlatıcı ipuçları sayesinde daha ra-
hat hatırlayabilmektedirler. 

• Kaygı doğrudan hatırlamada başarısızlığa yol 
açmaz ancak kaygıyla gelen yersiz düşünce-
ler, hatırlamak istediğimiz bilgiyi geri getirme-
yi güçleştirir. Kaygımız nedeni ile hatırlamak 
istediğimiz bilginin üzerinde yoğunlaşmamız, 
istenilen ölçüde gerçekleştirilemez. 

• Bireylere acı veren ve olumsuz duygulara ne-
den olan olaylarla ilgili ipuçları bilinç dışına 
itilir ve bunlara ilişkin bilgiler bireyler tarafın-
dan hatırlanmaz. 

Cevap: C 
 
 

20. Karşıt koşullama; istenmeyen bir davranışı or-
taya çıkaran uyarıcıları bu davranışla uyuşmayan 
davranışlara koşullayarak koşullu uyarıcının za-
yıflatılması böylece koşullu tepkinin tersi olan 
davranışın ortaya çıkarılmasıdır. Karşıt koşullan-

mada uyarıcı aynı kalmasına rağmen tepki (ilk 
koşullanmanın) tersine dönüştürülür. Karşıt ko-
şullanmada aynı uyaran ile zıt tepkilerin ortaya 
çıkarılması gerçekleştirilir. Böylece yeni öğreni-
len koşullu tepki ilk öğrenmedeki koşullu tepkinin 
yerini alır. Sonuçta, organizmanın koşullu uyara-
na önceden verdiği tepkinin tam tersini vermesi 
sağlanır. Süreç koşullu bir uyarıcıya verilen ko-
şullu tepkinin tersine çevrilmesidir. 
• Soruda öğretmeni tarafından azarlanan 

Gamze matematik dersinden nefret etmeye 
başlamış ve derste başarısız olmuştur. An-
cak öğretmeni Gamze’yle ilgilenmeye başla-
yınca bu ilgiden hoşnut olan Gamze matema-
tik dersini sevmeye başlamış ve ders başarı-
sı artmıştır. Gamze’nin matematik dersine 
karşı gösterdiği tepki karşıt koşullanma yo-
luyla tam tersi olan tepkiye dönüştürülmüştür. 

Cevap: D 
 
 
21. Bir davranış devam ediyorsa (istenilen ya da is-

tenilmeyen davranış) ortamda bunu pekiştiren bir 
uyarıcının varlığı söz konusudur. 

Soruda Necmi öğretmen öğrencisinin derse 
her defasında ödevlerini yapmadan geldiğini göz-
lemiş önceleri bu davranışını görmezden gelmiş 
ancak öğrencinin bu davranışını devam ettirmesi 
üzerine onu azarlamıştır. Necmi öğretmenin ken-
disini azarlamasına rağmen öğrencinin bu olum-
suz davranışını hala devam ettirmesinin gözlen-
mesi karşı pekiştirmeye örnektir. Burada öğren-
cinin istenmeyen davranışını yani ödev yapma-
ma davranışını devam ettirmesini sağlayan “Öğ-
retmenin öğrencisini azarlaması”dır.  
Cevap: B 

 
 
22. Bağ kuramının (çağrışım yoluyla öğrenme kura-

mı) temsilcisi Thorndike’a göre, öğrenmenin 3 te-
mel yasası bulunmaktadır. Bunlar; I. Hazırbulu-
nuşluk yasası, II. Tekrar (alıştırma) yasası, III. Et-
ki yasasıdır. 
Etki yasasına göre; uyarıcının yol açtığı tepki, 
bireyin dürtüsünü doyuruyorsa, yani doyurucu bir 
sonuca yol açıyorsa, uyarıcı ile tepki arasındaki 
bağ, zihinde adım adım otomatik olarak güçlen-
mektedir. Buna göre, tepki (davranış) tatmin edici 
(haz verici) ise tekrarlanır, değilse tekrarlanmaz.  
• Sorudaki köpek yavrusu, içine konulduğu bi-

rinci düzenekte belli davranışları yaptığında, 
yiyecek elde etmiştir. Bundan sonra bu dü-
zeneğe konulduğunda yiyeceğe ulaşmak için 
onu yiyeceğe ulaştıracak davranışları tekrar-
lamıştır.  

• Bu köpek yavrusu daha sonra içine konuldu-
ğu ikinci düzenekte ise, onu birinci düzenekte 
yiyeceğe ulaştıran davranışları yaptığında yi-
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yecek elde edememiştir. Bu nedenle ikinci 
düzenekte ilk düzenekte yiyecek elde etme-
sini sağlayan davranışları tekrarlamamıştır. 

Cevap: A 
 
 
23. Etkinin yayılması: Thorndike’a göre, bir pekiş-

tirme işleminde pekiştireç, pekiştirilen doğru dav-
ranışı devam ettirir. Fakat bununla birlikte, pekiş-
tirilen davranışı çağrıştıran ya da bu davranışla 
yan yana olan yanlış davranışlar da pekiştirilebi-
lir. Yani doğru davranışa yapılan pekiştirmenin 
etkisi yanlış davranışlara da yayılabilir. Buna ‘et-
kinin yayılması’ denir. 
• Soruda teknik direktör futbolcuların daha çok 

gol atmalarını teşvik etmek için en çok gol 
atan oyuncuya prim vereceğini söylemiş ve 
takım oyuncuları tarafından atılan gollerin sa-
yısında artış olmuştur. Ancak oyuncular daha 
çok gol atabilmek için oyun kurallarına daha 
az dikkat etmişler ve hakem tarafından daha 
çok uyarılarak daha çok kart görmüşlerdir. 

İkincil pekiştireç: Kendi başına bir gereksinimi 
karşılamayan ancak birincil pekiştireçlerle (yiye-
cek, su vb.) ilişkilendirildiklerinde pekiştireç özelli-
ği kazanan uyarıcılardır. Öğrenilmiş pekiştireçler-
dir. 
• Teknik direktörün en çok gol atan oyuncuya 

vereceği prim, ikincil pekiştireçlere örnektir. 
Cevap: D 

 
 
 
24. II. tip ceza, olumlu pekiştireç yani hoşa giden 

uyarıcı ortamdan çekildiğinde oluşur. İstenmeyen 
davranışı ortadan kaldırmayı amaçlar. Soruda 
baba, oğlunun eve yeni gelen mektupları yırtma 
davranışını yinelemesi sonucu çocuğun yemek 
yemesine izin vermemiş ancak onun bu davranı-
şı sürdürmesi üzerine de televizyon izleme süre-
sini yarıya indirerek her iki durumda da II. tip ce-
zayı uygulamıştır.  
Cevap: D 
 
 

25. Olumsuz pekiştireçler, hoşa gitmeyen uyarıcılar-
dır. Gürültü, azar, tokat, düşük not vb. olumsuz 
pekiştireçlere örnek olarak verilebilir. Bu pekişti-
reçler ortamdan çekildiklerinde olumsuz pekiştir-
me yapılmış olur. C seçeneğinde olumsuz pekiş-
tireçlerin organizmanın istenmeyen davranışını 
söndürmek için kullanıldığı belirtilmektedir. Oysa 
olumsuz pekiştireçlerin ortamdan çekilmesiyle 
oluşturulan olumsuz pekiştirme, davranışın sön-
mesine değil devam etmesine neden olur. Bu 
nedenle cevap C’dir.  
Cevap: C 

26. Ali öğretmenin sürekli eline geçen nesneleri atma 
davranışı gösteren öğrencisinin önüne atabilece-
ği bir top koyması, daha sonra da öğrencisi topu 
attığında önüne yeni top koyması ve bu davranı-
şı öğrencisi “Atmak istemiyorum artık” diyene ka-
dar devam ettirmesi bıktırma yöntemine örnektir.  

Öğrencinin topu atmak istemediği sırada Ali 
öğretmenin ona çikolata vermesi olumsuz davra-
nışın tam tersini ödüllendirmeye örnektir. Çünkü 
öğretmen öğrencinin olumsuz davranışlarıyla ilgi-
lenmemiş, olumlu davranışını pekiştirmiştir. Öğ-
retmenin pekiştireç olarak kullandığı çikolata ise 
birincil pekiştireçtir. Bu nedenle doğru cevap “B” 
seçeneğidir. 
Cevap: B 

 
 
27. Klasik koşullanma: Başlangıçta nötr (ilişkisiz) 

olan bir uyaranın geçirilen yaşantılar sonucu ko-
şullu uyarıcı haline gelmesi durumudur. Klasik 
koşullanma, önceden aralarında bağlantı bulun-
mayan bir uyarıcı ile bir tepki arasında bağ ku-
rulması sonucu oluşur. Bazı durum, nesne ya da 
varlıklara karşı olan korku, kaygı, sevgi, nefret 
gibi duygular klasik koşullanma yolu ile öğrenilir.  
• Soruda Aylin, salıncakta sallanırken düşmüş-

tür. Geçirdiği bu olumsuz yaşantı nedeniyle 
ise salıncak gördüğünde tedirgin olmaya baş-
lamıştır. Buna göre Aylin, salıncağı görünce 
tedirgin olma davranışını klasik koşullanma 
yoluyla öğrenmiştir. 

Sosyal öğrenme: Bireyin, başkalarının davra-
nışlarını gözleyerek, onları model alarak dolaylı 
olarak bir davranışı öğrenmesidir.  
• Soruda Aylin’in kardeşinin salıncak gördü-

ğünde tedirgin olması, dolaylı olarak öğrenil-
miş bir davranıştır. Aylin’in kardeşi, salıncak-
la ilgili doğrudan bir yaşantı geçirmediği hal-
de ablasının duygularını gözlemlemiş ve sa-
lıncak görünce tedirgin olmaya başlamıştır. 

Cevap: A 
 
 
 
28. Soruda, 

• Ali’nin kreşte tüm uyarılara rağmen sandal-
yenin üzerine çıkması, düşmesi ve canının 
yanmasından sonra gördüğü bütün sandalye-
lerden korkması “genelleme”,  

• Aradan bir süre geçtikten sonra yalnızca 
kreşteki sandalyelerden korkması “ayırt et-
me”,  

• Kreşten uzak kalıp tatile gidince sandalyeden 
korkmaması “sönme” , 

• Tatil dönüşünde bir gün eve geldiğinde san-
dalye görünce birden içinde korku hissetmesi 
“kendiliğinden geri gelme“dir. 
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Garcia etkisi, bir olayla ilgili olumluluğun ya da 
olumsuzluğun diğer öğelere de yansımasıdır. 
Okulu seven bir öğrenci, öğretmenini, ödev yap-
mayı, ders çalışmayı da sever. Aynı şey olumlu 
durumlarda söz konusu olduğu gibi olumsuz du-
rumlarda da söz konusudur. (Örneğin tarihi geç-
miş sütü içen bir çocuk zehirlenir, midesi bulanır 
ve hastaneye kaldırılırsa aradan geçen uzun 
zaman sonra bile süt içme davranışı göstermez.) 
Buna göre paragrafta ‘garcia etkisi’ne yer veril-
memiştir. 
Cevap: E 
 
 

29. Gestalt yaklaşımına göre insanlar olay, durum ya 
da nesneleri tam, bütün ve basit olarak algılama 
eğilimindedirler. Bu eğilimler pragnanz yasaları 
ile açıklanır. Pragnanz yasalarından biri de ‘şekil-
zemin ilişkisi’dir.  
Şekil - zemin ilişkisi: Bu algı yasasına göre, in-
sanın algı alanına giren nesneler ihtiyaca bağlı 
olarak ön plana çıkar (şekil) ya da arka planda 
(zemin) kalır. 
• Soruda Ayşe, hikâyeyi noktalama işaretlerine 

ve vurgulamalara dikkat ederek okuduğu için 
hikâyenin içeriğine dikkat edememiştir. Buna 
göre, Ayşe için hikâyenin içeriği ‘zemin’, nok-
talamalara ve vurgulamalara uygun okuma 
ise ‘şekil’ olmuştur.  

Cevap: B 
 
 
 
 
30. Sosyal öğrenme kuramına göre birey, başkaları-

nın davranışlarını gözleyerek, onları model ala-
rak dolaylı olarak bir davranışı öğrenir. Modelin 
gözlenmesi yolu ile öğrenilen davranışlardan biri 
de duyguların öğrenilmesidir. 
Dolaylı duygusallık: Birey, başka bireylerin ya-
şantılarını gözleyerek, dolaylı olarak korku, kay-
gı, sevgi gibi duyguları geliştirebilir.  
• Soruda Burak, abisinin okul korkusunu göz-

lemleyerek dolaylı olarak okul korkusu geliş-
tirmiştir. 

Cevap: E 
 
 
 
 
31. Koşullu anlaşma: Bireyin istediklerini elde et-

mek için belli davranışları yapması, pekiştirece 
ulaşabilmek için istenilen koşullara uymasıdır.  
• Soruda I. çocuk bir şey yapmak istemiş, anne 

ise çocuğun istediği şeyi yapmasını bir koşu-
la bağlamıştır. Şöyle ki; çocuk, doyduğunu ve 
arkadaşına oyun oynamaya gitmek istediğini 

huysuzlanarak annesine söylemiş, annesi ise 
ona isteğini sızlanmadan söylediği taktirde 
gidebileceğini ifade etmiştir. 

Premack ilkesi: Bireyin az sıklıkta ve istemeye-
rek gösterdiği davranışların sıklığını artırmak için; 
onun sıkça, severek ve isteyerek gösterdiği dav-
ranışları pekiştireç olarak kullanmaktır.  
• Soruda anne, pırasa sevmeyen çocuğuna pı-

rasayı yedirebilmek için, çocuğun yemeği sev-
diği keki pekiştireç olarak kullanmıştır. Şöyle 
ki; II. çocuk, pırasa yemeği sevmediğini belirte-
rek annesine kek yiyip yiyemeyeceğini sor-
muştur. Annesi ise ona tabağındaki pırasaları 
bitirirse kek yiyebileceğini söylemiştir.  

Cevap: D 
 
32. Sembolik (simgesel ödülle) pekiştirme: Birey 

istenilen tepkileri gösterdiğinde ona puan, fiş, 
marka gibi nesneler (simgesel ödül) verilir. Sim-
gesel ödüller, temel ihtiyaçları doyurmaz ancak, 
bu simgesel ödülleri toplayan birey daha sonra 
bunları gerçek bir ödüle dönüştürür.  
• Soruda, kafe tarafından müşterilere verilen 

karta, içilen her sıcak içecek için kafenin 
mührü vurulduğu; 9 fincanda kafenin mührü 
bulunan müşterinin ücretsiz olarak dilediği bir 
sıcak içeceği almaya hak kazandığı belirtil-
miştir. Buna göre, kafe sahibinin sıcak içecek 
satışlarını artırmak için kullandığı teknik 
sembolik pekiştirmedir. 

Sabitli oranlı pekiştirme: Belli sayıdaki istenilen 
davranıştan sonra bireye pekiştireç verilir. Birey 
kaç davranıştan sonra pekiştireç alacağını bilir. 
• Soruda müşteri 9 sıcak içecek satın aldıktan 

sonra ücretsiz olarak dilediği bir sıcak içeceği 
alabilmektedir. 

Cevap: A 
 
33. Öğrenilmiş çaresizlik: Birey bir problem duru-

munda, tüm çabalarının ve denemelerinin etkisiz 
kaldığını gördüğünde durumu kabullenir ve yeni 
çözüm yolları aramaktan vazgeçer. Birey ne ka-
dar çaba harcarsa harcasın durumu değiştireme-
yeceğini öğrenerek pasif kalır ve bunu tüm du-
rumlara geneller. Birey çaresizliği öğrenir. 
• Soruda, Mehmet tüm çabalarına karşın resim 

öğretmeninden 5 almayı başaramamıştır. So-
nunda ne kadar çaba harcarsa harcasın 5 
alamayacağını düşünerek güzel resim yap-
mak için uğraşmaktan vazgeçmiştir. 

NOT: Sorunun cevabının ‘kendini gerçekleştiren 
(doğrulayan) kehanet’ olması için Mehmet’in da-
ha başlangıçta resim dersinden 5 alamayacağını 
düşünmesi ve bunun içinde güzel resim yapmak 
için uğraşmaması gerekirdi. Böylece 5 almak için 
hiçbir çaba göstermeyen Mehmet, 5 alamadığın-
da da düşüncesi doğrulanmış olurdu. 
Cevap: B 
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34. Sabit oranlı pekiştirme: Belli sayıdaki istenilen 
davranıştan sonra bireye pekiştireç verilir. Birey, 
kaç davranıştan sonra pekiştireç alacağını bilir.  
• Soruda Tuğba, 6 akşam vaktinde (22.00’de) 

yatarsa, haftanın kalan gününde 23.00’te ya-
tabilecektir. Buna göre Tuğba’nın babasının 
kullandığı pekiştirme tarifesi sabit oranlı pe-
kiştirmedir. 

NOT: Sorularda pekiştireç ‘zaman kriteri’ dikkate 
alınarak verilmişse, zaman aralıklı pekiştirme; 
kaç davranıştan sonra pekiştirecin verildiğine 
vurgu yapılmışsa, oran aralıklı pekiştirme doğru 
cevap olur. 
Cevap: C 

 
 
35. Habercilik, koşullu uyaranın kendisinden sonra 

koşulsuz uyaranın geleceğini organizmaya hatır-
latmasıdır. Habercilik; organizmanın belli bir uya-
rıcıdan sonra yeni bir uyarıcının geleceğine 
(olumlu habercilik) ve önceki uyarıcının geride 
kaldığına (olumsuz habercilik) ilişkin beklenti 
oluşturmasıdır.  

Ambulansın siren sesi, sürücülerin araçlarını 
yolun kenarına çekecekleri beklentisini oluştur-
duğundan olumlu haberciliktir.  
Cevap: C 

 
 
36. Tolman’ın görüşleri ile ilgili verilen paragrafta; or-

ganizmanın gözlemlerine dayanarak tepki-uyarıcı 
beklentisini öğrendiği ve organizmanın öğrenil-
miş beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde sön-
menin gerçekleştiği belirtilmiştir. Gözlem ve bek-
lentilere yapılan bu vurgu, organizmanın öğren-
me sürecinde bilişsel süreçlerini kullandığını gös-
termektedir. Fakat paragrafta; pekiştireç elde et-
mek için farklı tepkiler ortaya konulması gerektiği 
ile ilgili bir bilgi yoktur.  
Cevap: A 

 
 

37. Önceden oluşturulan bir koşullu uyarıcının daha 
sonra eşleştirildiği yeni bir nötr uyarıcının koşul-
lanmasına engel olması durumuna engelleme 
adı verilir.   
Fizik öğretmeni değişen Mehmet, önceki öğret-
meninden dersi dinlemeyi sevmekte ve mutlu ol-
maktadır.  Önceki öğretmenle gerçekleşen koşul-
lanma, yeni öğretmenle bir koşullanmanın ger-
çekleşmesini engellemektedir.  
Engelleme ile karıştırılan bir kavram olan gölge-
leme ise organizmaya iki koşullu uyarıcı birlikte 
verildiğinde birinin etkisinin (dikkat çekenin) diğe-
rinin etkisini yok ederek tepkinin dikkat çekene 
verilmesidir. 
 Cevap: D 

38. Kaçınma koşullaması, organizmanın bir uya-
ranla karşı karşıya gelmemeye özen göstererek 
kendisi için rahatsız edici olan durumdan uzak 
durmasıdır. Organizma, kaçınma koşullamasında 
olumsuz pekiştirme ve ayırt etmeyi gerçekleştirir. 
Bu süreçte bir davranışın olumsuz durumu orta-
dan kaldırması, olumsuz pekiştirme; davranışın 
belli bir uyarana gösterilmesi ayırt etmedir. Bu 
tepkileri içeren örnekler I, III ve IV numaralı ör-
neklerdir. II numaralı örnek olumlu pekiştirmeye, 
IV numaralı örnek ise cezaya örnektir.  
Cevap: B 

 
 
39. Organizmaya koşullu tepki yerleştikten sonra 

aynı sistem içinde başka bir koşullu uyarıcıya da 
koşullanmanın gerçekleşmesi, üst düzey koşul-
lanmadır. Bu süreçte birden fazla uyarıcıya ko-
şullanma gerçekleşir: 
Bağlama sesine (I. Koşullu uyaran) koşullanan 
birisi, bağlama dinlediği mekânlara da (II. Koşullu 
uyaran) koşullanır. Böylece hem bağlama dinle-
meyi hem de bağlama dinlediği mekânları sev-
meye başlar.   
Cevap: B 
 
 
 

40. Sorunun seçeneklerindeki örneklerin, hangi öğ-
renme türü ve yaklaşımına uygun olduğu belirtil-
miştir:    
Öğrencinin okul binasına girince heyecanlanma-
ya başlaması: Klasik koşullanma, davranışçı yak-
laşım 
Öğrencinin tarih dersinde oluşturduğu yeni bilgi-
lerle eski bilgileri arasında ilişkiler kurarak öznel 
yorumlar üretmesi: Yapılandırmacı yaklaşım 
Öğrencinin matematik probleminin çözüm yolu-
nu, problemin öğeleri arasında ilişkiler kurarak 
fark etmesi: Kavrama yolu ile öğrenme, bilişsel 
yaklaşım 
Kitapçıları dolaşırken mutlu olan birisinin kitapçı-
lara gitme sıklığının artması: Edimsel koşullan-
ma, davranışçı yaklaşım 
Bireyin işe giderken, yol üstündeki duraklara dik-
kat etmediği halde onları öğrenmesi: Gizil öğren-
me,  bilişsel davranışçı yaklaşım 
Cevap: A 
 

41. Her okulun kendisine özgü bir örtük programı 
olur. Bu program Talim ve Terbiye Kurulunca ha-
zırlanan öğretim programını ( resmi programı) 
destekleyici yapıda ya da resmi programla seçi-
len yapıda da olabilir. Buna göre; bir okuldaki ör-
tük program etkinlikleri kapsamında internet, kü-
tüphane, laboratuar vb. olanakların sağlanması; 
öğretmenlerin özellikleri, beklentileri ve görüşleri; 
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öğretmen-öğrenci ilişkileri, sınıf kurallarının belir-
lenmesi ve uygulama koşulları bulunur. Ancak 
haftalık ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca belirlenir, resmi 
niteliktedir. Derslerin haftalık saatleri okulların 
resmi programında gösterilir ve (koşullar gereği 
öğretmenler tarafından değiştirilse bile) değişti-
rilmesi kabul edilmez. Tüm ülkede aynı uygula-
nır. Bu nedenle, haftalık ders saatlerinin belir-
lenmesi, örtük program etkinlikleri kapsamında 
yer almaz. 

Cevap: C 
 
 

42. Öğretim programı, bir derste öğrencilerin ulaşa-
cağı hedefleri, hedeflerin kapsadığı davranışları, 
davranışları kazandırmak üzere düzenlenecek 
eğitim durumlarını ve davranışların ne derece 
kazanıldığını ortaya koyabilecek sınama durum-
larını kapsayan gelişmeye açık ve çok yönlü etki-
leşim içinde olan öğeler bütünüdür. Tanımdan da 
anlaşılabileceği gibi, öğretim programının kap-
saması gereken üç temel öğe; hedefler, eğitim 
durumları ve değerlendirmedir.  
Buna göre soruda programın öğeleri ile ilgili 
verilen açıklamalar çağdaş anlayışa göre;  
• Öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve tu-

tumlar, öğrenci kazanımı öğesiyle ilgilidir. 
• Öğrenci kazanımlarının düzeyini sürece ve 

sonuca bakarak belirleme, değerlendirme 
öğesi ile ilgilidir. 

• Öğrenenin etkinlikleri ile oluşturduğu öznel 
nitelikteki bilgi örüntüleri, tema öğesiyle ilgili-
dir. 

• Öğrenme öğretme süreçlerini sağlayan tüm 
koşulların bileşenleri, etkinlikler öğesiyle ilgi-
lidir. 

Ancak öğrencilerin öğrenme stilleri, örtük prog-
ramın sınıf iklimi boyutunda öğrenci özellikleri 
arasında yer alır. Bu nedenle öğretim programı 
düzeneği içinde yer almaz. 

Cevap: D 
 
 

43. Klasik (geleneksel) eğitimin amacı öğrencinin 
yazılı ya da bilişsel performansını ortaya koy-
maktır. Oysa çağdaş eğitimin amacı, öğrencinin 
otantik (uygulama) becerilerini ve problem çözme 
gücünü geliştirmektir. Buna göre soruda öğret-
menin bu şekilde dersini işlemesinin temel nede-
ni öğrencilerin yaşam becerisini artırmaktır. Diğer 
seçeneklerde (A, C, D ve E) çağdaş eğitimin ilke-
leri sayılır. Fakat soruda vurgu yapılan temel hu-
sus aynı zamanda çağdaş eğitim yaklaşımının 
hareket noktası olan “yaşam becerilerini geliştir-
me” anlayışıdır. 

Cevap: B 

44. Türkiye’de okul öncesi ilköğretim ve orta öğre-
timde okutulacak dersler, haftalık ders saatleri, 
içerikleri, okutulacak kitaplar yardımcı kaynaklar 
ve her öğretim kademesinin öğretim programı 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nca belirlenir. Derslerin günlük planla-
rının hazırlanması öğretmenlerin görevleri ara-
sındadır. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 
 
 

45. • Soru sorma  
• Beden dili, ses tonu 
•  Günlük yaşamdan örnekler verme, ilginç bir 

olay anlatma 
•  Derse araç-gereçle girme 
•  Şekil, resim, grafik kullanmayla ilgili etkinlikler 

günlük planının giriş (hazırlık) bölümünün 
dikkat çekme aşamasında yer alır.  

Soruda verilen, Güneş sistemi maketiyle sınıfa 
girmek; derse araç-gereçle girerek, dikkat çekme 
etkinliğine bir örnektir. 

Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
46. Disipliner tasarımda, konular akademik disiplinler 

üzerine temellendirilir. Eğer öğrenci tarihi öğre-
necekse bir tarihçi gibi araştırmalı; kimyayı öğre-
necekse, bir kimyager gibi deney ve gözlem yap-
malıdır. Program, öğrencilerin konuları derinle-
mesine öğrenmesini sağlayacak şekilde düzen-
lenir. Öğrenciler her disiplin alanının kavram, ilke 
ve özünü kavrayarak yaşamı tanır. Her alanda 
geçerliği ve güvenilirliği olan bilgi birimleri belli il-
kelere göre düzenlenir (sınıflanır) ve aktarmaya 
dayalı yöntemlerle verilir. Her disiplin ayrı ayrı 
öğretilir. Örneğin, Biyoloji, Coğrafya, Matematik 
gibi… Soruda verilen ortaöğretim Tarih dersinde 
öğrencilerin konuyla ilgili tarihi belgeleri incele-
meleri, literatürü taramaları ve bir tarihçi gibi dü-
şünme metotlarını kullanarak derinlemesine öğ-
renmeleri vurgulandığından, süreçte dikkate alı-
nan program tasarım yaklaşımı disiplinerdir. 

Cevap: A 
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47.  

BİLME – HATIRLAMA 
Görünce tanıma, hatırlama 
ve ezberden aynen tekrar 
etme 
− Kavram bilgisi 
− Olgu bilgisi 
− Araç-gereç bilgisi 
− Sıralama bilgisi 
− Sınıflama bilgisi 
− Yöntem bilgisi 

UYGULAMA 
(Öğrenilenleri ilk 
kez Karşılaşılan bir 
durumda kullanma) 
− Uygulayabilme 
− Gösterme 
− Deneme 
− Kullanma 
− Denenceleri test 

etme 

 
İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretmeninin dersinde 
öğrenciler Ege bölgesindeki dağların adlarını 
söyleyerek “bilme” hedef alanına ulaştıklarını fa-
kat daha sonra bu dağlarını yerlerini haritada 
göstermede zorlandıklarında ise “uygulama” he-
def alanında yeterli olmadıklarını gösterir.    

Cevap: C 
 
48. Program geliştirme çalışmalarına ihtiyaç (gerek-

sinim) belirleme çalışmaları ile başlanır ve bu sü-
reçten başlıca 4 tür yaklaşım kullanılır. 
Farklar Yaklaşımı 
Okul ve eğitim ortamı bireylerin ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik olmalıdır. İhtiyaç öğrencide ol-
ması gereken bilgi-tutum beceri ile bireyin sahip 
olduğu bilgi tutum-beceri arasındaki farktır (ol-
ması gereken ile mevcut durum arasındaki fark). 
Böylece gözlenen başarı düzeyleri ile beklenen 
başarı düzeyi arasındaki farklar belirlenir. Bu fark 
programın bireylere kazandırması gereken özel-
likleri gösterir ve programı şekillendirir.  
Demokratik Yaklaşım (çoğunluğun istekleri) 
Toplumun çoğunlukçu demokratik yapısına uy-
gun olarak grupların (referans) beklentilerini kar-
şılamaya dayanır. Bu yaklaşımın temeli insan 
ilişkilerine ve halkla bütünleşmeye dayanır. Ço-
ğunluğun istekleri dikkate alınır. 
Analitik Yaklaşım (olması gereken durum) 
Gelecekte ulaşılmak istenilen düzey (ulusal ve 
uluslararası standartlar) ile, mevcut durum ara-
sındaki farka göre gelecek için hedeflere ulaşıla-
cak etkinlikleri belirlemeye dayanır. Gelecekte or-
taya çıkması beklenilen durumlardan hareketle 
eğitim ihtiyaçları belirlenir. Bu yaklaşımda eleşti-
rel düşünmeye ağırlık verilir. 
Betimsel Yaklaşım (mevcut durumun analizi) 
İhtiyaçları karşılayan belirli eğitimsel yaşantılar-
dan yoksunluk halleri ile ortaya çıkan durumun 
incelenmesidir. İhtiyaçları belirlemede programın 
uygulanması halinde öğrencilere kazandırılabile-
cek davranışlar ile programın uygulanmaması 
halinde (yani bu davranışların öğrencilerce kaza-
nılmamış olması) ortaya çıkabilecek eksiklikler ve 
zararlar belirlenerek programın geliştirilmesi sağ-
lanır. Bilgi -tutum ve becerinin varlığı ve yokluğu 

durumunda ortaya çıkacak ihtiyaç (fark) belirle-
nir. Bir sınıfın ya da grubun eksiklikleri belirlene-
rek program bu eksiklikleri giderme amacı ile ha-
zırlanır.  

 
Buna göre seçenekleri inceleyecek olursak;  
A)  Bir ÖSS dershanesinde, dönem sonunda öğ-

rencilerin programın hedeflerinin %80'nini ka-
zanmaları amaçlanmış; fakat dönem sonun-
da uygulanan test sonuçlarına göre öğrenci-
lerin hedeflerin ancak %60'ını kazandığı gö-
rülmüştür. / FARKLAR YAKLAŞIMI 

B)  Çok sayıda kişiye uygulanan anket sonucun-
da ilköğretim 5. sınıf Matematik programına 
trigonometri konusunun eklenmesi isteği be-
lirlenmiştir. / DEMOKRATİK YAKLAŞIM 

C)  İleriki yıllarda derslerin web üzerinden işlene-
ceği varsayımıyla bilgisayar dersinin ders sa-
ati artırılmıştır. / ANALİTİK YAKLAŞIM 

 
D)  Öğrencilerin program geliştirme dersinde 

beklenen başarıyı gösterememesi üzerine 
öğretmenlerin etkili öğretim teknikleri konu-
sunda hizmet içi eğitim görmeleri gerekliliğine 
karar verilmiştir. / BETİMSEL YAKLAŞIM 

E) Yılsonunda öğrencilerin dersin içeriğinin ta-
mamını öğrenmesi planlanırken öğrencilerin 
içeriğin yarısını öğrendiği saptanmıştır / 
FARKLAR YAKLAŞIM 

Cevap: C 
 
 
49. Başlıca program tasarımları ve bunlara yön 

veren program geliştirme temelleri şunlardır: 
 

 
 
 

.Konu alanı 
temel 

.Sosyal temel 

.Ekonomik 
temel 

.Bireysel 
temel 
P ik l jik 

Konu merkezli 
tasarım 

Öğrenen mer-
kezli tasarım 

Sorun merkez-
li tasarım 
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Yeniden kurmacılık eğitim yaklaşımında; 
Eğitim-Öğretimin amacı; sosyal (toplumsal) prob-
lemleri çözmek, sosyal reformu sağlamak, top-
lumu yeniden yapılandırmak ve toplumu geliştir-
mektir. 
Okulun görevi; toplumsal (sosyal) reformu ger-
çekleştirmektir. Okullar (eğitim) sosyal değişim-
lerden sorumludur. 
2.Dünya Savaşından sonra ülkelerin bozulan 
sosyal ve ekonomik yapısının değişimini sağla-
mak ve kalkınmayı gerçekleştirmek eğitim siste-
mine görev olarak verilmiştir. Buna bağlı olarak 
gelişmiş ülkelerin eğitim programlarında da yeni-
den kurmacılık yaklaşımının ve sorun merkezli 
program tasarımlarının etkileri görülmüştür. Bu-
radaki temel amaç ise toplumun gelişimini sağla-
maktır. Toplumun gelişimi sağlanarak ülke kal-
kınmasına katkıda bulunulur. 
Bu sürece yön veren öncelikli program geliş-
tirme temeli ise sosyal (toplumsal) temeldir.  
Bu temelde, toplumun yapısı, gelişimi, değişimi 
ve dinamik değerleri programı kapsamalıdır. Eği-
tim programı toplumda var olan önemli problem-
ler göz önünde bulundurularak geliştirilmelidir. 
Eğitim programı bireye toplumsal sorunları çö-
zümleyebilecek bilgi ve becerileri kazandırmaya 
yönelik olmalıdır. Aynı zamanda bireyin toplum-
sallaşmasını sağlamalı ve toplumsal duyarlılığını 
geliştirmelidir. 

Cevap: D 
 
50. Sorgulama içerik yaklaşıma göre içerik önceden 

saptanamaz. Öğrenciler okula geldikten sonra 
her öğrencinin ilgileri ve ihtiyaçlarına göre içerik 
belirlenmelidir. İlerlemeci eğitim felsefesi yakla-
şımında ve öğrenci merkezli eğitim uygulamala-
rına en fazla düzeyde yer veren program tasa-
rımlarında kullanılır. 
İçerik; öğrenciler okula geldikten sonra onların; 
•  İstek (gereksinim) 
•  Soru ve 
•  Sorunlarına göre belirlenir. 
İçerik, öğrencinin yaşamsal  sorunlarına çözüm 
getirmeye yöneliktir. 
Bu soruda yer alan açıklamada da Ayşe öğret-
men ergenlik döneminde öğrencilerin sorunlarını 
ders içeriği olarak belirlemiş ve bu sorunlarını 
çözmelerine yardımcı olmuştur. Öğretmenin böy-
le bir uygulama içerisine girmesinin temel nedeni 
sorgulama içerik yaklaşımına önem vermesidir. 

Cevap: D 
 

51. Eğitim felsefesi akımlarına baktığımızda; 
Daimicilik, eğitim programının temeli kişilik ve 
karakter geliştirmek üzere akıl yollarını kullan-
mak ve düşünceyi geliştirmektir. Elit, seçkin, ras-
yonel ve üstün zekalı bireyler yetiştirildiği için on-

ların düşünme ve sorgulama yeteneklerini gelişti-
rir.  “Değişmez bilgiler” öğretilmelidir. “Değişmez 
bilgiler” zamandan zamana, bireyden bireye de-
ğişmeyen doğrulardır. Güzel sanatlar (resim, 
müzik), Beşeri bilimler(din, felsefe), Klasik Edebi-
yat çözümlemeleri, Tarih, Tabii Bilimler ve Mate-
matik alanları öğretilir. 
Esasicilik, eğitim programının temeli bireye top-
lumun başat kültürünü aktarmak, bireyi toplum-
sallaştırmak ve pozitif bilim alanlarından oluşan 
disiplinleri (konu alanlarını) aktarmaktır. 
Temel beceriler (okuma-yazma, sayma) ve temel 
konular (Matematik, Türkçe, Tarih, Fizik, Kimya, 
Fen ve Teknoloji, Sosyal bilgiler) öğretilir. 
İlerlemecilik; eğitim programının temeli öğrenci-
nin bedensel, sosyal, duygusal, kişilik ve diğer 
alanlarda bir bütün olarak gelişimini sağlamaktır. 
Öğrencinin ilgi, yetenek ve gelişim özelliklerine 
uygun eğitim yapılır. Öğrenci somut yaşantılarıy-
la öznel bilgisini oluşturur. Öğrenilen bilgiler gün-
lük yaşamla ilişkilendirilir. 
Yeniden kurmacılık; eğitim programının temeli 
sosyal değişimi ve reformları sağlamak üzere bi-
reyleri yenilikçi ve araştırmaya yönelik özelliklerle 
donatmaktır. 
Birey toplumsal sorunları çözümleyebilecek bilgi 
ve becerilerle donatılır. Bireyin toplumsal sorun-
ları (problem çözme) çözümleme gücü geliştirilir. 
Okul sosyal değişimin ve gelişimin merkezidir. Bi-
reyler yenilikçi, araştırmacı ve reformist özellikler-
le donatılırlar. 
Bu sorudaki açıklamalara baktığımızda ise; 
• Aklını kullanmasını sağlama ve düşünme be-

cerilerini geliştirme/ DAİMİCİLİK 
• Pozitif bilim alanlarını özümlemesini sağlama 

/ ESASİCİLİK 
• Toplumsal reformların oluşturulmasına katkı-

da bulunma / YENİDEN KURMACILIK 
• Çok yönlü gelişimini sağlama / İLERLEME-

CİLİK, olarak açıklarız. 
Cevap: E 

 
52. Öğretmen dersinde; 

• Gerçekleştirmek istediği hedef-davranışları 
belirleyerek 

• İçerik ve yorumlamasını yaparak 
• Kullanacağı yöntemleri planlayarak ve 
• Değerlendirmede yapacağı etkinlikleri belirle-

yerek (yazılı olarak tasarlayarak) ders prog-
ramını yapar. 
 Daha sonra da sınıfta öğrenciler ile etkileşi-

me geçerek planı başarılı bir şekilde yerine geti-
rir. Bu özellikler bir öğretmenin öncelikle mesleki 
becerilerine (öğretimi planlama ve uygulama) 
dayanır. 

 Bu açıklamada öğretmen öğrencilere işbirliği 
yapma, sorumluluk alma, bilgi üretme gibi özellik-
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leri kapsayan kazanımları uygulamak için prog-
ramlar hazırlamış, uygulamış ve genelinde de 
başarılı olmuştur. Buna göre öğretmenin özellik-
le öğrenme-öğretme süreçlerini planlamada ve 
uygulamada yeterli olduğu söylenebilir. 

Cevap: D 
 
 
53. Soruda verilen açıklamada öğretmenin öğrencile-

rin edindikleri (öğrendikleri) bilgilerin kalıcılığını 
sağlamada kullanacağı en uygun öğretim etkinli-
ği sorulmaktadır. Bu amaçla seçenekleri incele-
yecek olursak; 
• Öğrencilerin ön koşul bilgilerini harekete ge-

çirmek, edinilen bilgilerin kalıcılığını değil; bil-
ginin öncelikle zihinde oluşturulmasını sağlar. 

• Bilgilerin öğrencilere organize bir şekilde su-
nulması yapılandırmacılık için uygun bir et-
kinlik değildir. Çünkü yapılandırmacı kuram-
da öğrencilerin bilgileri oluşturmaları istenir.  

• Öğretim sürecinde birincil bilgi kaynaklarına 
yer verilmesi öznel bilginin oluşturulmasını 
sağlar. 

• Öğrencilere gerçek yaşam problemleri üze-
rinde çalışma olanağı vermek öğrendikleri bil-
gilerin yaşama aktarılmasını (transfer edil-
mesini) ve daha kalıcı öğrenmelerin gerçek-
leşmesini sağlar. Bu nedenle en uygun etkin-
lik bu seçenek olacaktır. 

• Somut örneklerden yola çıkarak bilgileri keş-
fetmek öğrencilerin daha çok bilgiyi edinme-
lerine katkı sağlayacaktır. 

Cevap: D 
 
 

54. Açıklamaya en uygun kademeli yaklaştırma ilke-
sini tespit edebilmek için seçenekler tek tek ince-
lenirse; 
• Etkin katılım: Öğrencinin kendisine sağla-

nan eğitim durumunun öğeleriyle etkileşmesi 
ve öğrenme çabasının içine bizzat kendisinin 
girmesidir. 

• Programlı öğretimde konuların öğrenilmesini 
kolaylaştıracak küçük birimlere bölünmesi ve 
bu küçük bilgi birimlerinin önkoşul öğrenme-
ler dikkate alınarak belirli bir sırada aşamalı 
olarak işlenmesi küçük adımlar ilkesiyle 
açıklanır. 

• Anında düzeltme: Yanlışların düzeltilmesi ve 
öğrenme eksikliklerinin giderilmesidir. 

• Kademeli ilerleme: Her bilginin sunulduğu 
aşamanın basitten karmaşığa, bilinenden bi-
linmeyene, kolaydan zora doğru öğrenciye 
verilmesidir.  

• Bireysel hız: Öğrencinin kendisine uygun 
bir hızla ilerlemesidir. 

Cevap: B 

55. KPSS soruları analiz edilecek olursa öğretim 
stratejisi / hedef alanı eşleştirmelerinden karşı-
mıza gelecek seçeneklerde en etkili hedef alan-
larını bilmek oldukça önemlidir. Bu amaçla öğre-
tim stratejisi - hedef alanı eşleştirmeleri incelene-
cek olursa;  

 
 
 
 
 
 
 
  

Bu nedenle C seçeneğinde verilen “Buluş / Kav-
rama” ifadesi doğrudur.   

Cevap: C 
 
 
 
56. Aktif öğrenme kuramında, öğrencilerin öğrenme 

sürecinde yaparak-yaşayarak öğrenmesi ve öğ-
renme sürecine etkin katılımı sağlanır. Öğrenci 
etkinliklere zihinsel olarak katılır ve merkezdedir. 
Öğrenciler; süreçte araştırırlar, bilgi kaynaklarına 
kendileri ulaşırlar ve elde ettikleri bilgileri örgütle-
yerek sunarlar böylece bireysel ve grup olarak 
sorumluluk almış olurlar. Etkileşimde bulunurken 
ve ortak bilgi üretiminde yeterlik kazanırlar. Ayrı-
ca öğrencilere öğrenme sürecinin çeşitli yönleriy-
le ilgili karar alma, öz düzenleme yapma fırsatları 
verilir ve karmaşık öğretimsel işlerle zihinsel ye-
tenekler kullanılmaya zorlanır. 

Cevap: C 
 
 
 

57. Soru – cevap (Sokrat Metodu) tekniğinde kullanı-
lan sorularda bulunması gereken temel özellikler: 
• Hedefe uygun olmalı, 
• Öğrenci düzeyine uygun olmalı, 
• Açık, net ve anlaşılır olmalı, 
• İçinde cevaba ilişkin ipucu barındırmamalı, 
• Cevaplanabilir nitelikte olmalı, 
• Düşünme ve eleştirme gibi zihinsel becerileri 

geliştirmeli, 
• Öğrenciyi öğrenmeye istekli kılmalı, 
• Konunun önemli noktalarını vurgulatmalı, 
• Öğrenci katılımını sağlamalıdır. 
Soruda verilen kapalı ve anlaşılması güç ifadeler 
barınma (I) ifadesi açık ve net olma özelliğine 
uygun olmayan bir açıklamadır. Aynı şekilde ce-
vaba ilişkin ipucu barındırma (II) ifadesi de soru-
lar için yanlış olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap 
III ve IV’tür. 

Cevap: E 

Sunuş Buluş Araştırma - İnceleme 

Bilme 
Kavrama 

Analiz 
Değerlendirme 

Uygulama 
Analiz 
Sentez 

Değerlendirme 
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58. Soruda, eğitim fakültesinde görevli bir öğretim 
üyesi, verdiği konuyla ilgili olarak öğretmen aday-
larının gruplar halinde çalışarak yeni, farklı ve 
orijinal fikirler üretmelerini; bu fikirleri okullarda 
çeşitli etkinliklerle hayata geçirmelerini sağlamış-
tır. Rehber olan öğretmen değerlendirme aşa-
masında ise; öğretmen adaylarının ortaya koy-
dukları ürünlerle birlikte çalışma sürecini de 
göz önünde bulundurmuştur. 

 Burada vurgulanmak istenen öğretim yönteminin 
özellikleri incelenecek olursa; 
• Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde ça-

lışırlar. 
• Bu yöntemde öğrenci ders senaryoları içeri-

sinde problem çözümüne ilişkin yeni, özgün, 
orijinal ve sentez düzeyinde ürünler ortaya 
koyar. 

• Öğrenci çevresiyle etkileşimde bulunarak öğ-
rendiklerini yapılandırır. 

• Öğretmen danışman, rehber, yol göstericidir. 
• Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. 
Bu özellikler proje temelli (tabanlı) öğrenme 
yöntemine aittir. 

Cevap: B 
 
 
 
59. Güncellik (aktüalite) ilkesine göre; öğrenme-öğ-

retme sürecinde öğrencilerin yaşadıkları hayatın 
gerçekleriyle karşı karşıya gelmeleri sağlanmalı, 
bunun için ders konularıyla aktüel (güncel) olay 
ve sorunlar arasında ilişki kurulmalıdır. Soruda 
verilen "Dünya'nın Manyetik Alanı" konusunda, 
ineklerin ve geyiklerin de Dünya’nın manyetik 
alanını kullanarak hareket ettikleri ve otlanıp din-
lenirken kuzeye dönük durdukları, yapılan yeni 
bir araştırmadan yola çıkarak açıklandığından 
dikkate alınan ilke güncelliktir. 

Cevap: A 
 
 
 
 

60. Bireyselleştirilmiş öğretim (Keller Planı), bir 
sınıfı oluşturan öğrenciler arasında öğrenme ve 
bireysel farklılıkları gidererek her öğrencinin hızı-
na uygun öğretim yapılmasına yönelik bir teknik-
tir. Öğretmen sınıfın tümüne değil; 3-5 kişilik ho-
mojen gruplara açıklama yapar. 
Soruda okuma yazma öğretiminde cümle çalış-
maları yapacak olan öğretmenin sınıfındaki öğ-
rencilerden birbirlerine benzer olanları (sesleri 
okuyan ve yazan gibi…) bir araya getirerek ho-
mojen gruplar oluşturması ve düzeylerine uygun 
etkinlikler yaptırması bireyselleştirilmiş öğretim 
tekniğini uyguladığını gösterir. 

Cevap: B 

61. Zıt görüşlerin savunulmasına dayalı münazara 
tekniğinde iki grup bir konuyu tez-anti tez şeklin-
de ele alarak dinleyicilerin ve jürinin önünde tar-
tışırlar. Gruplar süreçte görüşlerini savunurlar, 
karşı tarafın görüşlerini çürütmek için çaba har-
carlar. Son olarak sözcüler savunmalarını yapa-
rak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların ha-
zırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başa-
rılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendir-
me yapar ve galip tarafı belirler. Bu teknikte din-
leyiciler tartışmaya katılmaz, sorular sorarak tar-
tışmayı yönlendirmez. Başarılı grup jüri tarafın-
dan belirlendiği için, dinleyici grubun oylama ya-
parak başarılı grubu belirlemesi de söz konusu 
değildir. Soruda verilen grupların sunumlarını 
yaptıktan sonraki gerçekleştirilecek ilk etkinlik; jü-
rinin grupların performansını değerlendirmesidir. 

Cevap: A 
 
62. Tam öğrenme modeline göre; sınıfta işlenen ve 

öğrenilen konuya yönelik sorulan bir soruya öğ-
rencinin yanlış cevap vermesi üzerine yapılacak 
işlemler: 
• Öğrenciye öncelikle yanlış cevap verdiği his-

settirilmelidir. (DÖNÜT) 
• Daha sonra uygun İPUÇLARI verilerek yanlış 

cevabın doğrusu yine aynı öğrenciye buldu-
rulmalıdır. (DÜZELTME) 

Dolayısıyla sorunun cevabı II - III ve IV olacaktır. 
Yukarıda verilen işlemlerin uygulanması öğrenci-
nin doğru cevabı bulup kalıcı öğrenmesine katkı-
da bulunacaktır. Ancak doğru cevabın bulunma-
sında öğrenciye UYARIDA bulunmak onun sü-
reçteki motivasyonunu düşürerek doğru cevabı 
bulmasını engelleyecektir. 

Cevap: E 
 
 

63. Benzetim tekniği özellikleri göz önünde tutularak 
seçenekler incelenecek olursa:  
• Tehlikeli durumlarda riskin azaltılmasında 

kullanılır. DOĞRU 
• Psiko-motor hedef alanlarının kazandırılma-

sında kullanılan bir öğretim tekniğidir. DOĞ-
RU 

• Sınıf ortamına getirilemeyen olayların gerçek 
ortamda değil; yapay olarak (eğitim yazılımla-
rı, bilgisayar yazılımları, maket ve modeller 
vb.) öğretim ortamında tasarlanmasıyla uygu-
lanır. YANLIŞ 

• Öğrenmeleri soyutluktan kurtararak somut-
laştırılmasını sağlar. Çünkü öğrenciler gerçe-
ğe benzer yapay bir ortamda yaparak yaşa-
yarak öğrenir ve öğrendiklerini somutlaştırır-
lar. DOĞRU 

• Tehlikeli ve maliyet gerektiren durumlarda 
kullanılır. DOĞRU 

Cevap: C 
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64. 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. Bu tekniğin uygulama aşamala-
rının sıralaması ise;  
• Ders planı hazırlanır. 
• Planda yer alan etkinlik sunulur. 
• Etkinlik görsel ve işitsel cihazlara kaydedilir. 
• Etkinlik izlenir, tartışılır ve değerlendirilir. 
• Alınan dönüt ve düzeltmeler ışığında ders 

planı yeniden hazırlanır ve uygulanır. 
• Etkinlik tekrarlanır ve yeniden kayda alınır. 
• Son değerlendirme yapılır. 
Yukarıda verilen aşamalar dikkate alındığında 
doğru seçenek: II – V – III – I – IV  

Cevap: D 
 
65. Balık kılçığı, bir problemin nedenlerini ve alt ne-

denlerini tanımlamada kullanılan bir öğretim tek-
niğidir. Öğrencilerin problemin çeşitli bölümleri 
arasındaki derin ilişkileri kurmalarını sağlamada 
ve nesnel düşünme gibi becerilerini geliştirmele-
rinde; bir sorun durumunun olası nedenlerini or-
taya çıkarmada ayrıntılı bir şekilde düşünmeye 
dayanır. Uygulamada bir sorun belirlenerek, te-
mel nedenleri açıklanır (yazılır). Problem tanım-
landıktan sonra, kısa ve öz sözcükler kullanıla-
rak, nedenlerin ne olabileceği belirlenir ve okların 
üzerine yazılır. Daha sonra nedenlerin ayrıntıları 
üzerinde durulur ve katılımcıların birbirinin görü-
şüne saygı duyması sağlanır. Örneğin başarısız-
lık probleminin nedenleri; düzensiz beslenme, 
ekonomik nedenler, ailesel ve içsel olarak belir-
lenirse; ekonomik nedenlerin alt nedenleri, evin 
ısıtma sorununun bulunması, dışarıda bir işte ça-
lışma; ailesel nedenler, ailenin sürekli ders çalış 
demesi, eve sürekli misafir gelmesi gibi… Bu ne-
denle açıklaması verilen öğretim tekniği balık kıl-
çığıdır. 

Cevap: D 
 
 
66. Uzman daveti; belirli konu ve etkinliklerin sınıf 

içerisinde işlenmesinde uzman kişinin sınıfa da-
vet edilerek, konu ile ilgili bilgilerin alınması esa-
sına dayanan bir öğretim tekniğidir. 
Soruda Ahmet öğretmenin “Madenler ve Enerji 
Kaynakları” konusunda sınıfa bir Jeoloji mühen-
disi getirerek bilgiler vermesini sağlaması UZ-
MAN DAVETİ olacaktır. Bu tekniğin öğretim 
sürecinde kullanılmasının temel amacı ise; bi-
rincil bilgi kaynaklarından bilgi edinmektir. 
Madenler ve enerji kaynakları konusunda da bir 
jeoloji mühendisi birincil bir bilgi kaynağıdır. 

Cevap: A 

67. İşbirlikli öğrenme kuramının temel özellikleri dik-
kate alınarak seçenekler incelenecek olursa; 

 A) Öğrencilere liderlik becerisi kazandırılmaz, 
GELİŞTİRİLİR. YANLIŞ 

 B) Öğrencilerin daha etkili öğrenmeleri amacıyla 
klasik oturma düzeni değil; KÜME OTURMA 
DÜZENİ kullanılır. YANLIŞ 

 C) İşbirlikli öğrenme yaklaşımında görevlendiri-
len tek bir lider yoktur; çünkü liderlik grup üye-
leri arasında PAYLAŞILIR. YANLIŞ 

 D) İşbirlikli öğrenme gruplarını öğretmen ve 
öğrenciler birlikte belirlemez, grupların oluşu-
munda sadece öğretmen görevlidir. YANLIŞ 

 E) İşbirlikli öğrenme sürecinde öğrencilerin öz 
saygı, öz yeterlik ve benlik kavramının gelişimine 
katkı sağlanır. DOĞRU 

Cevap: E 
 
 
 
 
68. Soruda verilen resim öğretmeninin vitray çalış-

ması yaptırması psiko-motor becerilerin gelişti-
rilmesiyle ilgili bir etkinliktir. Daha çok beceri 
(psiko-motor) davranışların, insan ilişkilerinin, ah-
lak ve görgü kurallarının, karmaşık bazı olayların 
gösterilerek öğrenilmesine dönük bir yöntem olan 
gösterip-yaptırma yönteminin en etkili yönü, bir 
becerinin ustaca ve en uygun şekilde nasıl yapı-
labileceğinin öğretilmesidir. Bu nedenle psiko-
motor becerilerin öğretilmesinde en etkili 
yöntem gösterip yaptırmadır. 

Cevap: B  
 
 
 
 
69. Çoklu zekâ kuramına göre; tabloda verilen boş-

luklar incelenecek olursa: 
 I- Akran öğretimi, işbirlikli öğrenme gibi etkinlik-

ler öğrencilerin grup çalışmalarıyla bir arada öğ-
renmelerini sağlamaktadır. Psikologlar ise em-
pati becerisini kullanarak bireylerle etkili iletişim 
kurabilmektedir. Tüm bu ifadelerin desteklediği 
zekâ alanı ise sosyal-kişiler arası zekâdır. 
II- Görsel zekâ alanının gelişimine katkı sağla-
yacak etkinlikler sorulmaktadır. Bu etkinlikler; 
görsel sunumlar, sanat etkinlikleri, zihinde canlan-
dırma, görsel düşünme, resim okuma çalışmaları, 
grafik ve harita etkinlikleri, üç boyutlu maket ve mo-
del çalışmaları, yön bulma etkinlikleri vb… 
III- Dilsel zekâ alanına ilişkin meslek dalları so-
rulmaktadır. Bu alandaki meslek dalları ise; Ya-
zar, Şair, Öğretmen, Editör, Gazeteci, Politikacı, 
Avukat, Hatip, Haber Spikeri vb…  

Cevap: C 
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70. Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerirli-
nin geliştirilmesinde kullanılan, öğrencilerin ilgi 
duyduğu konularda ya da üzerinde anlaşamadık-
ları konuların öğretiminde etkili olan akvaryum 
tekniğinde; sınıfın uygun bir yerine çember çizilir 
ve ortasına bir sandalye konulur. Belirlenen ko-
nuyla ilgili düşüncelerini ve yorumlarını açıkla-
mak isteyen öğrenciler çemberdeki sandalyeye 
oturur ve konuşur. Diğer öğrenciler gözlemci, 
dinleyici ve konuşmacıya dönüt verirler. Gözlem-
ci ve dinleyiciler konuşmazlar ve görüşler eleşti-
rilmez. Son aşamada özet ve değerlendirme ya-
pılır ve sonuca ulaşılır. 

Cevap: D 
 

71. Anlatım yönteminin etkisini artıran yollar: 
• Sunum iyi planlanmalı, 
• Konular bütünden parçalara bölünerek veril-

meli, 
• Ön bilgiler harekete geçirilmeli, 
• Materyal ve araç-gereç kullanılmalı,  
• Konuların anlaşılması için bol örnek kullanıl-

malı, 
• Kavram haritalarına yer verilmeli, 
• Farklı yöntem ve tekniklerle desteklenmeli 

(soru-cevap, gösteri, tartışma gibi…),  
• Beden dili, jest ve mimikler etkili kullanılmalı, 
• Etkili bir ses tonuna yer verilmeli, 
• Dersin sonunda konu özetlenmelidir. 
Soruda Deniz öğretmenin derslerinde monoton 
değil; değişebilen bir ses tonu kullanması anlatım 
yönteminin etkisini artırır. Bu nedenle Öznur öğ-
retmene vereceği en uygun cevap: “Öğrencilerin 
öğrenebilmesi için etkili bir ses tonu kullanmaya 
çalışıyorum.” olacaktır. 

Cevap: A 
 
 

72. Eleştirel düşünme, kuşku temelli sorgulayıcı bir 
yaklaşımla konulara bakma, yorum yapma ve ka-
rar verme becerisidir. Birey karşılaştırma ve de-
ğerlendirme yaparak bir durumun doğru ya da 
yanlış yönlerini belirler ve karar vererek bir sonu-
ca ulaşır. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma, ayrıntı-
larda benzerlik ve farklılıkları yakalama, çeşitli 
kriterleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgi-
lerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini belirleme, 
analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çı-
karımda bulunma ve tutarsızlık belirleme gibi alt 
becerileri içerir. Soruda verilen Türkçe öğret-
meninin; öğrencilerinden şiir türünün ana 
özelliklerini temel alarak iki şairin şiirlerini 
karşılaştırmalarını, şiirler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları ortaya koyarak değerlendirme 
yapmalarını istemesi eleştirel düşünme bece-
risini geliştirmeye yönelik bir etkinliktir. 

Cevap: B 

73. Örnek olay, öğrencinin yakın çevresiyle ilişkilen-
direbileceği örnek olaylar geliştirerek olayın içeri-
sindeki sorunun nedenlerini ortaya çıkarıp, o so-
runa ilişkin çözüm önerilerinin sınıf ortamında 
tartışılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. En 
önemli faydası; öğrencilere bildiklerini ve kavra-
dıklarını gerçek duruma uyarlama fırsatı verme-
sidir. 
Bu yöntemde kullanılan örnek olaylarda bulun-
ması gereken temel özellikler; 
• Dersin hedeflerine uygun olma 
• Öğrencilerin gelişim düzeyleri uygun olma 
• Problem durumuna farklı çözüm yolları üreti-

lebilecek nitelikte olma 
• Açık,  net ve anlaşılır olma 
• Günlük yaşamla ilişkili olma 
• Sözel ve görsel araçlarla sunulabilir olma 
Ancak B seçeneğinde verilen problem durumu-
nun gerçek ortamında çözülmesini sağlama ifa-
desi örnek olay yöntemi için yanlış olacaktır. 
Çünkü örnek olaylar gerçek ortamında değil; 
sözel ve görsel araçlarla sunularak sınıf or-
tamında tartışılarak çözüme kavuşturulur. 

Cevap: B 
 
 
74. I.  Bilimsel bir olayı kanıtlamak amacıyla kullanı-

lır. DOĞRU 
II.  Deneyi öğretmen yaptıktan sonra sınıftan bir 

öğrencisine yaptırmalıdır. YANLIŞ 
Çünkü, deneyi öğretmen yaptıktan sonra, 
mutlaka tüm öğrenciler yapmalı ve bilimsel 
süreç ile ulaşılacak sonuçlar tartışılarak bu-
lunmalıdır. 
III. Öğrencilerin deney sonucuna ulaşmalarında 

öğretmenler rehber olmalıdır. DOĞRU 
IV. Sentez basamağındaki kazanımların gerçek-

leştirilmesini sağlar. YANLIŞ  
Çünkü deney yöntemi, daha çok uygulama 
basamağındaki hedeflerin kazandırılmasını 
sağlar. 

Cevap: C 
 
 
75. Beyin fırtınası; bir konuya ilişkin çözüm yolları 

geliştirmek, karar vermek, hayal gücünü kullana-
rak yaratıcı fikirler üretmek amacıyla kullanılan 
bir öğretim tekniğidir. Fikir üretme ve değerlen-
dirme olmak üzere iki temel aşamadan meydana 
gelmektedir.  

 Fikirlerin Üretilmesi 
• Amaç ve konu belirlenir. 
• Süre belirlenir, zaman kısıtlanır (5-15 dakika). 
• Etkin katılım sağlanır. 
• Fikirler alınır ama doğru, yanlış, kurallara uy-

gun ya da değil, mantıklı, mantıksız gibi ifa-
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deler kullanılmaz. Düşünceler eleştirilmez, 
yönlendirilmez ve yargılanmaz. 

• Üretilen fikirlerin niteliği değil, niceliği önemli-
dir. Çok sayıda fikir üretilmesi sağlanır.   

• Bu fikirler tahtaya ya da renkli kartonlara not 
edilir. 

Fikir üretme aşamasında; öğrencilerin akılla-
rına gelen doğru-yanlış, mantıklı-mantıksız 
bütün fikirleri açıklamaları istenir. Bu aşama-
da öğretmenin öğrencilerin ürettiği fikirlere 
yorum yapması, fikirlerin doğruluğuna ve 
yanlışlığına dikkat ettiğini gösterir. Bu durum 
da beyin fırtınasının amacına uygun kullanıl-
madığını gösterir. 

Cevap: C 
 
 
 
76. Öğrencilerin problem çözme (bilimsel yöntem) 

becerilerini kullanarak ve geliştirerek öğrenmenin 
sağlandığı öğrenme yolu olan araştırma incele-
me stratejisinde; 
• Öğrenci süreçte tamamen aktif bir şekilde 

günlük yaşamda karşılaşabileceği problemle-
re yönelik çözümler üretirken bağımsız dü-
şünme alışkanlığı kazanır. 

• Öğrenciler öğrendikleri konuları değişik du-
rumlarda denedikleri ve üst düzey zihinsel 
becerilerini kullandıkları için çok yönlü dü-
şünmeyi geliştirir. 

• Öğrenme sürecinde öğrenciler yaparak ya-
şayarak öğrendikleri için ilgi ve motivasyonu 
artırır. 

• Bilimsel süreç basamaklarını kullanarak soru-
lara çözüm üreten bireyler, bilgilerin düzen-
lenmesinden, yorumlanmasından ve değer-
lendirilmesinden sorumludur. 

• Ancak öğrenmelerin zihinde aktif soyutlan-
ması söz konusu değildir; çünkü öğrencilerin 
günlük yaşamda araştırma ve inceleme yap-
malarıyla bilgiler zihinde daha çok somutlaş-
tırılır. 

Cevap: D 
 
 
 
 
77. Yaratıcı düşünme: Bireyin; yeni, farklı, orijinal, 

özgün, kendine özgü, alternatif düşünce ve ürün-
ler ortaya koymasıdır. Daha önce düşünülmemiş 
ya da bulunmamış tasarı, fikir ve eylemi ortaya 
koyma sürecidir. 
İşleve takılma: Nesneleri belli işlevlerinin dışın-
da kullanmada görülen zorlanmalardır. Örneğin; 
soruda verilen vidayı sıkmak için kullanılan araç-
gereç tornavidadır. Otomobil tamircisi tornavida 
bulamadığında vidayı nasıl sıkıştıracağına ilişkin 

yeni ve farklı bir bilgi üretmemektedir; çünkü tor-
navidanın işlevine takılmaktadır. Bu durum, onun 
yaratıcılığını engellemektedir. 
Bununla birlikte; yaratıcı düşünmeyi engelleyen 
faktörler ise;  

• Bireyin kendine güvensizliği, eleştirilme kor-
kusu, mükemmeliyetçiliği ve hata yapma kor-
kusu, 

• Cesareti kıran, dogmatik ve katı bir sınıf or-
tamı, 

• Toplumsal değerlerin ortaya çıkardığı engel-
ler, 

• Geçmiş yaşantımızdaki alışkanlıklarımızdır. 
Cevap: D 

 
  
 
 
78. Altı şapkalı düşünme tekniği; değişik konularda 

farklı düşünmeyi, sistematik düşünmeyi ve böy-
lece doğru kararlar vermeyi öğretmek için kulla-
nılır. Eleştirel ve çok yönlü (farklı) düşünmeyi, ya-
ratıcılığı, analitik düşünceyi ve empati yeteneğini 
geliştirir. Öğrenci, bir olay ya da olgunun tek yö-
nünün olduğunu değil; birçok (farklı) yönünün ol-
duğunu anlar. Böylece olaylara çok yönlü bir ba-
kış açısıyla yaklaşabilir. Soruda verilen sınıf öğ-
retmeni “Her şeye farklı bir açıdan bakmayı de-
neyin. Çiçek bakışı, karınca bakışı ve kuş bakı-
şıyla varlıkları görmeye çalışın. Çiçek bakışıyla 
görebilmek için yere uzanıp yukarı bakabilirsiniz. 
Karınca bakışı için burnunuzu yere yaklaştırıp 
çevreye öyle bakabilirsiniz. Kuş bakışı için, bir 
taşın, basamağın ya da yüksek başka bir şeyin 
üzerine çıkıp aşağı bakmayı deneyebilirsiniz.” di-
yerek öğrencilerin olaylara farklı açıklardan ba-
kabilmelerini vurgulamaktadır. Bu nedenle doğru 
cevap altı şapkalı düşünme tekniğidir. 

Cevap: E 
 
 
 
 

79. Rol Oynama / Rol Yapma: Rol yapma, öğrenci-
nin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişili-
ğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretim 
tekniğidir. Öğrencinin iyi rol yapabilmesi için ya-
ratıcı düşünme önemlidir. Öğrenciler oynayacak-
ları role uygun bir karaktere bürünerek empati 
yaşarlar ve canlandırma yaparak öğrenirler. Rol 
yapmada birey başkasının rolüne girerek kendi 
duygu ve düşüncelerini oynar. Roller önceden 
dağıtılır ve bireyler bu rolleri oynarlar. Öğrenci 
kendisini başka birisinin yerine koyar (empati), 
duygu, sezgi, sempati, öfke ve sevgi gibi özellik-
ler yaşar. 
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Soruda verilen öğretim uygulamasında öğret-
men, öğrencilerinin okul giriş çıkışlarında karşı-
dan karşıya doğru şekilde geçebilmelerini öğret-
meyi amaçlamaktadır. Bu amaçla sınıftan öğ-
rencilerine konuya uygun görevler vererek 
öğrencilerin belirlenen bir olayı canlandırarak 
öğrenmelerini sağlamıştır. Dolayısıyla süreçte 
rol oynama tekniğinden yararlanılmıştır. 

Cevap: E 
 
 
 
 
 
80. Soruda verilen seçenekler öğretim stratejilerine 

göre incelenecek olursa; 
• Öğrenmeler temel kavramlar etrafında dü-

zenlenir. (Sunuş yoluyla öğretim stratejisi) 
• Bilgiye araştırma-inceleme ve problem çöz-

me yoluyla ulaşılır. (Araştırma - inceleme 
yoluyla öğretim stratejisi) 

• İlke, kavram ve genellemelere öğrenci ulaşır. 
(Buluş yoluyla öğrenme stratejisi) 

• Tümevarım yaklaşımına yer verilir. (Buluş 
yoluyla öğretim stratejisi ve Araştırma- 
inceleme yoluyla öğretim stratejisi) 

• Yansıtıcı düşünme becerisi kullanılır. (Buluş 
yoluyla öğretim stratejisi ve Araştırma- in-
celeme yoluyla öğretim stratejisi) 

Cevap: A 
 
 
 
 
 
 
81. Problem çözme yönteminde aşağıdaki basamak-

lar kullanılır: 
 Problemin farkına varma ve problem sınırla-

ma 
 Problemle ilgili kaynakları tarama ve bilgi top-

lama 
 Hipotezler (denenceler) kurma 
 Hipotezlerle ilgili veri toplama araçlarını ha-

zırlama, verileri toplama ve analiz etme 
 Denenceleri (hipotezleri) test etme 
 Çözüme ulaşma 

Soruda verilen doktora öğrencisi, araştırma ko-
nusunun sınırlarını belirlemiş, konuyu problem 
cümlesi olarak ifade etmiş (1. basamak), daha 
önce bu konuda yapılan araştırmalar ve çalışma-
larla ilgili yayınları incelemiş (2. basamak) tir. 
Doktora öğrencisinin bilimsel süreç basamak-
larına göre; yapması gereken ilk çalışma 
problemle ilgili hipotezleri kurmaktır. 

Cevap: D  
 

82. Kolb’a göre; bireyler bilgiyi hissederek veya dü-
şünerek algılar, izleyerek ve yaparak işlerler. Öğ-
renme biçimleri dört türlüdür. Bunlar: 
• Somut yaşantı: Öğrenciler önyargı oluştur-

maksızın yeni yaşantılara açık olmalıdır. Öğ-
renme hissederek, sezerek ve dokunarak 
oluşur. 

• Yansıtıcı gözlem: Öğrenen yaşantılarını çok 
boyutlu gözlemleyebilmeli ve yaşama aktara-
bilmelidir (yansıtabilmelidir.) Öğrenme izleye-
rek (gözlem) oluşur. 

• Soyut kavramsallaştırma: Öğrenme gözle-
nilenlerin mantıksal olarak sağlam kuramlara 
dayalı olarak oluşturulan kavramlara dayan-
malıdır. 

• Aktif yaşantı: Problem çözerek, etkinlikte 
bulunarak, karar vererek bilgiyi oluştur-
malıdır. Öğrenme yaparak - yaşayarak olu-
şur. 

Cevap: E  
 
 
 
 
 
 
83. Sınıf içi etkileşimde uygun olmayan rol modelleri 

aşağıda verilmiştir: 
• Sunan Öğretmen: Konuyu sözel olarak anla-

tırlar, dönüt almak önemsizdir. 
• Etkisiz Öğretmen: Bu rol modelindeki öğ-

retmenler genellikle konuları açıklamada 
öğrencinin anlayacağı uygun dili bulamaz-
lar. Teknik dil kullanırlar. Açıklama ve uy-
gun örnekler vermede tıkanırlar. 

• Hızlı ya da Yavaş Mesaj Veren Öğretmen: 
Bu rol modelindeki öğretmenler öyle hızlı ya 
da yavaş mesaj verirler ki öğrencilerin mesajı 
izleme ve anlama şansı yoktur ya da dikkatini 
toplayamaz.  

• Hazırlıksız Öğretmen: Sözcüklere boğacak 
ölçüde uzun sözel açıklamalar yaparlar. 
İlgili hazırlıkları, dersi nasıl vereceklerine 
ilişkin bir öğretim planları ve derste kul-
lanmaları gereken öğretim materyalleri 
yoktur.  

• Bağıran Öğretmen: Ses tonunu kullanmada 
sorunu vardır ve yüksek ses kullandıkları 
zaman daha etkili olacaklarını düşünürler. 

• Sunamayan Öğretmen: Öğretim konusunda 
yeterli bilgileri vardır ancak öğrencilere suna-
cakları bilgileri ifade etmede becerileri zayıf-
tır.  

Bu nedenle soruda verilen, 
İlyas öğretmen: Etkisiz rol modelinde, 
Fatih öğretmen: Hazırlıksız rol modelindedir. 

Cevap: B 
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84. Öğretmenin eğitim - öğretim lideri olarak görevle-
ri: 
• Güven verici ortam oluşturma, 
• Olumlu davranışları yaparak örnek olma, 
• Uygun öğrenme çevresini oluşturma ve yapı-

landırma, 
• Öğrenmeye güdüleme, 
• Öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltme, 
• Öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini uygu-

lama, 
• Öğrenciler ile etkileşime açık olma, 
• Öğrenciler arasında işbirlikli çalışma teknikle-

rini geliştirme, 
• İletişim becerilerini geliştirme, 
• Öğrencilerin özgüvenini geliştirmedir. 
Sınıf yönetiminin en önemli öğesi olan öğretme-
nin yukarıda verilen liderlik görevleri, tamamen 
öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde göster-
miş olduğu davranış örüntüleriyle ilişkilidir. Çün-
kü öğretmenler göstermiş oldukları davranışlarla 
sürece yön verirler. 

Cevap: D 
 
85. Birim ölçme aracının en küçük parçasıdır. İki 

türlüdür: 
• Gerçek (doğal) birim 
• Tanımlanmış (yapay) birim   
Tanımlanmış birimler değişkenin ne kadarlık mik-
tarına bir (1) birim denileceği uzmanlarca tanım-
lanmış birimlerdir. Birimler fiziksel olarak fark edi-
lemiyor ve belli bir büyüklük birimi olarak kabul 
ediliyorsa tanımlanmış birim olarak ifade edilir. 
Seçeneklerde TL, puan, saat ve tarih birimlerinde 
ne kadarlık kısma bir birim denileceği uzmanlar 
tarafından belirlenmiştir; ancak E seçeneğinde 
(tane) ifadesinin bir uzman tarafından belirlen-
mesi olayı yoktur. 18 tane tarihi yapı saymaya 
dayalıdır. Dolayısıyla birim doğaldır. 

Cevap E 
 
86. Eğitim bilimlerinde meydana gelen çağdaş dü-

şünceye dayalı hızlı değişimler sonucunda öğ-
renme - öğretme sürecinde öğrenmenin yeri ve 
önemi giderek ön plana çıkmaktadır. Öğrenme-
nin ön plana çıkmasıyla öğrenci, bilginin pasif 
alıcısı değil, bilginin oluşturucusu ve yaşama 
transferini sağlayıcısıdır. Aynı zamanda birey bil-
giyi oluşturmada, keşfetmede ve kullanmada ak-
tif durumda kabul edilmektedir. Dolayısıyla öğ-
rencilerin bu performansı gösterebilmesi için öğ-
rencilerin ilgi ve yeteneklerinin süreçteki gelişimi-
ne, kişilik özelliklerine ve düşünme becerilerine 
önem verilmesi gerekmektedir. Bu ifade öğretme 
kavramının yerine öğrenme kavramının önem 
kazanmış olması ile ifade edilebilir. 

Cevap C 
 

87. A seçeneğinde, bir ilin rakımını bulmak istediğin-
de deniz seviyesini 0(sıfır) kabul ederek yüksek-
liği belirlenir. Dolayısıyla bu sıfır izafidir ki sadece 
eşit aralıklı ölçeklerle elde edilebilir.  

B seçeneğinde yolculuğun kaç saat sürdüğünü 
bulmak eşit oranlı ölçekle yapılan ölçümlere ör-
nektir. Yolculuk 0 saat sürdü denildiğinde hiç yol-
culuk olmadığı anlamına gelir ve doğal sıfır kul-
lanılmıştır.  

Sorunun D seçeneğinde öğretmenleri branşları-
na göre ayırarak sınıflama ölçeği kullanılmış-
tır(Türkçe, matematik, İngilizce öğretmenleri gi-
bi). Dolayısıyla sınıflama ölçeğine örnektir.  

E seçeneğinde verilen bilişsel performansı puan-
lama eşit aralıklı ölçekle ölçülebilir. Çünkü eği-
timde yapılan ölçmelerin hepsi eşit aralıklı ölçek-
lerle yapılır. 

Ancak C seçeneğinde yer alan binalara numara 
verme adlandırma mantığıyla yapılan ölçmelere 
örnektir. Binalara verdiğimiz numaraların sayısal 
olarak bir değeri olmadığı gibi, binaların küçük ve 
büyük olduğunu bu numaralardan anlayamayız. 
Dolayısıyla binalara numara verme sınıflama öl-
çeğine örnektir. 

Cevap C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. Sabit hatalarda hata miktarı ölçümden ölçüme, 

ölçmeciden ölçmeciye değişmez; sistematik ha-
talarda ise hata miktarı ölçümde ölçüme belli 
oranda(bir kurala göre) artar ya da azalır. Tesa-
düfî hatalarda ise hatalar rasgele karışmaktadır, 
miktar ve kaynak kesin olarak bilinmez. 
Soruyu incelediğimizde fakültedeki sınav gözet-
meninin kelimeyi yanlış söylemesi sonucunda 
bütün öğrencilerin etkilenip etkilenmediği hakkın-
da net bir bilgiye sahip olunamamakla birlikte sı-
nav sırasında sorunun birkaç farklı yerde öğren-
cilerin karşısına çıkması ölçme hatası miktarının 
aynı olmaması sonucunu doğurur. Bu yanlış an-
laşılmada öğrencilerin bir kısmı soruyu hiç ce-
vaplayamamış, bazıları yanlış cevaplamış, bazı-
ları bir kısmını cevaplamış, bazıları da doğru ce-
vaplamış olabilir. Dolayısıyla bazı öğrencilerin 
değişik miktarlarda etkilendiği hata türü sistema-
tik hataya örnektir. Bununla birlikte bir ölçme iş-
leminde sabit hatalar tekrarlandığında sistematik 
hataya dönüşür. 

Cevap A 
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89. Mutlak değerlendirmede belirli hedefleri gerçek-
leştirme düzeyine, puan sınırına içerik (konu ala-
nı) sınırına ve belirli ölçütleri karşılama düzeyi 
belirlenir. Bağıl değerlendirme ise gruba bağlı bir 
değerlendirmedir. Grup içindeki bireylerin, grup 
içindeki başarılarının karşılaştırılmasına dayalı-
dır. 
Seçenekler incelendiğinde A,B,C,D seçenekle-
rinde grup içinde diğer bireylerle ve diğer gruplar-
la yarışma işlemi vardır. Ancak E seçeneğinde 
belirli kuponu toplayan hedefine ulaşabileceği 
için bir yarışma ya da bir gruba bağlılık söz ko-
nusu değil; 30 kupon gibi bir ölçüt konulmuştur. 
Dolayısıyla mutlak değerlendirmedir. 

Cevap E 
 
 
 
90. Performans değerlendirmede bilişsel,duyusal ve  

devinimsel becerilerin bütün olarak ölçümü ger-
çekleştirilir. Seçenekleri incelediğimizde B,C,D 
ve E seçeneklerinde bilişsel ve daha çok alt dü-
zey becerileri ölçen işlemler varken A seçene-
ğinde kompleks bir davranışı ölçen ve üst düzey 
beceri gerektiren işlemi gerçekleştirmek söz ko-
nusudur. 

Cevap A 
 
 
 
91. Çağdaş eğitim anlayışı öğrencilerin etkin yaşantı-

ları ile öznel bilgilerini oluşturmalarına ve otantik 
(uygulama) becerilerini geliştirmeye dayanır. Bu-
na göre öğrenci ürettiği bilgilerini günlük yaşamı-
na aktaracak ve farklı niteliklerdeki problemlerini 
çözümleyebilecektir. Bu süreçte öğrencinin geli-
şimini izlemede ise portfolyo değerlendirme kul-
lanılır. Portfolyo değerlendirmenin birçok işlevi 
bulunmaktadır. Fakat temel işlevi çağdaş eğitim 
anlayışına uygun olarak yaşam becerilerini geliş-
tirmektir.  

Cevap E 
 
 
 

92. Dereceleme ölçekleri özellikle ürünün ölçülme-
sinde daha uygundur. Ürünün ölçülmesinde de-
recelendirmeye gidilir. Bireylerin ya da nesnelerin 
herhangi bir özelliğini direk olarak ölçmek için 
herhangi bir araç yoksa, bu özelliklerin bireylerde 
ya da nesnelerde bulunuş miktarını (derecesini) 
tanımlamak ya da belirlemek için dereceleme öl-
çekleri kullanılır. Dereceleme ölçekleri ile öğren-
cinin ölçülen özellikleri ilgilendiren performansı 
farklı düzeylerde tanımlanır ve performansın ne 
dereceye kadar ölçütlere uygunluğunu belirler.  

Cevap B 

93. Geçerlik, ölçme aracının amaca hizmet etme 
derecesidir. Güvenirlik ise ölçme araçlarının ka-
rarlılığı(aynı sonuçlar vermesi), tutarlığı, duyarlığı 
(tesadüfî hatalardan arınıklığı) demektir.  
Üstün zekâlı çocuklar seçilmek isteyen bir okul 
zekâ düzeyi yüksek öğrencileri okula seçebiliyor-
sa amacına ulaşmış dolayısıyla geçerli bir ölçüm 
yapmış demektir. Buradan yola çıkarak A seçe-
neği bu durumu açıklamak için bir gerekçe olarak 
kullanılabilir. 
Sınavın uygun ortamlarda ve koşullarda yapıl-
ması öncelikle güvenirlik ile ilgilidir. Dolayısıyla B 
seçeneği de uzmanın görüşünü destekler nitelik-
tedir.  
D seçeneğinde verildiği gibi sınav bir kez uygu-
landığında yine aynı öğrenciler seçilebiliyorsa sı-
navın kararlı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla 
güvenilir bir ölçmedir.  
E seçeneğinde denildiği gibi yapılan sınav zekâ-
nın temel işlevlerini tüm yönleriyle yansıtabiliyor-
sa kapsam geçerliği yüksektir.  
C seçeneğinde verilen sınavın öğrencilerin oku-
lun tüm kurallarına uyacak yapıda olup olmadığı-
nı bulmak geçerlik ve güvenirlik açısından bir an-
lam ifade etmez. 

Cevap C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94. Güvenirlik, ölçme araçlarının kararlılığı (aynı so-

nuçlar vermesi), tutarlığı, duyarlığı(tesadüfî hata-
lardan arınıklığı) demektir.  
Testteki soru sayısını arttırmak duyarlılığı arttıra-
cağından güvenirlik artar. Güvenilir bir sınavda 
sorular öğrencilerin düzeyine göre hazırlanmalı-
dır. Güvenirliği artırmak isteyen bir öğretmen sı-
nav sorularını kolaydan zora doğru ayarlamalıdır. 
Soruların birbiriyle uyumunu sağlamak, tutarlığı 
sağlamak anlamına gelmektedir ki dolayısıyla 
güvenirlik artar. Ancak, sınavın kapsamını geniş 
tutmak heterojen bir yapı sağlar ve geçerliği arttı-
rırken güvenirliği düşürür. 
Bir ölçme işlemi mükemmel( en üst) düzeyde ge-
çerli ve güvenilir olmayabilir. Ölçme aracına ge-
çerliği artırmak için farklı konu alanlarından hete-
rojen nitelikte yeni sorular katmak ölçme işlemi-
nin güvenirliğini düşürebilir ya da sınırlandırabilir. 

Cevap C 
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95. Yapı geçerliği, bir testin veya ölçme işleminin 
teorik bir yapıyı ölçüp ölçmediğinin belirlenmesi-
dir. Başka bir ifadeyle bir ölçme aracının teorik 
olarak ölçmek istediği yapıyı ölçmeye uygun olup 
olmadığına ilişkin kanıt toplama çalışmasıdır. An-
laşılacağı üzere yapı geçerliği çalışması genel 
olarak hem teori oluşturmada hem de teori test 
etmede kullanılabilir. Yapı geçerliği çalışmaların-
da bir grubun ve grupta yer alan bireylerin sahip 
olduğu teorik yapıyı (kişilik, yaratıcılık, ilgi, zekâ, 
tutum) belirlemeye çalışılır.  
Diğer bir ifadeyle ölçme aracındaki sorular ara-
sındaki uyumu ifade eder. Ölçme aracında yer 
alan her bir maddenin tüm maddeler ile bütünlük 
içerisinde olması demektir. Soru kökünde de bu 
bütünlüğe vurgu yapılmaktadır. 

Cevap E 
 
 
 
 
 
 
96. Öğrenilen bilgi ve becerileri transfer edilmesine 

yönelik soru soran bir öğretmen üst düzey bece-
rileri ölçme istemiştir. Dolayısıyla amacı öğrenci-
leri düşündürmeye yöneltmek yani ezberden kur-
tarmaya çalışmaktır.  

Cevap C 
 
 
  
 
 
 
 
97. Güvenirliği yüksek olan bir maddenin ayırt edici-

lik indeksi yüksek ve orta güçlükte olması ge-
rekmektedir. IV. madde de ayırt edicilik 0.50 ile 
mükemmel düzeyde madde güçlük düzeyi ise 
0.48 ile orta güçlüktedir. Dolayısıyla güvenirliği 
en yüksek olan test IV. testtir. 

Cevap D 
 
 
 
 
 
 
 
98. Kolay bir sınav hazırlamak isteyen bir öğretme-

nin hazırlayacağı sorunun madde güçlük düzeyi 
1.00’a yakın ayırt ediciliği ise 0.30’dan yüksek 
olmalıdır. Bunu sağlayan madde V. maddedir( 
Pj= 0,80;  rjx=0.50). 

Cevap E 
 

99. Bir testin ayırt edicilik gücünü belirlemek için 
standart sapmaya ve aritmetik ortalamaya bak-
mak gerekmektedir. Standart sapma yükseldikçe 
öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirinden farklılaş-
mış (yani sınav bilen-bilmeyen öğrencileri birbi-
rinden ayırabilmiş) dolayısıyla sınavın ayırt edici-
lik gücü artmıştır.  

Bir dağılımın ayırt ediciliğinde aritmetik orta-
lamanın 50 puan civarında olması beklenir. Böy-
lece sınavın bilen-bilmeyen öğrencileri ayırt ettiği 
varsayılır. Aritmetik ortalamanın düşük çıkması 
(örneğin 20 puan) durumunda öğrencilerin çoğu-
nun başarısız, aritmetik ortalamanın yüksek çık-
ması 

(örneğin 80 puan) durumunda öğrencilerin 
çoğunun başarılı olduğu kabul edilir. Aritmetik or-
talamanın 50 puan civarında olması durumunda 
ise sınavın bilen-bilmeyen öğrenci ayrımını etkili 
yaptığı kabul edilir. 

Cevap A 
 
 

100. Testin ortalama güçlüğünü hesaplamak istersek 
aritmetik ortalamayı soru sayısına bölmek ge-
rekmektedir. Her sorudan alınacak puanı 1 kabul 
ederek inceleme yapıldığında bir sorunun zorluk 
düzeyi 0.00’a yaklaştıkça soru kolay, 1.00’e yak-
laştıkça soru zor kabul edilir. Buna göre;  
A= 0.88,  B= 0.66,  C= 0.78, D= 0.60,  E= 0.75 
olarak bulunmaktadır.  Buna bakarak elde edilen 
testlerde zorluk düzeyi 1,00’a en yakın olan 
Türkçe dersi öğrencilere en kolay gelmiştir.  

 
Cevap A 

 
 

101. Sürekli değişken iki değer arasında başka bir 
değer alırken süreksiz değişkenler ise iki değer 
arasında sınırlı sayıda değer alabilir veya hiç de-
ğer alamazlar ifadesine uygun olarak verilenleri 
incelediğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşırız. 

 

A) Yaş Kilo 

B) Ağırlık Uzunluk 

C) Din Okul Türü 

D) Medeni Durum Kişinin siyasi tercihi 

E) Zeka düzeyi Cinsiyet 

A) Sürekli Sürekli 

B) Sürekli Sürekli 

C) Süreksiz Süreksiz 

D) Süreksiz Süreksiz 

E) Süreksiz Süreksiz 
 

Buna göre sürekli- süreksiz örneklerinin doğ-
ru sıralandığı seçenek E’dir. 

Cevap E 
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102. Negatif korelasyonda korelasyon katsayısı -1’e 
yaklaşmış ve korelasyon düşüktür. Bu korelas-
yonda bir değişken artarken diğer değişkenin 
azaldığı görülür. A,B,C,E sorularında X değişkeni 
artarken Y değişkeni de artmaktayken D seçe-
neğinde verilen soruların homojenliği artarken 
geçerlik düşmektedir. Dolayısıyla negatif kore-
lasyon vardır. 

Cevap D 
 
 
103. Sosyal beceri eğitimleri davranışçı ve bilişsel 

yaklaşımlar ölçüt alınarak hazırlanır. Bilişsel yak-
laşımda bilişsel senaryo yetersizliğinden söz edi-
lir ve buna yönelik etkinlikler düzenlenir. Davra-
nışçı yaklaşım ise, sosyal beceri eksikliğini, uy-
gun davranışın kazanılmamış olmasıyla açıklar. 
Davranışçı yaklaşıma göre hazırlanan sosyal be-
ceri eğitimi programında bireyin modelden gözle-
yerek öğrenmesi sağlanır. Bu noktada akran öğ-
reticiliği bir yöntem olarak kullanılır. Burada sos-
yal becerileri düşük bir öğrenci, sosyal becerileri 
yüksek bir öğrenci ile eşleştirilerek ondan uygun 
davranışı öğrenmesi sağlanmaya çalışılır. Soru-
da buna uygun bir açıklama ve uygulama sorul-
maktadır.  

Cevap A 
 
 
104. Rehberlik faaliyetleri çerçevesinde yürütülen 

hizmetler, doğrudan öğrenciye yönelik olanlar ve 
doğrudan öğrenciye yönelik olmayanlar olmak 
üzere ikiye ayrılırlar. Seçeneklerde yer alan mü-
şavirlik (konsültasyon), araştırma değerlendirme 
ve tamamlayıcı rehberlik çalışmaları, doğrudan 
öğrenciye yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin 
daha etkili olmasını sağlamak amacıyla, öğrenci-
ye dolaylı olarak sunulan hizmetler kapsamına 
girmektedir. Şöyle ki;  
Müşavirlik (konsültasyon) öğrenciye sunulan 
rehberlik hizmetlerinin niteliğini artıran çalışma-
lardır. Okuldaki öğretmen, yönetici, veli ve öğ-
renci ile ilgisi olan herkesin ortak bir rehberlik an-
layışı kazanmasını ve bu alanda bilgi ve becerile-
rini artırmasını hedefler. Araştırma değerlen-
dirme; okullarda uygulanan rehberlik hizmetleri-
nin ne derece etkili olduğunun araştırılmasını,  
aksayan yönlerini ve bu aksayan yönlerle ilgili 
düzeltmelerin yapılmasını, yeni gelişmelerin 
programa eklenmesini içeren çalışmalardır.   
Tamamlayıcı rehberlik hizmetleri eğitim - öğre-
tim hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Eğitim ku-
rumlarında istenilen kaliteye ulaşmak amacıyla 
öğretmenlerin rehberlik bilgi ve becerileri ile dona-
tılarak, öğretim etkinliklerinin rehberlik hizmetle-
riyle birlikte sürdürülmesi tamamlayıcılıktır.  
NOT: Doğrudan öğrenciye yönelik olmayan ama 
onun için yürütülen hizmetlerin etkililiğini artırma-

yı amaçlayan diğer hizmetler şunlardır: Prog-
ram/plan hazırlama, çevre ve veli ilişkiler. Bunla-
rın dışında yürütülen diğer rehberlik hizmetleri 
doğrudan öğrenciye yöneliktir.  

Cevap: D 
 
 
105. ‘Kime göre ben neyim?’ tekniği: ‘Kimdir bu?’ 

tekniğine benzer. Ancak ‘kimdir bu?’ tekniğinden 
farklı olarak birey başkaları tarafından nasıl biri 
olarak algılandığını kendisi değerlendirir. Birey, 
kime göre (anne-baba, öğretmenler, arkadaşlar, 
kendisi) kendisinin nasıl biri olarak algılandığını 
düşünüyorsa formdaki ilgili boşluğa çarpı (X) işa-
reti koyar. Örneğin; birey formda yazan “düzenli 
olma” özelliği yönünden anne-babasının, öğret-
menlerinin ve arkadaşlarının kendisini nasıl biri 
olarak gördüklerini değerlendirerek formda işa-
retleme yapar. Buna göre sorunun doğru cevabı, 
(B) seçeneği olmalıdır. 
NOT:  
• Okulöncesi dönemdeki çocuk benmerkezci 

düşünür; bir olayı kendisi nasıl görüyorsa 
başkalarının da aynı şekilde gördüğünü zan-
neder. Başkalarının bir bakış açısı olabilece-
ğini anlayamaz. Buna göre ‘kime göre ben 
neyim?’ tekniği bu dönemdeki çocuklara uy-
gulanmaz. 

• ‘Kime göre ben neyim?’ tekniği gözleme da-
yalı bir teknik olmadığı gibi, drama ve oyun 
tekniklerinden biri de değildir. Buna göre, bi-
reyi bir grubun içerisinde aktif olarak çeşitli 
roller oynarken gözleme imkânı vermez. 

Cevap: B 
 
 
106. Ben dili; kişinin başkası ile ilgili duygu, düşünce 

ve beklentilerini onu tehdit etmeden, suçlamadan 
ve eleştirmeden ifade etmesidir. Bu durum bire-
yin hatasını anlamasına ve özsaygısını geliştir-
mesine yardımcı olur. Etkili bir sonuç alınabilme-
si için sırayla aşağıdaki aşamalar uygulanmalıdır:  
• Olumlu ya da olumsuz duygular yaşamamıza 

neden olan kişiye, davranışı ve bizi kaygılan-
dıran durum tanıtılmalıdır.  

• Tanımı yapılan davranışın kişi üzerindeki so-
mut etkisi belirtilmeli; duygular dile getirilme-
lidir.  

Soruda Mehmet, resmi kendisinin çizdiğine inan-
mayan öğretmenine “Resmi ben çizdiğim için ba-
na inanılmamış olması, kendimi haksızlığa uğra-
mış hissetmeme neden oldu.” diyerek öğretme-
ninin onu üzen davranışını tanımlamış, bu dav-
ranışın kendisi üzerindeki etkisini belirtmiş ve 
duygusunu ifade etmiştir. Buna göre Mehmet bu 
ifade ile ‘ben dili’ni kullanmıştır.  

Cevap: C 
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107. Müşavirlik (konsültasyon) öğrenciye sunulan reh-
berlik hizmetlerinin niteliğini artıran çalışmalardır. 
Okuldaki öğretmen, yönetici, veli ve öğrenci ile il-
gisi olan herkesin ortak bir rehberlik anlayışı ka-
zanmasını ve bu alanda bilgi ve becerilerini ar-
tırmasını hedefler. Buna göre soruda yer alan 
“Ev ortamının en uygun hale getirilmesi için nasıl 
bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin veliyi bilgi-
lendirmek” müşavirlik/konsültasyon hizmeti kap-
samındadır. 
Sorunun seçenekleri incelendiğinde; 
“A” seçeneğinde izleme, “B”, “C” ve “E” seçenek-
lerinde bilgi toplama ve yayma hizmetlerine yer 
verilmiştir. 

Cevap: D 
 
 
108. Yöneltme: Bireye ilgi ve yeteneklerine uygun al-

ternatiflerinin sunulması ve bu alternatifleri de-
ğerlendiren bireyin kendine uygun gerçekçi se-
çimler yapmasıdır. 
• Soruda Kamil’in yurt dışındaki lisans prog-

ramlarının birine devam etmek istediği; bu-
nun için de psikolojik danışmandan yardım 
istediği belirtilmektedir. Psikolojik danışman, 
Kamil’in ekonomik koşullarını ve başarı duru-
munu göz önünde bulundurarak yurt dışında-
ki eğitim olanakları ile ilgili bilgi vermiş ve Ka-
mil de alternatiflerini değerlendirerek kendi 
koşullarına uygun bir lisans programını tercih 
etmiştir. Buna göre, Kamil’e sunulan hizmet 
‘yöneltme’dir. 

Psikolojik danışma: Bireyin kendini daha iyi ta-
nıması, sorunlarının farkına varması, sorunlarıyla 
baş etme becerisi kazanması, kendisi için daha 
gerçekçi kararlar alabilmesi ve sağlıklı bir kişisel 
gelişim sürdürebilmesi amacıyla bireyle karşılıklı, 
yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir. 
• Soruda Serkan’ın kendi ilgi ve yeteneklerine 

uygun olmayan bir alanı ailesinin istekleri 
doğrultusunda seçmeye karar verdiği belirtil-
mektedir. Okul rehber öğretmeni (psikolojik 
danışman), Serkan’ın bu sorununun farkına 
varması ve kendine uygun gerçekçi bir karar 
alabilmesine yardım etmek amacıyla Ser-
kan’la yüz yüze bir dizi görüşme yapmıştır. 
Buna göre, Serkan’a sunulan hizmet ‘psikolo-
jik danışma’dır. 

NOT: Kamil’e ve Serkan’a sunulan hizmetler 
problem alanına göre mesleki rehberliğin kap-
samına girmektedir ancak sorunun B seçeneğin-
de Kamil’ e sunulan hizmet doğru olmasına kar-
şın Serkan’a sunulan hizmet yanlış verilmiştir; A 
seçeneğinde ise Serkan’a sunulan hizmet doğru 
olmasına karşın Kamil’e verilen hizmet yanlış ve-
rilmiştir.  

Cevap: C 
 

109. Öğrenme güçlüğü: Gösterilebilen herhangi bir 
fiziksel ya da nörolojik bozukluğa, yaygın geli-
şimsel bozukluğa, zihinsel geriliğe ya da eğitim 
olanaklarının yetersizliğine bağlı olmadan ortaya 
çıkan okul becerilerindeki yetersizlikler ‘öğrenme 
güçlüğü’ olarak tanımlanır. 
Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar; okuma, 
yazma, konuşma, dinleme, akıl yürütme ya da 
matematikte kazanılması beklenen becerilerde 
benzer yaş ve zihinsel kapasitedeki çocuklarla 
karşılaştırıldıklarında yetersizlik göstermektedir-
ler. 
• Soruda Türkçe öğretmeni Aynur Hanım’ın öğ-

rencilerinden Ahu’nun öğrenme güçlüğü ya-
şadığını düşündüğü ve nasıl bir davranış ser-
gilemesi gerektiği sorulmaktadır. Aynur Ha-
nım’ın, okulun rehber öğretmenini Ahu’nun 
bu durumundan haberdar etmesi rehberlik 
anlayışına uygun bir davranış olacaktır. Çün-
kü öğrenme güçlüklerine ev ödevlerini yap-
mada isteksizlik, okula gitmek istememe, dik-
kat eksikliği ve davranım sorunları eşlik ede-
bilir. Bu çocuklar okul başarılarındaki düşük-
lük nedeni ile öfke, engellenmişlik ve düşük 
benlik saygısı gibi sorunlar yaşayabilirler. 

• Ayrıca, Ahu’da Aynur Hanım’ın gerçekten dü-
şündüğü gibi bir öğrenme bozukluğu olup ol-
madığının belirlenmesi gerekir ki, bu konu bir 
branş öğretmeni olarak Aynur Hanım’ı aş-
maktadır. 

 Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Amerika’ya göç eden ve işsiz kalan göçmenleri 

uygun işe yerleştirmek amacıyla 1908 yılında 
Parsons tarafında kurulan Boston Meslek Bürosu 
ile ilk rehberlik çalışmaları başlamıştır. Burada bi-
reylerin özellikleri belirlenerek bu özelliklere uy-
gun iş seçimi yapmaları amaçlanmıştır. Bu çalış-
maların Parsons tarafından yürütülmesi nedeniy-
le model Parsonian model olarak adlandırılmıştır. 
Ayrıca bu model, mesleğe yöneltme ile eş an-
lamlı olarak da kullanılmaktadır.  

Cevap: A 
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111. Bireylerdeki mesleki gelişim süreci beş aşamada 
gerçekleşir:   
• Uyanış Ve Farkında Olma (5–12): Bu dö-

nemde çocuk, çevresindeki bireylerin mes-
lekleri olduğunu ve kendisini de bir mesleğe 
yönelmesi gerektiği ile ilgili farkında lığa ula-
şır.  

• II. Meslekleri Araştırma Ve Keşfetme (13-
15): Meslekleri ve özelliklerini araştırır ve in-
celer. 

• III. Karar Verme (16–18): Geleceği ile ilgili 
meslek tercihleri yapmaya başlar.  

• IV. Hazırlık (19–23): Kendine uygun mesle-
ğin gerektirdiği hazırlık ve eğitim sürecine gi-
rer ve kendisini geliştirmeye çalışır.  

• V. İşe Yerleşme (23 ve Üzeri): Mesleğini ic-
ra etmeye başlar.  

Soruda yer alan paragrafta Ahmet, seçtiği ve eği-
timini aldığı mesleği başarılı bir şekilde icra et-
meye başlamıştır. Bu nedenle cevap, ‘işe yer-
leşme’dir.  

Cevap: E 
 
 

 
112. 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 özümüz olarak adlandırabi-

leceğimiz ‘gerçek benlik’; bireyin ne olduğu-
nu,  

• İdeal benlik; bireyin olmak istediklerini,  
• Kişinin kendine biçtiği değer ya da her insa-

nın kişi olarak değeri hakkındaki duygusu ise, 
‘öz saygı’yı temsil eder.  

Soruda yer alan derslerinde zaten başarılı olan 
Ali’nin kendisini yetenekli bulması ‘gerçek benlik’, 
Ali’nin ileride yer almak istediği mesleğe yönelik 
planlar yapması ‘ideal benlik’tir.  

Cevap: B 
 
 

 
113. Danışmanla danışan arasındaki iletişimi güçleşti-

ren tutum ve davranışlar arasında otoriter tutum, 
pasiflik, duygusal konulardan kaçınma, yersiz ye-
re güven verme, bazı konulardan kaçınma, aşırı 
samimiyet gösterme yer almaktadır. Soruda da-
nışmanın sınıf rehber öğretmeni tarafından ken-
disine yönlendirilen öğrenci ile yaşadığı proble-
min kendi değerlerine aykırı olduğu gerekçesi ile 
görüşmemesi söz konusudur. Bu durum ‘bazı 
konulardan kaçınma’ tutumu olarak tanımlan-
maktadır.   

Cevap: E 
 

114. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürüt-
me komisyonu, rehberlik servisince hazırlanan 
yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu ko-
nudaki görüşlerini bildirir ve uygulanması için ge-
rekli önlemleri karara bağlar. Ayrıca hizmetlerin 
yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışma-
ları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendi-
rir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri alır. 
Eğitim ortamında öğrenciler, aileler, yöneticiler, 
öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında 
sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için ge-
rekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları 
belirler. Psikolojik danışmanı bulunmasa da 
resmi ve özel her eğitim-öğretim kurumunda 
rehberlik faaliyetlerinin okul içerisinde yürü-
tülmesini sağlamak amacıyla kurulması zo-
runludur. İhtiyaç duyulduğu durumlarda rehber-
lik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu 
komisyona katılması sağlanır. 

Cevap: C 
 
 
 
115. Tamamlayıcı rehberlik hizmetleri, eğitim-öğretim 

hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Burada daha 
çok eğitim ortamları ve anlayışlarındaki değişik-
likler aracılığıyla bireye dolaylı olarak sunulan bir 
hizmet söz konusudur. Öğretmenlerin rehberlik 
bilgi ve becerileri ile donatılmaları, eğitim kurum-
larında istenilen kaliteye ulaşılması amacıyla öğ-
retim etkinliklerinin rehberlik hizmetleriyle birlikte 
sürdürülmesi tamamlayıcı hizmetler çerçevesin-
de sürdürülen faaliyetlerdir. Soruda olumlu bir sı-
nıf iklimi oluşturmaya çalışan bir sınıf öğretme-
niyle okul rehber öğretmeninin ortak çalışması 
söz konusudur.   

Cevap: D 
 
 
116. Eğitsel rehberlik; öğrencinin ilgi, yetenek ve ihti-

yaçlarını dikkate alarak eğitsel olanaklardan en 
doyurucu şekilde yararlanmasını sağlamayı he-
defler. Önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışları-
nı içerir. 
Eğitsel rehberliğin problem alanlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
• Okul ve çevresine uyum  
• Eğitsel yönlendirme ve alan seçimi   
• Kulüp çalışmaları  
• Öğrenme stratejilerini geliştirme/ okul başarı-

sı  
• Verimli ders çalışma  
• Motivasyon artırıcı çalışmalar / çalışma gü-

düsü  
• Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin belir-

lenmesi 
• Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi 
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• Üst eğitim kurumlarını tanıtma 
Soruda Ali’nin yetenek ve ilgileri göz önüne alın-
madan kulüp çalışmasına yerleştirilmesi söz ko-
nusudur. Eğitsel kulüplere yönlendirme, eğitsel 
rehberliğin kapsamında yürütülmektedir. 

Cevap: A 
 

 
117. Genelleme Hatası: Gözlemcinin, birey hakkın-

daki genel görüş, inanış ve kanısını onun gözle-
nen özel ve farklı bir niteliğine genellemesidir. 
Genelleme hatası, “Hale etkisi” ya da “Hareleme 
etkisi” gibi terimlerle de ifade edilir. Örneğin; öğ-
retmenin akademik açıdan başarısız bir öğrenci-
nin diğer özelliklerini de gerçekte olduğundan kö-
tü olarak dereceleme eğilimi göstermesi. 
• Soruda sınıf öğretmeni Akın Bey’in dersle-

rinde çok başarılı bir öğrenci olan Hakan’ı 
derecelendirme ölçeğinde yer alan ‘liderlik’ 
özelliği yönünden değerlendirirken, dersle-
rindeki yüksek başarısı nedeniyle gerçekte 
olduğundan daha iyi dereceleme eğilimi gös-
terdiğinden söz edilmektedir. Buna göre Akın 
Bey, Hakan hakkındaki genel kanısını onun 
gözlenen özel ve farklı bir niteliği olan ‘lider-
lik’ niteliğine genellediği için ‘genelleme ha-
tası’ yapmıştır. 

NOT: Derecelendirme ölçeklerine karışan di-
ğer hata türleri şunlardır: 
• Kişisel Yanlılık Hatası: Gözlemcinin, değer-

lendirilen bireylerin tümünü aynı veya benzer 
derecelere koyması, derecelendirme ölçeği-
nin tümünü kullanmaması eğilimidir. Kişisel 
yanlılık hatasının üç çeşidi vardır: 
a) Bonkörlük Hatası: Gözlemcinin derece-

lendirme ölçeğinin sadece pozitif derece-
lerini kullanma eğilimidir. 

b) Cimrilik Hatası: Derecelendirme ölçeği-
nin daha çok negatif ucunu kullanma eği-
limidir. 

c) Merkeze Yığma Hatası: Gözlemcinin, 
derecelendirme ölçeğinin negatif ve pozi-
tif uçlarından kaçınması, adayları orta de-
recelere koyması eğilimidir. 

• Mantık Hatası: Gözlemcinin, bireye ait ben-
zer nitelikleri ayıramama ve onları aynı dere-
celere koymasıdır. Örneğin; zekâ ile başarıyı 
karıştıran bir gözlemcinin, bireyleri zekâlarına 
göre derecelendirirken başarılarına göre aynı 
derecelere koyması. 

• Gözlem Yetersizliği Hatası: Bireyin bir nite-
liğini derecelendirirken gözlemcinin yeterli 
gözleme sahip olmamasıdır. (Derecelendir-
meyi yapan kişi, davranışı gözleme fırsatı bu-
lamamış veya o davranış çeşitli faaliyetler 
içinde gözlenemiyorsa derecelemeyip boş bı-
rakmalıdır.)  

Cevap: E 

118. Bilişsel yaklaşıma göre bireylerin psikolojik sağ-
lıklarının bozulmasının nedeni, otomatik olarak 
geliştirilen olumsuz düşüncelerdir. Bilişsel yakla-
şıma göre gerçekleştirilen psikolojik danışma 
oturumlarında amaç, danışanın bu otomatik dü-
şünceler şemasına ulaşmak, danışanın düşünce-
lerini tanımak yoluyla düşüncelerini değiştirerek 
şemalarını yeniden oluşturmaktır.  
• Soruda öğrencilerin sınavlara ve kendilerine 

ilişkin sahip oldukları olumsuz düşünceleri or-
tadan kaldırmak için yürütülebilecek çalışma-
ların hangi kurama dayanması gerektiği so-
rulmaktadır. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119. Kişisel rehberlik; bireyin iç dünyasından ve kişi-

sel problemlerinden kaynaklanan sorunlarını 
çözmeye yardımcı olmayı amaçlar. Kişisel reh-
berliğin problem alanları aşağıdaki gibi sıralana-
bilir: 
• Kendine güven, kaygı, stres, korku gibi olum-

suz duygular  
• Benlik, özgüven, özsaygı ile ilgili yaşanan 

problemler,  
• Kişilik özelliklerini geliştirme ile ilgili problem-

ler 
• Davranış bozuklukları 
• Ekonomik sorunlar 
• Değer yargıları ve topluma bakış ile ilgili 

problemler 
• Aile ile ilgili problemler, 
• Sosyal beceriler ile ilgili problemler, 
• Uyum ile ilgili yaşanan problemler, 
• Sağlıkla ilgili problemler, 
• Cinsiyet ve kız-erkek ilişkileri ile ilgili problem-

ler.  
Soruda Hidayet ergenliğin meydana getirdiği de-
ğişimleri kabullenme, Sedat bağımlı kişilik geliş-
tirme, Gülümser kiloları ile ilgili problemler yaşa-
maktadırlar. Bu konular kişisel rehberliğin prob-
lem alanları içinde değerlendirilmektedir.  

Cevap: A 
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120.  ‘Kimdir bu?’ çizelgesi yorumlaması: 
• Soruda verilen tabloda, öğrenci başkası tara-

fından belirtilmişse (anılma), ( / ) işareti; ken-
disi tarafından belirtilmişse (anma), ( X ) işa-
reti ile gösterilmiştir. Öğrencinin kendisini de-
ğerlendirmesi, sınıftaki diğer öğrencilerin de-
ğerlendirmesi ile tutarlı ise (uyma), ( / X) işa-
reti kullanılmıştır. Buna göre; 
− Neşe kendisini 3 ve 4 numaralı ifadelerle 

betimlemiştir (Anma sayısı toplam = 2). 
− Neşe, arkadaşları tarafından ise, 4 ve 7 

numaralı davranışlarla betimlenmiştir 
(Anılma sayısı toplamı = 2). 

− Neşe’nin kendisini değerlendirmesi ile sı-
nıftaki arkadaşlarının onu değerlendirme-
si 4 numaralı davranış yönünden tutarlı-
dır. Yani hem Neşe kendisini 4 numaralı 
davranış ile betimlemiştir, hem de arka-
daşları onu 4 numaralı davranışla betim-
lemişlerdir (uyma sayısı toplamı = 1). 

− Ayşe, kendisini bir davranış yönünden (1 
numaralı davranış) anmıştır. 

− Ayşe’yi arkadaşları 4 davranış yönünden 
( 1, 3, 5 ve 8 numaralı davranışlar) an-
mışlardır. Ayrıca, Ayşe 5 numaralı davra-
nış yönünden sınıftaki 2 kişi tarafından 
anılmıştır. Bu nedenle Ayşe’nin anılma 
sayısı toplamı = 5’tir. Ancak Ayşe’yi sı-
nıftan hangi iki kişinin 5 numaralı dav-
ranış yönünden betimlediği bu tabloya 
dayanarak çıkarılamaz. Buna göre;  
sorunun yanlış seçeneği C’dir. 

• Öğrencinin kendisini nasıl gördüğü ve başka-
ları tarafından nasıl görüldüğü arasındaki 
uyuşma derecesine “bağdaşım” denir. Yani 
bir öğrencinin kendini 3 numaralı davranış 
yönünden anmış olduğunu düşünürsek ve bu 
öğrenci sınıftaki bir arkadaşı tarafından da 3 
numaralı davranış yönünden anılırsa değer-
lendirme uymuş (bağdaşmış) olur.  
− Sorudaki tabloda Ekrem’in bağdaşım dü-

zeyi en düşüktür (uyma sayısı toplamı = 
0’dır). Çünkü Ekrem kendini 1 ve 6 numa-
ralı davranışlarla anmış, ancak o arka-
daşları tarafından 4 ve 8 numaralı davra-
nışlarla anılmıştır. Herhangi bir davranış 
yönünden Ekrem’in kendini değerlendir-
mesi ve arkadaşlarının onu değerlendir-
mesi arasında bağdaşma yoktur. 

Canan’ın bağdaşım düzeyi ise en yüksektir (uy-
ma sayısı toplamı = 2’dir.) 

Cevap: C 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


