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1. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkileri açıklamak is-

tersek: 
• Eğitim ve kültür toplumun gelişimini sağlama-

da önemli görevleri yerine getirir. Eğitim ve 
kültür iç içedir. 

• Eğitim, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını 
sağlar. 

• Eğitim, kültürün olanaklarını kullanarak bire-
yin sosyalleşmesini ve gelişmesini sağlar. 

• Eğitim, kültürü etkileyen ve kültürden etkile-
nen bir süreçtir. 

• Eğitim, gelişmeye karşı kültüre oranla daha 
az dirençlidir ve daha açıktır. 

• Eğitim, kültürel değerlerin izlerini taşır. 
• Eğitim, kültürün oluşmasında dinamik bir un-

surdur. 
• Eğitim ve kültür toplumun önemli temel taşla-

rıdır. 
Bu ilişkiler içerisinde eğitim programlarının hazır-
lanması ve uygulanması sürecine yön veren te-
mel ilke ise eğitimin kültürü yeni kuşaklara akta-
rılması, gelişmesi ve bununla birlikte kültürü ko-
rumasıdır. Program geliştirme süreklilik gerekti-
ren, yeniliklere ve değişmelere açık dinamik bir 
disiplin alanıdır. Bu nedenle varolan kültürel de-
ğerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması 
ile birlikte geliştirilmesini de öngörür. 
Cevap: C 

 
2. • Resmi program: Tanımlanmış, öğrencilere 

kazandırılacak hedefler, bu hedefleri kazan-
dırıcı ünite ve konular, eğitim ve sınama du-
rumları boyutları açıklanarak yazılı bir dokü-
man haline getirilmiş, eğitim otoritesince 
onaylanarak okullara gönderilmiş programdır. 
Bu program eğitim felsefesini ve eğitim politi-
kalarını yansıtır. Okulun ve öğretmenlerin ka-
zandırması, öğrencilerin kazanması gereken 
eğitim beklentilerini tanımlayan programdır.  
Öğretmenler bu yazılı programdan yola çıka-
rak öğrenme öğretme sürecini planlar ve res-
mi programdaki ilke ve açıklamalara göre uy-
gulama yaparlar. 

• Uygulamadaki program: Okulda öğretmen 
elinde hayat bulan programdır. Resmi prog-
ramı okulun ve öğretmenin algılayışı ve uy-
gulayışı ile ilgilidir. Okulun ve öğretmenin ne 
öğrettiği ve nasıl öğrettiği ile ilişkilidir. Resmi 

ve yazılı program teoriktir. Resmi programda 
yazılanlar harfiyen hayata geçmeyebilir veya 
yazılanlardan çok daha fazlası ortaya çıkabi-
lir. Bunda resmi programın algılanışı, öğren-
cilerin yatkınlıkları, okulun çevresi ve olanak-
ları etkilidir. Resmi program standarttır ancak 
gerçekleşen/uygulamadaki program okuldan 
okula farklılık gösterebilir. Bu program öğ-
renme-öğretme pratiğidir. Resmi programın 
somut gerçekleşen ve gözlenen boyutudur. 
Okulda somutlaşan, gözlenen ve gerçekle-
şen uygulamadaki program resmi programda 
yazılanlara yakın da olabilir, resmi program-
da yazılanların azı da çoğu da olabilir. Bu 
program kâğıttan uygulamaya dökülendir. 
Teoriden pratiğe dönüşendir.  

• İhmal edilen program: Bir programda nele-
rin öğretildiği kadar nelerin öğretilmediği de 
önemlidir. İhmal edilen program resmi prog-
ramın kasıtlı, bilinçli bir biçimde öğretilmeyen, 
atlanan, eksik bırakılan, üstün körü geçiştiri-
len boyutlarını oluşturur. Okulun ve öğret-
menlerin yaklaşımları bunda etkilidir. Hatta 
çeşitli nedenlerle öğrencilerde programın belli 
boyutlarının ihmal edilmesini, atlanmasını ve-
ya geçiştirilmesini isteyebilir. Sınavda soru 
çıkmayan dersler ya da ders bölümleri, orta-
lamaya katılmayan dersler, kısa vadede ya-
rar getirmeyen duyuşsal özellikler, güzel sa-
natlar, estetik, yaratıcılık vb gibi program bo-
yutları çeşitli nedenlerle ihmal edilebilir. Res-
mi programın bazı boyutlarının atlanmasında 
okulun olanakları da etkilidir. Deney yapacak 
yeri ve malzemesi olmayan bir okulda fen 
dersleri geçiştirilebilir. İhmal edilen programı 
genişçe bir yaklaşımla resmi programda ve 
uygulamadaki programda nelerin öğretilme-
diği nelerin kapsama dahil edilmediği soru 
ekseninde düşünmek gerekir. Dolayısı ile ih-
mal edilen program resmi programda yer al-
mayan, önemsenmeyen içeriklerde olabilir. 

• Örtük program: İlk olarak Jackson (1968) ta-
rafından ortaya atılan bir program görünüşü-
dür. Resmi programda yer almayan, kast edi-
lerek kazandırılmayan, yazılı olmayan prog-
ramdır. Bu program okuldaki sosyal ve psiko-
lojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğ-
renmeleri kapsar. Bu öğrenmeler olumlu da 
olabilir olumsuz da. Bu program kapsamın-
daki öğrenmeler resmi programı destekleyici 
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yapıda da olabilir, resmi programla çelişen 
yapıda da olabilir. Bu programdaki öğrenme-
ler okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan 
öğrenmelerdir. Okuldaki kültür, iklim, ilişkiler, 
disiplin anlayışı, kurumdaki bireylerin sahip 
oldukları inançlar, değerler, tutumlar ile etki-
leşerek oluşan öğrenmeler örtük program 
kapsamındadır.  

• Ekstra program: Resmi programın dışındaki 
planlı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkin-
liklerdir. Resmi programın dışındaki ve yuka-
rıda sayılan programların hiçbirisinin kapsa-
mına girmeyen okul korosu, okul bandosu, 
okul orkestrası, darama çalışmaları, öğrenci 
toplulukları ve kulüpleri, atölye çalışmaları, 
konferanslar vb çalışmalardan oluşur. Bu et-

kinlikler resmi program dışıdır. Ancak planlı-
dır. Öğretmenlerin gözetim ve rehberliği al-
tındadır. Fazladan ve ek olarak okul çalışma-
larında yer alır. Bu program kapsamındaki 
etkinlikler tüm öğrencilere yöneliktir. Ancak 
katılımlar seçmeli ve gönüllüdür. Bu etkinlik-
ler okulca ilan edilir. Bu etkinliklerin sayısı, 
çeşidi, biçimi, içeriği, işleyişi, zamanı okuldan 
okula farklılık gösterir.  

Bu tanımlardan yola çıkarak, standart olan mer-
kezi programın öğretmenin anlayışına göre okul-
dan okula uygulamada farklılıklar göstermesi 
“uygulamadaki programa” karşılık gelmektedir. 
Cevap: B 

 

3. Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. Program değerlendirme 
genelde programa dayalı eğitim kaynaklarını kabul etme, değiştirme ya da ortadan kaldırma kararının verilebi-
leceği bilgileri içermektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakat öğrenci kazanımlarını kategorileme ve gruplama yapmaz. 
Cevap: A 
 

4. 2005 yılında yürürlüğe konulan yeni ilköğretim 
programı yapılandırmacı öğrenme kuramlarına 
dayanır. Yapılandırmacı öğrenme kuramı, davra-
nışçı öğrenme kuramındaki gibi öğretim sürecinin 
sonucuna değil, öğretim sürecine dikkati çek-
miş, öğrencinin öğretimin merkezinde olduğunu 
ve bilgiyi süreçte kendisinin oluşturduğunu kabul 
etmişlerdir. Bir sınıfta bulunan ilgi ve yetenekleri 
farklı öğrenciler için ayrı (farklı) öğretme yakla-
şımlarını benimsemişler ve her öğrencinin farklı 
yollarda öğrendiğini varsayıp, her öğrenci için et-
kinlik programı düzenlemenin önemi üzerinde 
durmuşlardır. Bu nedenlerle de yapılandırmacılar 
öğrencilerin öğretim sürecinin sonucunda kaza-
nacakları hedef-davranışlar üzerinde değil, sü-
reçte edindiği kazanımlara ve öğrenme ürünle-
rine dikkati çekmişlerdir. 
“Kazanım” ifadesinin yer almasının temel nede-
ni; yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının 
önem verdiği problem çözme, eleştirel düşünme, 
analitik düşünme, yaratıcı düşünme gibi üst dü-
zey zihinsel etkinliklerin davranışsal olarak ifade 
edilmelerinde ve ölçülebilirliğinde güçlüklerin or-
taya çıkmasıdır. 
Cevap: B 

5. Eğitim programlarının geliştirilmesindeki aşama-
ları sıralamak istersek; 
• İhtiyacı belirleme 
• Hedef Belirleme ve Yazma (Öğrenci kaza-

nımları) 
• Davranışları Yazma (Öğrenme ürünleri) 
• İçerik (Tema) Düzenlemelerini Yapma 
• Belirtke Tablosu Yapma 
• Ünite Analizini Yapma 
• Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi (Öğret-

me-Öğrenme Etkinliklerini Oluşturma) 
• Formatif Testleri Hazırlama 
• Summatif Testleri Hazırlama 
• Programı Deneme -Düzeltme ve Sonuçları 

Belirleme 
• Programı Uygulama (Deneme) 
• Programı Değerlendirme 
Bu süreç içerisinde ihtiyaçlar saptandıktan sonra 
ise hedefler belirlenir. 
Cevap: D 

 
 
 
 

Program de-
ğerlendirme 

çalışmalarında 
temel olan; 

Ulaşılan ve 
ulaşılamayan 

öğrenci 
kazanımlarına 

bakarak; 

• Programın güçlü ve etkili yönleri, 
• Programın zayıf ve yetersiz yönleri, 
• Öğrencilerin (ulaşılan ve ulaşılamayan kazanımlar üzerinden) gelişim

düzeyi, 
• Öğretmenlerin (ulaşılan ve ulaşılamayan kazanımlara bakılarak) per-

formansı (kazanımların birçoğuna ulaşıldığında öğretmenin performansı
yeterli, kazanımların birçoğuna ulaşılamadığında öğretmenin perfor-
mansı yetersiz bulunur),  

• Uygulanan öğretim etkinliklerinin verimliliği ile öğretim programının ka-
litesine karar verilir. 
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6. Bloom’a göre, öğretim programının hedefleri; 
• Bilişsel, 
• Duyuşsal, 
• Devinimsel (Psiko-motor) 
olmak üzere üç bölümde ve her bölümde yukarı-
daki veriliş sırasına göre sıralanır. 
• Bilişsel Alan; bireylerin zihinsel süreçleriyle 

ilgili olarak, okuduğunu anlaması, problem 
çözmesi, kavram bilgisi gibi özellikleri kapsar. 
Bireylerin zihnindeki kimyasal bilgi kodlama-
sıyla ilgilidir.  

• Duyusal Alan; bireylerin bir konuya, etkinliğe 
veya nesneye ilgi duyması, olumlu tutum sa-
hibi olması gibi özellikleri kapsar. Sevmek, 
kendini adamak, ilgi duymak gibi duyusal 
özelliklerdir.  

• Devinimsel (psiko-motor) Alan; bireylerin 
bir konu ya da alanla ilgili eylemler dizisini 
kapsar. Kas ve sinir sistemi koordinasyonu 
ile ortaya çıkan davranışlardır. Beceri düze-
yindeki davranışlar bu bölümde yer alır. 

Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programı öğ-
rencilerin; 

 

I. 
Çevre sorunlarına 
karşı ilgili olma 

DUYUŞSAL 

II. 
Problem çözme  
yeteneklerini geliştirme 

BİLİŞSEL 

III. 
Arkadaşları ile işbirliği 
yapma eğiliminde olma 

DUYUŞSAL 

kazanımları gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Cevap: B 
 
 
7. Bilişsel hedef alanlarına baktığımızda; 

• Bilme - Hatırlama: Görünce tanıma, hatırla-
ma ve ezberden aynen tekrar etme 
− Kavram bilgisi 
− Olgu bilgisi 
− Araç-gereç bilgisi 
− Sıralama bilgisi 
− Sınıflama bilgisi 
− Yöntem bilgisi 

 
• Kavrama 

− Çevirme 
− Yorumlama 
− Öteleme 
(Bilgiyi içselleştirme, özümleme ve başka bir 
biçimde, formatta ifade etme) 

• Uygulama: (Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan 
bir durumda kullanma) 
− Uygulayabilme 
− Gösterme 
− Deneme 

− Kullanma 
− Denenceleri test etme 
 

• Analiz: Belli bir sistemin hangi alt sistemler-
den oluştuğunu ve bu alt sistemlerin hangi 
yöntem ve ilkelere göre birlikte işlediğini bul-
ma 
− Öğelerine ayırabilme 
− İlişkileri belirleyebilme 
− İnceleme 
− Bağlantı kurma 
− Alt bölümlere ayırma 
− Ayrımlaştırma 
− Kıyaslama 
− Ana hatlarına ayırma 
 

• Sentez: Özgün ve yeni bir ürün ortaya koya-
bilme 
− Orijinallik 
− Özgün bir bütün meydana getirme 
− Yaratma 
− Yapılandırma 
− Öneride bulunma 
− Derleme 
− Formüle etme 
− Yeni bir biçim, form, yapı, tasarım, düzen 

oluşturma 
 

• Değerlendirme: Bir ürünü bir ölçütle karşı-
laştırıp değerlendirme 
− Yargıda bulunma 
− Karar verme 
− Değerlendirme 
− Takdir etme 
− Eleştirme 
− Karşılaştırma 

 
Bu hedef alanlarından bilme düzeyinden değer-
lendirme düzeyine gidildikçe daha üst düzeyde 
öğrenme gerçekleşir. Bu sorunun seçeneklerini 
gerçekleştirdikleri hedef alanlarıyla eşleştirdiği-
mizde D seçeneğinde (sentez) öğrenmenin daha 
üst düzeyde olduğu görülür. 

 

A) Osmanlı Devleti’nde padişahlığın babadan 
oğula geçirilmesinde yaşanan sorunlar neler-
dir? BİLME 

B) Hız - zaman ilişkisi bir grafik üzerinde nasıl 
gösterilir? KAVRAMA 

C) Belediye başkanlığı seçimi kaç yılda bir yapı-
lır? BİLME 

D) Çevre kirliliğini önlemek için neler önerebilir-
siniz? SENTEZ 

E) Okuduğunuz hikâyenin özetini çıkarınız. 
KAVRAMA 

Cevap: D 
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8. Disiplinler arası yaklaşımda kavram, etkinlik ya 
da konu alanı dersler (disiplinler) arasında ilişki 
kurularak işlenir. Böylece öğrenmeler anlamlı ha-
le dönüşür. Farklı konu alanları arasındaki ilişki-
leri kurmada kullanılır. Bir konu merkeze alınarak 
tüm dersler bu konu merkezinde ilişkilendirilerek 
işlenir. 
Bu soruda da; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verilerek konu ve etkinliklerin dersler (disiplinler) 
arası ilişkilendirilmesi üzerinde durulmuştur. 
Cevap: B 

 
 
9. İlerlemeci eğitim yaklaşımına baktığımızda, 

bilginin doğruluğu kişiye, kültüre, duruma göre 
değişebileceği için, bilginin doğruluğundan çok 
üretilmesi ve kullanışlığı önemlidir. Bilginin 
öğrenci tarafından yapılandırılmasını (oluştu-
rulmasını) ifade eder. 
Öğrenci bilgiyi aktif olarak özümler ve davranışa 
dönüştürür. Anlamlı öğrenme, keşfederek öğren-
me, bağlamsal öğrenme, düşünmeyi öğrenme, 
araştırma – keşfetme ve problem çözme gibi bi-
lişsel beceriler geliştirilir. Bilgi ve beceri kazan-
dırmaktan çok, bireylerin düşünmesi, anlaması, 
kendi öğrenmelerinden sorumlu olması, kendi 
davranışlarını kontrol etmesi ve deneyimler ya-
şamasını vurgular. Öğrenen yalnızca okuyarak 
ve dinleyerek değil, tartışma, hipotez kurma, in-
celeme-soruşturma, fikirleri savunma ve paylaş-
ma gibi etkinlikleriyle bilgiyi oluşturur. Bilginin al-
gılanmasını değil oluşturulmasını öngörür. 
Cevap: A 

 
 
10. Daimicilik eğitim felsefesi anlayışında bireyin ele 

alınışı ve eğitilmesindeki etkisine göre verilen 
seçenekleri açıklayacak olursak: 
 
B) Daimicilikte çağdaş hayattaki hızlı değişme 

içinde “değişmezlik” eğitim için daha esas bir 
ilkedir. Hızlı değişme içinde insan tabiatı aynı 
kalmalı, temel ahlak ve karakter prensipleri 
eğitimin özünü teşkil etmelidir. Sağlam karak-
terli doğru insanlar yetiştirilmesi gerektiğini 
savunur. Bu nedenle kişilik ve karakter eği-
timi yapılır. 

C)  Daimicilik eğitim felsefesi anlayışında eğitim, 
değişmeyen insan tabiatını bir bütün halinde 
tutacak akıl ve mantığa dayalı düşünceyi, 
dünyanın fiziksel ve ruhsal değişmezliklerini 
anlatmalıdır. Bu nedenle değişmeyen insan 
tabiatını bir bütün halinde tutacak akıl ve 
mantığa dayalı düşünceyi geliştirme doğru 
bir açıklamadır. 

D)  Çocuklara maddi ve manevi öğeler birlikte 
verilmesi gerektiğini savunan daimicilik eğitim 
felsefesi anlayışında Dünya’nın maddi ve 
manevi öğelerini birlikte verme esastır. 

E)  Daimicilikte evrensel ve entelektüel nitelik-
teki bilgiler bireye kazandırılır. Bu felsefe 
anlayışında, eğitim geçmişten gelen (değiş-
mez) kesin doğruları ve bilgiyi kuşaktan ku-
şağa aktarılmasına ve insanların da bu de-
ğişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekli-
liğine (Evrensel Eğitim); ayrıca eğitimde bi-
reyin aklını kullanmasına-geliştirilmesine ve 
zihinsel gelişimine yönelik etkinliklere yer ve-
rilmesine vurgu yapılır (Entelektüel Eğitim). 

Ancak A seçeneğinde verilen bilimsel süreç 
becerilerini geliştirme ilerlemeci yaklaşıma iliş-
kin bir özelliktir.. 
Cevap: A 
 
 

11. Ülkemizde 2005 yılından önce uygulanmış ilköğ-
retim programı konu merkezli tasarımlara dayan-
dırılmış ve bilgi (olgusal ve nesnel nitelikte) ak-
tarmaya dayalı olarak uygulanmıştır. Bu durum 
bireylerin yaşamdan kopuk olmalarına yol açmış 
ve bireylerin yaşam becerilerini geliştirme ama-
cıyla sekiz ana başlıkta ara disiplin kavramı ve 
kazanımları belirlenmiştir. 
Söz konusu ara disiplinler şunlardır: 
•  Afet eğitimi ve güvenli yaşam 
•  Girişimcilik 
•  İnsan hakları ve vatandaşlık 
•  Özel eğitim 
•  Rehberlik ve psikolojik danışma 
• Sağlık kültürü 
•  Spor kültürü ve olimpik eğitim 
•  Kariyer bilinci 
Yeni İlköğretim Programları ile belirlenen ara di-
siplin kavramları, kazanımları ve uygulamaları 
tüm derslerde yatay eksende ve dikey eksende 
işlenmek üzere programa yerleştirilmiştir. Böyle-
ce eğitim yaşam ile ilişkilendirilerek öğrenci-
nin çok yönlü gelişimini sağlayıcı bir özelliğe 
kavuşturulmuştur. Yeni ilköğretim programında 
belirlenmiş olan ara disiplin kavramı, kazanımları 
ve uygulamaları disiplinlerarası bir anlayışta 
derslerin içine yerleştirilmesinin doğrudan ortaya 
çıkaracağı sonuç eğitimin yaşam becerileriyle 
ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. 
Cevap: C 

Matematik 
“Geçmişte kullanılan 
uzunluk birimlerinin 

karşılaştırılması” 

Resim 
“Küçüklüğümüzden 

bu yana değişen 
çevremiz” 

Hayat Bilgisi 
“Dün ve Bugün” 

Türkçe 
“Geçmişten 

bugüne ilimiz” 
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12. Bruner’in “sarmal program” yaklaşımı öğrenme 
konularının yeri ve zamanı geldikçe ardışık eği-
tim durumlarında tekrar tekrar öğrenilmesini esas 
alan yaklaşımdır. İçeriğin her tekrarı daha derin-
liğine, soyutluğuna ve karmaşık olarak verilir. Ay-
rıca her tekrarlanan konu ve etkinlik öncekine 
dayandırılır, önceki bilgi sonraki bilgiye temel 
oluşturur. Bu nedenle soruda verilen açıklama 
sarmal program tasarımıyla ilgilidir. 
Cevap: A 
 
 

13. Eleştirel düşünme, sorgulayıcı bir yaklaşımla 
olayları ve durumları ele alma, irdeleyici bir bakış 
açısıyla yorum yapma ve karar verme becerilerini 
içerir.  
Öğrencilerinde eleştirel düşünme becerisini 
geliştirmek isteyen bir öğretmenin, öğrenme 
öğretme sürecinde yapması gerekenler: 
• Bilgilerin kaynağını test etme  
• Geçerli ve geçersiz bilgileri ayırt etme  
• Önyargılardan ve taraflı davranmadan uzak 

durma (tarafsız düşünme)  
• Doğru olanlar ile iddia edilenleri ayırma 
• Bağımsız düşünebilme 
• Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi ve farkı 

anlama zihinsel cesarete sahip olma  
• Tutarsızlıkları ayırt etme  
• İletişim becerilerini etkili kullanma ve katılımcı 

bir sınıf ortamı oluşturma 
• Mantıklı sonuçlara ulaşabilmek için bilginin 

sentezini yapma  
• Eksiklikleri ve belirsizlikleri görme 
• Bilgiyi yeni problemleri çözmek için kullanma 
• Farklı görüşleri irdeleme  
• Hipotezlerin değerlendirilmesini sağlama 
• Çıkarsamaları ve hedefleri değerlendirme, 

sonuç elde edebilme, bağımsız düşünme  
• Sorumluluk alma ve çok yönlü düşünme 
Buna göre; E seçeneğinde verilen “Çoğunluğun 
benimsediği ve onayladığı düşünceleri odak nok-
ta kabul etme” ifadesi öğrencilerin olaylara, du-
rumlara ve öğrenme konularına yönelik sorgula-
yıcı ve irdeleyici bir bakış açısıyla yaklaşmasını 
engelleyeceği için eleştirel düşünme becerisini 
geliştirmeye yönelik öğretmen etkinliklerinden biri 
olamaz. 
Cevap: E 

 
 
14. İşbirlikli Öğrenmede Öğretmenin Görevleri: 

• Öğretimin hedeflerini (öğrenci kazanımlarını) 
belirleme ve açıklama 

• Öğretim öncesi düzenlemeyi yapma 
− Grubun büyüklüğüne ve üye sayısına ka-

rar verme 
− Öğrenci gruplarını oluşturma 

− Sınıfın düzenlenmesi 
− Öğretim materyalinin seçimi ve düzen-

lenmesi 
− Görev ve rollerin dağılımı 

• Değerlendirme süreci için ölçütleri belirleme 
• Etkinlikleri başlatma ve etkili olarak yürütül-

mesini sağlama 
• Öğrencilerin grup içerisinde etkili iletişim ku-

rabilmelerini sağlama 
• Her öğrencinin grup içerisindeki aldığı sorum-

luluğu yerine getirmesini destekleme ve grup-
ların birbirinden öğrenmelerine yardımcı olma 

• Öğrencilerin öğrenmelerde birbirlerine dönüt 
ve düzeltme yapmalarına olanak tanıma 

• Süreci ve ürünü birlikte değerlendirme 
Öğretmelerin işbirlikli öğrenme sürecinde 
grup içerisindeki başarılı öğrencileri ödüllen-
dirmesi grup içi olumlu bağlanmayı engelle-
yerek rekabet duygusunu geliştirecektir. Bu 
nedenle başarılı olan öğrenci değil; gruptaki 
tüm öğrenciler ödüllendirilmelidir. 
Cevap: B 
 
 
 

15. Öğretmenlerin sınıfta öğrencileri ile etkileşim-
lerinde olumlu iletişim kurabilmeleri oldukça 
önemlidir. Bu nedenle günümüzde etkili ileti-
şim becerileri öğretmenler için gerekli bir 
mesleki yeterlik alanı olarak kabul edilmekte-
dir. Öğretmenlerin öğrencileriyle etkili iletişim ku-
rabilmesi çeşitli faydaları gerçekleştirecektir. Bu 
bağlamda seçenekler incelenecek olursa; 
A) “Zaman zaman ödülü ve sözel övgüyü kul-

lanma” öğrencilerin sürece motivasyonlarını 
artırıp istekli olmalarını desteklemektedir.   

B) “Öğrencilere çeşitli sıfatlar ve adlar koyma” 
daha olumlu ve etkili bir sınıf ortamı oluştur-
maya yaramaktan çok öğretmenlerin öğrenci-
leriyle olan etkili iletişimini engellemektedir. 

C) “Öğrencilerle olan iletişimde empatiye yer 
verme” öğrencilerin öğretmenleri tarafından 
anlaşıldığı hissini yaşamalarını sağlayarak 
etkili iletişimin oluşmasını destekler. 

D) “Öğrencilere karşı yargılayıcı ve eleştirel me-
sajlar vermekten kaçınma” öğrencilerin öğ-
renme sürecinde kendilerini güvende hisset-
melerini ve öğretmeleriyle ve diğer arkadaş-
larıyla daha rahat iletişim kurabilmelerini sağ-
lar. 

E) “Öğrencilerin bireysel farklılıklarını öğretme – 
öğrenme süreçlerinde göz önünde bulun-
durma” her öğrenciye göre etkinliklerin dü-
zenlenip uygulanmasını sağladığından öğ-
rencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine ve 
böylelikle daha rahat iletişim kurmalarına 
olanak sağlar. 

Cevap: B 
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16. Öğretme – öğrenme sürecinde anlatım yön-
temini etkili kullanmak isteyen bir öğretmenin 
dikkat edeceği hususlar:  
• Ders planı iyi yapılmalıdır. 
• İçerik anlamlı ve organize bir şekilde düzen-

lenmelidir. 
• Ön organize ediciler sunulmalı, ön bilgiler ha-

rekete geçirilmelidir. 
• Dikkat çekme ve güdülenme sağlanmalıdır. 
• Konular basit, kısa ve öz ifadelerle sunulma-

lıdır. 
• Araç-gereç (öğretim materyali) kullanılmalı-

dır. 
• Süre iyi kullanılmalıdır. 
• Beden dili, jest, mimikler ve ses tonu etkili 

kullanılmalıdır. 
• Çok sayıda uygun örnek verilmelidir. 
• Soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak 

anlatımın etkisi artırılmalıdır. 
Buna rağmen; öğretmenlerin anlatım esna-
sında öğrenemeyen öğrenciler için aynı yön-
temi kullanarak dersini tekrar işlemesi, öğ-
rencilerin hem öğrenmelerini engeller hem de 
anlatım yönteminin etkisini en aza indirir.  
Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 

17. Çoklu zeka kuramının temel ilkeleri dikkate alına-
rak seçenekler incelenecek olursa; 
A) Öğretim sürecinde baskın olan değil, bütün 

zeka alanlarının işlevsel olmasına yönelik 
çeşitli ve zenginleştirilmiş yöntem ve teknikler 
geliştirilir ve uygulanır.  

B) Zeka bireyleri sınıflandırma, sıralama, karşı-
laştırma ya da gelecekteki başarılarını tahmin 
etmek amacıyla kullanılmaz. Zeka, öğrencile-
rin sahip oldukları potansiyellerini anlamak ve 
başarılı olmaları için onlara farklı yollar gös-
termekte kullanılır. 

C) Zeka bireyin bir çok alanda; müzikte, sporda, 
dansta, iletişimde, doğada, resimde ürün ve 
performans ortaya koyma yeteneğidir. 

D) Zeka kalıtımla getirilir, değiştirilebilir, sadece 
değiştirilmekle kalmaz aynı zamanda başka-
larına da öğretilebilir ve geliştirilebilir. 

E) Zeka, beyin ve sinir sistemlerinin etkileşimi 
sonucu ortaya çıkan tek yönlü değil; çok yön-
lü bir olgudur. 

Zeka, bireyin birbirinden farklı alanlarda ürün ve 
performans ortaya koyabilme potansiyeli oldu-
ğundan doğru cevap C seçeneğidir. 
Cevap: C 

18. Gösterip yaptırma yönteminin temel ilkeleri 
doğrultusunda soruda verilen seçenekler in-
celendiğinde: 
I. Öğrencinin bir beceriyi yapabilme derecesi, 

sonuçta ortaya çıkan ürüne göre değerlendi-
rilir. (YANLIŞ) Hem ürüne hem de sürece gö-
re değerlendirilir. 

II. Her öğrenci gösterilen beceriyi uygulamalıdır. 
(DOĞRU) 

III. Öğretmen merkezli bir öğretim yöntemidir. 
(YANLIŞ) Gösterme aşamasında öğretmen, 
yaptırma / yapma aşamasında da öğrenci 
merkezdedir.  

IV. Öğretmen beceriyi kendisi değil, sınıftan bir 
öğrencinin göstermesini sağlamalıdır. (YAN-
LIŞ) Gösterip yaptırma yönteminde bir aracın 
ya da becerinin gösterilmesi işlemini seçilen 
bir öğrenci değil; öğretmenin kendisi gerçek-
leştirmelidir. 

V. Öğretimde önce kolay daha sonra zor ve kar-
maşık becerilerin öğrenilmesi sağlanmalıdır. 
(DOĞRU) 

Buna göre; soruda verilen I. – III. ve IV. maddeler 
gösterip – yaptırma yöntemi için doğru değildir.  
Cevap: C 
 
 

19. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler arasın-
daki etkileşim biçimi öğretim etkililiği üzerinde ol-
dukça önemlidir. Öğrenciler arasındaki etkileşim 
biçimleri öğrenme-öğretme sürecindeki 3 farklı 
sınıf ortamı yaratmaktadır. Bunlar:  
Rekabetçi (Yarışmacı) Sınıf Ortamı: 
• Öğrenciler arasında en iyi olduğunu görmek 

için yarışmalar yapılır. 
• Yarışmacı öğrenme ortamında bir öğrenci 

kazanırken, diğeri kaybetmektedir. Bu durum 
öğrenciler arasında kıskançlık, bencillik gibi 
olumsuz duygulara yol açmaktadır. 

• Başarısız öğrencilerin motivasyonunu düşü-
ren yarışmalar, başarılı öğrencilerin ise moti-
vasyonunu artırmaktadır. 

Bireysel Sınıf Ortamı: 
• Öğrenciler birbirinden bağımsızdırlar. Birey-

sel olarak çalışırlar. 
• Öğrencilerin başarıları ya da başarısızlıkları-

nın birbirleri üzerinde etkisi yoktur. 
• Bir öğrencinin başarısı diğerlerini etkilemez. 

Öğrenciler bencil olabilirler. 
İşbirlikli Sınıf Ortamı: 
• Ortak bir amaç doğrultusunda öğrenciler bir-

likte çalışırlar. 
• Öğrenciler arasında işbirliği, paylaşım, yar-

dımlaşma, sorumluluk alma vb. beceriler ge-
lişir. 

• Grubun başarısı ile bireysel başarı arasında 
olumlu bir ilişki vardır. 
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Yukarıda verilen açıklamalara göre; sorudaki 
“Öğrenciler en iyi olma çabasında olur. Sınıfta 
sadece başarılı öğrenciler güdülenir. Öğrenci 
performansını diğerleri ile karşılaştırarak başarısı 
hakkında karar verir.” ifadeleri öğrencilerin da-
ha çok rekabet duygularının gelişimini des-
tekleyecektir. 
Cevap: C 
 
 

20. Pozitivizm sonrası postmodern düşüncelerin öğ-
renme sürecini ele almasında dikkate alınacak en 
etkili öğretim kuramı YAPILANDIRMACI öğren-
medir. Soruda verilen seçenekler yapılandırmacı 
öğrenme kuramına göre incelenecek olursa; 
A) “Öğrenme dış dünya gerçeklerinin birey tara-

fından özümlenmesidir.” ifadesi pozitivizmin 
bir ilkesidir. Ancak postmodern düşüncelerde 
öğrenme, bireysel bilişte oluşan öznel anlam-
ların sosyo-kültürel bağlamda özneler arası 
süreçlerle yeniden oluşturulmasıdır. 

B) “Öğrenme evrensel tek doğru üzerine odak-
lanmalıdır.” ifadesi pozitivizmin bir ilkesidir. 
Ancak postmodern düşüncelerde öğrenme, 
çoklu bir bakış açısıyla gerçekleştirilmelidir. 

C) “Bilgi deneysel süreçlerle elde edilen ve bi-
reyden bağımsız nesnel olarak indirgenen 
sonuçlardır.” ifadesi pozitivizmin bir ilkesidir. 
Ancak postmodern düşüncelerde bilgi, birey-
lerin kendi yaşantıları ve deneyimleriyle oluş-
turdukları öznel anlamlardır. 

D) “Öğrenme bireysel bilişte oluşan öznel bilgile-
rin sosyokültürel ortamlarda anlam bulması-
dır.” ifadesi postmodern düşüncelerin öğren-
meleri ele almadaki temel ilkelerinden biridir. 

E) “Öğrenme aynı sosyo - kültürel ortamda bu-
lunan bireylerin ortak değerlere ve düşünce-
lere ulaşmasıdır.” ifadesi pozitivizmin bir ilke-
sidir. Ancak postmodern düşüncelerde öğ-
renme, bireylerin aynı sosyo-kültürel ortamda 
bulunsalar bile kendilerine özgü bilgileri zihin-
lerinde oluşturmalarıyla oluşur. 

Cevap: D 
 
 

21. Örnek olay, öğrencilerin yakın çevresiyle ilişki-
lendirebileceği günlük yaşam içerisindeki soru-
nun nedenlerini ortaya çıkarıp, o soruna ilişkin 
çözüm önerilerinin sınıf ortamında tartışılmasıyla 
uygulanan bir öğretim yöntemidir. 
Gerçek hayatta ortaya çıkan, gerçek hayatta ya-
şanma ihtimali olan ya da senaryo olarak oluştu-
rulan bir durumla ilgili olarak kullanılan örnek 
olay yönteminin öğrencilere sağladığı en önemli 
fayda, öğrencilere öğrendiklerini ve kavradık-
larını gerçek durumlara uyarlama olanağı 
vermesidir. 
Cevap: B 

22. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi dikkate alınarak 
seçenekler incelenecek olursa; 
A) Bilgiler; aşamalılık ilkelerine göre ( somuttan 

– soyuta, bilinenden - bilinmeyene, basitten – 
karmaşığa vs.)  düzenlenir ve verilir. 

B) Bilginin hiyerarşik yapı içerisinde anlamlandı-
rılarak öğrencilere sunumu tümdengelim (ge-
nelden – özele ) yoluyla gerçekleştirilir. 

C) İlke, kavram ve genellemelerin öğretmen ta-
rafından düzenli bir şekilde temel kavramlar 
etrafında aktarılması esasına dayanır.   

D) Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde anlamlı 
öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için kulla-
nılacak en etkili öğretim materyali kavram ha-
ritalarıdır. 

E) Sezgisel düşünme becerisi bilgilerin öğret-
men tarafından sunulduğu sunuş yoluyla öğ-
retim stratejisinde değil; öğrencilerin ilke, 
kavram ve genellemelere kendilerinin ulaştığı 
buluş yoluyla öğretim stratejisinde etkili ola-
rak kullanılır. 

Cevap: E 
 

23. Eğitim fakültesinde görev yapan bir öğretim üye-
si, “Ülkemizde yapılandırmacılık kuramı temele 
alınarak hazırlanan öğretim programının uygu-
lamalarında karşılaşılan sorunları nasıl çözebili-
riz?” konusunda öğretmen adaylarına aşağıdaki 
basamakları uygulamalarına rehberlik etmiştir. 
• Problemin hissedilmesi ve belirlenmesi 
• Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması 
• Problem durumu ile ilgili verilerin, bilgilerin 

toplanması 
• Problemin çözümü ile ilgili hipotezlerin (de-

nenceler) kurulması 
• Hipoteze yönelik yöntem geliştirilmesi, veri 

toplanması ve analiz edilmesi 
• Hipotezlerin test edilmesi ve doğruluklarının 

belirlenmesi 
• Çözüme ulaşılması, uygulanması ve sonuç-

landırılması 
Verilen aşamaların gerçekleştirilmesi yukarıdaki 
öğretim uygulamasında problem çözme yönte-
minin kullanıldığının bir göstergesidir.  
Cevap: A 

 
24. Altı uygulama ayakkabısı tekniğinde bir olay ya 

da problem durumunda karşısında öğrencilerden 
uygulama sırasındaki süreci açıklamaları istenir. 
Bu öğretim tekniğinde kullanılan altı farklı renkte 
ayakkabı bulunmaktadır. Bu ayakkabıların rengi, 
anlamları ve buna bağlı olarak gerçekleştirilecek 
etkinlikler aşağıda belirtilmiştir: 
Lacivert (Resmi Ayakkabı): Genel ve geçer ru-
tini (prosedürü) uygulamak 
Gri (Spor ayakkabı): Araştırmalar yaparak ko-
nuyla ilgili bilgileri, delilleri toplamak ve edinilen 
bilgileri uygulamak  
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Kahverengi (Yürüyüş ayakkabısı): Esneklikten 
ve inisiyatiflerden yararlanmak 
Turuncu (Lastik çizme): Acil durumlarda müda-
hale ederek ve güvenliği sağlayarak tehlikeyi 
azaltmak 
Pembe (Ev terliği): İnsanları korumak ve hassas 
davranmak 
Mor (Binici çizmesi): Rolünün gereklerine göre 
hareket etmek 
Soruda Arda öğretmenin tifo salgını ile ilgili 
bir öğrencisinden gri ve turuncu ayakkabıla-
rını giyerek uygulama yapmasını istemesi; 
öğrencinin problem durumuyla ilgili araştır-
malar yapıp bilgiler toplaması ve olası tehlike-
ler için güvenliği sağlamasıyla gerçekleşir.  
Cevap: A  
 
 

25. Yaratıcı dramada birey bir duruma kendi bakış 
açısıyla yaklaşarak beklenmedik durumlarda na-
sıl davranması gerektiğini yaparak yaşayarak öğ-
renir.  
Rol yapmada ise; bireyler canlandıracakları role 
uygun karaktere bürünüp, yaratıcı düşünme be-
cerilerini de kullanarak empati duygusunu yaşar-
lar. 
Drama ve Rol Yapma Tekniklerinin Ortak 
Özellikleri: 
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirir. 
• Empati kurmalarını sağlar. 
• Duyuşsal ve sosyal becerileri geliştirir. 
• Sosyal etkileşimi artırır. 
• Kendini ifade etme gücünü geliştirir. 
• Öğrencilerin farklı bireysel ve sosyal durum-

ları anlamalarını ve bu durumlara karşı hazır-
lıklı olmalarını sağlar. 

• Öğrencilerin psiko-motor becerilerini geliştirir. 
Drama ve Rol Yapma Arasındaki En Önemli 
Fark: 
ROL YAPMA tekniği bir metne bağlı olarak ger-
çekleştirilir, DRAMA tekniği ise tamamen doğaç-
lamaya dayanır. 
Cevap: D 

 
 
26. Brifing, bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanı-

tımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi ya da 
uzman tarafından sunumuna dayanan tartışma 
tekniğidir. Herhangi bir konunun ya da işleyişin 
uzman bir kişi tarafından bilgilendirme yoluyla 
tanıtılması yapılır. Soruda verilen bilgisayar for-
matörlerinin, okul idarecilerine ve öğretmen-
lere okullardaki bilgisayarlar, projeksiyonlar 
ve tepegözler gibi teknolojik araç-gereçlerin 
kullanımı hakkında teknik bilgiler vermesi bri-
fing tekniğiyle açıklanır. 
Cevap: A 

27. Öğretme – öğrenme sürecinde soru-cevap 
tekniğini kullanan öğretmenlerin dikkat ede-
ceği hususlar: 
• Derste kullanılacak sorular önceden hazır-

lanmalı, 
• Sorular basitten karmaşığa ilkesi dikkate alı-

narak sorulmalı, 
• Öğrenciler sorulara cevap verebilmesi için 

cesaretlendirilmeli, 
• Soru isme değil, sınıfa sorulmalı, 
• Cevap için yeterli süre tanınmalı, 
• Öğrenciler cevap vermeye özendirilmeli ve 

cevap hakkı verilecek öğrenciye ismiyle hitap 
edilmeli,  

• Gönüllü öğrencilerden başlanarak süreçte 
tüm öğrencilerin cevap vermeleri sağlamalı, 

• Soruların cevaplanmasında sistematik ve dü-
zenli bir sıra izlenmemeli, rasgele (random) 
seçim yapılmalı, 

• Farklı türde ve zorlukta pek çok soru sorul-
malı, 

• Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli, 
• Yanlış cevap veren öğrencilere gerekli ipuç-

ları verilerek doğru cevap buldurulmalı ve 
anında dönüt - düzeltme sağlanmalıdır. 

Eğer bir öğretmen, konuların kavranması için ay-
nı türden sorular sorarsa beklediği sonuca ula-
şamaz. Çünkü bir konunun etkili öğrenilebilmesi 
için farklı türde ve zorlukta sorulara yer verilmeli-
dir. 
Cevap: B 
 
 
 
 
 

28. T. Buzan tarafından geliştirilen zihin haritaları 
öğretme – öğrenme sürecine kullanılan bir çeşit 
düşünme aracıdır. Zihin haritaları hayatı kolay-
laştıran bir düzenlemedir. Günlük yaşam ile ilgili 
bir konunun düşünülerek (örneğin başarı) kısa bir 
süre için beyinde bu kavramı çağrıştıran her şey 
hayal edilir. Daha sonra zihnin çağrıştırdığı du-
rumlar ilişkilendirilir. Böylece zihin etkin hale geti-
rilir. 
Soruda Serap öğretmenin “Güneş” kelime-
sinden yola çıkarak öğrencilerinin hayal dün-
yalarını kullanarak zihinlerinde çağrışım ya-
pan her şeyi söylemelerini istemesi zihin hari-
tası tekniğini uyguladığını gösterir.  
Bu soruda çeldirici olarak düşünülebilecek “Kav-
ram Haritası” seçeneğinin doğru cevap olmama-
sının temel nedeni, kavram haritalarında bir kav-
ram ve ilişkili alt kavramların bir arada gösteril-
mesinin sağlanmasıdır. Ancak soruda böyle bir 
uygulama yapılmamıştır. 
Cevap: A 
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29. Benzetim (simülasyon); gerçeğe uygun olarak 
geliştirilen yapay bir ortamda (bilgisayar simülas-
yonu, eğitim yazılımı, gerçeğine benzetilmiş or-
tamlar, model ve maketler üzerinde) yapılan bir 
öğretim yaklaşımıdır. Öğrencilerin gerçek uygu-
lamaları tehlikeli ve maliyetli ise bu öğretim tek-
niği kullanılır. Öğrenciyi kendisini içinde buluna-
cağı gerçek bir durumda düşünerek nasıl davra-
nacağını planlaması, aynı zamanda sosyal nite-
likteki (demokratik ortam, arkadaşlık ilişkileri, uz-
laşma, savaş anlaşmaları gibi) birçok konunun 
sınıf ortamında temsili yapılabilmesine dayalı bir 
tekniktir. Soruda verilen etkinlikte öğrenciden bir 
tekstil fabrikasının işletme müdürüymüş gibi kriz 
nedeniyle maaşlarını alamadığı için iş verimi dü-
şen işçilerinin çalışma motivasyonunu artırmasını 
sağlayacak bir konuşmanın istenmesi ve sınıfı 
fabrika, sınıf arkadaşlarını da fabrikada çalı-
şan işçilermiş gibi düşünmesinin istenmesi, 
öğrencinin kendini gerçek bir durumda düşüne-
rek nasıl davranacağını planlamasının sağlan-
masıyla ilgilidir. Bu nedenle uygulanan etkinlikte 
kullanılan teknik benzetim (simülasyon) dur. 
Cevap: E 
 
 

30. Gagne’ye göre bilişsel (zihinsel, entelektüel) be-
cerilerin basitten karmaşığa doğru hiyerarşik dizi-
lişi: 
• İşaret öğrenme 
• Uyarıcı-tepki öğrenmesi 
• Zincirleme öğrenme 
• Sözel öğrenme 
• Ayırt etmeyi öğrenme 
• Kavram öğrenme 
• İlke öğrenme 
• Problem çözme  
Buna göre soruda seçeneklerde verilenlerin ba-
sitten karmaşığa doğru hiyerarşik sıralanışı: 
A) Ayırt etmeyi öğrenme 
B) İlke öğrenme  
C) İşaret öğrenme 
D) Uyarıcı-tepki öğrenmesi 
E) Kavram öğrenme 
Soruda verilen zihinsel becerilerden en üst dü-
zeyde olan “ilke öğrenme”dir. 
Cevap: B 
 
 

31. Tam öğrenme yaklaşımı; her okulda ve sınıfta 
hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenciler bulun-
duğunu ve her öğrencinin hazırbulunuşluk düze-
yine göre öğretimin yapılmasını savunur. Öğren-
cilere ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli 
öğretim hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt-
düzeltme) sağlanırsa her öğrencinin öğrenebile-
ceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olaca-

ğını temel sayıltı olarak kabul eder. Bu nedenle 
uygun öğretim hizmeti sağlandığında ve yeterli 
zaman verildiğinde her öğrencinin öğrenebilece-
ğini savunan öğretim kuramı ve kurucusu eşleş-
tirmesi “Tam öğrenme / Bloom” olmalıdır. 
Cevap: C 

 
 
 
 
 
32. Soruda verilen öğretmen, “Bu problemde verilen-

ler nelerdir?, İstenilenler nelerdir?, Bu sorular 
nasıl çözümlenebilir?” sorularını sorarak bilimsel 
süreç basamaklarında, problem durumunun tes-
pit edilerek problemle ilgili olası çözüm yollarının 
belirlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Öğret-
men, doğru yanıtlar bulununcaya kadar pekişti-
reç verip, bulunamadığı noktalarda ipucu kullan-
masına rağmen bazı sorulara yanıt alamaması-
nın nedeni öğrencilerin bilimsel süreç basamak-
larında eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. 
Bu durumda öğretmen, doğrudan cevapları ver-
mek yerine rehberlik görevini yerine getirerek; 
benzer bir problemin nasıl çözüldüğünü işlem 
basamaklarına göre yapıp göstermelidir. Böy-
lelikle öğrenciler benzer problem durumunda öğ-
retmenin yaptığı açıklamaları kendi problemleri 
üzerine uyarlayarak öğrenmeyi gerçekleştirirler.  
Cevap:  A 
 
 
 
 
 

33. Bilgisayar destekli öğretim etkinliklerinin ve-
rimli uygulanabilmesi için hazırlanan yazılım-
larda dikkat edilecek hususlar; 
• Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun 

olmalı 
• Öğrencilerin ilgi, gereksinim ve yeteneklerine 

hitap etmeli 
• Dönüt ve düzeltme etkinliklerine sahip olmalı 
• Açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmalı 
• Görsel ve işitsel uyarıcılarla zenginleştirilmeli 
• Öğretimin hedeflerine uygun olmalı 
• Eğitim programlarının içeriğiyle eş düzeyde 

olmalı 
• İpucu, pekiştireç ve öğrenci katılımı uygula-

malarına yer vermeli 
• Öğretmene yardımcı olmalıdır. 
Soruda verilen “Süreç içerisinde öğretmenlerin iş 
yükünü azaltmalı” ifadesi dikkate alınması gere-
ken ilkelerden değildir. Çünkü bilgisayar yazılım-
ları, öğretim sürecinde öğretmenlerin yerine ge-
çemez; onlara yardımcı olur. 
Cevap: C 
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34. Eğitsel oyunlar; konuların oyuna dönüştürülerek 
ilgi çekici duruma getirilmesi, öğrenilen bilgilerin 
daha rahat ve eğlenceli bir ortamda tekrar edile-
rek pekiştirilmesi, en pasif öğrencilerin bile etkin-
liklere katılımı sağlanarak çok yönlü gelişimleri-
nin sağlanmasında etkili bir öğretim tekniğidir. 
Soruda verilen açıklamada okuma-yazma çalış-
malarını zevkli ve neşeli hale getirmek amacıyla 
kartlarla yapılan etkinlikler eğitsel oyuna örnek 
bir uygulamadır. 
Cevap: E 

 
 
35. Konuşma halkası, öğrencilerin görüş farklılıkları-

nı görmesine ve farklı görüşlere saygı gösterme 
davranışını geliştirmesine yarayan bir yöntemdir. 
Bu yöntemin bir amacı da sınıf içinde güven ve 
saygı atmosferi oluşturmak, öğrenciler arasında 
ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir. Konuşma hal-
kası yönteminde katılımcılar kendilerini bu 
olayda, öyküde yer alan birinin yerine de ko-
yarak düşündükleri için, empati yetilerinin ge-
lişmesi söz konusudur. Katılımcılar etkinliğin 
sonucunda duygularla düşünceleri ayırt etmeyi 
öğrenirler. 
Cevap: A 

 
 
36. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenciler 

öğretmenin rehberliğinde, konuyla ilgili örnekleri 
açıklayarak, karşılaştırarak ve örnek olmayan du-
rumları ayırt ederek, özellikleri, ilişkileri, ilkeleri ve 
genellemeleri bulurlar. Soruda verilen açıklama-
da öğrenciler, silindirin alanını öğretmenin sor-
duğu yönlendirici sorulara yanıt vererek, onun 
rehberliğinde bildikleri geometrik şekillerin alanla-
rını hesaplayarak bulmuşlardır. Böylece nesnel 
bilgiye kendileri ulaşmışlardır. Bu nedenle doğru 
cevap “buluş yoluyla öğretim stratejisidir. 
Cevap: D 

 
 
37. Verilen soruda öğretim sürecindeki öğretmen 

etkinliklerine yer verilmiş ve bu bağlamda öğ-
retmenle ilgili yorum yapılması istenmiştir. 
Açıklama cümlesi dikkatle incelenecek olur-
sa; 
Öğretmen, derslerinde öğrencilerin etkili öğren-
melerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler dü-
zenlemekte ve her öğrenciye ilgi alanlarına uy-
gun görev ve sorumluluklar vermektedir. (Buraya 
kadarki bölümde öğretmenin öğrenmelerin 
kalıcılığı açısından her öğrencisini dikkate al-
dığı; planlama ve uygulama etkinliklerinde 
başarılı olduğu görülmektedir.) Fakat etkinlik-
ler sırasında derse katılan ve etkileşime giren öğ-
rencilere bir tepki vermemekte, istenmeyen dav-
ranışları gösteren öğrencileri ise uyarıp cezalan-

dırmaktadır. (Bu bölüm incelendiğinde ise öğ-
retmenin istenmeyen davranışlar meydana 
geldiğinde cezaya başvurması söz konusu-
dur. Ancak eğitim sistemlerinde artık cezaya 
başvurmak oldukça etkisiz bir uygulamadır. 
Eğer bir öğretmen böylesi durumlarda ceza 
kullanıyorsa; bu durum onun sınıf yönetimin-
de yetersiz olduğunu gösterir.) 
Dolayısıyla bu öğretmen ile ilgili yapılacak 
öncelikli yorum; “Öğretim uygulamalarında ba-
şarılı, sınıf yönetimi becerilerinde yetersiz olan” 
olacaktır. 
Cevap: C 

 

 
38. İstasyon tekniği, öğrencilerde birlikte çalışma, 

birbirlerini tanıma, işbirliği, yaratıcılık, BAŞLAN-
MIŞ BİR İŞE KATKI GETİRME YA DA İŞİ Bİ-
TİRME, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, 
iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri orta-
ya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Sü-
reçte her öğrencinin aktif olmasını ve kendilerine 
olan güvenlerinin artmasını sağlar (Gözütok, 
2006). 
Soruda; Öznur öğretmenin, Fen ve Teknoloji 
dersinde “Besin Çeşitleri” konusunda sınıfta 
hikaye oluşturma, akrostiş çalışması, şiir 
yazma ve resim yapma etkinliklerine yönelik 
dört istasyon oluşturduğu görülmektedir. Öğ-
renciler gruplar halinde çalışma alanlarında et-
kinliklerde bulunmakta ve belirli bir süre sonra 
yer değiştirmektedir. Yer değişiminden sonra 
gruplar bir önceki grubun yaptığı etkinliği bir 
kenara bırakmamakta; başlanan etkinliği de-
vam ettirip bitirmeye çalışmaktadırlar. Burada 
vurgulanan durum öğrencilerin başlanmış bir işe 
katkı getirmeleridir. Bu nedenle sorunun cevabı 
İSTASYON tekniği olacaktır. 
Cevap: E 

 

 
39. Problem çözme ve proje temelli öğretim yön-

temleri için hazırlanan problem senaryoların-
da bulunması gereken nitelikler: 
• Tek bir doğru çözüm yerine, birden çok çö-

züm yolu içermesi, (En önemli özelliktir) 
• Gerçek yaşamla ilişkili olması, 
• Üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı 

gerektirecek karmaşıklıkta olması, 
• Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olma-

sı, 
• Merak uyandırıcı olması,  
• İlgi çekici olması, 
• Açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi, 
• Araştırma – incelemeye, gözlem yapmaya 

uygun olmasıdır. 
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Yukarıda da görüldüğü gibi; bir problem senar-
yosunda bulunması gereken en önemli özellik 
birden çok çözüm yolu içermesidir. 
Öğrenciler böylesi problem senaryoları üze-
rinde çalışarak bilimsel süreç basamaklarını 
uygular ve çözüm yolu bulurlar ya da iş, ürün 
ve performans ortaya koyarlar. Bu çalışmalar 
öğrencilerin daha çok bilimsel düşünme be-
cerilerinin gelişimine katkıda bulunacağından 
sorunun cevabı “Bilimsel düşünme becerisi” 
olmalıdır. 
Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Beyin fırtınası; bir konuya ilişkin çözüm yolları 

geliştirmek, karar vermek, hayal gücünü kullana-
rak yaratıcı fikirler üretmek amacıyla kullanılan 
bir öğretim tekniğidir. Beyin fırtınası tekniğinin 
temel amacı; öğrencilerin kısa sürede çok sa-
yıda fikir, sorunlara özgün ve orijinal çözüm 
yolları üretmelerini sağlamak ve yaratıcı dü-
şünme becerilerini geliştirmektir. 
Soruda verilen seçenekler öğrencilerin özgün ve 
orijinal fikir üretebilmelerine göre incelenecek 
olursa; 
A) “Ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözülmesin-

de neler yapılabilir?” Bu soru ifadesinde 
öğrencilerin kendilerine özgü çözüm yol-
ları geliştirmeleri sağlanır. 

B) “Çocukların internetin zararlı yönlerinden ko-
runmaları için neler yapılmalıdır?” Bu soru 
ifadesinde öğrencilerin kendilerine özgü 
çözüm yolları geliştirmeleri sağlanır.  

C) “23 Nisan etkinliklerinde sınıfımız nasıl güzel-
leştirilebilir?” Bu soru ifadesinde öğrencile-
rin kendilerine özgü fikiler geliştirmeleri 
sağlanır. 

D) “Ülkelerin açlık ve yoksullukla mücadeleleri 
nasıl olmalıdır?” Bu soru ifadesinde öğren-
cilerin kendilerine özgü çözüm yolları ge-
liştirmeleri sağlanır. 

E) “Bir coğrafi bölgenin iklim özellikleri üzerinde 
yer yüzü şekillerinin etkisi nelerdir?” Bu soru 
ifadesi ise daha çok öğrencilerin öğrendi-
ği konuları hatırlamaları ya da yorumlama-
ları amacıyla sorulduğu için özgün çözüm 
yolu ya da fikirlerin üretilmesi beklene-
mez.  

Dolayısıyla sorunun cevabı E seçeneği olacaktır. 
Cevap: E 

41. Gezi; Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak, 
ünitede geçen konuları doğal ortamında görmek 
ve okul-yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla 
yapılan planlı incelemelerdir. Öğrenciler öğretim 
materyallerinin olduğu yere giderek, bu materyal-
lerin bulunduğu ortamların gözlenmesi imkanına 
sahip olurlar. Örneğin; üniversite, müze, kütüp-
hane, hastane, fabrika, kamu kuruluşları gibi yer-
lere düzenlenen geziler, öğrencilerin çalışmakta 
oldukları konular üzerinde bilgi toplayabilmeleri-
ne yardımcı olur. 
Böyle bir öğretim uygulamasının öğrencilere sağ-
layacağı en önemli fayda; İlk elden somut ya-
şantılar kazandırmaktır. 
Cevap: D 

 
 
42. Fen ve Teknoloji dersinde “Vücudumuz Bilmece-

sini Çözelim” temasını işleyen bir öğretmen, ko-
nuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
süreç içerisinde sistemler ve organlarla ilgili ma-
ketler, modeller, levhalar ve slaytlar kullanmıştır.  
Bu etkinlikte öğretmen, öğrencilerinin daha 
etkili öğrenebilmeleri amacıyla materyal kul-
lanmıştır. Bu da süreçte öğrencilerin öğrenme 
konusuyla yüz yüze gelmelerini desteklemiş-
tir. Öğrenme konusu böylelikle süreçte açık 
bir şekilde öğrenilmiştir.  
Bu nedenle uygulanan etkinlikte dikkate alınan 
öğretim ilkesi; açıklık (ayanilik)” ilkesi olacaktır. 
Cevap: A 
 
 

43. Öğretmenin eğitim-öğretim lideri olarak gö-
revleri: 
• Güven verici ortam oluşturma, 
• Olumlu davranışları yaparak örnek olma, 
• Uygun öğrenme çevresini oluşturma ve yapı-

landırma, 
• Öğretim zamanını etkili kullanma, 
• 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 geliştirme. 
Ancak B seçeneğinde verilen “Alanı ile ilgili bi-
limsel araştırmalar yapma” öğretmenlerin sınıf 
yönetimine ilişkin bir beceri alanı değildir. Çünkü 
öğretmenlerin alanları ile ilgili bilimsel araştırma 
yapmaları beklenmez; öğretmenler alanları ile il-
gili yapılan bilimsel çalışmaları takip ederler, 
araştırırlar, var olan gelişmeleri incelerler.  
Cevap: B 
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44. Öğretmenlik görevinin mesleki rolleri farklı boyut-
lar göstermektedir. Bu boyutlar ve temel özellik-
leri aşağıda kısaca özetlenmektedir. 
• Mesleki Standartlara Uyum 

Öğretmenin öğretim hizmetini yerine getir-
mede en üst düzeyde olmasını bununla birlik-
te bireysel ve sosyal ilişkilerinin niteliğini kap-
sar. Öğretmen etkili öğretme öğrenme süreç-
leri konusunda donanımlı olmalıdır. 

• Etik Standartlara Uyum: İnsanlık onuruna 
saygı gösterme, öğrenme ve kişisel ilişkilerde 
eşitlik ilkesine uygun davranma gibi özellikle-
re sahip olmalıdır. 

• Kendine Yetme: Kişisel etkililik ve amaçla-
ra ulaşma kapasitesidir. Öğretmen etkili 
öğretme-öğrenme sürecin oluşturacağına 
ilişkin yeterliklerine inanmalıdır. 

• Analitik ve Yansıtmacı Stratejiler Geliştir-
me: Öğretmenler öğretme-öğrenme süreçle-
rinde meydana gelen sorun durumlarında 
doğru kararları alabilmelidir. Etkinliklerin ve 
sonuçların eleştirisini ve değerlendirmesini 
yapabilmeli, gerektiğinde değişimler yapabil-
melidir. 

• Öğretilecek Konuda Üst Düzey Yeterlik: 
Öğretmenler öğretecekleri ders konusunda 
üst düzey bilgi, beceri ve anlayışa sahip ol-
malıdır. Öğretmen alanında uzman olmalıdır. 

• Üst Düzey Okur Yazarlık ve Matematik 
Bilgisi: Öğretmen öğrencileri için bir model-
dir. Öğretmenin genel kültürü ve genel yete-
nek düzeyi yeterli olmalıdır. 

Yukarıda verilen açıklamalara göre; “bir öğ-
retmenin etkili öğretme – öğrenme sürecini oluş-
turacağına ve öğrencilere gerekli kazanımları 
sağlayabileceğine ilişkin becerilerine inanması” 
öğretmenin mesleki rollerinden KENDİNE YET-
ME (Mesleğinde yeterli olma) ile açıklanabilir. 
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
45. Ölçme özelliğin (niteliğin) miktarının ya da dere-

cesinin belirlenmesidir.  Değerlendirme ise bu 
miktarın ya da derecenin yeterli olup –olmadığı 
ya da az-çok olduğu hakkında değer yargısına 
ulaşmaktır, karar vermektir.  
Örneğin; Hüseyin bir sınavda 70 puan aldı. Sa-
dece miktarı bildirmektedir. Burada herhangi bir 
sonuca veya karara varılmamıştır. Ancak Hüse-
yin 70 puan aldığı için sınavı geçti, denilirse bu-
rada bir sonuca ulaşıldığı görülmektedir. Yani bir 
karar alınmıştır. Dolayısıyla bu ifade bir değer-
lendirme ifadesini yansıtmaktadır. Seçenekler in-
celendiğinde  

• Bir okulda matematik dersi notları 9’un 
üzerinde olanlar özel sınıfa alınmıştır ifa-
desinde puanların 9’un üzerinde olması bir 
mutlak ölçüt olarak belirlenmiş. 9 ve üzerinde 
olanlar için özel sınıfa alınmak bir karar oluş-
turmuştur. Dolayısıyla değerlendirme işlemi-
dir. 

• Bir öğrenci Hukuk fakültesine kayıt ola-
bilmek için ÖSS’ye girmiş, 280 puan al-
mıştır. İfadesi ölçme işlemine örnektir. Çün-
kü sadece miktar bilinmektedir ve bu puan 
herhangi bir karar almada kullanılmamıştır. 

 • Bazı çalışanların aylık geliri, açlık sınırının 
altında kaldığı için ek ödeme yapılmasına 
karar verilmiştir. İfadesi değerlendirme 
cümlesidir. Çünkü ek ödeme yapılabilmesi 
için açlık sınırının altında kalınması ölçüt ola-
rak belirlenmiştir. Sonuç olarak da açlık sını-
rının altında kaldığı için ek ödeme yapılması-
na karar verilmiştir. 

• Bir sporcunun antrenmanlarda göstermiş 
olduğu performans düzeyi haftalık olarak 
belirlenmiştir. Bu ifade ölçme işlemini gös-
termektedir. Çünkü gösterilen performans 
sonucunda bir karara veya sonuca ulaşıldığı 
hakkında bilgi verilmemiştir. 

Cevap:  B 
 

 
46. Bir görevlinin kitapları baskı tarihine göre raflara 

yerleştirmesi bir sıralama örneğidir. Çünkü gö-
revli düzenlemeyi yaparken tarihlerin geçmişten 
bugüne dikkat ederek bir işlem yapmıştır. Konu-
larına göre yerleştirmede özelliklerine göre bir 
ayırma işlemi vardır. Örneğin Eğitim, hikaye, ma-
sal, siyaset kitapları vb. Dolayısıyla bu işlem sı-
nıflama ölçeğine örnektir. Diğer ifade de ise sa-
tın alma fiyatlarına göre bir yerleştirme işlemi 
vardır. Para ile yapılan ölçmeler oranlı ölçekler-
le yapılır. 200 TL fiyata sahip olan bir kitap, 100 
TL fiyata sahip olan bir kitaptan 2 katı daha fazla 
fiyata sahiptir denilebilir. Dolayısıyla bu yerleş-
tirme işlemi oranlı ölçeğe bağlı olarak yapılmıştır. 
Cevap:  B 

 

 
47. Sabit hatalarda ölçme işlemine karışan hata 

bütün ölçme işlemleri için aynıdır. Her öğrenciye 
10 puan ekleme işlemini yaptığımızda bütün öğ-
renciler aynı oranda etkilenmektedir. Sistematik 
hatada ise puanlama yapılırken bir nedene ya da 
kurala göre bir kısım öğrenciye farklı, diğer öğ-
rencilere farklı puan verme sözkonusudur. Veri-
len örnekte puanlama yapılmakta iken bir kısım 
öğrenci seçilerek ek puan verildiği için yapılan 
hata sistematiktir.  
Cevap:  B 
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48. Ölçme aracı hazırlayacak bir öğretmenin; 
• Konu evrenini temsil gücü yüksek olan soru-

lar belirlemek 
• Dersin içeriğinin hangi hedef- davranış alan-

larına göre gerçekleştirilebileceğine bakarak 
uygun soru geliştirmek 

• Hedeflere ilişkin kritik davranışları ölçen soru 
hazırlamak için 

Belirtke tablosu hazırlaması gerekmektedir. 
Cevap: E 

 
49. Öğretim süreci içerisinde her ünitedeki öğrenme 

eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek ve bunları 
gidermek amacıyla yapılan değerlendirme türü 
Formatif değerlendirmedir.  
Soruda matematik öğretmeni “Karmaşık sayılar” 
konusunun bitiminden sonra kazanımlara ulaşılıp 
ulaşılmadığını belirlemeye çalışmıştır. Burada 
genel amaç not verme değil öğrenme eksiklikle-
rini belirlemektir. Dolayısıyla burada yapılan de-
ğerlendirme formatif değerlendirmedir.  
A,B,D seçeneklerinde Summatif, C seçeneğinde 
ise Diagnostik değerlendirmenin testleri verilmiş-
tir. İzleme testleri ise Formatif değerlendirmede 
kullanılan testlere örnektir. 
Cevap: E 

 
50. Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarında; Süreç 

değerlendirme ön plana çıkmaktadır. Öğrenci et-
kin bir şekilde öğretim sürecine katılmakta öğ-
retmen ise rehber konumuna gelmektedir. Gele-
neksel değerlendirmede bilgiler nesnel bir şekil-
de yer alır ve genellikle yazmaya dayalı olarak 
ölçülür. Değerlendirme sınavlar ile yapılır.  Çağ-
daş değerlendirmeyle birlikte öznel bilgilerin yanı 
sıra otantik değerlendirmeye ağırlık verilmiştir. 
Otantik değerlendirme bilginin gerçek yaşam be-
cerileri üzerinde kullanılmasını kapsar. Bunun 
yanında geleneksel değerlendirmelerde gruba 
bağlı değerlendirmeler yapılmakta ve öğrencilere 
çok az dönüt verilmektedir. Ancak çağdaş değer-
lendirmeyle birlikte ölçütler bireylere özgü olarak 
belirlenmeye başlamış dönütlerin ise zamanında 
ve sürecin her aşamasında verilmesine dikkat 
edilmiştir. Geleneksel değerlendirmede beceriler 
birbirinden bağımsızdır ancak çağdaş değerlen-
dirmede disiplinler arası bilgi alışverişi vardır do-
layısıyla beceriler birbirini tamamlayabilmektedir. 
Çağdaş değerlendirmelerde öğrenciyi sürecin 
her anında değerlendirmek gerekmektedir. Çağ-
daş değerlendirme mantığı öğrencinin süreçteki 
gelişimini aşama aşama izlemektir. Dolayısıyla 
çağdaş değerlendirmede sonuçta çıkan en iyi 
ürün yerine öğrencinin gelişimini yansıtacak her 
ürün önemli olmakla birlikte, değerlendirme sa-
dece ürünü değil ürünün oluşturulduğu sürecide 
kapsamalıdır.    
Cevap: D 

51. Portfolyolarda öğretmen öğrencileri değerlendi-
rirken sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin sınıf 
içi etkinliklere katılma düzeylerini, bilimsel tutum 
ve davranışlarını; gözlem, araştırma ve inceleme 
yapabilme becerilerini; sahip oldukları ve ifade 
ettikleri fikir zenginliklerini, sorumluluk alma dü-
zeylerini; ekiple çalışabilmelerini; edindikleri bilgi 
ve bulguları paylaşabilme gibi özellikleri dikkate 
alır. Diğer bir ifadeyle öğrencinin geçirdiği aşa-
maları gösterecek biçimde seçilmiş örneklerden 
oluşan ayrıca eğitim süreci içerisinde öğrencinin 
gelişimini kendisiyle birlikte velisinin ve öğret-
menlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan ürün-
ler bütünü portfolyolardır. 
Cevap: A 
 
 

52. Performans değerlendirmede öğrencinin perfor-
mansını değerlendirirken incelenecek iki öğe 
vardır, bunlardan birisi öğrencinin ürettiği “ ürün” 
diğeri ise öğrencinin bu ürünü oluşturmada ge-
çirdiği “süreçtir”. Dolayısıyla görsel sanatlar öğ-
retmeninin şekilleri değerlendirirken öğrencilerin 
bu beceriyi kazanma sürecini ve etkinlik sonunda 
ortaya çıkan ürünü beraber değerlendirmesi ge-
rekmektedir. 
Cevap: C 
 
 

53. Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen 
performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu 
kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol 
listeleri, öğrenciden beklenen davranışın özellik-
lerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve öğrenci per-
formansının eksik noktalarını belirleme amacıyla 
kullanılan araçlardır. Kontrol listeleri genellikle, 
daha küçük parçalara ayrılabilen ve karmaşık 
davranışları belirlemek için uygundur. Kontrol lis-
teleri ‘evet’ ‘hayır’ ; ‘var’ ‘yok’ veya 0-1 şeklinde 
değerlendirilir. Bu listeler, davranışın gözlemci 
tarafından gözlemlenme fırsatının olmadığı du-
rumları da belirten ifadelerin eklenmesiyle davra-
nışın gözlenemediği durumları da belirleme şansı 
verir. Ancak kontrol listeleri performansı oluştu-
ran davranışın her birine ne düzeyde sahip olun-
duğu hakkında bilgi almak amacıyla kullanıla-
maz. 
Cevap: E 
 
      

54. Tesadüfî hatalarda hata miktarı kuralsız olarak 
artar ya da azalır. Hatanın kaynağı, yönü ve de-
recesi belli değildir, yani bilinmez. Daha çok ölç-
menin güvenirliği ile ilgilidir. Grubun aritmetik or-
talamasını ve standart sapmasını gelişigüzel et-
kilediği için doğrudan güvenirliği düşürür. Sabit 
ve sistematik hatalar kontrol edilebildiği halde 
ölçme sonuçlarına karışan tesadüfî hatalar kont-
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rol edilemez. Bu yüzden de sonuçlara olan etkisi 
azaltılamaz. Tesadüfî (rastgele) hatalar ölçmeyi 
yapan öğretmenin dikkatsizliğinden (puanları 
yanlış toplaması, okuma hatası vb.), şans başa-
rısı, öğrencilerin psikolojik unsurları, ölçme aracı 
ve ölçmenin yapıldığı ortamlardan kaynaklanır. 
Ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazen de nega-
tif yönde karışırlar. Ancak tesadüfi hatalarda ha-
tanın miktarı bir kurala göre değil gelişigüzel so-
nuçları etkilemektedir. Çünkü bir kurala göre ar-
tıp azalan hataların kaynağı olan kural (neden) 
bilindiği için düzeltilme olanağı vardır. Bu tür ha-
talar güvenirliği etkilemez, geçerliği etkiler. 
Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 

55. Bu soruda iki test arasındaki ilişki incelenmek 
istenmiştir. Dolayısıyla burada testler arasında 
geçerlik çalışması yapmak istendiğinden ölçüt 
geçerliğine bakmak gerekir. Ölçüt geçerliği işle-
minde geçerliği konusunda kanıt aranan aracın 
ölçüt olarak seçilen diğer bir araçla olan uyumu-
na bakılır. Ölçüt geçerliğinde yordama ve uygun-
luk olmak üzere iki tür geçerlik bulunmaktadır. 
Yordama geçerliğinde gelecekteki bir durum 
tahmin edilmeye çalışılır ve bunun için gelecek-
teki bir durum ölçüt olarak alınır. Örneğin seçilen 
öğrencinin bir öğretim programının girişindeki 
test puanı ile (Örneğin; fen lisesini kazanan öğ-
rencinin giriş puanı) kazandığı yerdeki başarı 
puanları (Fen lisesindeki derslerin sınav puanla-
rı) arasındaki ilişki yordama geçerliğini gösterir. 
Uygunluk geçerliği ise yordayıcı puanın sonra-
dan elde edildiği, ölçüt puanın yordayıcı puanla 
aynı ve yakın zamanda ya da daha önce elde 
edilerek yapılan yordamadır. Öğrencinin öğretim 
sürecindeki performansına göre öğretim süreci-
nin sonunda gireceği sınavın sonucu tahmin edi-
lir. Örneğin; öğrencinin Fen Lisesi giriş sınavları 
ile ilköğretimdeki başarıları arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, (ilköğretimdeki başarı ortalaması 
ölçüt alındığında) öğrencinin ilköğretimdeki başa-
rısı, fen lisesi sınavlarında aldığı puanın yor-
dayıcısı kabul edilir. 
Soruyu incelediğimizde öğretmen atamasında 
kullanılan testin geçerliğini belirlemek için, ölçüt 
olarak öğrencilerin sınava hazırlanmak amacıyla 
girdikleri deneme sınavının sonuçları kullanılmış 
ve bu ikisi arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Ölçüt 
puan yordayıcı puandan daha önce elde edilmiş-
tir. Ölçütün elde ediliş zamanına göre belirlen-
mek istenen geçerlik türü uygunluk geçerliğidir.  
Cevap: E 

56. Bir testin geçerliğini artırabilmek için; 
• Dersinin kapsamını ve hedef-davranışlarını 

kapsayacak şekilde (sayıda) sorular hazır-
lanmalıdır.  

• Ölçme aracında yer alan bütün sorular ölçül-
mek istenilen özellik ile ilgili olmalıdır.  

• Ölçme aracının çok zor olması ya da çok ko-
lay olması geçerliği düşürür. Soruların çoğu 
orta güçlükte olmalıdır.  

• İyi bir sınav planı hazırlanmalıdır.  
• Sınavdan önce öğrencilere sorular ile ilgili 

ipuçları verilmemelidir.  
• Her sınavda öğrencilere farklı sorular sorul-

malıdır.  
• Cevapları ardı ardına aynı şıklı olan sorular 

(örneğin b, b, b, b,) geçerliliği düşürür. Bu 
nedenle cevap seçenekleri soru sayısına 
orantılı dağıtılmalıdır. 

• Açık kitap sınavı yapmak, tercihli soru sor-
mak geçerliği düşürür. Bu durumlardan kaçı-
nılmalıdır. 

Öncülleri analiz ettiğimizde I. öncülde ifade edi-
len sınavın ilgili hedef-davranışı ölçebilir olması 
sınavın geçerliğini artıran bir etmendir. Çünkü bir 
sınavın amacı öğrencilerin verilen hedef-
davranışları ne kadar öğrenebildiğini ölçmektir. 
Sınav bütün hedef alanlarını ölçebiliyor ise sınav 
ölçmek istediği özelliği tam olarak ölçmüştür di-
yebiliriz. Dolayısıyla geçerlik artmıştır. II. öncülde 
sınavın standart ortam ve koşullarda yapılması-
nın sağlanması ifadesi güvenirliği arttırıcı bir et-
mendir. Güvenirliği artıran etmenler geçerliği de 
artırmaktadır. III. öncülde verilen soruların kolay 
olması geçerliği düşüren bir etmendir.  Geçerliği 
ve güvenirliği sağlamak için yapılacak sınavlarda 
soru güçlüğü orta düzeyde olmalıdır. IV. Öncülde 
ifade edilen dersin kapsamının geniş tutulması 
konularda heterojenlik sağlamak anlamına gel-
mektedir. Dolayısıyla kapsamın geniş tutulması 
kapsam geçerliğini artıracaktır. V. öncülde yer 
alan grubun homojen seçilmesi geçerliği düşüre-
cektir. Çünkü grubun homojen seçilmesi duru-
munda bilenle-bilmeyen ayrımı iyi yapılamaya-
caktır ve dolayısıyla geçerlik düşecektir. 
Cevap: C 
 
 

57. Yazılı yoklamaların geçerliğini artırmak için soru-
lacak sorular bilişsel alanın üst düzey basamak-
larını ölçmelidir. Soruların düzeyi düştükçe yazılı 
yoklamalarda kullanmak elverişsiz hale gelmek-
tedir. Verilen öncülleri analiz ettiğimizde; 
• Verilenlere dayanarak bir problem çözme --- 

Uygulama 
• Metinde verilen bir fikri eleştirme --- Değer-

lendirme 
• Bir sonucu ortaya çıkaran etmenleri belirleme 

--- Analiz 
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• Verilen grafiği açıklama ------ Kavrama 
• Özgün bir problem yazma- -- Sentez 

  
Dolayısıyla en düşük düzeyde olan davranış IV 
numaralı öncülde verilen ifadedir ve diğerlerine 
göre yazılı yoklamalarda kullanılması elverişsiz-
dir. Bu tür maddeler (kavrama düzeyi) çoktan 
seçmeli testlerde daha fazla tercih edilir. 
Cevap: D 
 
 
 
 

58. 1. Maddenin güçlük indeksi;  
(16 + 9) \ 100 = 0.25 (Zor bir madde) 
1. Maddenin ayırtedicilik indeksi:  
(16 - 9) \ 50 = 0.14 ( Madde testten atılmalıdır.) 
2. Maddenin güçlük indeksi:  
(12 + 11) \ 100 =  0.23 (Zor bir madde) 
2. Maddenin ayırtedicilik indeksi:  
(12 - 11) \ 50 =  0.02(madde testten atılmalıdır. 

 
A) 1. Madde 0.25 güçlük indeksine sahiptir ve 

zor bir maddedir. 
B) 2. Madde de en iyi çeldirici E seçeneğidir. 

Çünkü bir seçeneğin iyi çeldirici olabilmesi 
için alt grupta cevaplandıran kişi sayısının 
fazla olmakla birlikte toplamda da en yüksek 
olması gerekmektedir. D ve E seçeneklerinde 
alt grupta cevap veren öğrenci sayısı fazladır 
ancak E seçeneği toplamda D seçeneğine 
göre fazla işaretlendiği için en iyi çeldiricidir. 

C) 2. Madde 0.19’un altında ayırt ediciliğe sahip 
olduğu için testlerde kullanılamaz. 

D) 2. Maddenin B seçeneği soruda verileni aksi-
ne alt grubu iyi çeldirememiş üst grubu daha 
fazla çeldirmiştir, Dolayısıyla çeldiricilik gücü 
çok zayıftır. Görevini iyi yapamamıştır. 

E) 1. Maddeyi incelediğimizde C seçeneği hem 
alt grubu fazla çeldirmiş hem de toplam ce-
vaplanma sayısı bakımından diğer seçenek-
lere göre daha fazladır. Dolayısıyla birinci 
maddenin en iyi çeldiricisidir. 

Cevap: D 
 
 
 
 

 
59. Bir maddedeki seçeneğin en iyi ayırt edici ola-

bilmesi için üst grupla alt grup arasındaki farkın 
en yüksek olması gerekmektedir. 1. Madde de E 
seçeneği (16-9=7), 2. madde de ise A seçeneği 
(10-8=2) en yüksek ayırt ediciliğe sahip seçenek-
lerdir. 
Cevap: B 

60. Standart sapması yüksek bir dağılım için ; 
Puanlar arasındaki farklar fazladır.  
Öğrenciler arasındaki farklılaşma (bağıl değiş-
kenlik) fazladır.  
Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirlerine göre ol-
dukça farklıdır. 
Öğrenci puanlarının sınıf ortalamasından farkı 
fazladır. 
Grup heterojendir. ( puanlar oldukça farklıdır. ) 
Ölçme bileni bilmeyeni iyi ayırt etmiştir.  (ölçme-
nin ayırt ediciliği yüksektir ) 
Sınıftaki bağıl başarı düşüktür. 
Güvenirlik yüksektir 
Öğrenciler aritmetik ortalamadan yeterince uzak-
laşmıştır. 
yorumları yapılabilir. Ancak grubun mutlak başarı 
düzeyi standart sapmaya bakılarak verilmez. 
Aritmetik ortalamaya bakılarak verilen bir karar-
dır. 
Cevap: E 
 
 
 

61. Tabloyu incelediğimizde  
A) Türkçe dersinin sınavı ile ilgili olarak çarpıklık 

katsayısına bakarak yorum yapabiliriz. Çar-
pıklık katsayısı negatif olursa testin öğrenci-
lere kolay geldiğini, pozitif olursa testin öğ-
rencilere zor geldiğini söyleyebiliriz. Çarpıklık 
3. (ortalama or tanca)

Standart sapma
−

 formülü ile hesapla-

nır. Çarpıklığı hesapladığımızda 3 . (18 - 24) 
\ 8 = -2.25 çıkacaktır. Dolayısıyla test öğren-
cilere kolay gelmiştir. 

B) Güvenirliği belirlemek için standart sapmaya 
bakılır. Standart sapması yüksek olan dağı-
lımın güvenirliği yüksektir. İngilizce dersinin 
standart sapması en yüksektir dolayısıyla 
güvenirliği en yüksek olan ders İngilizce der-
sidir. 

C) Mutlak başarı düzeyin göstergesi aritmetik or-
talamadır. Aritmetik ortalama yükselirse mut-
lak başarı düzeyi artar. Dolayısıyla Sosyal 
bilgiler dersi mutlak başarı düzeyinin en yük-
sek olduğu derstir. 

D) Sola çarpık bir dağılımda mod aritmetik orta-
lamadan büyük olmalıdır. Fen ve teknoloji 
dersinde mod aritmetik ortalamadan büyük 
olduğu için sola çarpık dağılım özelliği gös-
termektedir. 

E)  Standart sapma öğrenme düzeyi farklılığının 
göstergesidir. Standart sapma yüksek ise öğ-
renme düzeyi farklılığı yüksektir. Dolayısıyla 
İngilizce dersi en yüksek standart sapma ile 
öğrencilerin öğrenme farklılıklarının en çok 
olduğu derstir. 

Cevap: E 
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62. Bir özellik artınca diğer özellikte artıyorsa bu 
özellikler arasındaki ilişki pozitiftir.  Bu ilişki 1’e 
yaklaştıkça yükselir 0’a yaklaştıkça düşer. 
Gülnaz’ın spor yapmaya ayırdığı süre arttıkça 
vücut direnci de artıyorsa ilişki düzeyi yüksektir. 
B seçeneğinde verilen ifade bu ilişkiyi en yüksek 
düzeyde gösterir.  
Cevap: B 
 

63. Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca ge-
çirdiği değişimlerin betimlenmesi, açıklamasıyla 
ve aynı zamanda bireyler arasındaki değişim, 
benzerlik ve farklılıklarla uğraşır. Betimler, yani 
bireylerin yaşam boyunca geçirdikleri değişimle-
rin neler olduğunu ortaya koyar ve normları belir-
ler. Açıklar yani değişimlerin nedenlerini bulmaya 
çalışır. Tahmin eder, yani ilerleyen yaşlarda orta-
ya çıkacak değişiklikleri yordamaya çalışır. De-
ğiştirir yani, bireylere en uygun davranışların ka-
zandırılması için müdahale eder ve yönlendirme 
yapar. Sorunun C seçeneğinde gelişim psikoloji-
sinin bireyler arasındaki farklılıkların nedenlerin-
den çok bireylerin benzerlikleri üzerinde yoğun-
laştığı belirtilmektedir. Oysaki gelişim psikolojisi 
her iki konuyla da aynı derecede ilgilenmektedir. 
Cevap: C 

 

64. Büyüme hem iç hem de dış organlarda meydana 
gelen biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili bedensel de-
ğişimleri ifade eder. Büyüme sonucu olgunlaşan 
organlar kendisinden beklenilen farklı görevleri 
yerine getirebilecek düzeye ulaşır yani olgunlaşır. 
Olgunlaşma, doğuştan genetik olarak program-
lanmış, çevre yaşantılarından bağımsız bir süreç-
tir. Bu nedenle çevresel faktörler ne kadar uygun 
olursa olsun olgunlaşma gerçekleşmeden belli 
beceriler bireyler tarafından kazanılamaz. Olgun-
laşma yalnızca fiziksel gelişimle ilgili değil, bunun 
yanı sıra bilişsel gelişimle de ilgilidir. Gelişimde 
önce büyüme sonra olgunlaşma sonra da öğren-
me gerçekleşir. Olgunlaşma, öğrenmenin ön ko-
şuludur. Bu nedenlerle gelişim sürecinde olgun-
laşma ve öğrenme birbirinden bağımsız olarak ele 
alınamaz. Sonuç olarak sorudaki I, II, ve IV numa-
ralı ifadeler doğrudur ve cevap C şıkkıdır. 
Cevap: C  

 
65. Gelişim psikologlarının belirlemiş olduğu gelişim-

sel normlar grupların ortalama düzeyleriyle ilgili-
dir ve özel anlamda bireylere uygulanmaz. Çün-
kü her bireyin gelişimi farklıdır ve o bireye özgü-
dür. Bu durumun iki temel kaynağı vardır, bunlar; 
kalıtım ve çevre faktörleridir. Soruda gelişim sü-
reci bir yolculuğa benzetilmiş, bazı kişilerin bu 
yolculuğu daha hızlı ve konforlu bazılarının ise 
daha yavaş yaptığı belirtilerek “Gelişimde birey-
sel ayrılıklar vardır” ilkesine vurgu yapılmıştır. Bu 
nedenle cevap D seçeneği olmalıdır. 
Cevap: D  

66. Fiziksel gelişimi etkileyen birçok etmenin içeri-
sinde en önemli olanı genetik faktörlerdir. Ancak 
fiziksel yönden meydana gelen tüm değişimler 
genetik yolla açıklanamaz. Genetik faktörler içe-
risinde ebeveynlerinin fiziksel yapıları, çocukların 
boy uzunluğu gibi fiziksel yapılarıyla ilgili özellik-
lerinde oldukça belirleyicidir. Çocuklardaki yeter-
siz beslenme, büyümede gecikmelere ve eğer 
devam eden bir özellik gösteriyorsa kalıcı zarar-
lara neden olmaktadır. Bireyin fiziksel gelişiminin 
temeli genetik programına bağlı olup, geçirilen 
çevre yaşantılarının fiziksel gelişim üzerinde hiç-
bir etkisi bulunmaz. Kısa süreli hastalıklar büyü-
me sürecinde kalıcı hasarlara yol açmazken ciddi 
rahatsızlıklar büyüme hızının kesilmesine neden 
olabilmektedir. Ancak “C” seçeneğinde verilen 
ifadenin fiziksel gelişim üzerinde bir etkisi yoktur. 
Bu nedenle bu seçenek yanlıştır. 
Bunun yanı sıra fiziksel gelişim üzerinde önemli 
olan diğer faktörler arasında şunlar sayılabilir;  
• Genetik faktörler 
• Beslenme 
• Hormonal faktörler 
• Hastalıklar 
• Kazalar 
• Psikolojik rahatsızlıklar 
• Sosyo-ekonomik statü  
• Evrensel değişiklikler 
• Fiziksel aktivite 
Cevap: C 

 
 
67. I. İlknur, saç tarağını telefon olarak kabul edip 

annesiyle telefon görüşmesi yaparken “Sem-
bolik oyun” oynamaktadır. Sembolik oyun, 
çocuğun bir şeyi başka bir şeyle canlandır-
masıdır ve Piaget’in bilişsel gelişim dönemle-
rinden işlem öncesi dönemin özelliğidir. 

II. Umut, babasının abisine 3 tane 1 lira,  kendi-
sine ise 6 tane 25 kuruş vermesine çok mutlu 
olmuştur. Bunun nedeni, Umut’un sahip olu-
nan paraların sayısına odaklanmış olmasıdır. 
Odaklanma ( tek boyutlu düşünme) çocuğun 
dikkatini karşılaştığı durumların yalnızca bir 
yönüne ya da özelliğine vermesidir ve işlem 
öncesi dönemin bir özelliğidir. 

III. Onur, evlerinin yakınındaki yeni açılan çocuk 
parkına gidip eve dönerken de giderken kul-
landığı yolu kullanmıştır. Buna göre, Onur iş-
lemleri tersine çevirebilmektedir. Bu özel-
lik, somut işlemler döneminde kazanıl-
maktadır. 

IV. Armağan, oyuncak bebeğini canlı bir insan 
gibi misafir olarak ağırlamış ve ona çay ikram 
etmiştir. Yani cansız bir nesneye canlılık 
özelliğini yüklemiştir. Buna göre, Armağan 
animistik düşünmektedir. Bu özellik işlem ön-
cesi dönemin özelliğidir. 
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V. Bekir, misafirliğe gittiği evden ayrılırken evin 
sahibinin ona hangi montun kendisine ait ol-
duğunu sorması üzerine şaşırmıştır. Buna 
göre, Bekir işlem öncesi dönemin bir özelliği 
olan benmerkezliliğin getirdiği sınırlamaya 
göre davranmaktadır. İşlem öncesi dönemde 
çocuk olayları başkalarının bakış açısına gö-
re değerlendiremez. Diğer bireylerinde olay-
ları kendisi gibi algıladığını düşünür. 

Buna göre, cevap “B” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: B 

 
 

 
68. Piaget’e göre, 9 yaşındaki bir çocuğun kendisine 

gösterilen farklı renklerdeki farklı nesneleri birbi-
rine benzeyenler olarak farklı şekillerde bir araya 
getirebilmesi o çocuğun somut işlemler döne-
minde bulunduğunun bir göstergesidir. Soruda 
çocuk kendisine verilenleri önce kırmızılar ve sa-
rılar, daha sonra da çiçekler ve güller olarak fark-
lı şekillerde gruplandırabilmiştir. Sonra çocuğa 
kırmızı renkte olanlar mı yoksa sarı renkte olan-
lar mı daha fazla diye sorulduğunda ise çocuk 
kırmızı renkte olanlar daha fazladır yanıtını ver-
miştir. Çocuğun birden fazla özelliğe göre sınıf-
lama ve sıralama yapabilmesi çok yönlü sınıfla-
ma ve sıralamaya örnektir. Çocuk bu sınıflama 
ve sıralamaları yapamasaydı işlem öncesi dö-
nemde olacaktı ve tek yönlü sınıflama ve sırala-
ma yapabilecekti. Buna göre, “B” seçeneği doğ-
rudur. 
Cevap: B 
 
 

 
69. Konuşma dili, konuşma ve dinlemeyi, yazma ise 

dili okuma ve yazmayı içerir. Çocuklar her ne ka-
dar doğuştan konuşma dilini kazanma becerisiyle 
doğmuş olsalar da evde ve okulda dil gelişimini 
destekleyici birçok etkinlik yapılması gerekmek-
tedir. Toplumların gelişmişlik düzeyinin gösterge-
si olan okur-yazarlık sadece okuma ve yazmayı 
değil; konuşma, okuma yazma ile ilgili becerileri 
etkili kullanmayı gerektirir. Bu amaçla konuşma, 
okuma, yazma, gramer kullanımı ve iletişim be-
cerilerinin geliştirilmesi için şu etkinlikler yapılabi-
lir; 
• Evde anne ve baba gibi yetişkinler, okulda 

ise öğretmenler dil kullanımında çocuklara iyi 
bir model sunmalıdır. 

• Okuma ve yazmada dikte çalışmaları yapıla-
bilir. Böylelikle konuşma ve yazım dili arasın-
daki ilişkiyi kavramaları kolaylaşacaktır.  

• Okulda çocukların telaffuz becerilerini geliş-
tirmek amacıyla yüksek sesle okuma etkinlik-
leri yapılmalıdır. 

• Öğretmenler zengin materyallerle çocukların 
okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlik-
lerinde kullanabilecekleri sözcük dağarcığını 
artırmayı hedeflemelidir. 

• Okul öncesi dönemde çocukların uygun ya-
şantılar geçirmesi sağlanarak dil becerileri ai-
leleri tarafından desteklenmelidir. 

Ancak öğrencilerin sınıf içerisinde yanlış kelime-
ler kullanması durumunda onlara bu kelimenin 
doğrusuyla bir dönüt verilmeli ve bu kelimenin 
doğrusunu kendi kendilerine bulmalarını bekle-
mek gibi bir yöntem benimsenmemelidir. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Vygotsky’nin sosyo-kültürel gelişim kuramının 

eğitim alanına sağladığı katkılar arasında şunlar 
sayılabilir; 
• Bilişsel gelişimde yetişkinlerin ve öğretmenle-

rin belirleyici rolü vardır ve yetişkin rehberli-
ğinde ilerlemek bireyler için önemlidir. Buna 
göre, öğretimin çocukların yakınsak gelişim 
alanındaki işlevleri uyandıracak nitelikte ol-
masına özen gösterilmelidir. 

• Öğretmenlerden beklenen öğrencilerin öğ-
renmesini destekleyici ve cesaretlendirici bir 
yaklaşım benimsemeleridir. Bununla birlikte 
eğitimciler her çocuğun gelişim düzeyini ve 
ilerleme hızını belirlemeli ve çocukların bu 
yönde ilerlemesini sağlayacak nitelikte etkin-
likler düzenlenmelidir.   

• Öğretim sürecinde yapılan etkinlikler çocu-
ğun içinde bulunduğu toplumun değerlerini 
ve kültürün bilgi birikimini içselleştirerek daha 
üst bir bilişsel gelişim düzeyine ilerlemesini 
sağlamalıdır. Bu durum toplumsal olarak ge-
lecek kuşakları şekillendirmek anlamına gel-
mektedir. 

• Akranların ve çocuğun kendisinden biraz da-
ha önde olan arkadaşların çocuk üzerindeki 
öğreticilik rolüne eğitim sürecinde önem ve-
rilmeli, okullarda akran öğreticiliğinden yarar-
lanılmalıdır. 

• Öğretim sürecinde öğrencileri tamamen ser-
best bırakan bir anlayışın yerine öğrencilerin 
birbirleriyle işbirliği yaparak daha etkili şekil-
de öğrenebilecekleri bir anlayış benimsenme-
lidir. 

Cevap: E 
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71. ve 72. sorular aşağıdaki bilgilere göre 
çözümlenmiştir. 
 
 
Çocukların koya çekilmeli midir? sorusuna ver-
dikleri cevapları Kohlberg’in ahlaki gelişim kura-
mına göre şu evrelerin özelliklerine uygundur; 
Ozan: “Kopya çekilmemelidir. Böylece öğretme-
nin bize kızması ya da ceza vermesi önlenmiş 
olur.” demiştir. Ozan’ın bu ifadesi onun İtaat-ceza 
evresinde olduğunu göstermektedir. Çünkü Ozan 
ceza almamak için kopya çekme davranışının 
yanlış olduğunu düşünmektedir. 
Metin: “Bazen arkadaşlar arasında kopya çekile-
bilir. Mesela yakın arkadaşım sınavda benim bi-
lemediğim soruda bana yardımcı olursa bende 
ona başka bir sınavda yardımcı olurum. Bu tam 
kopya çekmek sayılmaz.”demiştir. Metin’in bu 
ifadesi onun saf çıkarcı evrede olduğunu gös-
termektedir. Çünkü ödüle ulaşmak ve karşılıklı 
çıkarlar söz konusu olursa kopya çekilebilir. 
Öncel:“Bazıları sınıfta kopya çekiyorlar. Kopya 
çeken arkadaşlarımızı aslında öğretmenlerimize 
söylememiz lazım ama eğer onlara bunu yapar-
sak bir daha bizimle konuşmazlar, onların arka-
daşlıklarını kaybederiz.” demesi onun kişiler ara-
sı uyum eğiliminde olduğunu göstermektedir. 
Çünkü kopya çekenlerin arkadaşlıklarını kaybet-
memek için onları öğretmenlere şikayet etmemek 
gerekir. 
Gelenek öncesi düzeyde bulunan bireyler Ozan 
ve Metin’dir.  
Ozan İtaat-ceza evresinde, Öncel ise kişiler arası 
uyum evresinde bulunmaktadır. 
 
 

71. Cevap: C 
 
 
72. Cevap: A 
 
 
 
 
 
73. • Bastırma: Bireyin uygun görmediği istek, 

duygu, dürtü ve anıları bilinçten uzaklaştır-
ması, bastırmasıdır. Bu süreç tamamen bilinç 
dışıdır. 
Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına gö-
re, gizil dönemde bulunan bir çocuk cinsel is-
tek ve merakları yokmuş gibi hissederken 
“bastırma” savunma mekanizmasını kullan-
maktadır.  

• Yüceltme: Toplumsal yönden kabul edilme-
yen saldırgan veya cinsel eğilimler, yüceltme 
mekanizması aracılığıyla biçim değiştirerek 

toplumun kabul edebileceği alanlarda ifadele-
rini bulurlar. 
Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına gö-
re gizil (latent) dönemde bulunan bir çocuk, 
bir yandan cinsel istek ve merakları yokmuş 
gibi hissederken bir yandan da bu yöndeki 
enerjisini başkalarına, kişiler arası ilişkiye ve 
ders çalışmaya yönlendirmektedir. Böylece 
merak ve ilgisini cinsel niteliklerden arındıra-
rak “yüceltme” mekanizmasını kullanmakta-
dır. 

Cevap: A 
 

 

 
74. Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, 

ergenliğin yaşandığı 11–17 yaş döneminin geli-
şim görevi, olumlu bir kimlik kazanmaktadır. Bu 
dönemde, gencin aileden duygusal bağımsızlığı-
nı kazanması, cinsiyete uygun sosyal rolleri ge-
liştirmesi, kendine özgü bir değerler sistemi oluş-
turması, kendine uygun bir mesleği seçmesi ve 
bu mesleğe hazırlanması beklenmektedir. Bu ge-
lişim görevlerini yerine getiremeyen birey rol 
karmaşasına düşmektedir. 
• Buna göre soruda Özge’nin hangi bölümü 

seçeceği konusunda kararsızlığa düşmesi 
(karmaşa yaşaması) rol karmaşasıdır. 
Ergenlik döneminde yaşanılan kimlik kazan-
ma sürecinde dört türlü kimlik statüsü elde 
edilmektedir. Moratoryum, Erikson’un kura-
mına bağlı olarak Marcia tarafından yapılan 
araştırmalar ile ortaya konulan kimlik statüle-
rinden biridir. Kimlik bunalımı yaşayan ve çö-
züm yolu bulamayan ergenlerin içine düştüğü 
geçici boşluk durumudur. Moratoryum kimlik 
statüsündeki genç karar vermede zorluk çe-
kince bir süre için bu konudaki kararını erte-
ler.  

• Buna göre soruda Özge’nin hangi bölümü 
seçeceği konusunda bir süre kararsızlık ya-
şayarak bir sonuca varamayınca bu konuyu 
düşünmekten vazgeçmesi moratoryumdur. 

Cevap: A 
 
 

 
75. Davranışçı yaklaşımların özellikleri: 

• Öğrenmeyi, uyarıcı-tepki bağı olarak açık-
lanmıştır. 

• Öğrenme sürecinde organizma edilgen (pa-
sif) bir şekilde kendisine sunulan uyaranın 
alıcısıdır. 

• Davranış öğrenilir. Gözlenebilir ve ölçülebilir 
davranışlar önemlidir. Öğrenmeyi U-T ilişkisi 
ile açıklamıştır. (etki tepki bağı) 
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• Pekiştireç davranışı kuvvetlendirir ve dıştan 
verilen pekiştireç (para, not) önemlidir. 

• İnsan öğrenmesi ile diğer canlıların öğren-
mesi birbirine benzemektedir. Basit davranış-
ların nasıl oluştuğu üzerinde durmuşlardır. 

• Öğrenci, uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve 
pekiştireç almak için aktiftir. Öğrenci öğren-
me sürecinde çoğu kez edilgendir (pasiftir). 

• Bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır. 
Uyarıcıya yöneltilen tepkilerle edinilir. 

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

• Öğretmenin rolü dış etkenlerin (çevrenin) dü-
zenlenmesidir. 

 
Bilişsel yaklaşımların özellikleri: 
• Bilişselciler davranışçıların açıklayamadıkları 

ve eksik bıraktıkları konuları tamamlamışlar-
dır.  

• Bilişselciler, zihinsel yapıdaki (algılama, kav-
rama, bilme, düşünme) değişmeleri, içsel sü-
reçleri, bilgiyi işleme tarzındaki değişmeyi ve 
öğrenmeye etki eden bireysel özellikleri ele 
almışlardır. 

• Bilgi öğrenilir, bilgideki değişme davranışa 
yansır ve davranışı yönlendirir. 

• Pekiştireç, başarılı olma, belirsizlikten kurtul-
ma, keşfetme gibi içsel özelliktedir. 

• Öğrenci, dikkatini kullanarak uyarıcıları seçe-
rek ve uyaranları anlamlı hale getirerek ve 
kavrayarak öğrenme sürecinde aktif olur. 

• Bireyin doğal çevre içinde değişik ortamlarda 
nasıl öğrendiğini ele almışlardır. Kavram ve 
ilke öğrenme, problem çözme, eleştirisel dü-
şünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan kar-
maşık davranışların öğrenilmesinde kullanılır. 

• Bilgi nesneldir, öğrenenin ön bilgilerine ve zi-
hinsel süreçlerine bağlı olarak edinilir. 

• Öğretmenin rolü, öğrenci öğrenmelerine reh-
ber ve örnek olmadır. 

 
Yapılandırmacı kuramın özellikleri:  
• Yapısalcılara göre öğrenme, öğrencilerin 

somut yaşantıları sonucunda anlamda mey-
dana gelen değişimdir.  

• Bilgi öğrenen tarafından (öznelleştirilir) yapı-
landırılır.  

• Birey gerçek durumlarla (birinci kaynaklar-
dan-öğrenme olay ve konusunun bulunduğu 
gerçek ortam) karşılaşarak problem senaryo-
ları üzerinde çalışarak aktif olarak bilgiyi üre-
tir ve kullanır.  

• Bilgi özneldir ve öğrenenin somut yaşantıları 
ile oluşturulur. 

Nörofizyolojik kuramın özellikleri: 
• Öğrenmede özellikle bilişsel aktivitelerin nasıl 

işlendiği üzerinde durur. Ancak bunu bilişsel-
cilerin ele aldığı gibi düşünme, kavrama, 
problem çözme gibi süreçleri analiz ederek 
değil, bu süreçlerin nöro-fizyolojik olarak be-
yinde nasıl işlendiğini ele alarak incelemeye 
çalışmaktadır.  

Cevap: E 
 
 
 
76. Öğrenmeyi etkileyen birçok etmen bulunmakta-

dır. Bunların bir kısmı öğrenen organizmadan, bir 
kısmı da öğrenme ortamının özelliklerinden kay-
naklanan etmenlerdir. Bu etmenler ve açıklama-
ları şöyledir: 
• Türe özgü hazır olma: Organizmanın kendi-

sinden beklenen bir davranışı gösterebilmesi 
için biyolojik donanımının elverişli olmasıdır. 

• Olgunlaşma: Biyolojik olarak belirlenmiş 
programın ortaya çıkarak, öğrenilmesi iste-
nen davranışta kullanılacak organların, ge-
lişmesi ve işlevsel hale gelmesidir. 

• Dikkat: Düşüncenin ya da zihinsel enerjinin 
belirli bir uyarıcıya yoğunlaştırılması durumu-
dur. 

• Zeka: Organizmanın problemleri çözmek ve 
çevreye uyum yapabilmek için bilgiyi kullan-
ma ve kazanma yeterliliğidir. 

Dolayısıyla sorunun A, C, D ve E şıklarındaki ta-
nımlamalar yanlış, B şıkkındaki güdü tanımlama-
sı doğrudur. 
Cevap: B 

 
 
 
77. Bir davranışın “öğrenilmiş davranış” olarak kabul 

edilebilmesi için; davranışta gözlenebilir bir deği-
şimin olması, davranışın belirli bir süre devamlılık 
göstermesi, bir yaşantı ya da tekrar sonucunda 
oluşması gerekmektedir. Olgunlaşma sonucunda 
ortaya çıkan davranışlar ise öğrenilmiş davranış 
olarak kabul edilmez. Bu nedenle sorudaki I ve II 
numaralı ifadeler doğrudur. Bunun yanı sıra öğ-
renme ürünü olarak kabul edilmeyen davranışlar 
ise şunlardır; 
• Yorgunluk, sakatlık, hastalık, açlık, ilaç alma, 

alkol, uyuşturucu alma, rüya görme vb. et-
kenlerle geçici olarak ortaya çıkan davranış-
lar. 

• Refleks ve içgüdüsel davranışlar. 
• Organizmanın büyümesi (örneğin; boyun 

uzaması, ağırlığın artması) ve olgunlaşması 
(yürüme, dik durma, değişik sesler çıkarma, 
üreme sistemini kazanma) sonucunda ortaya 
çıkan davranışlar. 
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• Ayrıca çocukluk ve ergenlik benmerkezci dü-
şünme eğilimine (kıskançlık, sahiplenme, 
kuşkulanma, saldırganlık vb.) bağlı olarak or-
taya çıkan davranışlar da öğrenme ürünü sa-
yılmazlar. 

Cevap: C 
 
 

78. Bir uyarana yönelik olumlu ya da olumsuz tepki-
nin o uyaranı çağrıştıran diğer uyarıcılara göste-
rilmesi Garcia etkisidir. Buna göre, bireylerde gö-
rülen alerjik reaksiyonların yalnızca gerçekte 
alerjiye neden olan maddelere karşı değil de bu 
maddelerle bağlantılı diğer uyarıcılara karşı da 
gösterilmesi klasik koşullanma yoluyla öğrenme-
nin Garcia etkisine örnektir. Soruda polene alerji-
si olan bir kişi için çiçeklerin görüntüsünün, koku-
sunun, çiçeklerin bulunduğu yerlerin ve arıların 
alerjik reaksiyona neden olması Garcia etkisiyle 
açıklanabilir.  
Garcia etkisi, Etkinin yayılması kavramıyla karış-
tırılabilir. Ancak Garcia etkisinde koşullu uyaranla 
ilişkili diğer uyaranlara da aynı tepkinin gösteril-
mesi söz konusudur.  
Etkinin yayılmasında bir pekiştirme işleminde 
pekiştireç pekiştirilen doğru davranışı devam etti-
rir. Fakat bununla birlikte pekiştirilen davranışı 
çağrıştıran ya da yan yana olan yanlış davranış-
ların da pekiştirilmesi sonucunu verir. Diğer bir 
ifade ile pekiştirmenin etkisi, doğru davranışla 
yan yana yer alan yanlış davranışa da yayılmak-
tadır. Hatta bu davranış cezalandırılmış olsa bile, 
yanındaki doğru davranışa yapılan pekiştirmenin 
etkisi ile tekrar edilmektedir (Senemoğlu, 2004). 
Örneğin; öğretmen öğrencilerin derse katılımını 
sağlamak için verdiği soruları doğru çözenleri 
şeker ile ödüllendirmektedir. Fakat bir süre sonra 
öğrenciler şekeri almak için soruları çok hızlı ve 
hatalı çözmekte sonra da öğretmenden izin al-
madan cevap vermeye çalıştıkları görülmektedir. 
Cevap: D 

 
 

79. • Karşılıklı belirleyicilik – Bireyin davranışı ve 
çevre birbirini etkilemekte ve bu etkileşimler 
bireyin sonraki davranışını belirlemektedir. 

• Sembolleştirme kapasitesi – Bireyler iletişim-
de bulunurken dünyanın kendisinden çok bi-
lişsel temsilcileriyle etkileşimde bulunur; bi-
reyler dünyayı sembolik olarak görür. 

• Öngörü kapasitesi – İnsanlar, gelecekte baş-
kalarının kendilerine nasıl davranacaklarını 
tahmin edebilmeli, hedeflerini belirlemeli ve 
geleceğini planlamalıdır. 

• Dolaylı öğrenme kapasitesi – İnsan öğrenme-
lerinin birçoğu modelin yaptığı davranışlarını 
ve bu davranışın sonucunda elde edilen ürü-
nün dolaylı olarak gözlenmesi sonucu kaza-
nılır. 

• Özyeterlilik – Bireyin belli bir performansı 
göstermek için gerekli etkinlikleri organize 
edip, başarılı olarak yapma kapasitesine iliş-
kin kendini algılayışı, yargısı ve inancıdır. 

• Özdüzenleme - Bireyin kendi davranışlarını 
gözleyerek yine kendisi tarafından belirlenen 
ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması 
ve davranışlarını ölçütlerine uygun hale ge-
tirmesidir. 

Sorunun E şıkkında verilen tanımlama özdü-
zenleme kavramıyla ilgilidir.  
Cevap: E  

 
 
80. Soruda verilen ifadeler incelendiğinde; 

• Zihnin düşünen ve karar veren organıdır ifa-
desi kısa süreli belleğin özelliğidir. 

• Çevreden alınan bilginin uyarıcının işleme 
sistemine girmeden önce kısa bir süre için tu-
tulduğu bilgi deposudur ifadesi bellek türle-
rinden duygusal kayıtın özelliklerindendir. 

• Bilgilerin uzun süre şemalar halinde saklan-
dığı yerdir ve etkinliklerin nasıl yapılacağına 
ilişkin bilgilerin bulunduğu alandır ifadeleri 
uzun süreli belleğin temel özelliklerindendir. 

Bu nedenle sorunun cevabı III ve IV olmalıdır. 
Cevap: E  

 
 
81. Melike’nin ablasının bayram ziyaretine gittikleri 

evdeki büyüklerin elini öptüğünü ve büyüklerin de 
ona bayram harçlığı verdiklerini görmesi, bunun 
üzerine kendisinin yaptıkları ziyaretler sırasında 
gittikleri başka bir evde de tüm büyüklerin ellerini 
öpmesi ve onlardan bayram harçlığı alması sos-
yal öğrenme kuramıyla açıklanabilir. Ayrıca bu 
durum hoşuna gidince de bayramlarda el öpme 
davranışını devam ettirmesi ise edimsel koşul-
lanma yoluyla öğrenmeye örnektir. 
Cevap: D 
 
 

82. Ayırt etme: Organizmanın koşullu uyarıcı ile ona 
benzer diğer uyarıcılar arasındaki farkı anlayarak 
(ayırt ederek) yalnızca koşullu uyarıcıya tepki 
vermesi, diğer uyarıcılara tepki vermemesidir. 
• Soruda Ahu’nun, misafir geldiğinde (koşullu 

uyarıcı) şımarması (koşullu tepki), diğer za-
manlarda ise uslu durması (tepki vermeme) 
“ayırt etme” ile açıklanır. 

Birinci tip ceza: Organizmanın istenmeyen bir 
davranışı sonucunda ortama hoşa gitmeyen bir 
uyarıcının verilmesidir. 
• Soruda Ahu’nun annesi Ahu’nun şımarmasını 

istememekte ve şımardığında ona bağırmak-
tadır (ortama hoş olmayan uyarıcı vermekte-
dir). Bu durum I. tip ceza ile açıklanır. 

Cevap: A 
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83. Tren sesini duyup huysuzlanan bir atın yularını 
sahibi her seferinde sert bir şekilde çekiştirmiş ve 
at bu nedenle tren sesini her duyduğunda kork-
ma tepkisini göstermiştir. Atın bu öğrenmesi kla-
sik koşullanma yoluyla öğrenme sonucu gerçek-
leşmiştir. Atın yeni sahibinin atın bu korkusunu 
ortadan kaldırmak için her tren sesi duyulduğun-
da atın yelelerini okşaması, ona sevdiği şeker-
lerden vermesi ve böylece atın tren sesinden 
hoşlanmasını sağlaması karşıt koşullamaya ör-
nektir.  
Karşı koşullanma, karşı pekiştirme kavramıyla 
karıştırılabilir.  
Karşı pekiştirme; istenilen ya da istenilmeyen bir 
davranış devam ediyorsa ortamda bunu pekişti-
ren bir uyarıcının varlığı söz konusudur. Bazı öğ-
renme durumlarında verilen uyarıcı davranışı pe-
kiştirici rol oynayabilir. Bir anne evde sürekli ya-
ramazlık yapan ve eşyalara zarar veren çocuğu-
na “yaramazlık yapma” uyarısında bulunmasına 
rağmen çocuk yaramazlık davranışını yine gös-
termiştir. Çünkü annenin “yaramazlık yapma” 
tepkisi çocuğun yaramazlık yapma davranışını 
karşı pekiştirmiştir. 
Cevap: B 

 
 

84. Kademeli yaklaşmada, birey için zor ve karmaşık 
olabilecek bir konunun, alt birimlerine ayırarak ve 
her basamak pekiştirilerek davranışın tamamı 
öğretilir. Soruda anne çocuğuna kendi başına ye-
mek yeme alışkanlığı kazandırabilmek için dav-
ranışları alt birimlere bölmüş, bunları da her ba-
samakta pekiştirmiş, bu şekilde de davranışın ta-
mamının kazanılmasını sağlamıştır. Bu nedenle 
annenin kullandığı teknik kademeli yaklaşmadır. 
Cevap: C  

 
 

85. • Soruda öğretmenin, sınıfta yaramazlık yapan 
ancak bir yandan da derse katılan Mehmet’i 
defalarca uyarmasına karşın bu davranışlara 
devam ettiği için sınıftan çıkardığı Mehmet’in 
ise bu duruma üzüldüğü belirtilmektedir. Sı-
nıftan çıkarılması Mehmet için üzüntü kayna-
ğı olduğuna göre “sınıftan dışarı çıkmak” 
Mehmet için II. tip cezadır. Çünkü II. tip ce-
zada, organizmanın istenmeyen bir davranışı 
sonucunda onun hoşuna giden bir uyarıcı or-
tamdan çekilir. 

• Yine soruda öğretmenin Mehmet’i dışarı çı-
kardığında dersini rahatlıkla işleyebildiği be-
lirtilmiştir. Buna göre, “Mehmet’in sınıftan dı-
şarı çıkması” öğretmen için olumsuz pekiş-
tirmedir. Çünkü olumsuz pekiştirme, orga-
nizmanın bir davranışı yapması için ortam-
dan itici (istenmeyen) uyarıcının çıkarılması 
sürecidir. 

Cevap: B 

86. Sönme, daha önceden pekiştirilen bir davranışın 
pekiştirilmemesi durumunda yapılma sıklığının 
düşmesi ve sonrasında kaybolmasıdır. Soruda 
Ayşe’nin, oyuncaklarını isterken annesine gü-
lümsemesi ve ardından oyuncak isteğinin yerine 
getirilmesinde pekiştirme söz konusudur. Ayşe, 
pekiştirilen bu davranışını arkadaşlarına da yap-
maya çalışmış, gülümseme davranışını yapma-
sına rağmen onların oyuncaklarını kendisine ver-
memesi üzerine Ayşe’nin “gülümseyerek oyun-
cak isteme davranışı”  ortadan kalkmış yani sön-
müştür. 
Cevap: C 

 
 
87. Soruda balıkçılar balığa çıkmadan önce “ Üçte 

birini sel alır, üçte birini el alır, üçte biride suya 
kalır. Hadi el hakkımızı alalım.” demezlerse işle-
rinin rast gitmeyeceğini ve ağlarına fazla sayıda 
balık takılmayacağını düşünmektedirler. Bu du-
rum batıl inançla açıklanır. Şöyle ki; batıl inanç, 
birbiri ile ilişkisi olmayan iki olayın ya da durumun 
birbiri ile ilişkilendirilmesidir. Edimsel koşullanma 
ilkelerine göre organizma tesadüfen bir davranışı 
yaptığında o davranışla ilgili olmamasına rağmen 
pekiştireç alırsa, almış olduğu pekiştireci zaman-
la o davranışla ilişkilendirir ve o davranışı yapma 
eğilimi gelişir. 
Cevap: B 

 
 
88. Sürekli pekiştirme, yeni bir davranışı organizma-

ya kazandırmada kullanılır ve istenen olumlu 
davranış her ortaya çıkışında bireye pekiştireç 
verilmesidir. Soruda sofra alışkanlığı kazandırıl-
mak istenen çocuğa annesi önceleri bu davranışı 
her yaptığında pekiştireç vermiştir. Bu davranış 
çocuk tarafından kazanıldıktan sonra ise değişik 
zamanlarda çocuğa pekiştireç vererek davranışın 
devamını sağlamıştır. Annenin burada kullandığı 
pekiştirme tarifesi değişken aralıklıdır. Değişken 
aralıklı pekiştirmede pekiştirecin ne zaman veri-
leceği belli değildir. 
Cevap: A 

         
 
 
89. Bilişsel öğrenme kuramına göre öğrenme, doğ-

rudan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Bu ne-
denle öğrenmede sonuçtan çok süreç üzerinde 
durulur. Bu kuramın temel kavramları; anlama, 
algılama, düşünme, duyu ve yaratmadır. Bilişsel 
öğrenmede,  
• Zihnimizde uyaranın algılanması, işlenmesi, 

kodlanması ve gerekli olduğunda geri getirile-
rek kullanılması süreçlerini önemsenir. 

• Öğrenme sürecinde bireyi seçici, yapıcı, etkin 
olarak kabul eder. 
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• Öğrenmelerin, bireyin yetenekleri, güdüleri, 
inançları, tutumları, tecrübelerinden etkilenen 
bir karar verme süreci olduğu görüşünü sa-
vunur. 

Cevap: B 
 
90. Yapılandırmacı yaklaşıma göre; öğrenme, öğren-

cilerin somut yaşantıları sonucunda anlamda 
meydana gelen değişimdir. Bilgi öğrenen tarafın-
dan öznelleştirilir (yapılandırılır). 
Sorudaki açıklama bölümünde; öğretmen, öğ-
rencilerinin demokrasi ve özgürlük kavramlarıyla 
ilgili öznel anlamlar oluşturmalarına yani bu bilgi-
leri kendi zihinlerinde yapılandırmalarına yardım-
cı olmuştur. 
Cevap: E 

 
 
91. 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 (istenilmeyen) davranışlara da yayı-
labilir. Buna ‘etkinin yayılması’ denir. 
• Soruda anne, çocuğuna diş fırçalama alış-

kanlığı kazandırmak istemekte ve oğlu dişini 
her fırçaladığında ona boncuk vermektedir. 
Böylece çocuk 10 tane boncuk biriktirdiğinde 
parka gidebilecektir. Ancak çocuk bir süre 
sonra daha fazla boncuk alabilmek için kısa 
aralıklarla dişini fırçalamış ve diş etleri zede-
lenmiştir. Anne çocuğuna dişlerini her fırça-
ladığında boncuk verip 10 boncuğu biriktirdi-
ğinde onu parka götüreceğini vaat ederek  
(pekiştireç) ona diş fırçalama alışkanlığı 
(doğru davranış) kazandırmak isterken iste-
nilmeyen bir davranışı da (sık aralıklarla diş-
lerini fırçalayarak ödüle ulaşmaya çalışma) 
pekiştirmiştir. Buna göre cevap, “etkinin ya-
yılmasıdır”. 

Cevap: D 
 
 
92. • Soruda anne, oğlu dişlerini her fırçaladığında 

ona pekiştireç (boncuk) vermektedir. Buna 
göre, “sürekli pekiştirme” tarifesini kullanmış-
tır. Çünkü sürekli pekiştirme tarifesi; orga-
nizmanın gösterdiği her doğru davranıştan 
sonra ona pekiştireç verilmesidir. 

• Sembolik (simgesel ödülle) pekiştirme, bi-
reye istenilen tepkileri gösterdiğinde ona pu-
an, fiş, marka gibi nesnelerin ödül olarak ve-
rilmesidir. Simgesel ödüller, temel ihtiyaçları 
doyurmaz ancak, bu simgesel ödülleri topla-
yan birey daha sonra bunları gerçek bir ödüle 
dönüştürür. Soruda, oğlu dişlerini her fırçala-

dığında annenin ona boncuk verdiği, oğlu 10 
tane boncuk biriktirdiğinde ise onu parka gö-
türeceğini vaat ettiği belirtilmektedir. Buna 
göre, anne sembolik ödülle (simgesel ödül) 
pekiştirme yapmıştır. 

• Olumlu pekiştirme: Organizmaya gösterdiği 
bir davranışın devamı için hoşa giden bir 
uyarıcının verilmesi işlemidir. Olumlu pekiş-
tirmede organizmanın istendik bir davranışı-
nın sonucunda ona hoşa giden bir uyarıcı ve-
rilir. Soruda anne çocuğuna dişlerini 10 defa 
fırçaladığında onu parka götüreceğini söyle-
miştir. Buna göre anne, olumlu pekiştirmeden 
faydalanmaktadır. 

Cevap: A 
 
 
93. Hull’un sistematik davranış kuramına göre; pekiş-

tirme, dürtüyü artırma değil azaltma işlemidir; 
pekiştireç ise dürtüyü artırabilen değil, azaltabilen 
uyarıcılardır. Buna göre, cevap “D” seçeneğidir. 
Hull’un sistematik davranış kuramında geçen ba-
zı önermeler: 
• Mühendislik eğitimi almış olan Hull, öğren-

meyi matematiksel bir yaklaşımla açıklamaya 
çalışmıştır. Hull’ a göre ideal bir öğrenme ku-
ramı Öklit Geometrisi gibi önerme ve teorem-
lerden kurulan mantıksal bir yapıya sahip ol-
malıdır. 

• Uyarıcı bir tepkiye yol açar ve tepki de biyolo-
jik bir ihtiyacın karşılanmasını sağlarsa, uya-
rıcı ve tepki arasındaki bağ güçlenir. Bir baş-
ka deyişle, eğer uyarıcı, ihtiyacı tatmin edici 
nitelikte bir tepki ile izlenirse, uyarıcı ve tepki 
arasındaki bağ güçlenir. 

• Pekiştirme, ihtiyacı giderici nitelikte olmalıdır. 
Hull, buna “dürtü azalması” adını vermektedir. 

• Uyarıcı genellemesi, birbirine benzer uyarıcı-
ların aynı koşullu tepkiyi oluşturmasıdır. Bir 
başka deyişle, önceki öğrenmeler, benzer 
koşullar altında meydana gelecek yeni öğ-
renmelere transfer edilir. Hull buna “genel-
lenmiş alışkanlık gücü” adını vermektedir. 

Cevap: D 
 
 
94. Klasik koşullanma: Başlangıçta nötr (ilişkisiz) bir 

uyaranın, geçirilen yaşantılar sonucu koşullu 
uyarım haline gelmesi durumudur. 

 

    Ünlü oyuncu  Olumlu duygu 
(koşulsuz uyarıcı)              (koşulsuz tepki) 

 

Ünlü oyuncu + kepekli ekmek Olumlu duygu 
(koşulsuz uyarıcı + koşullu uyarıcı)   (koşulsuz tepki) 
 

 Kepekli ekmek  Olumlu duygu 
(koşullu uyarıcı)  (koşullu tepki) 
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Sorunun açıklama bölümüne baktığımızda, ünlü 
oyunculara beslenen olumlu duyguların kepekli 
ekmeğe aktarılması için ikisi yan yana kullanılmış 
sonuçta kepekli ekmeğe de olumlu duygular bes-
lenmesi sağlanmıştır. 
Cevap: B 

                            
 
 
95. Karşı karşıya getirme, klasik koşullanma sonucu 

oluşan koşullu tepkinin sönmesi için en uygun 
fırsatları sağlamak amacıyla korkulan uyarıcıya 
uzun süreli olarak maruz kalmayı içeren bir dav-
ranışsal tedavidir. Soruda kediye bir kutunun içe-
risinde yalnızca bir kez şok verildiğini ve şokun 
bir daha hiç verilmediğini, fakat kedinin kutudan 
kaçınmaya devam ettiğini düşünelim. Bu fobik 
davranışı yok etmenin yolu, kediyi kutuya koy-
mak ve oradan kaçmasını önlemektir. Kutuda 
kalmaya zorlanınca, kedi başlangıçta rahatsızlık 
tepkileri gösterecek, fakat zaman geçtikçe ve bir 
daha şokun tekrarlanmadığını gördükçe rahatsız-
lık tepkileri ortadan kalkacaktır. Böylelikle kaçın-
ma tepkisi önlenerek, kedinin bu korkusu yok 
edilecektir.  
Bu yöntem bir bakıma sistematik duyarsızlaştır-
mayla ters düşmektedir. Çünkü sistematik duyar-
sızlaştırmada korkulan uyarıcıya maruz bırakma 
kademeli olarak gerçekleştirilirken aynı zamanda 
gevşeme gibi karşıt bir tepkiyle korkulan uyara-
nın eşleştirilmesi sağlanır.  
Cevap: C 

 
 
 
96. Guthrie’nin yöntemlerinde başvurduğu çözüm 

yolları geleneksel ceza anlayışından farklılık gös-
termektedir. İstenmeyen davranışların önlenmesi 
için asıl yapılması gereken istenmeyen davranı-
şa neden olan uyarıcıyı ortadan kaldırmaktır. 
Eğer uygulanan ceza bu amaca hizmet etmiyor-
sa etkili bir yöntem olamaz. Bu nedenle cezanın 
etkili olup olmayacağına karar vermek için birey-
de hangi davranışa neden olduğuna bakmak ge-
reklidir.  
Guthrie göre, arabaların arkasından koşma dav-
ranışı sergileyen bir köpeğin bu davranışını ön-
lemek için köpeğin arkasına vurulmuştur. Ancak 
bu ceza köpeğin arabaların arkasından koşma 
davranışı üzerinde işe yaramamış tam tersi kö-
peğin ileriye doğru koşma davranışını artırmıştır. 
Bu durumda ileri doğru koşan köpeğin burnuna 
vurulacak olunursa köpek, geriye doğru koşma 
eğilimi içerisinde olacaktır. Burnuna vurmak ara-
banın arkasından koşma tepkisine zıt bir tepkiye 
neden olacağı için etkili olacaktır. Bu nedenle “A” 
seçeneğinde verilen ifade doğrudur. 
Cevap: A 

97. Watson, eşit düzeyde iyi yapılan davranışlar ara-
sından hangisinin süreklilik kazanacağını belirle-
yen iki ilkenin olduğuna inanmaktadır. Bunlar, 
sıklık ve sonunculuk ilkesidir. Watson’a göre bir 
uyarıcıya verilecek tepki, o uyarıcıya karşı en 
son yapılmış ve en sık tekrarlanmış tepkidir. So-
ruda çocuk kutuyu açmak için önce birçok yarar-
sız davranış sergiler, tesadüfen kutunun üzerin-
deki bir düğmeye basar ve kutunun kapağı açılır, 
çocuk şekeri alır. Şekeri aldıktan sonra ise çocuk 
artık kutuyla ilgilenmez. Bu olayda verdiği son 
tepki düğmeye basma tepkisidir. Bu durum bir 
süre sonra tekrarlandığında çocuk önceki sefer-
de olduğu gibi çeşitli yararsız davranışları sergi-
ler ancak daha sonra kutuyu açmasını sağlayan 
düğmeye basma tepkisini gösterir. Çünkü bu 
uyarıcı durumu değiştiren tek tepkidir. Bu olay 
her tekrarlandığında her seferinde yalnızca tüm 
davranışlar arasından düğmeye basma davranı-
şını sergiler. Böylelikle, düğmeye basma tepkisi 
uzun vadede en sık olarak tekrarlanan, aynı za-
manda en son olarak verilen tepki olacaktır. So-
nuç olarak kapalı kutu uyarıcısına bir tepki olarak 
düğmeye basma tepkisi öğrenilmiştir. 
Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
98. Soruda öğretmen öğrencisini ödevini yapmadığı 

için sınıfta küçük düşürmüş ve bu davranışı tek-
rarlaması durumunda tepkisinin sert olacağını 
belirtmiştir. Yani öğretmen cezayı öğrencinin kişi-
liğine yönelik vermiş ve ceza bireylerin kişiliğine 
olumsuz etkide bulunacak türde olmamalıdır il-
kesine ters düşmüştür. Cezanın uygulanması ile 
ilgili genel ilkeler ise şunlardır: 
• Cezalandırmaya alternatif en etkili süreç sön-

meyi sağlamaktır. Yani istenmeyen davranış 
bir süre pekiştirilmeyerek sönmesi sağlanır. 
Cezanın bir diğer alternatifi olumsuz pekişti-
reci kullanmadır. 

• Cezalandırılacak istenmeyen davranışın niçin 
ortaya çıktığı gerekçeleriyle anlatılmalıdır. 

• Ceza anında ve tutarlı bir şekilde uygulanma-
lıdır. 

• Cezalandırılan davranışla birlikte istenen 
davranışın da ne olduğu açık seçik belirtilmeli 
ve davranış her ortaya çıktığında ödüllendi-
rilmelidir. 

• Ceza verilmeden önce verileceğini belirten 
uyarı ve ikazlar yapılmalıdır. 

• Hangi davranışın ne tür cezayı gerektiren bir 
suç olduğu önceden belirlenmelidir. 
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• İstenmeyen davranış gösterilmeden ceza ve-
rilmemelidir. 

• Ceza korkutmak amacıyla kullanılmamalıdır. 
• Ceza bireyin kişiliğine olumsuz etkide bulu-

nacak türde olmamalıdır. Ceza verilecekse I. 
tip yerine II. tip olmalıdır. 

• Ceza yanlış olan davranışa verilmeli, kişiliği 
hedeflememelidir. 

• Ödev, ders çalışma gibi istenilen özellikler 
ceza olarak verilmemelidir. 

Cevap: C  
 
 
99. Sorunun seçeneklerini incelediğimizde; 

A) Bandura dolaylı öğrenmenin (gözlem yoluyla 
öğrenme) temsilcilerindendir. Bandura göz-
lem yoluyla öğrenmenin sadece bir kişinin di-
ğer kişilerin davranışlarını basit olarak taklit 
etmesi ile değil, çevredeki olayları bilişsel 
olarak işlemesiyle gerçekleştiğini savunmak-
tadır. Buna göre öğrenme bilişsel süreçler-
den bağımsız değildir. 

B) Guthrie öğrenmenin tek bir yaşantı ile ger-
çekleştiğini savunmaktadır. Kişi belli bir du-
rumda verdiği son tepkiyi aynı durumla yeni-
den karşılaştığında tekrar göstermektedir. 
Buna göre Guthrie, pekiştireç kavramını kul-
lanmamakta, ödülün öğrenmeyi etkileyen bir 
faktör olduğuna inanmamaktadır. 

C) Thorndike deneme yanılma yolu ile öğrenme 
kuramının temsilcisidir. Öğrenmede algısal il-
kelerin geçerli olduğunu savunan yaklaşım, 
gestalt öğrenme yaklaşımıdır. 

D) Skinner, edimsel koşullanma kuramının tem-
silcisidir. Ona göre organizmanın bir davranı-
şı pekiştireç alırsa, organizmanın o davranışı 
gösterme sıklığı artmaktadır. 

E) Gagne’ye göre en basit düzeydeki öğrenme, 
ayırt etmeyi öğrenmedir. Öğrenme becerileri 
basitten karmaşığa doğru; 1. Ayırt etmeyi öğ-
renme 2. Kavram öğrenme 3. İlke öğrenme 
4. Problem çözme yolu ile öğrenme 

Buna göre cevap; “D” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: D 

 
 
100. Gölgeleme: Organizmaya iki koşullu uyarıcı 

birlikte verildiğinde birinin etkisinin diğerinin etki-
sini yok ederek organizmanın tepkiyi baskın ola-
na vermesidir. 
• Sorudaki kişi hem karanlıktan (koşullu uya-

ran) hem de hırsızdan (koşullu uyaran) kork-
maktadır(koşullu tepki). Ancak hırsızdan 
korkmanın etkisi ile karanlık bir odada sak-
lanmıştır. (tepki baskın olan uyarıcıya veril-
miştir.) Buna göre hırsıza duyulan korku, ka-
ranlık korkusunu gölgelemiştir. 

NOT: Engellemede, uyaranlar arasında bas-
kınlık durumu söz konusu değildir. Organizma 
ilk önce koşullandığı uyarana tepki gösterir, 
ikincisine göstermez. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 

 
101. Organizma için bazı uyarıcılar çekici oldukları 

için tercih edilirler. İtici uyarıcı koşullamasında 
problemli davranışı ortadan kaldırmak amacıyla 
tercih edilen uyarıcının çekiciliği azaltılmaya çalı-
şır. Soruda sigara içme alışkanlığı olan bireye si-
gara içmeden önce baş ağrısına neden olan bir 
ilaç verilerek sigara içme ve baş ağrısı eşleştiril-
miş ve uyarıcının çekiciliği azaltılmaya çalışılmış-
tır.  
Cevap: A 

 
 
 
 
 

 
102. Bilgiyi işleme kuramı için genel olarak aşağıdaki 

bilgiler söylenebilir; 
• Bilgi, adımlar veya aşamalar halinde işlenir 

ve bilgi işleme süreci uyarana dikkat etmekle 
ve onu fark etmekle başlar. 

• İnsan bilgi işleme sistemi etkileşimlidir. İnsa-
nın belleğinde depolanmış olan bilgi, insanın 
algısı ve dikkatini etkiler ve insanın algısı ve 
dikkatinden de etkilenir. Önceki tecrübeleri-
miz bizim algımızı yönlendirir, karşılığında da 
algılarımızın bildiklerimizi etkilendiğini görü-
rüz.  

• Öğrenme, çevresel uyaran ve öğrenici ara-
sındaki etkileşimden kaynaklanır.  

• Duyusal bellekteki bilginin kısa süreli belleğe 
geçişi seçici dikkat yoluyla olur. 

• Bilgiyi işleme kuramı, öğrencinin yeni bilgiyi 
yorumlamak için var olan bilgi şemalarını kul-
lanması ve onların üzerine yeni bilgi yapıları 
oluşturmasıyla ilgilenir. 

• Bilginin sürekli saklandığı yer uzun süreli bel-
lektir. Bilgiler şemalar (çerçeveler) halinde 
saklanır. 

• Çevreden gelen her türlü uyaran öncelikle 
duyusal kayıt bölümüne gelir daha sonra kısa 
süreli belleğe gönderilir ve son olarak da 
uzun süreli bellekte depolanır. 

Cevap: D 
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103.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda verilen tablo doğrultusunda sorunun 
seçeneklerini incelediğimizde; 
A) Duygu’nun ailesi ile yaşadığı problemlerinin 

çözümü için psikolojik danışma yardımı al-
ması; Rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metlerinin, 

B) Bir üniversitenin lisans programını kazan-
masına rağmen maddi olanakları yetersiz ol-
duğu için okula devam edemeyecek olan Öz-
gür’e üniversite tarafından burs bağlanması; 
Sosyal yardım hizmetlerinin, 

C) Hüseyin’in geçirmekte olduğu gribal enfeksi-
yon nedeniyle medikoya başvurarak sağlık 
hizmeti alması; Sağlık hizmetlerinin, 

D) Matematik dersinden düşük notlar alan Ce-
lal’in önkoşul öğrenmelerinin düzeyinin belir-
lenmesi; Öğretim hizmetlerinin, 

E) Boş zamanlarını etkin şekilde değerlendir-
mek isteyen Nihal’in okulda açılan resim kur-
suna gitmesi; Sosyal-kültürel hizmetlerin 
kapsamına girmektedir. 

Buna göre; “D” seçeneği Öğrenci kişilik hizmetle-
rinin kapsamına girmemektedir. 
Cevap: D 

 
 
 
104. • Arthur Schopenhauer, soruda verilen görüş-

leri ile “fenomenal alan” kavramına vurgu 
yapmaktadır. Fenomenal alan; her bireyin dış 
dünyadaki olaylara, durumlara anlamlar yük-
lemesini sağlayan “algı çerçevesi”dir.  

• Her insan dünyanın gerçekteki halini değil, 
algıladığı dünyayı, fenomenal dünyasını bilir 
ve çevrenin gerçekte olduğu şekline değil, 
kendi algıladığı şekline göre tepkide bulunur. 
Yani birey bir tepkiyi gerçeğe değil, gerçeğin 
algısına gösterir.  

• Buna göre; olayların gerçekte nasıl olduğu 
değil, bireyin ona nasıl bir anlam yüklediği; 
bireyin nasıl davrandığı değil, davranışlarına 
(tepkilerine) yön veren algılamalarının neler 
olduğu bilmek davranışlarının asıl nedenini 
anlamada önemlidir. Rehberlik hizmetlerinde 
bireyin davranışlarının nedenini anlamak için 
onun içsel dünyasını/anlam dünyasını/feno-
menal alanını bilmek önemlidir. 

Cevap: B 
 
 
105. Soruda ortaöğretim 9. sınıf öğrencisi Fatma’nın, 

ders programlarının yoğun olması, öğretmenlerin 
ders anlatım ve sınavlarda soru sorma tarzlarının 
ilköğretim kademesine göre farklılık göstermesi 
ve hazırbulunuşluk düzeyinin buna uygun olma-
ması nedeniyle derslerde başarısızlık yaşadığı 
belirtilmektedir. O halde; Fatma yeni geldiği 
okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. 
Bu durumu tespit eden okul rehber öğretmeni, 
Fatma’ya okuldaki sınav programı ve soru tarzla-
rı ile ilgili bilgi vererek ve ders çalışma programı 
hazırlayarak onun yeni ortama/duruma uyu-
munu kolaylaştırmayı amaçlamıştır.  
Buna göre, cevap “UYUM SAĞLAYICILIK”tır. 
NOT: Soruda; 
• Fatma’nın bir alanı, programı, eğitsel kulübü, 

mesleği vb. seçmesine yardımcı olunmadığı 
için YÖNELTME, 

• Gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir prob-
lemin önceden görülerek bunun ortaya çık-
masının engellenmesine yönelik bir çalışma 
yapılmadığı için ÖNLEYİCİLİK, 

• Eğitim ortamlarında ya da anlayışlarında de-
ğişiklik yaparak dolaylı olarak Fatma’ya bir 
yardım yapılmadığı için TAMAMLAYICILIK, 

• Fatma’nın içinde bulunduğu gelişim dönemi-
nin özelliklerini kazandırmaya yönelik bir ça-
lışma yapılmadığı için GELİŞTİRİCİLİK ola-
maz. 

Cevap: B 
 
 
106. Soruda verilen öğretmen tutumu, danışandan hız 

alan yaklaşımın (hümanist yaklaşım) “saydam-
lık/şeffaflık” kavramı ile ilişkilendirilebilir.  
Hümanist yaklaşımın (danışandan hız alan yak-
laşım) temsilcisi Rogers, “saydamlık/şeffaflık il-
kesi” gereği öğretmenlerin, öğrencilerin davranış-
larına ilişkin kendinde meydana gelen olumlu ve 
olumsuz duyguları onlarla paylaşabilmesi gerek-
tiğini savunur. Yalnız, bu paylaşım esnasında öğ-
retmen kendinde olumsuz duygular uyandıranın 
öğrencinin kendisi olmaktan ziyade, onun hatalı 
davranışı olduğunu unutmamalı ve öğrenci ile ile-
tişimde asla onun özsaygısını zedeleyecek bir 
öğeye yer vermemelidir.  

Yönetim 

Çağdaş Eğitim Sisteminde Okulun Yapısı

Sağlık hizmetleri 

Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.) 

Öğretim 

Sosyal – kültürel hizmetler 

Sosyal yardım hizmetleri 

Özel eğitim ve özel 
yetiştirme hizmetleri 

Rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri 
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O halde “SAYDAMLIK” kısaca, öğretmenin öğ-
renciyi değil de onun sergilediği hatalı davranışı 
hedef alarak duygu ve düşüncelerini açıkça ifade 
etmesidir. Buna göre cevap “C”dir. 
Soru metninde, 
• Her bireyin dış dünyaya (olaylara, durumlara) 

yüklediği anlamların farklı olduğundan; birey-
lerin olayların gerçekteki haline değil, kendi 
algıladıkları haline tepki verdiğinden ve bu 
nedenle öğretmenlerin öğrencileri anlamak 
için onların olaylara yükledikleri anlamların 
ne olduğunu bilmelerinin önemli olduğundan 
söz edilmediği için FENOMENAL ALAN, 

• Öğretmenlerin kendilerini öğrencilerin yerine 
koyarak objektif bir şekilde onların duygu ve 
düşüncelerini anlamaya çalışmalarından söz 
edilmediği için EMPATİ, 

• Öğretmenlerin, öğrenci ile etkileşimlerinde 
onun anlattıklarının etkisiyle geçmişte yaşa-
dığı benzer bir olayı gözünde canlandırma-
sından ve bu olayda hissettiklerini yeniden 
hissetmesinden böylelikle de öğrencinin pay-
laştıklarını onaylamasından söz edilmediği 
için SEMPATİ, 

• Öğretmenin benlik sınırlarını kaldırarak ken-
disini öğrenci ile aynı kabul etmesinden, ör-
neğin; öğrencinin birine karşı duyduğu öfkeyi 
öğretmenin de öğrencinin anlattıklarından yo-
la çıkarak o kişiye duymaya başladığından 
söz edilmediği için ÖZDEŞİM, doğru cevap 
değildir. 

Cevap: C 
 
107. Öğrencilerin kendileri için uygun olan bir mesleğe 

yöneltilmeleri sürecinde, okul rehberlik servisi 
konu alanına göre rehberlik hizmetlerinden 
“mesleki rehberlik” kapsamında birçok hizmet 
alanından yararlanmaktadır. Buna göre; 
• Öğrencinin ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi 

edinmek için öğrenciyi tanıma, 
• Öğrencinin programlar ve okullar hakkında 

bilgi edinebilmesi için bilgi verme,  
• Bu konularla ilgili öğrencinin gerçekçi algı ve 

beklentileri yoksa psikolojik danışma,   
• Ailenin beklenti ve değerleri öğrencinin uygun 

karar almasını engelliyorsa aileye müşavirlik 
hizmetleri sunulmaktadır. 

Soruda özetle anne- babaların, çocuklarının 
kendilerine uygun olan bir meslek seçmelerine 
engel olduklarından söz edilmektedir. Bu neden-
le anne babaların, çocuklarının meslek gelişimi 
konusundaki bilgi düzeylerini artırmak ve çocuk-
larına yardımcı olma hususundaki tutumlarını 
olumlu yönde değiştirmek üzere düzenlenen eği-
tim programları “MÜŞAVİRLİK” ve konu alanına 
göre rehberlik türlerinden “MESLEKİ REHBER-
LİK” kapsamına girmektedir. 
Cevap: C 

108. Paragrafta belirtilen durumlar akran zorbalığını 
içermektedir. Akran zorbalığı; bir grup öğrencinin 
herhangi bir tahrik unsuru olmadan bir ya da daha 
fazla öğrenciye yönelik kasten ve düzenli olarak 
yaptıkları olumsuz davranışlardır. Zorba öğrenci-
lerin davranışlarıyla ilgili olarak yürütülen ça-
lışmalarda özellikle bu davranışların büyüme çağı 
davranışı olarak değerlendirilmemesi önemlidir. 
Sorunun seçeneklerini incelediğimizde; 
A) Öfke kontrolü kazandırmak için grup ve birey-

sel psikolojik danışma sunmak, bireyin kendi 
kendini kontrol edebilmesine yardımcı olur. 
Bu nedenle zorba öğrencilerle psikolojik da-
nışma hizmeti sunmak doğru bir yaklaşımdır. 

B) Zorba öğrencilerin sınıf ve okul içi gruplardan 
dışlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek 
var olan problemi çözmek yerine daha da 
alevlenmesine yol açacaktır. Sorunun çözü-
mü için doğru bir yaklaşım değildir. 

C) Zorbalık davranışları gösteren öğrencilerin bu 
davranışlarını görmezden gelme doğru bir 
davranış değildir. Çünkü bir okulda istenme-
yen davranışlar, o davranışı yapan bireylerin 
kendilerine, diğer kimselere ve okulun ya da 
sınıfın olumlu öğrenme atmosferine zarar ve-
recek boyutta ise o davranış görmezden ge-
linemez. 

D) Aileyi haberdar etmemek de problemi çöz-
mez çünkü bu tür ciddi problemlerin çözü-
münde aileden yardım almak gerekir. 

E) Baskıya maruz kalan mağdur çocukların ha-
talarının olup olmadığını araştırmak proble-
min çözümüne katkı sağlamaz. Çünkü zorba-
lık davranışının mazereti olamaz.                     

Cevap: A 
 
109. Rehberlik hizmetlerinden olan çevre ile ilişkiler 

kapsamında yürütülebilecek çalışmalar şunlardır: 
Okulun çevreye tanıtımı, çevrenin olanaklarının 
ve çevrede var olan olumsuz durumların okula 
tanıtımı, çevrede bulunan kuruluşlarla ve yakın 
okulların rehberlik servisleriyle ortak çalışmaların 
yapılması. Soruda yakın okullarda çalışan rehber 
öğretmenlerin (psikolojik danışman) şiddet olay-
ları ile ilgili olarak ortak çalışma yapmaları ve ge-
rektiğinde çevrede bulunan bir kurumla (Emniyet 
Müdürlüğü) iş birliği yapmayı kararlaştırmaları 
söz konusudur. Bu nedenle cevap A’dır. 
Not:  
Sevk: Psikolojik danışmanlar kendi mesleki bilgi 
ve becerilerini aşan bir problem durumu ile karşı-
laştıklarında öğrenciyi gerekli kişi ya da kurumla-
ra yönlendirirler. Örneğin; hiperaktivite dikkat bo-
zukluğu olabileceğinden şüphelendikleri bir öğ-
rencinin durumunun tanılanması için rehberlik 
araştırma merkezine sevk edilmesi. Soruda böy-
le bir yönlendirme durumu bulunmamaktadır. 
Cevap: A 
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110. Otobiyografi; bireyin kendisi ile ilgili bilgilerin (öz 
yaşam öyküsünün), yine kendisi tarafından yazılı 
olarak ifade edilmesidir. Birey, otobiyografide 
geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin 
planlarını yazılı olarak anlatmaktadır.  
Sorunun diğer seçeneklerinde geçen bireyi tanı-
ma teknikleri, bireylerin kendilerini yazılı olarak 
anlatmalarına dayanmamaktadır. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
111. Psikolojik danışma bireyin kendini tanıması ve 

gerçekleştirmesi sürecinde ortaya çıkan sorunları 
çözebilmesine yardım amacıyla yürütülen çalış-
malardır. Bu çalışmaların yürütülmesinde kullanı-
lan psikolojik danışma yaklaşımları şunlardır: 
Hümanist/insancıl yaklaşım, davranışçı yaklaşım, 
psikanalitik yaklaşım, varoluşçu yaklaşım, bilişsel 
yaklaşımlar (Gestalt Yaklaşımı, Akılcı (Duygusal) 
Yaklaşım, Gerçeklik Terapisi) ve eklektik yakla-
şım.  
Eklektik yaklaşım, danışmanların belli bir kurama 
bağlı kalmadan danışana, şartlara ve kendilerine 
uygun olacağına inandıkları yaklaşımları bir ara-
da kullanmalarıdır. Buna göre, soruda okul reh-
ber öğretmeni (psikolojik danışman) Ayşe Hanım 
eklektik yaklaşımı kullanmaktadır.  
Cevap: C 

 
 
 
 
 
112. Gözlem listeleri, gözlemcinin dikkatini gözlenebi-

lir belirli kişilik özelliklerini ve davranışlara yö-
neltmek amacıyla hazırlanmış olan, gözlemlerin 
kaydedilmesinde kullanılan araçlardır. Gözlem 
listeleri çeşitli kişilik ve davranış sorunlarına yar-
dımcı olmak amacıyla daha çok okul öncesi ve 
özel eğitim alanında kullanılmaktadır. Gözlem lis-
telerinde gözlemci öncelikle bilgi toplamak istedi-
ği özelliğin ve gözlenecek davranışların ayrıntılı 
bir listesini yapar. Daha sonra gözlem listesinde 
yer alan davranışları çocukta gözlemledikçe so-
nucu ilgili davranışın karşısına işaretleme yapar. 
Gözlem listeleri, gözlenecek özellik ve davranış-
ların “evet”, “hayır”, “bazen” şeklindeki cevapları-
nın gözlem yapıldıkça kaydedildiği bir tekniktir. 
Soruda sınıf öğretmeni Özge Hanım, öğrencisin-
de gözlemek istediği özellikle ilgili davranışları 
listelemiş, öğrencisinde bu davranışları gözlem-
ledikçe listede işaretlemeler yapmıştır. Buna gö-
re Özge Hanım’ın paragrafta belirtilen çalışmada 
kullandığı yöntem gözlem listeleridir.  
Cevap: A 

113. Rehberlik Hizmetlerinde psikolojik testlerin kulla-
nılmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler; 
• Testler bireyi tanımada kullanılan araçlardan 

sadece biridir. Bundan dolayı test sonuçları 
birey hakkında elde edilen diğer bilgilerle bir 
arada kullanılmalıdır. 

• Danışman bir testi uygulamadan önce amaç-
larını açık bir şekilde belirlemelidir. 

• Kullanılmak için seçilen bir test yeterli düzey-
de geçerli güvenilir ve kullanışlı olmalıdır. 

• Test sonuçlarının kimlerle paylaşabileceği ve 
bu sonuçları kimlerin kullanabileceği testi 
alan bireyle kararlaştırılmalıdır. 

• Testleri kullanan uzmanlar, ellerindeki testle-
rin gizliliğini ve güvenilirliğini korumak zorun-
dadır. 

• Psikolojik testleri kullananlar, birey hakkında 
yapılabilecek yordamaların sınırlılığının, ke-
sinlik değeri taşımadığının farkında olmalıdır. 

• Testlerin posta aracılığı ile uygulanması gibi 
durumlar yeterince kontrol olanağı bulunma-
dığından test kullanma etiğine aykırıdır. 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yü-
rütülmesinde velilerle, okuldaki öğretmenlerle ve 
idarecilerle işbirliği yapmak hizmetlerin etkililiği 
açısından önemlidir. Ancak psikolojik danışman-
lar teknik bilgi ve beceri gerektiren hizmetlerin 
yürütülmesinde söz konusu kişilerle işbirliği yap-
mazlar. Psikolojik testlerin uygulanması ve yo-
rumlanması uzmanlık gerektirir. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
114. Yürütülecek grupla psikolojik danışma çalışmala-

rında oluşturulacak gruplar heterojen ya da ho-
mojen yapıda olabilir. Grupların homojen ya da 
heterojenliğini belirleyen unsur grubun oluşturul-
ma amacıdır. Bu nedenle seçeneklerde yer alan 
“grupların yalnızca heterojen yapıda oluşturul-
masının” gerekliliğini vurgulayan B seçeneği yan-
lıştır. 
Diğer seçeneklerdeki gruba katılımın gönüllüğe 
dayanması, grubun dağıtılmasında demokratik 
süreçlerin kullanılması, grupla psikolojik danış-
mada derinlemesine yardım olanağının olmama-
sı, grupla psikolojik danışmada grup dinamizmi-
nin bazı problemlerin çözümünde bireye yalnız 
olmadığını hissettirmesi ve değişik çözüm yolla-
rını görmesini sağlaması açısından daha etkili 
olduğu ifadeleri doğrudur.  
Cevap: B 
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115. • Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmet-
lerinin farklılaşması, gelişimsel yaklaşımın 
rehberlik hizmetlerinde benimsenmesinin bir 
sonucudur. Gelişimsel yaklaşıma göre, reh-
berlik hizmetleri öğretim hizmetlerinden ta-
mamen ayrıştırılmamalı, rehberlik hedeflerine 
ulaşmak için çalışmalar ders programları içi-
ne kaynaştırılmalıdır. Özellikle ilköğretim I. 
kademede rehberlik hedefleri “fen ve teknolo-
ji”, “hayat bilgisi”, “sosyal bilgiler” derslerinde 
ders içeriği ile kaynaştırılarak kazandırılabilir. 

• Gelişimsel yaklaşıma göre rehberlik hizmetle-
ri uzmandan (psikolojik danışmandan) çok 
öğretmen odaklı olarak yürütülür. Özellikle  
ilköğretim I. kademede öğrencilere rehberlik 
hedeflerinin kazandırılmasında öncelikli gö-
rev sınıf öğretmenlerinindir. Ancak buradan 
yola çıkarak her türlü rehberlik etkinliğinin öğ-
retmenler tarafından yürütüleceği anlamı çı-
karılmamalıdır. Rehberlik hizmetlerinde uz-
manlık gerektiren uygulamalar, psikolojik da-
nışman tarafından gerçekleştirilir. Buna göre 
cevap; “C” seçeneğidir. 

• Bunun yanı sıra, rehberlik hedeflerine ulaşıl-
masında tek başına ne psikolojik danışman 
ne de öğretmenler başarılı olamazlar. Öğren-
ci ile ilgili herkes bir arada işbirliği yaparak 
öğrencinin olumlu yöndeki gelişimini destek-
lemelidir. Öğretmenler öğrencilerin gelişimini 
izlemeli çocuğun kendini tanımasına yardım-
cı olacak çalışmalar yapmalıdır. 

• Gelişimsel yaklaşıma göre, gelişim bir süreç-
tir. Bu süreçte, bireylerin belli dönemlere öz-
gü kazanmaları beklenen gelişim görevleri ve 
atlatmaları gereken gelişim krizleri vardır. 
Buna göre öğrencilere kazandırılacak yeterli-
likler, bir önceki dönemdeki kazanımlar dik-
kate alınarak bunların üzerine inşa edilmeli-
dir. 

Cevap: C 
 
 
 
116. Günümüzde okullarda şiddet olaylarının büyük 

oranda artması nedeniyle “öfke denetimine” yö-
nelik çalışmaların yapılması büyük bir önem ka-
zanmıştır. Özellikle akran zorbalığı ve akran 
baskısına karşı yürütülen çalışmalarda “atılganlık 
eğitimi” ve “öfke denetimi programları"na yer ve-
rilmektedir.  
Organize edilen öfke denetimi programlarında;  
• Öfke yaşamanın normal bir duygu olduğunun 

anlaşılması,  
• Öfkeyi denetlemenin elimizde olduğunun an-

laşılması, 
• Öfkenin yol açtığı duygusal ve bedensel tep-

kilerin tanınması ve kontrol edilmesi,  

• Öfkeyi uygun şekilde ifade etmenin yollarının 
bulunması ve uygulanması amaçlanmaktadır. 

Oysa sorunun “C” seçeneğinde verildiği üzere bi-
reylerin “öfke duygusunu her hissettiklerinde bas-
tırmaları” amaçlanmamaktadır. Çünkü bu durum 
ileride daha büyük öfke patlamalarına yol açabi-
lir. 
Cevap: C 

 
 
 
 
117. Soruda verilen görüşleri merkeze alan rehberlik 

modeli; “Gelişimsel Rehberlik”tir. Geleneksel 
rehberlik anlayışlarına karşı geliştirilen “Gelişim-
sel Rehberlik Yaklaşımı”, rehberlik hizmetlerinin 
yalnızca belli problemlerin çözümüne yönelik ola-
rak yürütülmesine karşı çıkmaktadır.  
Gelişimsel yaklaşıma göre, gelişim bir süreçtir ve 
bu süreçte bireylerin belli dönemlere özgü ka-
zanmaları beklenen gelişim görevleri ve aşmaları 
gereken gelişim krizleri bulunmaktadır. Bu ne-
denle, rehberlik hizmetleri öğrencilerin içinde bu-
lundukları gelişim dönemlerinin özellikleri dikkate 
alınarak planlanmalı ve yürütülmelidir. Buna gö-
re; öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dö-
neminin farklı olması nedeniyle her öğretim ka-
demesinde öğrencilere sunulacak rehberlik hiz-
metleri farklılaşmaktadır. 
Cevap: A 

 
 
 
 
118. Geleneksel Türk eğitiminde; ailede çocuğun 

korunup kollandığı, girişkenlik ve merak duygula-
rının desteklenmediği,  çocuğun içinden geçenle-
ri açıkça söylemesinin engellendiği; okul orta-
mında çocuğun sıkı bir denetime tabi tutulduğu, 
öğretmenin otoritesini benimseyen, kurallara 
uyan çocukların ödüllendirildiği çok sayıdaki 
araştırmaların ortak bulgularıdır. Bu durum atıl-
ganlık becerisinin gelişimini engellemektedir.  
Çevrede birey için uygun davranış modellerinin 
olmaması, daha önce bir atılganlık girişiminde 
bulunduğunda olumsuz sayılacak tepkilerle kar-
şılaşmış olması, yine bireyin atılganlık becerileri 
geliştirmesini engellemektedir.  
Bunun yanı sıra özgüven ve özsaygı eksikliği 
atılganlık becerileri göstermeyi engeller.  
Oysa duygu ve düşüncelerin başkalarına akta-
rılmasında ben dili kullanılmasının desteklenme-
si, atılganlık becerilerinin gelişimini engellene-
mez. Aksine bireylerin duygularını ve fikirlerini  
“ben” cümleleri ile ifade etmeleri atılganlık eğiti-
minde amaçlananlardan biridir.  
Cevap: C 
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119. “Resmi ve özel her eğitim kurumunda oluşturulan 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yü-
rütme Komisyonu’nu kurmak ve bu kurula baş-
kanlık etmek” koordinatör psikolojik danışmanın 
değil, okul müdürünün görevidir.  
Okullarda rehberlik hizmetlerinin örgütlenme-
sinde “koordinatör psikolojik danışmanın gö-
revleri” şunlardır: 
• Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile 

okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. 

• Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin ha-
zırladığı okulun rehberlik programını ve ça-
lışma raporlarını onaylanmak ve birer örneği 
Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderil-
mek üzere okul müdürüne iletir. 

• Uygulanan rehberlik programları, gerçekleşti-
rilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine 
ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir. 

• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri et-
kinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır. 

Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120. Soruda, sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilerini 

tanımaları ve yürüttüğü çalışmaların etkililiğini iz-
lemeleri açısından, (zorunlu haller dışında) öğ-
renciler mezun oluncaya kadar aynı sınıfla reh-
berlik etkinliklerini yürütüyor olmalarının önemi 
vurgulanmakta ve okulda bu sürekliliği sağlamak-
la yükümlü kişinin kim olduğu sorulmaktadır.  
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yö-
netmeliği çerçevesinde “Rehberlik ve psikolojik 
danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki öğ-
retmenleri, her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni 
olmak üzere görevlendirmek ve zorunlu olmadık-
ça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencile-
rin mezuniyetine kadar değiştirmemek” okul mü-
dürünün görevidir. 
Cevap: A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


