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1. Bu soruda verilen açıklamalar ihmal edilen (ge-

çersiz) program türüne ilişkindir.  
İhmal edilen program (geçiştirilen) resmi progra-
mın kasıtlı, bilinçli bir biçimde öğretilmeyen, atla-
nan, eksik bırakılan, üstün körü geçiştirilen bo-
yutlarını oluşturur. Okulun ve öğretmenlerin yak-
laşımları bunda etkilidir. Hatta çeşitli nedenlerle 
öğrencilerde programın belli boyutlarının ihmal 
edilmesini, atlanmasını veya geçiştirilmesini iste-
yebilir. Sınavda soru çıkmayan dersler ya da 
ders bölümleri, ortalamaya katılmayan dersler, 
kısa vadede yarar getirmeyen duyuşsal özellik-
ler, güzel sanatlar, estetik, yaratıcılık vb gibi 
program boyutları çeşitli nedenlerle ihmal edilebi-
lir. Programda yer alan fakat “neler öğretilmez?” 
sorusuna verilen cevapla ilgilidir. 
Cevap: C 

 
2. Türk eğitim sisteminin geleneksel anlayıştan 

çağdaş anlayışa geçmesi sürecindeki oluşumlar 
ile ilgili verilen açıklamalar ile ilgili olarak verilen-
leri değerlendirecek olursak; 
A) Öğrenen merkezli program tasarımlarından, 

sorun merkezli program tasarımlarına geçil-
mesi; YANLIŞ, doğru açıklama: “Konu 
merkezli program tasarımlarından, öğre-
nen merkezli program tasarımlarına ge-
çilmiştir.” olmalıdır. 

B) Davranışçı ekolden bilişselci ekole dayanan 
bir eğitim anlayışı benimsenmesi; YANLIŞ, 
doğru açıklama: “Davranışçı (ve bilişsel) 
ekolden yapılandırmacı ekole dayanan bir 
eğitim anlayışı benimsenmiştir.” olmalıdır. 

C) İlerlemeci eğitim yaklaşımlarından yeniden 
kurmacı eğitim yaklaşımına geçilmesi; YAN-
LIŞ, doğru açıklama: “Esasici eğitim yak-
laşımlarından ilerlemecilik eğitim yakla-
şımına geçilmesi” olmalıdır. 

D) İşbirliğini geliştiren öğrenme ortamlarından 
bireysel ve rekabetçi öğrenme ortamlarına 
geçilmesi, YANLIŞ, doğru açıklama: “Bi-
reysel ve rekabetçi öğrenme ortamların-
dan, işbirliğini geliştiren öğrenme ortam-
larına geçilmiştir” olmalıdır. 

E) Öğrenme sürecinin öğretme süreçlerine göre 
önem kazanması; DOĞRU, çağdaş eğitim 
yaklaşımlarında öğretmeden çok öğren-
mek önem kazmıştır. 

Cevap: E 

3. Soruda verilen Pelin öğretmen, okulların bireyin 
gelişimi üzerinde etkisi ile ilgili olarak, okulun or-
tak ve değişmez bilgilerin aktarıldığı ve entel-
lektüel eğitimin verildiği bir yer değil (Pelin öğ-
retmenin karşı çıktığı felsefeyle ilgili olarak 
verilen açıklama daimicilikle ilgilidir); toplum-
sal değişimi ve gelişimi sağlayacak bilgi ve be-
cerilere sahip bireylerin yetiştirildiği bir merkez 
olması gerektiğini savunmaktadır. Böylece öğre-
tim programlarının bireylere araştırma yapma, 
yeniliklere açık olma, sorumluluk alabilme gibi 
özellikleri kazandırmaya yönelik etkinliklere yer 
vermesi gerektiğine (öğretmenin savunduğu 
eğitim felsefesi anlayışıyla ilgili verilen açık-
lama yeniden kurmacılık ile ilgilidir.) vurgu 
yapmaktadır. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
4. Bir öğretmenin ihtiyaç analizi çalışmalarında ya-

pacağı etkinliklerle ilgili olarak verilen seçenekleri 
inceleyecek olursak; 
A) Yörenin ekonomik, sosyal özelliklerini ince-

leme; DOĞRU, öğretmen bu özelliklere gö-
re programın esnekliği özelliğinden fayda-
lanarak değişiklikler yapabilir. 

B) Okulun örgütsel yapısını inceleme; YAN-
LIŞ, okulun örgütsel yapısının bilinmesi 
ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılabilmesi 
için gerekli bir koşul değildir. 

C) Önceki yıllara ilişkin öğretim planlarını ince-
leme; DOĞRU, önceki yıllarda uygulanan 
öğretim planlarıyla süreçte hangi eksiklik 
ve aksaklıklar meydana geldiğini ortaya 
koyabilir ve buna göre programda düzen-
lemeler yapabilir. 

D) Diğer öğretmenlerin deneyimlerinden fayda-
lanma; DOĞRU, diğer öğretmenlerin sap-
tadıkları ihtiyaçları inceleyebilir. 

E) Aileler ile görüşmeler yapma; DOĞRU, aile-
lerin programla ilgili düşüncelerini alarak 
programda düzenlemeler yapabilir. 

Cevap: B 
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5. Soruda verilen açıklamaların hangi program 
öğelerine ait olduklarına bakacak olursak: 
I. Öğretilecek bilgi, olgu ve kavramların düzen-

lenmiş bütünü; İÇERİK  
Öğretim programının öğretilecek ünite-

ler ve konular bölümü bu öğe içerisinde 
yer alır. İçerik öğrenenden bağımsız ola-
rak bilimsel yöntemlerle belirlenmiş, ge-
çerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, nesnel 
ve olgusal nitelikteki bilgi birimlerinin dü-
zenlenmiş halidir. 

II. Öğrenciye kazandırılması öngörülen nitelikler 
ve özellikler; HEDEF  

Hedef, yetiştirilecek bireyde bulunma-
sı uygun görülen, eğitim yoluyla kazandı-
rılabilir istendik özelliklerdir. Hedef, dav-
ranışçı öğrenme yaklaşımlarının öğretim 
sürecinin sonucuna yönelik olarak kul-
lanmakta olduğu bir kavramdır. 

III. Öğrenciyi etkileme gücüne sahip koşulların 
bileşeni; EĞİTİM DURUMLARI  

Hedeflere ulaşmak için gerçekleştiril-
mesi gereken öğretme ve öğretme süreç-
lerine ilişkin tüm değişkenler bu öğede 
yer alır. 

IV. İstendik davranışların kazandırılma düzeyini 
belirleme; SINAMA  

Öğrencilere kazandırılacak davranışla-
rın ne düzeyde kazanılıp kazanılmadığına 
ilişkin dönüt elde etme sürecidir. 

Cevap: C 
 
 
 
 
6. Öğretim programının işlevsel olma özelliği; Prog-

ramda yer alan konuların ve etkinliklerin öğrenci-
nin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması aynı 
zamanda yaşamda geçerli olması yani işine 
yaraması durumudur. Yaşama dönüklük ilkesini 
gerçekleştirmelidir. İşlevsel (görevsel) olan bir 
program aynı zamanda esneklik özelliğine de 
sahiptir. Esneklik, öğretmenin öğretim progra-
mındaki konuları ve etkinlikleri görev yaptığı yö-
renin ekonomik, sosyal özellikleri ile öğrencilerin 
ilgi, ihtiyaç, beklenti ve seviyelerine göre değişti-
rebilmesiyle ilgilidir. Öğretim programının esnek 
olmasını gerektiren nedenler; yörelerin ekono-
mik, sosyal ve kültürel farklılıkları, bilim ve tekno-
lojideki değişmeler, öğrencilerin özellikleri, birey-
sel ihtiyaçların değişmesi, ulusal ve uluslararası 
standartlardır. Bu özelliklere göre program ye-
niden düzenlendiğinde yaşama dönüklük il-
kesi gerçekleştirilmiş olur. Tüm bu açıklama-
lardan da anlaşılacağı gibi, yaşam becerileri-
nin kazandırılması sorunun doğru yanıtı ol-
ması gerektiğini gösterir.  
Cevap: A 

7. Planlı öğretme-öğrenme süreçlerinde öğrenci 
kazanımlarına dayalı olarak; değerlendirmede 
kullanılacak ölçütler, öğretme-öğrenme etkinlikle-
ri, öğrenme konularının düzenlenmesi, araç-
gereç ve materyaller belirlenir. Ancak, sınıf ik-
liminin değişkenleri daha çok planlı olmayan 
örtük programın içerisinde yer alır. 
Cevap: E 

 
 

 
8. Seçenekler incelenecek olursa; 

A) Daimicilikte öğretmen, öğrencinin aklında za-
ten var olan doğruları buldurmalıdır. Çünkü 
tüm doğruların doğuştan insan aklında var 
olduğu savunulur. DOĞRU 

B)  Esasicilikte öğretmen, nesnel ve olgusal nite-
likteki bilgi birimlerini öğrencilere düzenli ve 
etkili aktarmalıdır. Bu süreçte öğretmen mer-
kezdedir ve bu bilgileri aktaran konumun da-
dır. Bunu gerçekleştirirken sunuş yoluyla öğ-
retim, düz anlatım gibi yöntemleri kullanır. 
DOĞRU 

C)  İlerlemecilikte öğretmen, öğrenciye öğrenme 
sürecinde rehberlik edici ve oluşturduğu bil-
ginin yaşama transferini sağlamada bir yön-
lendiricidir. Yani öğrenci  bu sürecin merke-
zinde yer alır. Öğrenci (etkinlik) merkezli eği-
tim ve yaparak-yaşayarak öğrenme ilkeleri 
uygulanır. DOĞRU 

D)  “Yeniden kurmacılıkta öğretmen, öğrenciler 
arasında yarışmacı ortamı ve rekabetçi 
koşulları sağlayarak en başarılı olanları 
seçendir.” İfadesi YANLIŞ tır. Bu süreçte 
öğrencilerin toplumsal sorunları çözümleye-
bilmelerini sağlayabilmek için işbirliği yapma-
ları beklenir.  

E)  Daimicilikte öğretmen, öğrenciye doğru dav-
ranışları model olarak sunandır. Böylece sağ-
lam karakterli ve doğru insanlar yetiştirilir. 
DOĞRU 

Cevap: D 
 
 
9. Soruda verilen açıklamalar “Romantik içerik 

yaklaşımına” ilişkindir. Bu yaklaşıma göre; 
• Her çocuğun doğal bir gelişim süreci bulun-

maktadır. Her çocuk bir değerdir ve biriciktir. 
Fakat okullar çocuğun doğasına uygun kişilik 
geliştirmesine, kuralları ve işleyişi ile engel 
olmakta; çoğu zaman onları yanlış yönlen-
dirmektedir. Bu nedenle eğitim programı ço-
cuğun doğal gelişimini özgür bir ortamda ser-
bestçe oluşturmasını sağlamalıdır. 

• Öğrencinin bireysel sorumluluğu ve özgürlü-
ğü geliştirilmelidir. 

Cevap: B 
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10. I. Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlı olması 
ve bunlara çözüm üretebilecek yeterliklerle dona-
tılması YAŞAM KOŞULLU 
II. Konuların ve bilgilerin, disiplinler / dersler 
arasında bütünleştirme sağlanarak, daha işlevsel 
hale getirilmesi GENİŞ ALAN 
III. Derslerin içeriğinin birbiriyle ilişkilendirilerek 
bir ders ya da etkinlik çerçevesinde düzenlenme-
si KORELASYONEL 
Cevap: A 

 
 
 
11. “Program geliştirme süreklilik gerektiren bir disip-

lin alanıdır.” 
Program geliştirmenin sürekliliğini gerektiren 
başlıca etmenler bulunmaktadır. Bunlar: 
• Bilgi ve teknolojinin değişmesi 
• Bireylerin gereksinimlerinin değişmesi 
• Eğitim-öğretim kuram, ilke ve uygulamaları-

nın gelişmesi 
• Toplumsal yapı ve işleyişte değişmeler 
• Eğitim programlarının ilk uygulamada yüzde 

yüz etkili öğrenmeyi sağlama iddiasının ol-
maması 

• Uluslararası standartlardır. 
“Kültürel farklılıklar” bu ifadeyi desteklemek için 
gerekçe olarak gösterebilecek etmenlerden 
biri değildir. 
Cevap: D 

 
 
 
12. I. İzlediği voleybol maçını taktiksel olarak eleşti-

rebilme DEĞERLENDİRME 
II. İngilizce dersinde kuralına uygun cümleler 
yazabilme UYGULAMA 
III. Okuduğu metnin ana fikrini bulma KAVRAMA 

 
I. BİLME – HATIRLAMA: Görünce tanıma, hatır-
lama ve ezberden aynen tekrar etme 
• Kavram bilgisi 
• Olgu bilgisi 
• Araç-gereç bilgisi 
• Sıralama bilgisi 
• Sınıflama bilgisi 
• Yöntem bilgisi 

 
II. KAVRAMA 
• Çevirme 
• Yorumlama 
• Öteleme 
(Bilgiyi içselleştirme, özümleme ve başka bir bi-
çimde, formatta ifade etme) 

 
 

III. UYGULAMA 
(Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan bir durumda 
kullanma) 
• Uygulayabilme 
• Gösterme 
• Deneme 
• Kullanma 
• Denenceleri test etme 

 
IV. ANALİZ: Belli bir sistemin hangi alt sistem-
lerden oluştuğunu ve bu alt sistemlerin hangi 
yöntem ve ilkelere göre birlikte işlediğini bulma 
• Öğelerine ayırabilme 
• İlişkileri belirleyebilme 
• İnceleme 
• Bağlantı kurma 
• Alt bölümlere ayırma 
• Ayrımlaştırma 
• Kıyaslama 
• Ana hatlarına ayırma 

 
V. SENTEZ: Özgün ve yeni bir ürün ortaya ko-
yabilme 
• Orijinallik 
• Özgün bir bütün meydana getirme 
• Yaratma 
• Yapılandırma 
• Öneride bulunma 
• Derleme 
• Formüle etme 
• Yeni bir biçim, form, yapı, tasarım, düzen 

oluşturma 
 

VI. DEĞERLENDİRME: Bir ürünü bir ölçütle kar-
şılaştırıp değerlendirme 
• Yargıda bulunma 
• Karar verme 
• Değerlendirme 
• Takdir etme 
• Eleştirme 
• Karşılaştırma 
Cevap: C 

 
 
13. Yapılandırmacılık bireylerin bilgiyi; deneyim, dü-

şünce ve sosyal çevresiyle etkileşimlerine da-
yandırarak oluşturmasıdır. Yapılandırmacılık, bil-
gi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. Bu nedenle 
öğretmeyi değil, öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze 
alır. Eğitim programı tümdengelim yoluyla ve temel 
kavramlara ağırlık verilerek planlanır ve uygulanır. 
Ancak ilk okuma-yazma etkinliklerinde günümüzde 
“ses temelli cümle öğretimi” kullanılmaktadır. Bu du-
rum, tümevarımsal bir yaklaşımın dikkate alındığı-
nın bir göstergesidir. 
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Ülkemizde “Ses Temelli Cümle Öğretimi”ne yer ve-
rilmesinin temel nedenleri aşağıda kısaca belirtil-
miştir. 
• İlk okuma ve yazma öğretimi; dinleme, konuş-

ma becerilerinden kopuk, sadece okuma-
yazma becerilerini geliştirmek değil; Türkçe öğ-
retiminin beş öğrenme alanıyla birlikte yürütül-
mesi, 

• İlk okuma ve yazma öğretimine seslerle baş-
lanması, seslerin birleştirilmesiyle anlamlı hece-
ler, sözcükler oluşturulması ve cümlelere ula-
şılması, öğrencinin bilgileri yapılandırmasını ko-
laylaştırması, 

• Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu 
yöntemin Türkçenin yapısına uygun olması, 

• Bu yöntemin öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı 
seslerin bilincine varmalarını sağlaması ve dil 
gelişimine katkıda bulunması, 

• Öğrencilerin tüm sesleri öğrenmesi, yazma sü-
recinde sözcükleri doğru yazmalarını sağlama-
sı,  

• İlk okuma ve yazmanın el-göz koordinasyo-
nunu sağlayan devinimsel (psiko-motor) bir 
beceri olması, 

• Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini 
kolaylaştırması   

Cevap: A 
 
 
14. Aşağıda verilen maddeler tam öğrenme ve 

programlı öğretim uygulamalarına göre ince-
lendiğinde; 
I. Okulda ve okul dışında uygulanabilir. (PROG-
RAMLI ÖĞRETİM) 
II. Bir ünite tam olarak öğrenilmeden diğerine ge-
çilmez. (TAM ÖĞRENME) 
III. Grup etkileşimini gerektirir. (TAM ÖĞRENME) 
IV. Öğretimi bireyselleştiren bir tekniktir. 
(PROGRAMLI ÖĞRETİM) 
V. Her öğrencinin başarılı olabileceği varsayımı-
na dayanır. (TAM ÖĞRENME) 
VI. En etkili öğesi pekiştireçtir. (PROGRAMLI 
ÖĞRETİM) 
Dolayısıyla verilen maddelerin öğretim durumla-
rına dağılımı: 
Programlı öğretim: I – IV – VI   
Tam Öğrenme: II – III – V  
Cevap: B 

 
 
15. Bireyselleştirilmiş Öğretim: Öğrenci merkezli 

bir öğretim modelidir. Öğrencinin bir konuyu ya 
da problemi kendi başına öğrenmesini öngören 
bir yaklaşımdır. Sınıfta her öğrenci farklı gelişim 
özelliklerine (zihinsel, bedensel ve duygusal) sa-
hiptir. Bu nedenle öğrenciler arasında öğrenme 
farklılıkları bulunur. Bu durumda hızlı ve yavaş 

öğrenen öğrencileri dengeleyen ve öğretimin bi-
reyselleşmesini sağlayan bir süreç izlenir. 
Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi 
ancak öğretimin bireyselleşmesi ile mümkün ola-
bilmektedir. Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilere 
değil de, 3-5 öğrenciden oluşan küçük homojen 
gruplara ya da her öğrencinin düzeyine ve öğ-
renme hızına uygun öğretim etkinliklerine yer ve-
rir. 
Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğren-
me ve bireysel farklılıklarının ortaya çıkardığı 
güçlüklerin giderilerek her öğrenciye, hızına uy-
gun öğretim yapılması tekniğidir. Her öğrenci, 
kendine özgü düzeylerdeki etkinliklerle öğrenir. 
Yukarıda verilen etkinlikte öğretmenin konuyu 
tamamladıktan sonra sınıftaki öğrenen ve öğre-
nemeyen öğrencilerini tespit ederek onları homo-
jen gruplara ayırması ve düzeylerine uygun et-
kinlikler yaptırması,  Keller’in geliştirdiği bireysel-
leştirilmiş öğretim ile açıklanabilir. 
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
16. Öğretmenin eğitim - öğretim lideri olarak 

görevleri: 
• Güven verici ortam oluşturma, 
• Olumlu davranışları yaparak örnek olma, 
• Uygun öğrenme çevresini oluşturma ve yapı-

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

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

rini geliştirme, 
• İletişim becerilerini geliştirme, 
• Öğrencilerin özgüvenini geliştirme. 
Bu bağlamda çeldirici olarak düşünülecek mes-
leki standartları gelişmiş ifadesi sorunun doğru 
cevabını tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü 
öğretmenlerin mesleki standartları; öğretme – 
öğrenme süreçlerini planlama, uygulama, değer-
leme ve etkili öğrenmeleri sağlama ile sınıf içeri-
sinde olumlu etkileşim kurma gibi yeterlikleri 
kapsamaktadır. 
Yukarıda verilen bütün özellikler, sorunun açık-
lama cümlesinde belirtilen ifadelerle ilişkilendiri-
leceği için sorunun cevabı öğretmenin ÖNCE-
LİKLE liderlik özelliklerini kazanmış olduğunu 
gösterir. 
Cevap: D 
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17. Öğretme – öğrenme kuramlarına ilişkin aşağıda 
verilen açıklamalar incelenecek olursa; 
A)  “Yapılandırmacı öğrenme kuramında, öğ-

renciler ödül-ceza uygulamalarına bağlı 
olarak öğrenir.” Ödül-ceza geleneksel öğre-
tim anlayışlarının temel ilkelerinden biri oldu-
ğu için bu ifade yapılandırmacı öğrenme ku-
ramı için YANLIŞTIR. 

B)  “İşbirlikli öğrenme modelinde, grup içi et-
kileşimi geliştirmek amacıyla benzer özel-
liklere sahip öğrenciler bir araya getirilir 
ve öğrenme sağlanır.” İşbirlikli öğrenme sü-
recinde çeşitli özellikleri bakımından birbirin-
den farklı öğrencilerin bir grup oluşturması 
sağlanır ki; bu ifade de bu öğretim kuramı 
için YANLIŞTIR.  

C)  “Çoklu zeka yaklaşımı, öğrencilerde bas-
kın olan zeka alanlarının geliştirilmesi ge-
rekliliği üzerinde durur.” Çoklu zeka uygula-
malarında öğretmen zekanın bir bütün olması 
ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin var olan 
baskın zeka alanlarını değil; zenginleştirilmiş 
öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak bü-
tün zeka alanlarını geliştirmesi esastır. Dola-
yısıyla bu ifade çoklu zeka için YANLIŞTIR. 

D)  “Aktif öğrenme yaklaşımında, öğrenciler 
öğretmenin konu aktarımı sonucunda bil-
giyi özümler.” Aktif öğrenmede, öğrencilerin 
planlamadan uygulamaya ve uygulamadan 
değerlendirmeye kadar öğretim sürecinin ta-
mamında etkin olması ve öğrenmeyi öğren-
me (bilgi edinme – oluşturma) yeteneklerini 
geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 
seçenekte verilen öğretmenin konu aktarımı 
bu öğretim kuramı için YANLIŞTIR.  

E)  “Tam öğrenme modelinde, uygun ve kali-
teli öğretim hizmetleri sunulup yeterli süre 
verildiğinde her öğrencinin öğreneceği 
savunulur.” Verilen seçenek tam öğrenme 
modelinin temele aldığı varsayımı açıkladı-
ğından bu öğretim yaklaşımı için DOĞRU-
DUR. 

Cevap: E 
 
 
18. BALIK KILÇIĞI 

Bir problemin (örneğin enerji kullanımı, nükleer 
enerji, savaş çıkması vb.) nedenlerini ve alt ne-
denlerini tanımlamada kullanılan bir tekniktir. Öğ-
rencilerin problemin çeşitli bölümleri arasındaki 
derin ilişkileri kurma ve nesnel düşünme gibi be-
cerilerini geliştirir. Bu teknik, öğrencilerin prob-
lemlere çözüm üretmesini sağlamaz. Öğrenci-
lerin derinlemesine düşünerek olayları ve ilişkileri 
organize etmesini, öğrencilerin birlikte çalışması-
nı, gerçeği aramasını, farklı görüşlere açık olma-
sını ve karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. 
Cevap: E 

19. Soruda verilen öğretme - öğrenme yaklaşımı / 
kullanılan öğretim tekniği eşleştirmeleri incelen-
diğinde; 
A)  Proje tabanlı öğrenme / Beyin fırtınası (DOĞ-

RU) 
B)  Yapılandırmacılık / Problem çözme (DOĞRU) 
C)  Buluş yolu / Soru – cevap (DOĞRU) 
D)  İşbirlikli öğrenme / Bilgisayar destekli öğretim 

(YANLIŞ) 
E)  Çoklu zeka / İstasyon (DOĞRU) 
“D” seçeneğinin yanlış olmasının nedeni, işbir-
likli öğrenme yaklaşımı grup öğretimine daya-
lıdır. Bilgisayar destekli öğretim tekniği ise bi-
reysel öğretim teknikleri içerisinde ele alınır.  Bu 
nedenle işbirlikli öğrenme yaklaşımında bilgisa-
yar destekli öğretim tekniğinin kullanılması uygun 
değildir. 
Cevap: D 

 
 
 
 
20. ROL YAPMA: Öğrencinin kendi duygu ve dü-

şüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etme-
sini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Öğrencinin 
iyi rol yapabilmesi için yaratıcı düşünce önemlidir 
(Demirel, 2004). Öğrenciler oynayacakları role 
uygun bir karaktere bürünüp onu canlandırarak 
empati yaşarlar. Rol yapmada birey başkasının 
rolüne girerek kendi duygu ve düşüncelerini oy-
nar. Roller önceden dağıtılır ve bireyler bu rolleri 
oynarlar. Öğrenci kendisini başka birisinin yerine 
koyar (empati), duygu, sezgi, sempati, öfke ve 
sevgi gibi duyguları tadar. 
Verilen uygulamada öğretmenin, iletişim konu-
sunda öğrencilerine hazırlamış olduğu metne 
hazırlanmalarını ve sınıfta bu metni canlandırma-
larını istemesi rol yapma/oynama tekniğiyle 
açıklanabilir. 
Cevap: C 

 
 
 
21. Problem Senaryolarında Bulunması Gereken 

Özellikler: 
• 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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Dolayısıyla problem çözme yönteminde ortaya 
konan senaryolarda öğrencilerin problem duru-
muyla ilgili kendi çözüm yollarını üretmelerinin 
sağlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle B se-
çeneğinde verilen “Denenmiş ve geçerliği ka-
nıtlanmış çözüm yollarını barındırma” ifadesi 
öğrencilerin problem durumuna yönelik özgün 
çözümler üretmelerini engelleyeceğinden yanlış 
olacaktır. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
22. BASAMAKLI ÖĞRETİM: Öğrenciler arasındaki 

bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin 
bilgiyi edinme, edilen bilgileri problemlerin çözü-
münde kullanma ve olayları analiz etme, eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla öğre-
timin düzenlendiği bir yaklaşımdır. Öğrenci mer-
kezli eğitime ve bilişsel ekole dayanan bir öğre-
tim yaklaşımıdır.  
Basamaklı öğretim yaklaşımında, öğrenciler öğ-
retme – öğrenme sürecinde öğrenme konularıyla 
ilgili kendilerine görevler belirler, belirledikleri gö-
revleri uygular ve değerlendirirler. Bloom Takso-
nomisini temele alır. 
Soruda verilen uygulamada Biyoloji dersi öğ-
retmeninin solungaç solunumu ve akciğer so-
lunumu konularıyla ilgili öğrencilerin bilgiler 
edinip, edindikleri bilgiler ışığında görevler 
belirlemelerini, uygulamalarını ve değerlen-
dirmelerini istemesi basamaklı öğretim prog-
ramıyla ilişkilendirilebilir.   
Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
23. Mantıksal / Matematiksel Zeka alanını geliş-

tirmek amacıyla kullanılabilecek etkinlikler: 
Bulmaca ve problem çözme – Zihinsel hesap 
yapma – Bilimsel düşünme – Keşifler yapma – 
Sayılarla oyun oynama – Bilimsel deneyler – 
Neden sonuç ilişkilerine dayalı etkinlikler - 
Eleştirel düşünme – Gruplama ve sınıflama 
yapma – Araştırma yapma – satranç – dama – 
sayı oyunları 
“C” seçeneğinde verilen AKROSTİŞ çalışmaları 
bir tür şiir yazma etkinliği olacağından daha çok 
SÖZEL / DİLSEL zeka alanının gelişimine katkı-
da bulunacaktır. 
Cevap: C 

24. PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM: Öğrencilerin grup-
la ya da bireysel olarak gerçek yaşam konularına 
ve uygulamalarına ilişkin olarak disiplinlerarası 
(bilimsel alanlar – konular – etkinlikler) bağlantı 
kurularak bir problem ya da senaryo üzerinde ye-
rine getirdiği bir tür problem çözme etkinliğidir. 
Öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerileri ge-
liştirilir. Öğrencilerin yaşamda karşılaştıkları prob-
lemleri çözmeleri hedeflenir. Gerçek yaşamda 
karşılaşılan sorunlar senaryo çerçevesinde veri-
lerek, bu sorunlara çözümler bulmaları sağlanır. 
Öğrenciler problemlerin çözümüne ilişkin yeni, 
özgün, orijinal ve sentez düzeyinde ürünler orta-
ya koyarlar. 
Bu yöntemde kullanılan proje konuları, öğ-
rencinin ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenir. 
Program; esnek, çok yönlü ve çok amaçlıdır. 
Ancak soruda öğrencilerin araştırma etkinlikleri-
ne istekli bir şekilde katılmamalarının nedeni; öğ-
retmenin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenek özel-
liklerini göz ardı ederek problem durumunu ve 
senaryosunu oluşturmasıdır. Oysaki proje konu-
ları öğrencilerle birlikte belirlenseydi böyle bir so-
runun ortaya çıkması beklenmezdi. 
Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
25. MİKRO ÖĞRETİM: Mikro öğretim öğrenci tara-

fından yapılan (kısa süreli olarak) bir davranışın 
gözlenmesi, gözlemin kayıt edilip öğrenciye ha-
talarının belirtilmesi, davranışın belli bir yeterlik 
düzeyine gelene kadar öğrenciye tekrar ettirilme-
si ve her tekrarda hataların belirtilip düzeltilmesi 
yoluyla öğrencilerin davranışı belli bir yeterlik dü-
zeyinde kazanmasını amaçlayan bir öğretim tek-
niğidir. 
“Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 
öğrencilerin etkili oyunculuk becerilerini geliştir-
meyi amaçlayan bir öğretim üyesi, onları 4-5 kişi-
lik gruplara ayırmıştır. Gruptaki her bir oyuncu-
nun kendisine tek kişilik bir oyun seçmesi ve 
oyunu 10-15 dakika gibi kısa bir sürede grup ar-
kadaşlarına canlandırmasını istemiştir. Canlan-
dırmalar video ile kaydedildikten sonra kayıtlar 
grupla birlikte izlenerek dönüt verilmiş ve değer-
lendirme yapılmıştır. Canlandırmalar, yapılan 
değerlendirmeler ışığında yeniden düzenlenip 
uygulanmıştır.” açıklamasında dikkate alınacak 
temel özellik öğrencilerin hazırladıkları etkinlikleri 
uygulamaları sürecinde etkinliklerin videoya 
kaydedilmesidir. Bu durumda dikkate alınacak 
öğretim tekniği mikro öğretimdir. 
Cevap: B 
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26. Derslerinde işlenen konuları gerçek yaşam 
problemleriyle ilişkilendirmek amacıyla örnek 
olay yöntemine yer veren bir öğretmenin dik-
kate aldığı öğretim ilkeleri: 

Yaşama Yakınlık (Yaşama Dönüklük): Et-
kinliklerin, öğrenci ilgi ve gereksinimlerine göre, 
yaşamı ilgilendiren konuları kapsamasıdır. Öğ-
rencilerin gereksinim duyacağı faydalı, kullanıla-
bilir bilgiler ve beceriler öğretilmelidir. Sınıfta ger-
çekleştirilen etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte günlük yaşamı içeren ko-
nulardan seçilmelidir. 

Hayatilik: Öğretmen, okulların işlevinin öğ-
renciyi yaşama hazırlamak olduğu görüşünden 
yola çıkarak öğrenmelerde öğrencinin yaşamsal 
öncelik taşıyan davranışlardan, öğrencinin öğ-
rendikleriyle yaşamını kolaylaştıracak davranışla-
ra doğru öğretimi planlaması gerekmektedir. Kı-
sacası “Okul, yaşamın kendisi olmalıdır.” ilkesi 
öğretme – öğrenme sürecinde dikkate alınmalı-
dır. Etkinlikler, öğrencinin günlük yaşamda karşı-
laşabileceği problemlere yönelik olmalıdır. Öğ-
renciler; içinde yaşadıkları hayatın gerçekleriyle 
karşı karşıya gelmeli, ders konuları ile güncel 
olaylar ilişkilendirilerek öğrencilerin yaşam duyar-
lıkları geliştirilmelidir. 
Seçenekler dikkate alındığında gerçek yaşam 
problemlerinin dikkate alındığı öğretim ilkesi 
“B” seçeneğinde verilen HAYATİLİK olacaktır. 
Diğer seçeneklerdeki öğretim ilkeleri incelenecek 
olursa: 
A) Somuttan Soyuta: Öğrenciler, dış dünyayı 

duyu organları aracılığıyla algılar. Önce so-
mut kavramları edinir, daha sonra üst düzey 
soyut konuları öğrenmeye geçer. Dolayısıyla; 
etkinlikler, duyu organlarına hitap edici (so-
mut) olandan, duyu organlarından bağımsız 
(soyut) olana doğru düzenlenmelidir. 

C)  Tümdengelimsel: Bütün – parça – bütün il-
kesine uygun olarak öğretimin yapılmasıdır. 
Öğrenme konularının ana başlıklardan, kav-
ramlardan (bütünden); alt başlıklara, kavram-
lara (parçaya) doğru düzenlenerek işlenme-
sidir.  

D)  Ekonomiklik: Öğretim etkinliklerinin, sadece 
maliyet yönünden değil; zaman, materyaller 
ve yaşantı (emek) açısından uygun olması-
dır. Öğretim etkinliklerinde kullanılacak ma-
teryallerin temin edilmesinde çevre olanakla-
rından yararlanılması, aynı hedefi kazandıra-
cak diğer materyallerden daha ucuz ve kulla-
nışlı olanın tercih edilmesi ekonomiklik ola-
caktır. Aynı zamanda öğretmenin bir derste 
öğrencilerine birden fazla hedef – davranış 
(yaşantı) kazandırması da ekonomikliktir. 

 
 

E)  Öğrenciye Görelik: Öğrenme, tamamen öğ-
rencilerde gerçekleşen bir süreçtir. Bu ne-
denle öğrenci her türlü öğrenmenin temelinde 
yer almalıdır. Tüm eğitim durumları; öğrenci-
lerin gelişim özelliklerine, bireysel farklılıkla-
rına, ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun 
olmalıdır. Çünkü çağdaş eğitim anlayışların-
da öğretimin merkezinde öğrenci vardır. 

Cevap: B 
 
 
 

27. Öğretmenlerin derste soru-cevap tekniğini 
sıkça kullanmasının başlıca nedenleri aşağı-
da verilmiştir. 
• Öğrenciyi derse katmak (aktif kılmak) 
• Öğrencilerin giriş davranışlarını (ön bilgi-

leri) ortaya çıkarmak 
• Öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmek 
• Öğrencileri güdülemek 
• Öğrencileri pekiştirmek 
• Öğrencileri düşündürmek 
• Önemli noktaları (konuları) vurgulamak 
• İlgi ve merak uyandırmak 
• Muhakeme, analiz, sentez, değerlendirme 

gibi zihinsel yetenekleri geliştirmek 
• Bilinmeyen bazı konuları öğrencilere buldur-

mak 
• Yanlış öğrenmeleri belirlemek 
• Tekrar olanağı sağlamak 
• Öğrenene dönüt sağlamak 
• Sınıfta etkili iletişim sağlamak 
• Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirlemek 
• Öğrencilerin hatırlamasını sağlamak 
• Öğretimin kalitesi hakkında bilgi sağlamak 
Soruda verilenler dikkate alındığında Gökçe öğ-
retmenin “Isı ve Sıcaklık” ünitesinde maddenin 
halleri konusunu işlemeye başlamadan önce öğ-
rencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek, 
dikkatlerini çekmek ve onları öğrenmeye 
güdülemek amacıyla kullanabileceği en etkili 
öğretim yöntem ya da tekniği SORU – CEVAP 
(SOKRAT METODU) olacaktır. 
Cevap: A 

 
 
 

28. Soruda verilen maddeler incelenecek olursa; 
I.  Nesnel olma ve analitik düşünme  

(ELEŞTİREL DÜŞÜNME): Eleştirel düşünme, 
önyargıları ve tutarlılığı değerlendirme, fikirle-
ri, düşünceleri ve iddiaları ayırt etme, nesnel 
olma, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarını ayırt 
etme, düşüncelerin ve açıklamaların yeterli-
ğini ve sonuçların uygunluğunu belirleme, 
analitik düşünme ve değerlendirme gibi zi-
hinsel etkinlikleri kapsar. 
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II.  Öğrenilenleri günlük yaşamla ilişkilendi-
rebilme ve örneklendirebilme  
(YANSITICI DÜŞÜNME): Dewey’e göre yan-
sıtıcı düşünme; dikkatli, tutarlı, alternatifli ve 
etkin düşünme şeklidir. Herhangi bir düşünce 
ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara 
ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, 
tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir. 
Özellikle okul öğrenmelerinin yaşama ak-
tarılmasının (yansıtılmasının) önemi yansı-
tıcı düşünmeye yön vermektedir. 

 

III.  Öznel olma ve üretici düşünme  
(YARATICI DÜŞÜNME): Yaratıcı düşünme 
bireyin yeni, farklı, esnek, öznel, orijinal, öz-
gün (sentez düzeyi), ayrıştırıcı düşünme, al-
ternatifli, üretici düşünme ve ürünler ortaya 
koymasıdır. Yaratıcı düşünmenin gelişmesi 
için serbest ve hoşgörülü bir öğretme- öğ-
renme ortamı ve geniş hayal gücünü geliştir-
meye olanak veren aktivitelerin olması ge-
rekmektedir. 

Cevap: A 
 
 
29. BENZETİM / BENZETİŞİM / SİMÜLASYON: 

Benzetim tekniği, bir olay, durum, nesne veya 
aktivitenin yapay olarak öğretim ortamında tasar-
lanmasıyla yapılan öğretim etkinliklerini içerir. 
Benzetim (simülasyon), sınıf içinde öğrencilerin 
bir durumu gerçeğe benzer koşullar (ortam) 
yaratarak (bu durumla ilgili olarak) eğitici çalış-
ma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim 
tekniğidir. Benzetim tekniği öğrenciyi kendisini 
içinde bulunacağı gerçek bir durumda düşünerek 
nasıl davranacağını planlaması, tehlikeli durum-
larda riski azaltmak, mal ve can güvenliğini art-
tırmak,  maliyet ve karmaşık davranışların akta-
rılmasındaki etkisinden dolayı öğretme-öğrenme 
etkinliklerinde kullanılır. Psiko-motor becerilerin 
gelişiminde etkili olarak kullanılan bir öğretim 
tekniğidir. 
Cevap: D 

 
 
30. SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ: 

İlke, kavram ve genellemelerin öğretmen tarafın-
dan düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler 
tarafından öğrenilmeye hazır bir durumda veril-
mesi sürecidir. Bilişsel öğrenme kuramına bağlı 
olarak Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Öğret-
men temel bilgi sağlayıcıdır ve örnekleri anlatır. 
Bu nedenle öğretmen merkezlidir. Önce soyut 
düşünce sunulur sonra örnekler sunulur. Daha 
sonra da soyut kavramayı sağlamak için ek ör-
nekler verilir. Sunuş yoluyla öğretimde, bilginin 
hiyerarşik bir yapı içerisinde anlamlandırılarak 
öğrencilere sunumu genelden özele (tümden-
gelim) yoluyla gerçekleştirilir. Önce kavram ya 

da ilke verilir; sonra da örnek sunulur. Bu strateji 
öğrenci açısından bakıldığında alış yoluyla öğ-
renme, öğretmen açısından bakıldığında sunuş 
yoluyla öğretme olarak ifade edilir. Aynı zaman-
da “anlamlı öğrenme” stratejisi olarak da kabul 
edilir. Öğrencileri ezber öğrenmeden kurtarmayı 
amaçlar. Anlamlı öğrenmelerin gerçekleştirilme-
sinde öğrencilerin bir temel kavramı ilişkili olan 
alt kavramlarıyla bir bütün şeklinde görmelerinin 
sağlandığı kavram haritalarından yararlanılır. 
Soruda verilen etkinlikte de sağlıklı beslenme 
konusunda öğretmenin temel kavramları açıkla-
ması, sorular sorarak öğrenci katılımını sağla-
ması, kavram haritalarını kullanması ve anlamlı 
öğrenmeleri gerçekleştirmesi sunuş yoluyla öğre-
tim stratejisini kullandığını gösterir. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Sanal eğitim uygulamalarının etkili yönleri: 

• Öğrencilere bulundukları mekanda ve var 
olan etkinliklerinde (görevlerinde) bir değişme 
olmadan eğitim olanağını verme 

• Yaşam boyu öğrenmeyi sağlama 
• Öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimi sağ-

lama 
• Öğretimi ilgi çekici ve zevkli hale getirme 
• Öğrencinin bilgiyi farklı şekillerde öğren-

mesine ve bilgiyi keşfetmesine olanak 
verme 

• Öğrencinin her türlü bilgiye ulaşmasına ola-
nak verme 

• Öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimi 
sağlama 

• Öğrenci öğrenmelerine rehberlik yapma 
• Tekrar, derinlemesine öğrenme (incele-

me), anında dönüt alma olanaklarını ver-
me 

• Sorulara ve araştırma konularına cevap 
alma 

• Ölçme-değerlendirme etkinliklerini yapma 
Ancak sanal eğitim ortamları (internet tabanlı öğ-
renme) öğrencilerin psiko-motor (devinimsel) be-
cerilerinin gelişimine katkıda bulunmayacağından 
dolayı, “D” seçeneğinde verilen becerilerin model 
üzerinden davranış haline getirilmesini sağlama 
ifadesi yanlış olacaktır. Bu ifadenin daha çok 
gösterip yaptırma ve gösteri gibi yöntem ve tek-
niklerle ilişkili olması beklenir. 
Cevap: D 
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32. GÖSTERİP YAPTIRMA: Öğretmenin; bir beceri-
yi aşama aşama göstermesi, anlatması ve öğ-
rencilerin öğretmeni izledikten sonra, aynı bece-
riyi yeterli düzeye gelene (ustalaşıncaya) kadar 
tekrar etmeleri şeklinde uygulanan bir öğretim 
yöntemidir. Diğer bir ifadeyle gösterip yaptırma; 
bir işlemin uygulanmasını, bir araç-gerecin çalış-
tırılmasını önce gösterip açıklama sonra öğrenci-
ye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yo-
ludur (Tan, 2007). Psiko-motor becerilerin geli-
şiminde etkili olarak kullanılır. Davranış model 
üzerinden gösterilerek öğrencilerin bu modelden 
öğrenmeleri (yapmaları) sağlanır.   
Soruda verilen seçenekler bu açıklamalara 
göre incelenecek olursa: 
A) Basketboldaki turnike hareketini yapma 

(DOĞRU): Aşamalılık gösteren bu hareket 
vücudun belirli noktalarda koordineli olarak 
çalışmasına dayalı olduğu için bir psiko-
motor beceri olacaktır. 

B)  İngilizce sözcükleri doğru olarak telaffuz etme 
(DOĞRU): Sözcükleri telaffuz etmek gırtlak, 
damak, ağız ve dudak yapılarının doğru bir 
şekilde kullanılmasını gerektireceği için bir 
psiko-motor beceri olarak düşünmek doğru 
olacaktır. 

C)  Mikroskobu kullanabilme (DOĞRU): Bir ara-
cın çalıştırılmasını ya da kullanılmasını öğ-
renmek de psiko-motor beceri kapsamında 
düşünülecek bir etkinlik olacaktır. 

D)  Notalara bakarak blok flüt kullanma (DOĞ-
RU): Blok flüt çalma, el becerisi gerektiren bir 
psiko-motor beceridir.  

E)  Cümleyi öğelerine ayırma (YANLIŞ): Bu ifa-
de ise öğrencinin daha çok ZİHİNSEL DÜ-
ZEYDE yapacağı bir etkinlik olduğu için; öğ-
rencilerin bu etkinliği etkili öğrenmelerinde 
devinimsel becerilerin gelişiminde kullanılan 
gösterip yaptırma yönteminin uygulanması 
uygun olmayacaktır. 

Cevap: E 
 
 
 
 
 
33. “Merve öğretmen, 5. sınıf Matematik dersinde 

“Üçgen” konusunu işlerken, öncelikle öğrenci-
lerin daha önce öğrendikleri “kare ve dikdört-
gen” konusundan örnekler ve açıklamalar ve-
rip yeni konuyla ilişkilendirmelerini sağlama-
sı” öğrencilerin derse bildikleri bir konudan baş-
layarak bilmedikleri bir konuya geçmeleri ve ko-
nular arasında ilişkilendirme yapmaları anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle sorunun cevabı “C” se-
çeneğinde verilen bilinenden bilinmeyene öğre-
tim ilkesi olacaktır. 
Cevap: C 

34. SINIF YÖNETİMİ: Hedefler doğrultusunda öğre-
tim ve öğrenmenin meydana gelmesi için öğret-
menin öğrenme çevresi ve öğrenci davranışlarını 
düzenlemesi, kontrol etmesi ve değiştirilmesi ile 
ilgili teknik ve etkinlikler bütünüdür (Erden, 2005). 
Bu nedenle sınıf yönetiminde en önemli görev 
ÖĞRETMENE düşmektedir. Öğretmenlerin sınıf 
yönetiminde dikkate alacakları en önemli durum 
(sınıf yönetiminin en önemli işlevi/amacı); öğ-
renmeyi gerçekleştirecek uygun bir sınıf ortamı 
sağlamaktır. Yani etkili öğrenmelerin gerçek-
leştirilmesi amacıyla öğretme-öğrenme orta-
mını oluşturmaktır. 
Cevap: B 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Öğretim tekniklerine ilişkin soruda verilen 
ifadeler incelenecek olursa; 
A)  Drama tekniğinde, öğrenciler beklenmedik 

olaylar karşısında nasıl davranmaları gerek-
tiğini öğrenirler. (DOĞRU) 

B) Zihin haritası oluşturma tekniğinde, günlük 
yaşam ile ilgili bir konuyu çağrıştıran şeyler 
hayal edilir ve konu ile ilişkilendirilir. (DOĞ-
RU) 

C)  Benzetim tekniğinde, öğrencilerin davra-
nışı rol modeli üzerinden öğrenmesi sağ-
lanır. (YANLIŞ) Çünkü; benzetim tekniği 
öğrencilerin tehlike arz eden, zaman alıcı 
ve maliyet gerektiren olayları, durumları 
gerçeğe benzer yapay bir ortamda uygu-
lamalar yaparak öğrenmeleridir. Bu öğre-
tim tekniğinde uygulamayı öğrenciler ya-
par. Ancak bir davranışın rol modeli üze-
rinden öğrenilmesi sağlanır ifadesi daha 
çok etkinliğin önce öğretmenler tarafın-
dan açıklanması, gösterilmesi; daha sonra 
öğrencilerin yapması anlamına gelmekte-
dir. Bu durum daha çok gösterip yaptırma 
yönteminin bir özelliği olacaktır. Oysaki; 
böyle bir durumun, simülasyon uygulama-
larına yönelik olduğu söylenemez. Çünkü 
bu teknikte uygulamaları öğretmenler de-
ğil; öğrenciler yaparlar. 

D)  Beyin fırtınası tekniğinde, fikirlerin üretilme-
sinde nitelikten çok niceliğe önem verilir. 
(DOĞRU) 

E)  Görüş geliştirme tekniğinde, zıt ve çelişkili 
konularda sınıftaki tüm öğrencilerin katılım 
düzeylerine göre açıklama yapmaları istenir. 
(DOĞRU) 

Cevap: C 
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36. Soruda verilen öğretmenin, öğretimin bireyselleş-
tirilmesi amacıyla süreci planlamada her öğren-
ciye uygun etkinlik planlaması, öğretim sürecini 
planlamada yeterli olduğunu gösterir. Sınıf içi 
öğretim uygulamalarında konuları yetiştiremeye-
ceğini düşünerek hazırladığı etkinliklerin tümüne 
yer vermeden ortalama bir öğrenci düzeyine göre 
ders işlemesi ise, öğretmenin uygulamada ye-
tersiz olduğunu gösterir. Dolayısıyla sorunun 
cevabı “Öğretim sürecini planlamada yeterli, uy-
gulamada yetersiz olan” olacaktır. 
Cevap: A 

 
 
 
 
 
37. Yaratıcı düşünme bireylerin yeni, farklı, orijinal, 

sentez düzeyinde ürünler ortaya koyması ile ilgili 
bir düşünme becerisidir. Yaratıcı düşünen birey-
ler ayrıştırıcı ve alternatifli düşünme becerilerine 
sahiptirler. Buna göre açıklamadaki anahtar ke-
limelere göre verilen öğretim etkinlikleri incelene-
cek olursa; 
A)  “Futbolda yeni bir oyun taktiği geliştirme” et-

kinliği yaratıcılığı geliştirir. 
B)  “Coğrafi bölgelerin iklim özelliklerini açık-

lama” etkinliği kavrama düzeyinde bir et-
kinliktir. Yaratıcı düşünmeyi geliştirecek 
düzeyde bir etkinlik değildir. 

C)  “Dünya’yı ekonomik krizden kurtaracak farklı 
fikirler üretme” etkinliği yaratıcılığı geliştirir. 

D)  “Yardımlaşma konusunda düzeyine uygun 
bir komposizyon yazma” etkinliği sentez dü-
zeyinde bir etkinlik olduğundan yaratıcılığı 
geliştirir. 

E)  “Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm 
önerileri geliştirme” etkinliği sentez düzeyin-
deki bir etkinlik olduğundan yaratıcılığı ge-
liştirir. 

Cevap: B 
 
 
 
 
 
38. BİREYSEL ÇALIŞMA: Bireylerin kendi başları-

na ya da bireysel olarak çalışma yapmak iste-
diklerinde, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri yo-
luna dayanır. Soruda öğretmen, 4. sınıf Sosyal 
Bilgiler dersi konularının etkili öğrenilmesinde öğ-
rencilere kendi öğrenme hızlarına ve düzeyle-
rine uygun etkinliklerin düzenlenmesiyle ulaşıla-
bileceğini tespit ettiği açıklanmaktadır. Bu du-
rumda öğretmene tavsiye edilebilecek en etkili 
öğretim yöntemi “bireysel çalışma” olmalıdır. 
Cevap: B 

39. Örnek olay, bireylerin günlük yaşamda karşılaş-
ma olasılıkları olan bir problem durumunu sınıf 
ortamına getirilerek tartışılıp çözümlenmesine 
dayalı bir öğretim yöntemidir. Bireyler öğrendikle-
rini gerçek bir durumda kullanma fırsatı bulurlar. 
Bu nedenle A seçeneğinde verilen “Bilgilerin 
etkili olarak kullanılmasını sağlar.” ile C seçe-
neğindeki “Edinilen bilgilerin günlük hayata 
transfer edilmesine yardımcı olur.” ifadeleri 
doğrudur. Öğrenciler problem durumunu çözüm-
lerken birbirlerinin bilgilerini paylaşarak çözüm 
önerilerinde birbirlerine yardımcı olurlar. Bu ne-
denle B seçeneğindeki “Öğrencilerin yardım-
laşma ve paylaşma özelliklerini geliştirir.” İfa-
desi de doğrudur. Problem durumuna ilişkin çö-
züm yolları farklı bakış açıları geliştirerek ortaya 
konulduğundan, öğrenciler birbirlerinin görüşleri-
ne saygılı olmayı öğrenirler. Bu nedenle D seçe-
neğindeki “Sınıfta günlük yaşam problemleri-
nin demokratik bir ortamda tartışılmasını sağ-
lar.” İfadesi de doğrudur. Ancak “Sınıfta yaşanı-
lan disiplin sorunlarının çözümlenmesine 
olanak sağlar.” ifadesi örnek olay yönteminde 
gerçekleştirilmesi beklenen / bu yönteme özgü 
bir durum değildir. 
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Öğrenmelerin oluşumuna yönelik soruda ve-

rilen seçenekler Edgar Dale’nin “Yaşantı Ko-
nisi”ne göre incelenecek olursa; 
A)  Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının 

sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğreniriz 
ve geç unuturuz. (DOĞRU) 

B)  En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize 
yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. (DOĞRU) 

C)  Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlemlerimiz 
yardımıyla öğrenebiliriz. (DOĞRU) 

D)  Öğrenme sürecinde konuya ilgi duyma ve 
dikkat etme aynı düzeyde kaldıkça öğ-
renme gücümüz artar. (YANLIŞ) Çünkü 
öğretme-öğrenme sürecinde konulara 
olan ilgi ve dikkatimiz arttıkça v(ve değiş-
kenlik gösterdikçe) öğrenme gücümüz ar-
tacaktır. 

E)  En iyi öğrenme somuttan soyuta ve basitten 
karmaşığa doğru giden öğrenmedir. (DOĞ-
RU) 

Cevap: D 
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41. “Ülkemizde kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin 
olarak yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına 
bakıldığında; okullardaki öğretim sisteminin işle-
yişinden, algılama yetersizliğinden ve öğretmen-
lerin tutum-davranışlarından kaynaklanan bilgiyi 
edinme, bilgiyi paylaşma ve araştırma-inceleme 
yapma gibi özelliklerin öğrencilerde gelişmemiş 
olduğu tespit edilmektedir. Buna bağlı olarak da 
okullarda yüksek oranda öğrenci başarısızlığı 
gözlemlenmektedir. Bu başarısızlık, ulusal dü-
zeyde yapılan standart sınavlarda da yoğun bir 
şekilde yaşanmaktadır.” 
Bu araştırmalar sonucunda soruda verilen 
seçenekler yorumlanacak olursa; 
 
A)  Öğretmenler okuma alışkanlığı edinmede 

öğrencilerine rol modeli olamamışlardır. 
Okullarda yüksek oranda başarısızlık görül-
mesinin nedenlerinden biri olan kitap okuma 
alışkanlığının istenen düzeyde olmaması öğ-
retmenlerin öğrencilerine uygun model ola-
madığının bir göstergesi olabilir. (DOĞRU) 

B)  Eğitim ile yaşam arasındaki ilişki kurula-
mamıştır. Bu ifade, daha çok öğrencilerin 
gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya 
getirilerek problemlere farklı çözümler üretil-
mesine yöneliktir. Soruda verilen açıklamada 
bu ifadeye yönelik bir vurgu yapılmamıştır. 
(YANLIŞ) 

C)  Öğrencilerin sınavlara ilişkin stres kay-
nakları giderek çoğalmıştır. Kitap okuma 
alışkanlığının kazanılmaması nedeniyle öğ-
rencilerde bilgi eksikliğinin artması ülkemizde 
okullardaki başarısızlık oranını artırmış, öğ-
rencilerin sınavlarına yönelik olumsuz bir etki 
yaratması gerçeği ortaya çıkmıştır. (DOĞRU) 

D)  Öğrenciler arasındaki rekabet koşulları ve 
yarışma eğilimi öğrenmeleri olumsuz etki-
lemiştir. Öğrencilerin farklı kitaplardan yarar-
lanma, bilgiyi edinme ve paylaşma gibi özel-
liklerinin gelişmemesi var olan başarısızlıkla 
doğrudan ilişkili olması ülkemizde uygulanan 
sınavlar ve bu sınavlara hazırlanma sürecin-
de öğrencilerin işbirliği yapmalarını engelle-
yerek onların daha çok yarışmaya ve rekabe-
te yönelmelerine neden olmuştur. Bu da öğ-
renmeler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 
(DOĞRU) 

E)  Öğrenmeler kitap, dergi gibi ikincil kay-
naklarla sınırlı kalmıştır. Öğrencilerin öğ-
retme-öğrenme sürecinde farklı tür ve yapıda 
kitapları araştırma-inceleme gibi özelliklere 
sahip olmamaları öğretimin ders kitapları ve 
dergilerle sınırlı kalmasına neden olmuş ve 
bu da öğrencilerin başarılarını olumsuz yön-
de etkilemiştir. (DOĞRU) 

Cevap: B 
 

42. Sınıf yönetimi yaklaşımları dikkate alınarak 
Turgut öğretmenin öğretme-öğrenme süre-
cinde yer verdiği uygulamalar incelenecek 
olursa; 
Turgut öğretmen, dersinde öğrencilerinin etkili 
öğrenebilmeleri için var olan gelişim özelliklerini 
dikkate almış (GELİŞİMSEL YAKLAŞIM), sınıfta 
birbiriyle konuşma olasılığı olan öğrencileri ön-
ceden belirleyerek onları farklı yerlere oturtmuş 
(ÖNLEMSEL YAKLAŞIM) ve bazı öğretim uygu-
lamalarında da ödüle yer vermiştir (TEPKİSEL 
YAKLAŞIM). 
Yukarıda verilen uygulamalar dikkate alınacak 
olursa; Turgut öğretmenin sınıf yönetimi yakla-
şımlarının yeri ve zamanı geldikçe tümünü kul-
landığı görülmektedir. Buna göre Turgut öğret-
men için söylenecek en uygun ifade; sınıf yöne-
timine bütünsel bakan ve bunu farklı şekiller-
de uygulayan olacaktır. 
Cevap: A 

 
 
 
43. Öğrencileriyle etkili bir şekilde iletişim kur-

mak isteyen bir öğretmenin, daha çok özsaygı 
geliştirici dil ya da ben dilini kullanması ol-
dukça etkilidir. Sınıfta gürültü olması durumun-
da öğretmenin kullanabileceği en uygun ifade 
yukarıda verilen bilgiler ışığında incelenecek 
olursa; 
A)  Gürültü devam ettiği sürece, dersi sürdürme-

yeceğim. (Olumsuz dil) YANLIŞ  
B)  Birbirinizle konuşacak çok şeyiniz olduğuna 

göre konuyla ilgili de birkaç şey konuşabilir-
siniz. (Olumsuz dil) YANLIŞ 

C)  Gürültü yapmayı bırakın yoksa sizi sınıfça di-
sipline vereceğim. (Olumsuz dil) YANLIŞ 

D)  Sınıfta gürültü olması çalışmalarımızı ve-
rimli bir şekilde gerçekleştirmemizi engel-
liyor. (Ben dili) DOĞRU 

E)  Sınıfta gürültü yapmak size göre doğru bir 
davranış mıdır? (Sen dili) YANLIŞ 

Cevap: D 
 
 
 

44. Öğretmenin Derste İşleyeceği Konuya İlişkin 
Öğretim Materyalini Seçmede Dikkat Edeceği 
Hususlar: 
• Dersin hedeflerine uygun olma 
• Öğrencinin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçları-

na uygun olma 
• Basit, sade, açık ve anlaşılır olma 
• Hayata dönük olma 
• Her öğrencinin ulaşabilmesine ve kullanma-

sına açık olma 
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• Önemli kısımları özetleyen görsel özelliklere 
sahip olma 

• Kullanılabilir olma 
• Ekonomik olma 
• Öğrenciye alıştırma yapma ve uygulama ola-

nağını verme 
• Dersin öğretim programına uyumlu olma 
• Dil, görüntü, ses vb. açılardan uygun olma 
• Aracın öğretmen tarafından kullanılmasına 

uygun olma 
• Sınıfın yapısına ve fiziki özelliklerine uygun 

olma 
Ancak öğretmenin bir derste kullanacağı öğretim 
materyalini belirlemede aracın uzun süre kullanı-
labilir olmasını dikkate alması zorunluluk gerekti-
ren bir durum değigldir. Çünkü bu ifade daha 
uzun vadeli bir amaca yöneliktir. Örneğin; bazı 
deneylerde kullanılan materyaller bir kez kullanı-
lıp sarfedilir. Dolayısıyla materyalin bir derse yö-
nelik kısa süreli kullanımına vurgu yapılmaktadır. 
Böylelikle sorunun cevabı “Uzun süre kullanılabi-
lirliği” olacaktır. 
Cevap: E 

 
 
45. Dolaylı ölçmede ölçülen özellik, başka özelliklerle 

ilişkilendirilerek ölçülür. Bu ölçme türünde nitelik 
doğrudan doğruya kendisinin değil, etkisinin öl-
çülmesiyle gerçekleşir. Yani özelliğin kendisi de-
ğil ölçme aracı üzerindeki etkisi ölçülür. Eğitimde 
ölçme konusu olan bilgi, başarı, zeka, kişilik, ilgi, 
yetenek gibi özellikler doğrudan ölçülebilen özel-
likler değildir. Bu özellikler onunla ilgili olduğu bi-
linen veya ilgili olduğu düşünülen başka özellikle-
rin yardımıyla ölçülür. Yani öğrencilerin sorulan 
sorulara, verdiği cevaplara bakılarak ölçme yapı-
lır. A. B. C. D. seçeneklerindeki sınav sayısı, 
renkler, cinsiyet ve uzaklık başka özelliğe ihtiyaç 
duymadan, kendisine ilişkin bir ölçme aracıyla, 
doğrudan ölçülür.    
E seçeneğindeki problem çözme becerisi doğru-
dan gözlenemez ancak verilen bir problem du-
rumuna öğrencilerin verdiği tepkiler gözlenerek 
dolaylı olarak ölçülür. 
Cevap: E 
 
 

46. Ölçme hatası, ölçme işlemi sonuçlarının gerçek 
ölçüme olan farklarıdır.  
• Sabit hatalar, hata kaynağının, yönünün ve 

miktarının bilindiği, ölçümden ölçüme veya 
ölçmeciden ölçmeciye değişmeyen hatalar-
dır. Hata miktarı her ölçümde aynı kalır. Hata 
miktarı ve yönü bilindiği için hata düzeltilebi-
lir. Testin geçerliğini etkiler. 

• Sistematik hatalarda, hata miktarı ölçümden 
ölçüme belli oranda artar ya da azalır. Hata 

ölçme aracından ya da ölçmecinin yanlılığın-
dan kaynaklanır. Hatanın kaynağı, yönü ve 
miktarı bellidir. Ölçme işleminin geçerliğini 
etkiler. Test sistematik hatalardan arındırıldı-
ğında geçerlik artacaktır. 

• Tesadüfi hatalar, kaynağının, yönünün ve 
miktarının bilinmediği, hata miktarı kuralsız 
olarak arttığı veya azaldığı hatalardır. Tesa-
düfi hatalar kontrol edilemezler, diğer hata 
türleri gibi aritmetik işlemlerle düzeltilemezler. 
Bir testin güvenirliği sadece tesadüfi hatalar-
dan etkilenir. Ölçme işlemi uygulanan grubun 
aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını 
gelişi güzel etkilediği için doğrudan testin gü-
venirliğini, dolaylı olarak da geçerliğini düşü-
rür. Sonuç olarak bir ölçme işlemine karışan 
düzeltilebilir (sabit ve sistematik) hatalar doğ-
rudan geçerliği düşürür iken bu tür hatalar is-
tatistiki işlemlerle düzeltilebildiği için güvenir-
liği düşürmez. Bununla birlikte düzeltileme-
yen hata olan tesadüfi hata ölçme işleminin 
güvenirliğini doğrudan düşürür iken geçerliği-
ni dolaylı düşürür. Bu sonuca “geçerli bir 
ölçme her zaman güvenilirdir” ilkesinden ula-
şılabilir. 

Cevap: B 
 

 
47. Bir memurun evrakları geliş tarihine göre düzen-

lemesi sıralama ölçeğine örnektir. Çünkü memur 
düzenlemeyi yaparken tarihlerin en uzak olandan 
en yakın olana göre bir işlem yapmıştır. Desimal 
numaralarına göre evrakları düzenleme işi ise bir 
sınıflama ölçeği örneğidir. Desimal numaralan-
dırma ile tanımaya - ayırt etmeye dönük bir sınıf-
lama yapılmıştır. Buradaki rakamların sayılar de-
ğeri yoktur, miktar belirtmez. Yalnızca diğerinden 
farklı olduğunu gösterir ve tanınmasına yardımcı 
olur. (Örneğin, okul idaresinde öğrencilerle ilgili 
yazılar 510, demirbaşla ilgili yazılar ise 800 
desimal numara ile adlandırılmıştır.) 
Cevap: B 

 

 
48. Ölçme sonuçlarının karşılaştırılmasında, kıyas-

lanmasında esas alınan sabit değere kriter (öl-
çüt) denir. Değerlendirilecek grubun dikkate alı-
nıp alınmamasına göre ölçüt 2’ye ayrılır. Ölçüt 
grubun başarısına göre ya da öğrencilerin birbir-
lerine olan performanslarına göre ölçme işlemi 
sonrasında ve ölçme sonuçlarına dayalı olarak 
belirleniyorsa buna bağıl ölçüt denir. (örn. sınıfın 
aritmetik ortalaması üzerinde olanları başarılı 
kabul etmek). Ölçüt ölçme işlemi gerçekleşme-
den ve kesinlik bildirecek şekilde belirlenmişse 
buna da mutlak ölçüt denir. (örn. sınıf geçme no-
tunun 100 üzerinden en az 50 olması.) Sorudaki 
“sınavda 80 ve üzerinde puan alanlardan en 
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yüksek puanlı 5 kişinin doktora programına kabul 
edileceği” sınavdan önce kesin, değişmez bir 
mutlak ölçüt olarak belirlenmiş ve ilan edilmiştir. 
“Sınav sonucunda hiç kimsenin 80 ve üzerinde 
puan almadığı görülmüştür.” Bu doktora progra-
mına öğrenci alınmayacağı anlamına gelir. Çün-
kü mutlak ölçüte bağlı olarak yapılan mutlak de-
ğerlendirmelerde ölçüt kesin ve standarttır, de-
ğiştirilemez.  
Cevap: E 
 
 

49. Öğrenci başarısının etkili ve hatasız olarak de-
ğerlendirilmesinde kullanılacak olan bazı ölçütler 
bulunmaktadır. Bunlar; öğrencinin dönem boyun-
ca derse katılımı, vize ve final sınav sonuçları, 
grup veya bireysel araştırma ödevleri, öğrencinin 
sınıf içindeki başarı ortalaması, konu ile ilgili öğ-
rencinin başlangıçtaki davranışları, dersin hedef 
ve davranışlarıdır.  
C seçeneğindeki “derse karşı tutum” öğrencinin 
derse olan yaklaşımını olumlu ya da olumsuz 
olarak etkiler. Fakat öğrencilerin başarısını ölç-
meyi amaçlayan bir öğretmen, öğrencilerin derse 
olan tutumunu ‘dersi sevme ya da sevmeme) 
ölçme işlemine karıştırırsa ölçme hatası yapmış 
olur. 
Cevap: C 

 
 
50. Portfolyo değerlendirme, bir ya da daha fazla 

alanda, öğrencinin çabalarını, gelişimini ve başa-
rısını gösteren, öğrenci çalışmalarının amaçlı bir 
şekilde toplanmasıdır. Portfolyo değerlendirmede 
öğrencinin gelişimini belirlemek esastır. Yani bu 
değerlendirme türü süreç ağırlıklıdır. Dolayısıyla 
bu yaklaşımının en önemli işlevi, öğrencinin öğ-
retme-öğrenme sürecindeki gelişimini bir bütün 
olarak takip etmektir.  
Cevap: E 

 
 
 
51. Soruda verilen açıklamalar doğrultusunda doğru 

yanıt A seçeneğidir. Çünkü belli bir konuda bire-
yin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme 
denir. Kişilerin gelişimi için basamak basamak 
geliştirilmiş, gelecekte üzerinde çalışacakları ko-
nuda verimli olmalarını sağlayacak, kendi yete-
neklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir 
yaklaşımdır. Öz değerlendirmede amaç, öğren-
cinin katılımını, süreci ve ortaya koyduğu ürünü, 
kendisinin objektif yöntemlerle değerlendirmesini 
sağlamaktır. Diğer seçeneklerde verilen değer-
lendirme türlerinde öğrencinin kendi öğrenmesiy-
le ilgili güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesi yok-
tur.  
Cevap: A 

52. Öğrencinin ölçülen özellikleri ile ilgili performansı 
farklı düzeyde tanımlayan ve performansın ne 
derece ölçütlere uygun olduğunu belirleyen de-
ğerlendirme türüne dereceleme ölçeği denir. De-
receleme ölçeklerinde bir nesne ya da perfor-
mansı seçilmiş nitelikler yönünden değerlendir-
mek esastır.  
 Soruda öğrencinin staj yaptığı okulda ders an-
latmasına ait bir takım özellikler belirlenmiş ve 
davranışları “iyi”, “orta”, “kötü” olarak nitelendiril-
miştir. Bu şekilde öğrencinin bir işi yapabilme de-
recesi değerlendirilmiştir. Dolayısıyla doğru yanıt 
dereceleme ölçeğidir. 
Cevap: E 

 
 
 
 
53. Öğretmen verilen açıklamadaki uygulamasıyla 

öncelikle B seçeneğindeki objektiflik kavramına 
uygun davranmıştır. Objektiflik (puanlama güve-
nirliği) birden çok gözlemcinin, birbirinden ba-
ğımsız olarak, aynı şeyleri ölçtükleri durumlarda 
uygulanan bir güvenirlik ölçütüdür. Gözlemcilerin 
ayrı ayrı yaptıkları ölçümlerin ortalaması alınır. 
Böylece ölçme işlemini yapan kişinin ve ölçme 
aracının tarafsızlığı sağlanmış olur. 
Cevap: B 

 
 

 
54. Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı 

özelliği, başka değişkenlerle karıştırmadan ölçe-
bilmesi diğer bir deyişle ölçme aracının kullanıl-
ma amacına hizmet etmesidir. Güvenirlik ise 
ölçme aracının ölçtüğü özelliği doğru olarak ölç-
mesi, hatalardan arınık olmasıdır. Diğer bir de-
yişle ölçme aracının neyi ölçüyor ise onu kararlı, 
tutarlı, doğru ve duyarlı olarak ölçebilmesidir. 
Seçenekler incelendiğinde; 
A)  Soruların benzer hedef ve davranışları ölç-

mesi; yani soruların homojenliği güvenirliği 
artırır. Geçerliği ise sınırlandırır. 

B)  Soruların öğrenci düzeyine uygun olması, bi-
len-bilmeyen öğrenci ayrımının yapılmasını 
sağlayarak geçerliği artırır. 

C)  Ölçme sonuçlarının paralellik göstermesi tes-
tin tutarlığı ile ilgilidir ve güvenirliği artırır. 

D)  Öğrencilerin bilgi düzeylerinin farklı olması 
testin sonucu ile ilgili değildir. Dolayısıyla ge-
çerliği ve güvenirliği etkilemez. 

E)  Soruların zor olması geçerliği ve güvenirliği 
düşürür. Soruların orta güçlükte olması ge-
çerliği ve güvenirliği artırır.  

Soruda temel olarak artıran etmen istendiğinden 
geçerliği artıran seçenek B’dir. 
Cevap: B 
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55. Soruda verilen öncülleri incelersek;  
I. Soru sayısını arttırmak (ölçme aracındaki birim 
aralığını küçültmek) hata oranını azaltarak ölçme 
aracının güvenirliğini artırır.  
II. Soruların ayırt edici olması yani bilen öğrenci-
ler ile bilmeyen öğrencileri ayırt etme gücü yük-
seldikçe güvenirlik yükselir.  
III. Ranjın küçük olması dağılımın homojen oldu-
ğunu, bu da öğrencilerin öğrenme düzeylerinin 
birbirine yakın olduğunu gösterir. Yani ölçme 
aracı bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt edeme-
miştir. Ranjı küçük olan bir testin güvenirliğide bu 
sebepten dolayı düşüktür.  
IV. Test maddelerinin çok zor ya da çok kolay 
olması testin güvenirliğini düşürür. Orta düzey 
(0,50) sorular öğrenciler arasındaki öğrenme 
farklılıklarını en iyi şekilde ortaya koyar.  
V. Testin puanlanmasında nesnellik (objektiflik) 
puanlamada oluşabilecek hataları (puanlamacı-
nın dikkatsizliği, işlem hataları vb.) azaltmaya 
yöneliktir. Hata oranını azaltmak ölçme aracının 
güvenirliğini artırır.  
Cevap: D 

 
 
56. Boşluk doldurmalı testlerde şans başarısı yoktur. 

Cevabı bir kelime, rakam veya bir cümle ile veri-
lebilen sınavlardır ve öğrenci cevabı hatırlayıp 
yazmak zorundadır. Salt tahminle (eğer ipucu 
yoksa) doğru cevabın bulunabilmesinden doğan 
şans başarısının puana karışma olasılığı yoktur.  
Cevap: D 

 
 
57. Sözlü yoklamaların önemli sınırlıklarından biri 

sorulan soruların güçlük düzeylerinin aynı olma-
masıdır. Soruda öğretmen Bekir’e bilişsel alanın 
bilgi düzeyinde bir soru sormuş; Fatih’e ise de-
ğerlendirme düzeyinde bir soru sormuştur. Soru-
ların güçlük düzeylerinin farklı olması sınavda 
sistematik bir hata yaratmıştır. Dolayısıyla sına-
vın geçerliği düşmüştür. 
Cevap: B 

 
 
58. Ortanca (medyan); büyüklük sırasına konmuş bir 

dizi ölçümün ortasındaki değerdir. Soruda puan 
olarak ortancanın 50 olduğu verilmiştir. Bulma-
mız gereken bu puanın kaçıncı sayı olduğudur.   
Eğer dağılımdaki puan (frekans) sayısı tek ise:                  
n 1

2
+

  formülü uygulanır ve çıkan sayı kadar baş-

tan sayıldığında bulunan sayı dağılımın ortanca-
sıdır.        

Soruda frekans sayısı =  n = 11   
11 1

6
2
+

=  

Dağılım baştan sayıldığında 6. sayı = Y = 50   

Aritmetik ortalama; bir dağılımdaki puanların top-
lamının, puan sayısına (öğrenci sayısına) bö-
lünmesi ile elde edilir. Soruda aritmetik ortala-
manın 50 olduğu verilmiştir.   

Toplam puan
Aritmetik ortalama

Puan sayısı
=  

10 20 X 40 50 50 60 60 60 70 100
50

11
+ + + + + + + + + +

=

 
550 = 520 + X       
550 – 520 = X    
30 = X         
X = 30   
Y = 50 
Cevap: D 

 
 

59. Aritmetik ortalama; bir dağılımdaki puanların 
toplamının, puan sayısına (öğrenci sayısına) bö-
lünmesi ile elde edilen değerdir. Dağılımdaki her 
hangi bir puanın ortanca ve mod üzerindeki etkisi 
az iken, aritmetik ortalamada her bir puan sonuç 
üzerinde etkilidir. Bir dağılımdaki verilerin yani 
ölçme sonuçlarının ağırlık merkezini gösterir. 
Dağılıma yeni veri eklenmesi ya da çıkarılması 
ortalamayı etkiler. Aritmetik ortalama dağılımdaki 
uç değerlerden de oldukça etkilenir. Yani dağı-
lımdaki ölçme sonuçlarının sayısal büyüklükleri 
arasındaki fark ortalamada önemlidir. 
Cevap: A 

   
 
 
60. Yığılmalı frekans, frekansların aşağıdan yukarı 

ya da yukarıdan aşağıya üst üste sırasıyla top-
lanmasıdır. Yığılmalı frekansın en yüksek değeri 
toplam puan sayısını (öğrenci sayısı = n) verir.  
Soru bizden 50 puan ve üzerinde puan alan öğ-
renci sayısını istemektedir.  Puanlar sütununda 
50 puana karşılık gelen yığılmalı frekans değeri 
sorunun yanıtıdır. Yani 50 puan ve üzerinde pu-
an alan 12 öğrenci bulunmaktadır.  
Cevap: B 

 
 
 
 
61. Öğrencinin farklı derslerdeki puanlarına göre 

başarılı – başarısız olduğu dersleri belirlemek ya 
da öğrencileri almış oldukları puanlara göre kar-
şılaştırmak için Z puanı hesaplanarak yorum ya-
pılır. Sorunun A ve D seçeneklerini yorumlaya-
bilmek için Ebru’nun Z puanını hesaplamamız 
gerekir. Hangi derste Z puanı yüksekse o derste 
başarılı, küçükse o derste başarısızdır.  
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Z puanı = öğrencinin puanı – puanlar dağılımının ortalaması    

  dağılımın standart sapması 
 
Z mat = 55 – 55  =  0  = 0 
           10          10 
 

Z tür = 76 – 60 =  16  = 2 
       8          8 
 

Zfen = 75 – 70 =  5  = 1 
                5           5 
 

Zsos = 81 – 75 =  6  = 2 
                3           3 
 

Zing = 73 – 55 =  18  = 3   
                5            6  
A seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. Ebru’nun 
en başarılı olduğu ders en yüksek Z puanlı 
ingilizcedir.  
B seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. En yüksek 
güvenirliğe sahip olan ders matematiktir. Çünkü 
verilen 5 ders arasında standart sapması en bü-
yük olan derstir. Bir dağılımda standart sapma 
büyüdükçe öğrenciler arası farklılaşma artar, 
böylece ölçme işleminin güvenirliği de artar. 
C ve E seçeneklerinde sosyal bilgiler dersi ile il-
gili verilen bilgiler doğrudur. Mutlak başarı düze-
yinin en yüksek olduğu ders yani 5 ders içinde 
aritmetik ortalaması en yüksek olan ders sosyal 
bilgilerdir. Öğrenciler arasında farklılaşmanın en 
az(homojen) olduğu ders standart sapması en 
küçük olan sosyal bilgilerdir.  
D seçeneğinin değerlendirilmesinde Ebru’nun 
sosyal bilgilerdeki Z puanına bakılır. Sosyal bilgi-
ler dersinde öğrencinin Z puanı 2’dir. Bu bize öğ-
rencinin +2 standart sapma bölgesinde olduğunu 
yani grubun %98’inden başarılı olduğunu göste-
rir. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen ifade yan-
lıştır. 
Cevap: D 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
62. Değişik değerler alabilen özellik veya objelere 

değişken denir. Sendika tercihi, medeni durum, 
insanların ten rengi, bireylerin doğum yeri nitel 
değişkenlerdir. Bu özellikler sayı yerine sembol-
ler veya sıfatlarla ifade edilirler. C seçeneğindeki 
kişinin aylık geliri ise nicel bir değişkendir ve sa-
yılarla ifade edilir.  
Cevap: C 

63. Gelişim süreciyle ilgili olarak verilen seçenekler 
incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılabilir; 
• İşlem öncesi dönemde bulunan bir çocukta 

korunum henüz gelişmemiştir. Korunum, 
herhangi bir nesnenin fiziksel biçimi ya da 
mekândaki konumu değiştiğinde, nesnenin 
miktarı, sayı, alan, hacim gibi özelliklerinin de 
değişmeyeceği ilkesidir. Çocuklar bu dönem-
de nesnelerin dikkat çekici özelliklerine odak-
lanmakta, yüzeysel görünümlerinden etki-
lenmekte ve bu nedenle de diğer özellikleri 
gözden kaçırmaktadırlar.  

• Somut işlemler dönemindeki bir çocuk, somut 
bir problemin birden fazla boyutuna dikkat 
ederken odaktan uzaklaşma özelliğini gös-
termektedir. Odaktan uzaklaşma, bir nesne-
nin birden fazla özelliğinden yalnızca birisine 
dikkat etme durumundan kurtulmak yani 
odaklanmadan kurtulmaktır. 

• İlköğretim döneminde yani son çocukluk dö-
neminde bulunan çocuklar oyunlarını kendi 
cinslerinden çocuklarla oynama eğiliminde-
dirler. Bu dönem Freud’a gizil dönem, 
Erikson’a göre ise başarıya karşı yetersizlik 
dönemidir. 

• Bazı çocuklarda, üç-dört yaşları arasında tek-
rarlı sesler ya da sözcükler kullanma gibi dil 
bozukluklarını ifade eden “normal konuşma 
bozukluğu” yaşamaktadır. 

• Ancak klasik psikanalitik kurama göre kişilik 
gelişimi 0-6 yaş arasında tamamlanır, yaşam 
boyu gelişimini sürdürmez. Bu nedenle “E” 
seçeneğindeki ifade yanlıştır. 

Cevap: E 
 
64. Çocuk ve babası arasında geçen konuşmalar 

incelendiğinde Piaget’e göre işlem öncesi dö-
nemde bulunan çocuğun animizm ve yapaycılık 
özelliklerini gösterdiği söylenebilir.  
Animizm, canlı olmayan nesnelere canlılık atfet-
me özelliğidir. İşlem öncesi dönemde bulunan 
çocukların animistik düşüncelerini araştırırken 
Piaget, çocukların güneş, ay, bulut gibi olgulara 
canlılık özelliği atfettiğini belirtmiştir. Soruda ge-
çen diyalogta çocuk cansız olan güneşe canlı 
özellikleri yüklemiştir.  
Yapaycılıkta ise, doğal olguları birisinin yaptığına 
ya da bu olgulara birisinin neden olduğuna ina-
nır. Çocuk güneşin ve ayın Allah tarafından yara-
tılmış olduğunu ya da doğanın bir parçası oldu-
ğunu değil, yapay olarak hazırlanmış bir nesne 
olduğunu sanmaktadır. Soruda çocuk, güneşin 
ateşten yapıldığını ve kibritle yakıldığını söyler-
ken yapaycılık özelliğini göstermiştir. Bu nedenle 
soruda geçen diyalogda animizm ve yapaycılık 
özellikleri görülmektedir. Bu nedenle cevap “A” 
seçeneği olmalıdır. 
Cevap: A 
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65. Bir bireyin komşusunun yaptığı bazı davranışları 
görmezden gelmesi ya da bu şekilde yapması 
gerektiğini düşünmesi ve tam tersi bir şekilde 
davranırsa iyi bir komşu olma özelliğini yerine 
getiremeyip, komşusunun sevgisini kaybedece-
ğini düşünmesi Kohlberg’e göre bu kişinin “iyi 
çocuk” eğiliminde (Kişiler arası uyum) olduğunu 
göstermektedir. 
Kohlberg’e göre bu dönemin temel özelliği grup 
tarafından kabul edilmektir. Bu nedenle birey 
içinde bulunduğu grubun normlarına uygun dav-
ranır. Birey için başkalarının görüşü ve sosyal kabu-
lü önemlidir. Ayrıca birey grup tarafından dışlanmak 
istemez bu nedenle de grup üyelerinin istek ve bek-
lentilerine uygun davranır. Bu nedenle sorun cevabı 
“B” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: B 

 
 
 
66. Piaget ahlak gelişimini iki dönemde ele almakta-

dır. Bu dönemler ahlaki gerçekçilik ve ahlaki 
özerkliktir. Bu dönemlerin genel özellikleri aşağı-
da verilmiştir. 

I. Ahlaki Gerçeklik (Dışsal kurallara bağlılık 
dönemi / Bağımlı ahlak evresi - Heteronom 
Ahlak) (6-10 yaş) 
• Heteronom; başkalarının yasalarına boyun 

eğmek anlamına gelir. 
• Ahlaki yargılarda dışa bağımlıdır. 
• Kurallara herkes uymalıdır.  
• Çocuk kuralların değişmezliğine inanır. 
• Kurallara uymayanın (suçun) cezalandırılma-

sı gerektiğini düşünür. 
• Otoriteye kayıtsız uyma (itaat) söz konusu-

dur. 
• Objektif sorumluluk gelişir; bir eylem görü-

nürdeki sonuçlarına göre yargılanır. Davranı-
şın gerisindeki neden ve niyet dikkate alın-
maz. Sonuca bakılır. Örneğin; bilinçli olarak 
bahçeden bir çiçek koparan çocuğa göre, 
farkında olmadan bahçedeki beş çiçeği ezen 
çocuk daha suçludur. (Çünkü sonuç önemli-
dir.)  

• Davranışların temelinde ödüle ulaşmak veya 
cezadan kaçmak yatar. Ceza otorite tarafın-
dan verilir. 

 

II. Özerklik Dönemi  (Ahlaki Özerklik - Ahlaki 
Görecelik - Otonom Dönem)  (11 yaş ve üstü) 
• Otonom; çocuğun kendi yasalarına, kuralları-

na uyması anlamına gelir. 
• Çocukların ahlaki değerleri “görelilik” kazanır.  
• Çocuğun diğer çocuklarla giderek artan ilişki-

leri ve kuralların değişebilirliği düşüncesi ge-
lişir. 

• Kurallar insanlar tarafından oluşturulur ve ge-
rektiğinde değişebilir. 

• Subjektif sorumluluk gelişir; eylemler niyetle-
re göre yargılanır. 

• Davranışın nedenlerine ya da niyete bakılır. 
• Davranışın iyi ya da kötü olması, altında ya-

tan niyete bağlıdır. 
• Birey için adalet, eşitlik, insan hakları / özgür-

lüğü önemlidir. 
• Kaynaklar eşit ve adil dağıtılmalıdır. 
 
Soruda Deniz’in ahlaki özerklik döneminde bu-
lunduğu düşünüldüğünde tanık olduğu olayı de-
ğerlendirirken yapılan davranışın sonucunda ve-
rilen zararın miktarına göre değil, davranışın al-
tında yatan niyeti dikkate alarak bir değerlendir-
me yapması gerekir. Bu nedenle Denizin annesi-
ni mutlu etmek için ütü yaparken büyük bir leke 
yapan ablasının, ütüyle oynarken küçük bir leke 
yapan kardeşine göre daha suçsuz olduğunu 
söylemesi beklenir. Bu nedenle cevap “E” seçe-
neği olmalıdır. 
Cevap: E 

 
 

 
67. Davranışçı yaklaşıma göre insan zihni doğu-

munda boş bir levha gibidir. Ne kadar işlenirse 
zihinde bunlar o kadar iz bırakır. İnsana her türlü 
şekil verilebilir. Dolayısıyla insanın kişiliğiyle ilgili 
doğuştan getirdiği bir şey yoktur kişilik sonradan 
çevreyle etkileşim sırasındaki öğrenmelerle olu-
şur. Kişiliğin oluşmasında çevre faktörleri belirle-
yicidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 
Cevap: C 

 
 

 
68. Büyüme, fiziksel alanda niceliksel değişimlerdir. 

Büyümede organizmanın biçim, hacim ve ağırlık-
la ilgili yapısal artışı ve bedensel değişimi söz 
konusudur.  
Olgunlaşma ise, fiziksel alanda niteliksel deği-
şimlerdir. Başka bir deyişle kişinin doğuştan ge-
tirmiş olduğu genetik potansiyelinin zaman içinde 
ortaya çıkmasıdır.  
Soruda, bebeğin sindirim sisteminin başlangıçta 
yalnızca anne sütü ve benzeri maddeleri sindire-
bilirken sindirime yardımcı olan salgıların miktar 
ve özelliklerinin değişmesiyle sonraki aylarda 
başka gıdaları da sindirebilecek düzeye gelmesi 
söz konusudur. Bu nedenle burada olgunlaşma 
söz konusudur. Ayrıca soruda çocuğun dişlerin-
de meydana gelen yapısal bir değişimden söz 
edildiği için cevap büyüme olmalıdır.  
Cevap: C 
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69. Bruner’e göre bilişsel gelişim üç dönemde ger-
çekleşir; 
• Eylemsel dönem (0-3 yaş): Çocuk bu dö-

nemde çevreyi eylemlerle anlar ve bilgi top-
lar. Çocuklar nesnelerle doğrudan etkileşime 
geçerek ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Bu 
dönemde bilgi eylemlerle temsil edilir. 

• İmgesel dönem (3-6 yaş): Bu dönemde bilgi 
imgelerle elde edilir. Gelişmiş olan dilsel ve 
görsel algılar farklı durum ve yaşantılar imge-
ler halinde formüle edilir ve zihne aktarılır. 
Görsel bellek gelişmiştir. 

• Sembolik dönem (6-18 yaş): Çocuk yaptıkla-
rını ve anladıklarını sembollerle açıklar. Ya-
şamın tamamıyla mecazlar, grafikler, formül-
ler ve simgeler yoluyla kavranmasını kapsar. 
Birey dil, mantık, matematik, müzik alanları-
nın sembollerini kullanır. Bilgiye yazılı ve sö-
zel sembollerle ulaşır. 

Sorunun açıklama bölümünde öğretmen görsel 
materyal kullandığında öğrencilerin konuyu daha 
iyi öğrendiklerini görmüştür. Bireylerin görsel algı-
larının ve görsel belleğinin gelişmiş olduğu, bilgi-
lerin imgelerle temsil edildiği dönem Bruner’e gö-
re imgesel dönem olduğu için öğrenciler bu dö-
nemde bulunmaktadır. Bu nedenle cevap “C” se-
çeneği olmalıdır. 
Cevap: C 

 
 
70. Gelişim görevi olarak isimlendirilen bu beceri, 

özellik ve davranış örüntülerini Havinghurst, de-
ğişik yaşam dönemlerine göre sınıflandırmıştır. 
Buna göre bireylerden dönemlere göre beklenen 
bazı gelişim görevleri şunlardır: 
Bebeklik dönemi (0-2 yaş); 
• Nefes almayı, emmeyi ve yürümeyi öğrenme  
• Doğumdan sonra, fiziksel çevredeki değişik-

liklere uyum sağlama 
• Tuvalet kontrolünü gerçekleştirme 
• Katı yiyecek yemeyi öğrenme 
• Belirli zamanlarda uyanık kalmayı ve uyuma-

yı gösterme 
• Sosyal çevredeki bireylerle (anne-baba, ar-

kadaş) ilişki kurma 
 

İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş) 
• Konuşmayı ve yürümeyi öğrenir 
• El – göz uyumunu sağlamaya başlar 
• İnce ve kaba motor beceriler gelişir. 
• Kendi özbakım becerilerini (giyinme, yemek 

yeme vb.) yerine getirebilir 
• Ana-babadan bağımsızlaşma görülür. 
• Okuma yazmaya hazır duruma gelir. 
• Yaratıcılık, merak artar, hayaller gelişir. 
• Cinsiyet farklılıklarını öğrenmeye ve cinsel 

kimliğini kazanmaya başlar. 

• Benmerkezci düşünme görülür. 
• Toplumsal kurallara dair yanlış ve doğru dav-

ranışı ayırt etmeye ve toplumsal rolleri öğ-
renmeye başlar 

 
Son Çocukluk Dönemi (6-12 Yaş) 
• Okuma, yazma ve hesaplama ile ilgili üç te-

mel beceriyi geliştirme, zaman kavramlarını 
tanıma Mantıklı ve somut düşünme becerisi 
ortaya çıkar. 

• Cinsiyetine uygun rolleri benimser ve onlarla 
özdeşleşir 

• Davranışlarının sorumluluğunu alabilir 
• Kişiler arası ilişkilerini geliştirir, yaşıtlarıyla iyi 

geçinmeyi öğrenir 
• Önem verdiği yetişkinleri büyük ölçüde model 

alarak cinsiyetine uygun rolü geliştirir 
• Sorumluluk almasına ve kendi kararlarını 

vermesine olanak sağlandığında kişisel ba-
ğımsızlığını kazanmaya başlar 

• Vicdan ve değerler sistemi geliştirir 
• Somut düşünmeyi öğrenir 
• Başarma güdüsü artar ve önem kazanır. 
 
Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş) 
• Kimlik kazanma çabaları 
• Bedensel özelliklerini kabul eder ve etkili ola-

rak kullanır. 
• Yaşıtlarıyla (her iki cins) yeni ve olgun ilişkile-

re erişir 
• Bedenini kabullenme ve etkili bir şekilde kul-

lanır 
• Yetişkinlerden bağımsız olarak kendi duygu-

sal özerkliğini elde eder 
• Bir mesleğe doğru yönelir ve hazırlanır 
• Akran gruplarına girer 
• Toplumsal görevlerini yerine getirebilme ve 

toplumsal sorumluluklar almaya istekli olur 
• Kişisel değerlerine göre bir yaşam felsefesi 

kurar 
• Yetişkin kadın ya da erkek sosyal rolünü edi-

nir 
Soruda “D” seçeneğinde verilen ifade incelendi-
ğinde bu gelişim görevinin ergenlik dönemine ait 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle “D” seçeneği 
yanlış bir ifadedir. 
Cevap: D 
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71. Bireylerin kişilik gelişimlerini desteklemek isteyen 
bir öğretmenin aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
etmesi gerekmektedir; 
• Öğretmenler kişilik gelişimi dönemlerini ve bu 

dönemlerin özelliklerini çok iyi bilerek bireysel 
farklılıklara önem veren bir yaklaşım benim-
seyerek öğrencilerine yaklaşmalıdır. 

• Öğretmenler öğrencilerin ideal ve gerçek 
benliklerini dengelemek amacıyla onların 
kendilerini değerli olarak kabul edebileceği, 
yargılanıp cezalandırılmayacağı, düşüncele-
rini özgür bir şekilde ifade edebileceği rahat 
bir ortam yaratılmalıdır. 

• Öğretmenler sınıf içi yaşantılarda drama uy-
gulamalarına yer vermelidir.  

• Öğretmenler sınıf içi yaşantılarda öğrencilere 
sorumluluk vermelidirler. Çünkü bu sorumlu-
luklar onların genel yaşam sorumluluklarını 
üstlenmesinde etkili olacak ve girişken olma-
larını sağlayacaktır. 

• Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ileti-
şimlerinde onların çatışma çözme becerilerini 
ve iletişim becerilerini geliştirici etkinliklere 
yer vermelidirler. 

• Öğretmenler sınıf içerisinde tartışmalara 
önem vermelidir, çünkü bu durum öğrencile-
rin özgüven ve özsaygı düzeylerinin yüksel-
mesinde önemli bir yere sahiptir.  

“Öğretmenler sınıfta öğrencilerin görev ve so-
rumluluk almalarında titiz davranmalı, onları sü-
rekli gözetlemeli ve en iyisini yapmalarını isteme-
lidir. Böylece öğrencide özgüven gelişir.” seçe-
neği uygun bir ifade değildir. Çünkü öğretmenler 
öğrencileri sürekli kontrol etmemeli ve onlardan 
en iyisini yapmalarını beklememelidir. Öğretmen 
öğrencilerin kapasitelerine uygun performans 
göstermelerini bekleyebilir.  Bu nedenle yanlış 
seçenek “D” seçeneğidir. 
Cevap: D 

 
 
 
 
72. Piaget bir deneyinde, 10 vazoyu ve 13 çiçeği her 

ikisi eşit uzunlukta olacak şekilde dizmiştir. Ço-
cuk, sıralar eşit olduğu için vazoların ve çiçekle-
rin sayısının aynı olduğunu düşünmüştür. Ancak 
çocuktan çiçek ve vazoları eşleştirmesini istendi-
ğinde üç çiçeğin arttığını görmüştür. Bir sonraki 
aşamada Piaget çocuğun önünde vazoları sey-
rek bir şekilde dizmiş, çiçekleri ise topluca bırak-
mıştır. “Şimdi hangisi çok?” sorusuna çocuk, “Çi-
çekler bir arada olduğu ve daha az yer kapladığı 
için vazolar daha çok” şeklinde yanıt vermiştir. 
Çocuğun verdiği bu yanıt onun işlem öncesi dö-
nemde olduğunu ve korunumu kazanamadığını 
gösterir. Ayrıca çocuk “Çiçeklerin diziliş arası da-
ha dar, vazoların ki ise daha seyrektir. Ancak çi-

çeklerin diziliş arası daha dar olsa bile sayıları 
vazolara göre daha çoktur. ” şeklinde bir yanıt 
verseydi bu yanıt onun korunum özelliğini ka-
zanmış olduğunu ve somut işlemler döneminde 
bulunduğunu gösterirdi. 
Cevap: B 

 
73. Eriksona’ göre ilköğretime başlayan çocuk bir 

şeyler üretmek, yaptığı işlerde başarılı olmak is-
teyecektir. Böylece öğretmenin yaptıklarını gör-
mesini ve takdir etmesini bekler. Çocuğa bu dö-
nemde ilgi ve yetenekleri ölçüsünde sorumluluk-
lar verilerek kapasitelerini kullanmaları ve geliş-
tirmeleri sağlanırsa, çocukların “benlik algısı” 
güçlenecek ve başarı duygusu gelişecektir. Aksi 
durumda, ilgi ve yetenek alanlarının dışında ba-
şarı beklenen, yaptıkları beğenilmeyen ve bu ko-
nuda başka çocuklarla kıyaslanan çocuklarda 
aşağılık ve yetersizlik duyguları gelişecektir. So-
ruda okulda düzenlenen şiir yarışmasında birinci 
olan öğrencinin kazandığı başarıyı öğretmeninin 
takdir etmemesi ve tüm sınıfın önünde ona “Bu 
şiirle mi birinci oldun sen?! Osman’ın şiiri, senin 
şiirinden daha güzeldi.” demesi öğrencinin ken-
disini başarısız ve yetersiz biri gibi algılamasına 
ve bir daha da şiir yazmamasına neden olmuş-
tur. Öğretmenin bu ifadesi öğrencide Erikson’a 
göre “Başarıya karşı aşağılık duygusu” çatışma-
sını yaşamasına neden olmuştur. Bu nedenle 
doğru cevap “E” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: E 

 
74. Gelişim ilkeleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki 

bilgilerden söz edilebilir: 
• Gelişim bir bütündür: Gelişimin bir alanında 

meydana gelen olumlu ya da olumsuz bir de-
ğişimin diğer gelişim alanlarını da aynı yönde 
etkiler. 

• Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde 
gerçekleşir: Gelişimdeki aşamaların her biri-
nin bir önceki aşamayı temel alır ve bir son-
raki aşamaya da zemin teşkil eder.  

• Gelişim içten dışa doğrudur: Beyin, kalp ve 
sindirim sisteminin belli bir sırayla oluşması 
ve daha sonra bu sıranın dış organlara göre 
ilerlemesidir.  

• Gelişim genelden özele doğrudur: Çocukların 
önce genel daha sonra incelik gerektiren bir 
takım hareketleri yapmalarıdır. Eğer seçe-
neklerde gelişimde belli eğilimler vardır ilkesi 
olsaydı doğru yanıt olarak bu ilke de kabul 
edilebilirdi. Çünkü belli eğilimler vardır ilkesi-
nin içerisinde baştan ayağa doğrudur, içten 
dışa doğrudur ve genelden özele doğrudur il-
keleri yer almaktadır. 

• Gelişim nöbetleşe devam eder: Gelişim alan-
larının hızlarında meydana gelen değişimler-
dir.  
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Soruda “D” seçeneğinde verilen ifadeye bakıldı-
ğında bu durum bireysel farklılıklar ilkesiyle değil, 
gelişim genelden özele doğrudur ilkesiyle açıkla-
nabilir. Bu nedenle yanlış olarak verilen ifade “D” 
seçeneğidir. 
Cevap: D 

 
 
75. Soruda öğrenme psikolojisine ilişkin şu özellikler 

verilebilir; 
• İnsanlarda doğal büyüme sonucu ortaya çı-

kan davranış değişmeleri öğrenme ürünü ola-
rak kabul edilemez. 

• İçgüdüsel davranışlar ve refleksler öğrenme 
ürünü olarak kabul edilmez. 

• İnsanlar öğrenme sürecinde zihinsel, duygu-
sal, psikolojik ve davranışsal güçlerini kulla-
nırlar. 

• İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli 
özellik öğrenebildiklerini başkalarına aktara-
bilme gücüdür. 

• İnsanların duygu, düşünce, tutum ve davra-
nışlarında çevresiyle etkileşmesi sonucu 
meydana gelen değişimler öğrenmedir. 

• İnsanlarda meydana gelen geçici davranışlar 
(Örneğin; alkol, narkoz, uyuşturucu alımı, sa-
katlık gibi.) öğrenme ürünü değildir. 

Ancak insanlarda olgunlaşmanın etkisiyle mey-
dana gelen davranış değişiklikleri öğrenme ürünü 
olarak ele alınamaz. Öğrenmenin gerçekleşebil-
mesi için bireylerin çevreyle etkileşimlerinin ol-
ması ve belli bir yaşantının geçirilmiş olması ge-
rekir. Bu nedenle cevap “D” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: D 

 
 
 
 
76. “İnsanın nasıl ve niçin güdülendiği” temel soru-

suna farklı kuramlar farklı yanıtlar vermişlerdir. 
Bunlardan bazıları; 
• Psikanalitik kurama göre güdülenme süreci, 

fiziksel ve ruhsal enerji kaynağı olan biyolojik 
güçler yani içgüdüler tarafından düzenlenir. 
Bu iki güdüden en önemlisi ise cinsellik ve 
saldırganlıktır. 

• Sistematik davranışçılık kuramına göre güdü-
lenme, dürtü, alışkanlık ve güdüleyicinin bir 
işlevi olarak ortaya çıkar. Bedensel dürtüler 
organizmayı harekete geçirir ve gereksinim-
ler karşılandığında dürtüde bir azalma mey-
dana gelir. 

• Hümanist yaklaşıma göre doğuştan getirdi-
ğimiz sevgi, saygı gibi ihtiyaçlar bireye hük-
meder ve bireyin tüm enerjisini bu ihtiyaçları 
doyurmaya yönlendirmesi güdülenme kav-
ramıyla açıklanır. 

• Sosyal öğrenme kuramına göre güdülenme 
dolaylı olarak gerçekleşir. Bireyin modelin el-
de ettiği kazançları elde etmek için harekete 
geçmesi güdülenmedir.  

• Edimsel koşullanma kuramına göre ödül ve 
ceza kavramlarıyla açıklanmaktadır. Birey bir 
taraftan ödüle ulaşmak için diğer taraftan da 
cezadan kaçınmak için güdülenir. Buna göre, 
“B” seçeneğinde verilen ifade bitişik kurama 
değil, edimsel koşullanma kuramına uygun 
bir açıklamadır. 

Cevap: B 
 
 
77. Sorunun seçeneklerinde verilen öğrenmeyi etki-

leyen faktörlerle ilgili kavramların açıklaması şu 
şekildedir: 
Geriye etkin kolaylaştırma: Sonraki öğrenmenin 
önceki öğrenmeyi daha ustaca ve etkili yapmayı 
sağlaması durumudur.  
İleriye etkin kolaylaştırma: Önceki öğrenmenin 
sonraki öğrenmeyi kolaylaştırması ve hızlandır-
masıdır. 
Geriye ket vurma: Yeni öğrenmenin önceki öğ-
renmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır. 
İleriye ket vurma: Önceki öğrenmenin yeni öğ-
renmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır. 
Olumlu transfer: Bir alanda öğrenilmiş bilgi ve 
becerilerin bir başka alandaki bilgi ve becerilerin 
öğrenilmesini desteklemesi ve kolaylaştırmasıdır. 
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda soruyu değer-
lendirecek olursak; öğrencinin yeni öğrendiği 
“Türe özgü hazıroluşluk” kavramı bilgileri, geç-
mişte öğrendiği “hazıroluşluk” bilgilerini karıştır-
mış ve zorlaştırmıştır. Bu durum “Geriye ket vur-
ma” ya bir örnektir ve bu nedenle doğru seçenek 
C seçeneğidir. 
Cevap: C 

 
 
78. • Sosyal öğrenme kuramını benimsemiş bir 

öğretmen öncelikle davranışlarının öğrenciler 
tarafından model alınabileceğini bilmeli ve 
olumsuz davranışlar sergilemekten kaçınma-
lıdır. 

• Öğretmen sınıfında olumlu davranışlar sergi-
leyen öğrencileri pekiştirerek, diğer öğrencile-
rin de bu olumlu davranışları dolaylı olarak 
kazanmasını sağlamalıdır. (dolaylı pekiştir-
me) 

• Öğretmen öğrencilerin öz düzenleme kapasi-
telerini dikkate alarak, kendi başlarına öğ-
renme yeteneklerini desteklemelidir. 

• Öğretmen olumsuz davranışları nedeniyle 
cezalandırılan bir öğrencinin durumunun di-
ğer öğrenciler üzerinde etkili olduğunu göz 
önünde bulundurmalıdır. (dolaylı ceza) 
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Ancak “E” seçeneğinde verilen ifade sosyal öğ-
renme kuramına göre yanlış bir ifadedir. Çünkü 
öğretmenin öğrencilerin öğrenmeye yönelik hırs 
ve rekabet duygularını birbirine model olarak 
göstermesi sosyal öğrenmeye uygun bir yakla-
şım değildir. Bu nedenle yanlış seçenek “E” ol-
malıdır. 
Cevap: E 

 
 
 
79. Uzun süreli bellekte yer alan bellek türleri şunlar-

dır:  
• Anısal (Epizodik) Bellek: Yaşadığımız olayla-

rın depolandığı yerdir. Bu nedenle A seçene-
ğinde yer alan yaşamımızdaki önemli olaylar-
la ilgili bilgiler ve D seçeneğinde yer alan git-
tiğimiz tiyatroya yönelik bilgilerimiz anısal 
(Epizodik) bellekte yer alır. 

• İşlemsel (Prosedürel) Bellek: Belli bir işlemin 
yapılması için gerekli olan basamakların saklı 
olduğu yerdir. B seçeneğinde yer alan etkin-
liklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin bu-
lunduğu yer ifadesi ya da E seçeneğinde yer 
alan klavyenin nasıl kullanılacağına ilişkin 
bilgilerimiz işlemsel (prosedürel) bellekte bu-
lunur.  

• Anlamsal (Semantik) Bellek: Dünyayla ilgili 
genel bilgilerimiz burada yer alır. Okulda öğ-
renilen bilgiler, kelimelerin anlamları, önemli 
bilgiler buradadır. Bu nedenle “E” seçeneğin-
de verilen ifade semantik bellekte değil, 
prosedürel bellekte yer almaktadır. 

Cevap: E 
 
 
 
 
80. Güdülenme: Davranışı bir amaca doğru başla-

tan, sürdüren ve denetleyen bir iç koşuldur. 
Sorunun diyalog bölümünde öğrencinin “İçimden 
bir güç sürekli beni itiyor sanki. Çalıştıkça içim-
deki öğrenme isteği gitgide büyüyor.” şeklindeki 
ifadeleri bize öğrencinin öğrenmeleriyle ilgili ola-
rak güdülenmiş olduğunu göstermektedir.  
Genel uyarılmışlık hali: Organizmanın öğren-
menin gerektirdiği “farkında oluş” içerisinde ol-
ması yani çevre uyaranlarını almaya hazır olma 
derecesidir. Sorunun diyalog bölümünde öğret-
menin; çalışma ortamının özelliklerine, ışığın du-
rumuna, odanın havalandırılma durumuna dikkat 
çekmesi genel uyarılmışlık haliyle ilgilidir. Çünkü 
öğrenmenin sorguladığı bu durumlar genel uya-
rılmışlık halini etkiler, genel uyarılmışlık halinin 
düşük ya da yüksek olması da öğrenmede zor-
lanmalara neden olur. Bu durumda sorunun doğ-
ru seçeneği A seçeneği olmalıdır. 
Cevap: A 

81. Premack İlkesi: Organizmanın az sıklıkla ve 
istemeyerek gösterdiği davranışların sıklığını art-
tırmak için, organizmanın sıkça, severek ve iste-
yerek gösterdiği davranışların pekiştireç olarak 
kullanılmasıdır. Yani organizmaya sevilen bir şe-
yin hatırına, istemediği bir şeyin yaptırılması söz 
konusudur. 
Sorunun birinci bölümünde uyku vakti gelmesine 
rağmen uyumak istemeyen ve oyun oynamak is-
teyen çocuğa babası “eğer şimdi uyursan yarın 
bütün gün oyun oynayabiliriz” diyerek premack 
ilkesine uygun bir davranış sergilemiş olur. 
Koşullu Anlaşma: Bireyin istediğini elde etmek 
için, önceden belirlenmiş davranışları, etkinlikleri 
yapması gerekir. Birey pekiştirece ulaşmak için 
istenen koşullara uyar. 
Sorunun ikinci bölümünde anne çocuğuna “Ba-
ğırmadan istediklerini söylersen bunları yapabili-
rim” diyerek bağırmadan konuşmasını istedikleri-
nin yapılmasının koşulu olarak belirlemiştir. Do-
layısıyla bu durum koşullu anlaşmaya bir örnek 
olarak gösterilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda so-
runun doğru seçeneği C seçeneğidir. 
Cevap: C 

 
 
82. Thorndike’a göre öğrenme deneme-yanılma 

yoluyla gerçekleşir. Organizma belli bir problemle 
karşılaştığında problemi çözmek için çeşitli dav-
ranışlar gösterir ve bu davranışlar arasından 
problemin çözümüne katkısı olmayan başarısız 
davranışları eler. Problemi çözen ve başarıya gö-
türen tepkiler kalıcı hale gelir. Birey daha sonra 
karşılaştığı yeni bir problem durumunda daha 
önce işe yaramayan davranışları göstermez, 
problemin çözümünü sağlayan davranışları gös-
terir. Buna göre soruda öğrenci kelimenin eş an-
lamlısını bulabilmek için altı çizili kelimenin yeri-
ne seçeneklerdeki kelimeleri tek tek yerleştirerek 
doğru cevabı bulmuştur. Bu nedenle cevap de-
neme-yanılma yoluyla öğrenme olmalıdır. 
NOT: Eğer birey uygun kelimeyi bulabilmek için 
yaptığı denemeler arasındaki bağlantıyı zihninde 
canlandırıp problemin çözümünü aniden bulsaydı 
cevap kavrama yoluyla öğrenme olurdu. 
Cevap: D 

 
 
83. Köhler tarafından geliştirilen kavrama yoluyla 

öğrenmede birey, bir problemi çözmek için de-
nemeler yaptıktan sonra çözüm yolunu bulamaz 
ya da bildiği yollar problemi çözmeye yetmezse 
bir süre sonra çözüm birdenbire zihinde belirir. 
Yani birey, daha önceki denemelerinin zihinde 
bıraktığı izler arasındaki ilişkiyi beklemediği bir 
anda kurar ve çözüme ulaşır. Ya da hiçbir dene-
me yapmadan zihinsel tasarımlarından yararla-
narak problem durumunu çözer. 
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Kavrama yoluyla öğrenme sürecinin temel özel-
likleri şunlardır; 
• Bir problemin çözümünde daha önceki dene-

yimler arasındaki doğal ilişki zihinde birden 
bire belirlenir. 

• Çözüme aniden ve birdenbire ulaşılır (ön çö-
zümden, çözüme geçiş ani ve tam olarak 
gerçekleşir). 

• İçgörüsel öğrenme çoğu kez hatasızdır ve 
sağlamdır.  

• İçgörü yoluyla problem çözme becerisi uzun 
süre kullanılır ve hatırlanır.  

• İç görü yoluyla kazanılan bir ilke ya da çözüm 
diğer problemlerin çözümünde de kolaylıkla 
uygulanır.  

• Zeki öğrenciler daha etkili iç görüsel öğrene-
bilir.  

Soruda A, B, D, E seçeneklerinde verilen ifadeler 
kavrama yoluyla öğrenmeye örnek iken “C” se-
çeneğinde verilen örnek “Parçalara ayrılmış şe-
kilde aldıkları ayakkabı dolabını kurabilmek için 
bireyin bu parçaları rastgele birleştirerek dolabı 
kurması” deneme yanılma yoluyla öğrenmeye 
ilişkindir. Çünkü birey çözüme yaptığı farklı de-
nemeler sonucunda tesadüfen ulaşmış ve prob-
lem durumunu bu şekilde çözmüştür. Bu nedenle 
kavrama yoluyla öğrenmeye örnek olarak kabul 
edilemez. 
Cevap: C 

 
84. Bir gazlı içecek firması, satışlarını artırmak için 

firma olarak ürettikleri her 10 adet 2,5 litrelik ürün 
şişesinden birinin kapağının içine 1 litre bedava 
yazdıklarını; bu yazının bulunduğu kapakla iste-
diği markete gelen müşterinin ürünü ücretsiz ola-
rak anında alabileceğini duyurmuştur. Bunun 
üzerine müşterilerin bedava gazlı içecek alabil-
mek için daha fazla ürün satın aldıkları gözlem-
lenmiştir. Müşterilerin bedava gazlı içecek ka-
zanması için kaç defa içecek satın alma davranı-
şında bulunmaları gerektiği belli olmadığından 
burada kullanılan pekiştirme tarifesi değişken 
oranlıdır.  
Cevap: C 

 
85. Olumsuz Pekiştirme: Hoşa gitmeyen uyarıcının 

ortamdan çekilmesi sonucu davranışın yapılma 
sıklılığının artmasıdır. Organizma rahatsızlık ve-
ren bir durumla karşılaşmamak için davranışta 
bulunur. Amaç istenen davranışın pekişmesi ve 
sıklığının artmasıdır. Soruda bir işyeri sahibi, ça-
lışanlarının verimliliklerini arttırmak için en düşük 
verimle çalışan işçisinin maaşından %20 lik bir 
kesinti yapacağını belirtmiştir. Bu olumsuz du-
rumdan kaçınmak isteyen işçilerin verimlilikleri 
artmıştır. Bu nedenle doğru seçenek D olmalıdır. 
Cevap: D 

86. ve 87. soruların çözümü aşağıda veril-
miştir. 

 
Genelleme birbirine yakın olan uyarıcılara aynı 
ya da benzer tepkileri gösterme eğilimidir. Yani 
organizma benzer uyarıcılara aynı tepkiyi göste-
rir. Genellemede organizma koşullu uyarıcıya 
benzer diğer uyarıcılara da koşullu tepkiyi verir. 
Soruda Ahmet’in matematik öğretmeniyle yaşa-
dığı olaydan sonra okuldaki hiçbir öğretmenine 
soru sormaması genellemeye örnektir. Bu ne-
denle 86. sorunun cevabı “A” seçeneği olmalıdır. 
Kendiliğinden geri gelmede organizmada sön-
müş bir tepkinin koşullu uyarıcı ile koşulsuz uya-
rıcının tekrar eşleştirilmesine gerek olmaksızın 
yeniden ortaya çıkması söz konusudur. Diğer bir 
ifadeyle sönmeyi takip eden bir süreçten sonra 
koşullu tepkinin yeniden ortaya çıkmasıdır. Soru-
da Ahmet’in bir süre sonra yeniden öğretmenle-
rine derslerde soru sormaya başlaması da kendi-
liğinden geri gelmeye örnektir. Bu nedenle 87. 
sorunun cevabı “B” seçeneği olmalıdır. 

 
 
86. Cevap: A 
 
 
87. Cevap: B 
 
 
88.     Şiddetli ses    →           Korkma  

(Koşulsuz Uyaran)                    (Koşulsuz Tepki)  

 
Balon →   Nötr (İlişkisiz) Uyarıcı 

 
          Balon            +       Şiddetli ses        →        Korkma 

(Koşullu uyaran)        (Koşulsuz uyaran)     (Koşulsuz tepki) 

 
           Balon             →  Korkma 

(Koşullu Uyaran)              (Koşullu tepki) 

 
Buna göre, Ezgi’nin balonlardan korkması klasik 
(Tepkisel) koşullanma yoluyla öğrenilmiştir. 
Cevap: C 

 
89. Algıda Seçicilik: Bireyin çevresindeki uyarıcılar-

dan kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda olanla-
rı seçmesi ve algılamasıdır. Soruda üniversite 
öğrencilerinin izledikleri bilim kurgu filminde işle-
nen konuları kendi okudukları bölümlerle ilişki-
lendirmesi, filmin bu yönlerine dikkat etmeleri ve 
filmi bu şekilde yorumlamalarında algıda seçicilik 
etkili olmuştur. 
Seçeneklerde yer alan kavramlar “Gestalt yakla-
şımının” temel ilkeleridir. Bu kavramları açıklar-
sak;  



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı ‐ 4 Çözümlemeleri 22

• Algıda Değişmezlik: Bir nesneyi koşullar de-
ğişmesine rağmen aynı obje olarak görme-
mizdir.  

• Algıda Yakınlık: Zihinde zaman ve mekân 
bakımından birbirine yakın bulunan uyaranlar 
gruplanır ve daha çabuk öğrenilir.  

• Algıda Tamamlama: Algıda eksik olduğu his-
sedilen parçaları bütünleştirme eğilimidir.  

• Algıda Süreklilik: Aynı yönde giden parçalar, 
çizgiler devamlı ve birbirleriyle ilişkili olarak 
algılanır.  

Cevap: D 
 

 
90. Kaçma koşullanması: Klasik koşullanma süreci 

ile öğrenilmiştir ve durum ortaya çıktıktan sonra 
bireyin ortamdan uzaklaşması söz konusudur. 
Serpil’in sevmediği arkadaşıyla kafede karşıla-
şınca buradan ayrılması kaçma koşullanmasına 
örnektir. 
Kaçınma Koşullanması: Edimsel koşullanma 
sürecinde öğrenilmiştir ve durum ortaya çıkma-
dan önce bireyin ortamdan uzaklaşması söz ko-
nusudur. Serpil’in sevmediği arkadaşıyla kafede 
karşılaşmamak için kafeye gitmemesi kaçınma 
koşullanmasına örnektir. 
Cevap: A 

 

 
91. Pekiştirme olumlu davranış ortaya konduktan 

hemen sonra yapılmalıdır. Böylece istenen dav-
ranış ile pekiştireç arasında bağ kurulur. Annenin 
oğluna sevdiği kurabiyeleri oyuncakları sepette 
toplayınca vermesi çocuğa bu davranışın kazan-
dırılması sürecinde etkilidir. Yani bir davranış ilk 
ve yeni öğretilecekse, zor ve karmaşık ise sürekli 
pekiştirilmelidir. Davranış öğrenildikten sonra ise 
davranışın devamlılığını sağlamak için aralıklı 
pekiştirme tarifelerine geçilmelidir. Soruda anne 
davranışın kazanıldığını düşündüğü için çocuğu-
na pekiştireç vermemiştir. Oysaki davranışın de-
vamını sağlamak için annenin aralıklı pekiştirme 
tarifesinden yararlanması gerekirdi.  
Cevap: C 

 

 
92. Habercilik ilkesi, koşullu uyaranın koşulsuz uya-

ranı haber vermesi ile ilgilidir. Koşullanmanın ile-
riye ya da geriye olmasını belirler. Bu nedenle 
ikiye ayrılır; 
1. Olumlu habercilik (İleriye koşullama): Ko-
şullu uyaran, koşulsuz uyaranın geleceğini, baş-
layacağını haber verir. Örneğin; koşullanma de-
neylerinde  
• Zil sesinin “et”in geleceğini haber vermesi 

olumlu haberciliktir. 

• Ambulans sireninin, sürücüler için trafikteki 
rolü olumlu haberciliktir. Siren sesi ambulan-
sın geleceğini haber verir. Aynı şekilde hasta 
için, müdahalenin başlayacağını haber verir. 

2. Olumsuz habercilik ( Geriye koşullama): 
Koşullu uyaranın, koşulsuz uyaranın sona erdiği-
ni, geride kaldığını haber vermesidir.  
Örneğin; koşullanma deneylerinde; 
• Zilin çalmasıyla birlikte elektrik şokunun sona 

ermesi, olumsuz haberciliktir. 
• Işıkların (koşullu uyaran) yanmasıyla, filmin 

(koşullu uyaran) sona ermesi, olumsuz ha-
berciliktir. 

NOT: Halk arasında merdiven altıdan geçmenin 
veya kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine 
inanılmasının olumsuz habercilikle ilgisi yoktur. 
Bu davranışlar “batıl inanç” örnekleridir. 
Cevap: B 

 
93. Soruda abisinin okuldan gelince düzenli olarak 

ödevlerini yaptığını gören Kaan’ın okuldan gelin-
ce kendi ödevlerini düzenli olarak yapmaya baş-
lamasında abisini model alması söz konusudur. 
Bu durum sosyal öğrenme kuramıyla açıklanabi-
lir. Ayrıca Kaan’ın bu davranışını gören annesi-
nin ona pekiştireç vermesi ve Kaan’ın okuldan 
gelince ödevlerini yapma davranışını sürdürmesi 
ise edimsel koşullanma kuramıyla açıklanabilir. 
Çünkü edimsel koşullanmada davranışın sonuç-
ları önemlidir. Bu nedenle cevap A’dır. 
Cevap: A 

 
94. Soruda geçen sosyal öğrenme kavramlarını 

açıklarsak; 
• Dolaylı  Pekiştirme: Bireyin, gözlediği modelin 

herhangi bir davranışının pekiştirildiğini görün-
ce, o davranışı ortaya koyma eğilimi göster-
mesidir. 

• Dolaylı Ceza: Gözlenen bireyin davranışlarının 
cezalandırılmasının, diğerlerinin de benzer 
davranışlarda bulunmasını engellemesidir. 

• Dolaylı Duygusallık: Kişilerin söz konusu du-
rumla ilgili bir yaşantıları olmamasına rağmen, 
gözledikleri modelin duygularında etkilenerek 
aynı duyguları yaşamalarıdır. 

• Dolaylı Güdülenme: Gözlenen davranışın de-
ğer verilen bir ürünle sonuçlanması durumun-
da, gözleyen kişinin o davranışı yapmak için 
istek duymasıdır.  

Soruda Emrah’ın arkadaşı Mithat’ı gözlemlemesi 
ve sigara içmesinden dolayı okuldaki popüler gu-
ruba girdiğini görüp sigaraya başlaması dolaylı pe-
kiştirmeyle açıklanabilir. Ancak uzun yıllar sigara 
kullanan dedesinin akciğer kanseri olduğunu öğ-
renmesi ve sigaranın zararlarını dedesinden gö-
rerek sigarayı bırakması dolaylı cezaya örnektir. 
Cevap: D 
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95. Uçağın düşmesinden ve ölmekten endişe eden 
Ahmet’in uçağa binme davranışını göstermesinin 
sağlanması eşik yöntemiyle açıklanabilir. Eşik 
yöntemi; istenmeyen tepkinin ortaya çıkmasını 
önlemek amacıyla, bu tepkiye neden olan uyarı-
cının çok az miktarda ya da belirsiz olarak su-
nulmasını kapsar. Bu yöntem uyarıcının az mik-
tarda sunumunun istenmeyen tepkiye neden ol-
mayacağını, bu uyarıcı ve tepki eşleştirmesi sağ-
landıktan sonra uyarıcının kademeli olarak daha 
belirgin verilmesi durumunda da istenmeyen tep-
kinin ortaya çıkmayacağını öngörmektedir. 
Eşik ve sistematik duyarsızlaştırmanın farkı şu 
şekilde gösterilebilir. 

 

Eşik 
(Alıştırma) 

Sistematik 
Duyarsızlaştırma 

Organizmaya yap-
mak istemediği bir 
davranışı yaptırmak 
için kullanılır. 
Örneğin; uçağa 
binmekten kaçınan 
birinin uçağa bin-
mesini sağlamak 

Organizmanın istenmeyen 
bir davranışının (korkunun 
ya da fobinin) ortadan kaldı-
rılması için kullanılır. 
Örneğin; uçağa binme ve 
yükseklik korkusunun orta-
dan kaldırılması 

 
Soruda verilen işlemlerin sonucunda Ahmet’in 
uçak korkusunun ortadan kaldırıldığı vurgulan-
saydı, cevap “sistematik duyarsızlaştırma” olur-
du. Fakat uçak korkusu ortadan kaldırılmamış, 
Ahmet’in uçağa binmesi sağlanmıştır. Bu neden-
le Ahmet’in uçağa binmesi eşik(alıştırma) yönte-
miyle açıklanır.  
Cevap: E 

 
 
 
 

96. ve 97. soruların çözümü aşağıda veril-
miştir. 
 
Klasik koşullanma sürecindeki temel kavramlar 
ve açıklamaları şunlardır; 
• Şartlı Tepki: Şartlı uyarıcının meydana getir-

diği, gösterilmesi yaşantıya bağlı olan tepki-
dir.  

• Şartsız Tepki: Şartsız uyarıcının, herhangi 
bir şarta bağlı olmadan organizmada meyda-
na getirdiği doğal ve otomatik tepkidir. 

• Şartlı Uyarıcı: Başlangıçta nötr uyarıcı iken; 
şartsız uyarıcı ile birlikte verilerek, şartsız 
uyarıcının organizmada yarattığı etkiyi oluş-
turan uyarıcıdır. 

• Şartsız Uyarıcı: Organizma için doğal olan 
ve tepkiyi otomatik olarak meydana getiren 
uyarıcıdır. 

• Nötr Uyarıcı: Tek başına olduğunda herhan-
gi bir davranışa neden olmayan uyarıcılardır. 

Çiçek polenleri doğal uyarıcıdır. Bu doğal uyarıcı 
karşısında verilen hapşırma tepkisi de doğal tep-
kidir. 
Ancak Oğuzhan’ın bir süre sonra çiçek gördü-
ğünde hapşırma tepkisini göstermesi ise şartlı 
tepkidir. 

 
 
96. Cevap: A 
 
97. Cevap: D 
 
 
98. 2. Tip Ceza, hoşa giden uyarıcının ortamdan 

çekilmesi sonucu davranışın yapılma sıklığının 
azalmasıdır. Örneğin; sevgi esirgemek, arkadaş-
larından ayırmak, teneffüse çıkarmamak, harçlı-
ğını kesmek, bilgisayar oynamayı yasaklamak 
gibi. Sınav sırasında soruları cevaplamak isteyen 
Zehra, daha önceden hazırlamış olduğu kâğıda 
gizlice bakmak isterken sınav gözetmeni tarafın-
dan yakalanmış, sınav kağıdı elinden alınmış ve 
sınavdan çıkarılmıştır. Sınavdan sıfır alacağını 
ya da disipline verileceğini düşünen Zehra, sınav 
sonuçları açıklandığında gözetmenin kendisini 
sınavdan çıkarıncaya kadar çözmüş olduğu soru-
lardan puan kırılmadığını görmüş, cevabını bildi-
ği beş soruyu sınavdan çıkması nedeni ile ce-
vaplayamamış ve dersten kalmıştır. Zehra’nın 
diğer soruları yapabilecekken gözetmen tarafın-
dan dışarı çıkarılması onun açısından ikinci tip 
cezadır. Çünkü Zehra sınavdan çıkartılarak diğer 
soruları cevaplamaktan mahrum bırakılmıştır. 
Eğer gözetmen Zehra’ya bağırsaydı, arkadaşla-
rının yanında onu küçük düşürseydi ya da disip-
line verseydi sorunun cevabı birinci tip ceza olur-
du. 
Cevap: D 

 
99. Zıt Tepki Yöntemi: İstenmeyen davranışı meyda-

na getiren uyarıcıyla, istenilen davranışı meyda-
na getiren uyarıcının beraber verilmesidir. Soru-
da kitap okumayı sevmeyen çocuğa babasının 
sevdiği çizgi film karakterlerinin serüvenlerinin 
anlatıldığı bir kitap alması ve bu yolla kitap oku-
masını sağlaması zıt tepkiye örnektir. 
Bıktırma Yöntemi: İstenmeyen davranışa neden 
olan uyarıcının sürekli verilerek, bireyin istenme-
yen davranışı bıkıncaya kadar yapmasının sağ-
lanmasıdır. Soruda evde bulunan kağıtları yırtma 
davranışı gösteren bir çocuğa annesinin çok mik-
tarda kağıt vermesi ve artık yırtmak istemiyorum 
diyene kadar kağıtları yırtmasını sağlaması bık-
tırma yöntemine örnektir. Bu nedenle cevap B 
olmalıdır. 
Cevap: B 
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100. ve 101. soruların çözümü aşağıda ve-
rilmiştir.  
 

       Düşme                 →                Korkma  

        (Koşulsuz Uyaran)                (Koşulsuz Tepki)  

 
Kaydırak →   Nötr (İlişkisiz) Uyarıcı 

 
      Kaydırak        +               Düşme             →           Korkma 

 (Koşullu uyaran)           (Koşulsuz uyaran)       (Koşulsuz tepki)                

 
                Kaydırak              →                  Korkma 

         (Koşullu Uyaran)                           (Koşullu tepki) 

 
Veli’nin kaydıraktan düşmesi ve bundan korkma-
ya başlaması klasik koşullanma yoluyla öğren-
meye örnektir.  
 
Kaydırak   +     Düşme    →  Korkma 

Kaydırak    →    Korkma 

(1. koşullu uyarıcı) 

 

Oyun parkı  +  Kaydırak     →   Korkma 

Oyun parkı   →   Korkma 

(2. koşullu uyarıcı) 

 
Veli’nin hem oyun parkını hem de kaydırağı gör-
düğünde korkma tepkisini göstermesi ise birden 
fazla uyarıcıya koşullanma tepkisini gösterdiği 
için üst düzey koşullanmaya örnektir. 

 
 
 
100. Cevap: A 
 
 
 
101. Cevap: B 
 
 
 
 
102. Gagne öğrenmeyi çevreden gelen uyarıcıların 

algılanması, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, 
bellekte depolanması, bilgilerin yeniden kullanıl-
mak üzere yeniden getirilmesi ve gözlenen dav-
ranışlara dönüştürülmesi gibi işlemleri kapsayan 
bir süreç olarak açıklamıştır. Gagne bu süreçteki 
öğrenme ürünlerini 5 başlık altında toplanmıştır. 
Bunlar, sözel bilgi, zihinsel beceriler, bilişsel stra-
tejiler, tutum ve psiko-motor becerilerdir. Buna 
göre “E” seçeneğinde verilen “sistematik davra-
nış” Gagne’nin öğrenme ürünlerinden biri değil-
dir. Bu nedenle cevap “E” seçeneği olmalıdır. 
Cevap: E 

 

103. Soruda Mozart, duygularını şiirle aktaramayaca-
ğını çünkü şair olmadığını, kendisini gölgeler ve 
ışıkla ifade edemeyeceğini çünkü ressam olma-
dığını, düşüncelerini hareketlerle açıklayamaya-
cağını çünkü dansçı olmadığını, oysa bunları 
müzikle yapabileceğini çünkü müzikçi olduğunu 
belirtmektedir. Buna göre Mozart’ın kendisini ta-
nıdığı ve yeteneklerinin sınırlılıklarını bildiği söy-
lenebilir. Bunun yanı sıra olumlu ve gerçekçi bir 
öz kavramı (benlik) geliştirdiği, kendine güvendiği 
ve özsaygısının yüksek olduğu da söylenebilir. 
(Benlik; bireyin kendisini nasıl biri olarak gördü-
ğünü, özgüven; bireyin kendisine ve yetenekleri-
ne olan inancını, özsaygı ise; bireyin kendisine 
biçtiği değeri ifade eder.) 
Soruda verilen sözleri değerlendirildiğinde Mo-
zart’ın babasına bağımlı bir kişilik geliştirdiği söy-
lenemez. Çünkü birey yaşadığı problemlerin çö-
zümünde ve kendi hayatı ile ilgili kararları alırken 
başkalarının sürekli destek ve yönlendirmesine 
ihtiyaç duyuyor ise bağımlı bir kişilik geliştirmiştir. 
Oysa Mozart soruda babasına kendisinin neleri 
yapıp neleri yapamayacağını anlatmaktadır. 
Yine soruda Mozart, şu meslek değerlidir, şu 
meslek değersizdir şeklinde bir yargıda bulun-
mamaktadır. Hangi mesleklerin kendisine uygun 
olmadığını, hangi mesleğin ise kendisine uygun 
olduğunu belirtmektedir.  
Cevap: E 
 

 
 
 
104. Mesleki rehberlik ve danışma hizmeti, okulöncesi 

dönemden başlayarak bireyin bir mesleğe yerleş-
tirilmesi anına kadar süren bir yardım ve danış-
ma hizmetidir. Bazı durumlarda kariyer yapma ya 
da meslek değiştirme aşamalarında da mesleki 
rehberlik ve danışma hizmeti sunulmaktadır.  
Soruda bu hizmetin ortaöğretim kademesinde (li-
se) sunulan kısmı sorulmaktadır. Bu süreçte öğ-
rencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin 
gerektirdiği görevler göz önünde bulundurularak 
bireye,  
• İlgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleri ile 

meslekler arasında ilişki kurması, 
• Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklaması ve 

mesleklerle bu amaçları karşılaştırması,  
• Bireyin, seçeceği mesleğin hayatını nasıl et-

kileyeceğini bilmesi, 
• Alan seçimi ile meslek seçimi arasındaki iliş-

kiyi görmesi ve karar verme stratejilerinden 
haberdar olması, 

• Çağdaş dünyada var olan meslekler ve ça-
lışma şartları hakkında bilgi toplaması, 

• Kendi özellikleriyle (yetenek, kişilik, değer) 
hangi meslekte doyum sağlayabileceğini an-
laması, 

1. 

2. 
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• Ortaöğretim sonunda iş ya da mesleğe hazır-
layan kurum ve kurslar ile yükseköğretimde 
meslek ve işe yönelik akademik programları 
tanıması,   

• Yükseköğretim sınavları hakkında bilgi edin-
mesi, plan yapma ve strateji geliştirmesi, 

• Meslek seçmek için çeşitli yükseköğretim ku-
rumlarının koşullarını değerlendirmesi ve 

• Staj yapacağı yerlerle ilgili bilgi toplaması gibi 
konularda hizmetler sunulmalıdır. 

(Rehberlik, Ed. Betül Aydın, Pegem Yayıncı-
lık,2007, Ankara, ss. 141,142) 
Bu soruda A seçeneği, 5. maddede verilen “Çağ-
daş dünyada var olan meslekler ve çalışma şart-
ları hakkında bilgi toplamasına”, B seçeneği, 6. 
maddede geçen “Kendi özellikleriyle (yetenek, 
kişilik, değer) hangi meslekte doyum sağlayabi-
leceğini öğrenmesine” karşılık gelmektedir. C se-
çeneği, 7. maddede verilen “Ortaöğretim sonun-
da iş ya da mesleğe hazırlayan kurum ve kurslar 
ile yükseköğretimde meslek ve işe yönelik aka-
demik programları tanıması”, D seçeneği ise 4. 
maddede verilen “Alan seçimi ile meslek seçimi 
arasındaki ilişkiyi görmesi ve karar verme strateji-
lerinden haberdar olması”na karşılık gelmektedir. 
Oysa sorunun E seçeneği ortaöğretim kademe-
sinde sunulan mesleki rehberlik ve danışma et-
kinliğine uymamaktadır. Çünkü bu seçenekte ge-
çen “…yeteneklerinin üstünde meslek hedefleri 
belirlemelerine yardım etme…” ifadesi mesleki 
rehberliğe aykırıdır. Danışman öğrencileri ne 
yeteneğin üstünde ne de altında meslek se-
çimine yönlendirmemeli; yeteneklerine uygun 
olan mesleklere yönlendirmelidir.  
Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
105. Rehberlik hizmetleri çeşitli ölçütler dikkate alına-

rak 5 şekilde sınıflandırılmaktadır; hizmetin su-
nulduğu alan, öğretim kademesi, birey sayısı, 
problem alanı ve hizmetin yerine getirdiği işleve 
göre. Bu sınıflandırmada problem alanına göre 
rehberlik 3’e ayrılır: Eğitsel rehberlik, Mesleki 
rehberlik, Kişisel rehberlik. 

Kişisel rehberlik; eğitim sürecinde öğrencile-
rin kişisel-sosyal gelişim ve uyumlarına yardımcı 
olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerinin 
tümü olarak tanımlanabilir. Kişisel rehberlik, kişi-
nin eğitsel ve mesleki planları ile ilgili olmayan; 
duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden 
ve davranışlarından doğan problemlerle ilgili ola-
rak ona yapılan yardımlardır. 

Bir öğrencinin, kendi özelliklerinin farkına 
varması, başkalarını anlaması ve kabul etmesi 
ve kişilerarası ya da sosyal ilişkiler konusunda 
problem yaşamaması için aldığı yardımlar kişisel 
rehberliğin amaçlarındandır. Kişisel rehberliğin 
en son amacı, bireyin yaşamayı öğrenmesine 
yardım etmektir” Şayet birey yukarıda geçen 
konularda problem yaşıyorsa ona özellikle psiko-
lojik danışma hizmeti aracılığıyla kişisel rehberlik 
sunmak gerekmektedir.  

Soruda Halil’in“…son zamanlarda ders ba-
şarısının düştüğü, arkadaşlarıyla iletişiminin 
bozulduğu, daha hırçın ve kavgacı olduğu…”   
belirtilmektedir. Halil’deki bu ciddi değişimlerin 
nedenini sorgulayan sınıf öğretmeni, anne ve 
babanın yakın zamanda boşandıklarını öğren-
miştir. Yukarıda verilen açıklamalar doğrultusun-
da okul rehber öğretmeninin (psikolojik danış-
man) Halil’e “psikolojik danışma” hizmeti aracılığı 
ile “kişisel rehberlik” sunması gerekir. 
Cevap: B 

 
 
 
 
106. Bir anketin amacına uygun olarak kullanışlı ve 

güvenilir bir biçimde hazırlanabilmesi için dikkat 
edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar;  
1. Anket soruları açık, seçik ve anlaşılır olmalı-

dır. 
2. Ankette bireyi yönlendirici ya da bir takım ön-

yargılara dayalı sorular sorulmamalıdır. 
3. Ankette sorulacak soru türlü anketin uygula-

nacağı grubun niteliklerine uygun olmalıdır. 
4. Ankette çok fazla tekrarlara ve önemsiz soru-

lara yer verilmemelidir. 
5. Ankette yer alan sorular daha çok birey hak-

kında yeni bilgiler edinmeye yönelik olmalıdır. 
6. Ankette yer alan soru sayısının bireylerin çok 

fazla zamanını almaması ve kapsam geçerli-
liğini zedelememesi gereklidir. 

7. Ankette yer alan sorular genellikle “kapalı 
uçlu” sorular olmalı, “açık uçlu” soruların 
sayısı fazla olmamalıdır. Bunun nedeni, 
açık uçlu soruların değerlendirmesinin 
daha zor olması ve daha uzun zaman al-
masıdır. 

Açık Uçlu Sorular: Örnek: “Sizce Türkiye’nin 
AB’ye kabul edilmemesindeki en önemli neden 
nedir? Yazınız ………………………………….” vb 
Kapalı uçlu sorular: Örnek: “Üniversiteye kaç 
yaşında girdiniz?”   (  ) 17–19   (   ) 19–22   (   ) 
22–25 ya da “Şimdiye kadar herhangi bir kulüp 
etkinliğine katıldınız mı?” (   ) Evet  (   ) Hayır 
8. Anket uygulanmadan önce deneme formu 

hazırlanmalı ve pilot çalışmalar yapılarak 
varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 
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9. Anketlerin baş kısmında soruların nasıl yanıt-
lanacağı, anketin amacı, anketteki soru sayı-
sı, anketten elde edilen bilgilerin ne amaçla 
kullanılacağı, anketteki bilgilerin gizli tutula-
cağı, isim ve adres gibi bilgilerin gerekli olup 
olmadığı gibi açıklamalar yer almalıdır. 

10. Anketteki soruların düzenlenmesine ve anke-
tin genel görünüşüne dikkat edilmesi gerekli-
dir. 

11. Ankette soruların neler olması gerektiği ve 
soru sayısı anketi hazırlayan kişinin amacına 
bağlı olarak değişebilir.  

Yukarıda 7. maddede verilen bilgiler dikkate 
alındığında, sorunun C seçeneğinde geçen “An-
ketlerde olabildiğince kapalı uçlu soru sormaktan 
kaçınılmalı; açık uçlu soru sormaya özen göste-
rilmelidir.” ifadesi yanlıştır. 
Cevap: C 

 
  
 
107. Soruda psikolojik danışmanların, “öğrencilerin 

ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına en uygun eğitim hiz-
metlerinin müfredat programlarında yer alması 
için eğitim programcılarına” yardım etmesinin 
rehberliğin hangi işlevini yerine getirdiği sorul-
maktadır. Aynı zamanda yine psikolojik danış-
manların “eğitim ortamlarında ve anlayışlarında 
değişiklik yaratarak eğitimin verim ve kalitesini 
artırmak amacı ile öğretmenlere” yardımcı olma-
larının rehberliğin hangi işlevini yerine getirdiği 
sorulmaktadır. 
Rehberlik hizmetleri sınıflandırmasında “işlevleri-
ne göre rehberlik” ve açıklamaları şu şekildedir: 
• Uyum sağlayıcılık: Rehberlik, bireyin özellik-

le eğitim kademeleri gibi belli bir hayat aşa-
masında karşılaştığı uyum sorunlarını çöze-
bilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri iletmek 
ve uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacı-
na yöneliktir 

• Yönelticilik: Bireyin başarılı ve mutlu olacağı 
bir alan, seçmeli ders, meslek veya üst eğitim 
kurumu seçmesi ve karar vermesi için yardım 
etmektir. 

• Ayarlayıcılık: Okul programlarını, bireysel 
ağırlıklara göre geliştirmek, kişilerin ilgi ve ye-
teneklerini göz önünde tutmak, okul haftalık 
ders planını yaparken öğrencilerin gelişim 
özelliklerini göz ardı etmemektir. Bireyler 
arasında farklılıklar olduğu dikkate alındığın-
da, tek bir eğitim programından istenilen so-
nuçları elde etmenin mümkün olmadığı açık-
ça görülür. Bu nedenle bireysel farklılıkları 
dikkate alan, bireylerle yakından ilgilenen ve 
birçok konuda bireyler hakkında bilgi sahibi 
olan psikolojik danışmanlar bu konuda eğitim 
programcılarına yardımcı olmaktadırlar. Öğ-
rencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına en uy-

gun eğitim hizmetlerinin, müfredat programla-
rında yer alması için eğitim programcılarına 
yardımcı olan psikolojik danışman, rehberli-
ğin “ayarlayıcılık” işlevini yerine getirmiş olur 

• Geliştiricilik: Bireylerin içinde bulunduğu yaş 
(gelişim) dönemini dikkate alarak eğitim öğre-
tim hizmeti sunmak ve bireyin yaşının gerek-
tirdiği gelişim görevlerini kazanmasına yar-
dım etmektir. 

• Önleyicilik: Bireyin ilerde disiplinsizlik, 
uyumsuzluk veya psikolojik problemler ya-
şamaması için gerekli tedbirleri almaktır. 

• Tamamlayıcılık: Bir okulda, eğitimin kalitesi-
ni arttırmak için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç 
duyulur. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamın-
daki hizmetlerden biri olan rehberliğin bilgi 
verme işlevine bağlı olarak, eğitim ortamını 
ve anlayışını olumlu yönde değiştirmek müm-
kündür.  Bu yolla rehberlik eğitimle kaynaş-
mış ve onu tamamlamış olur. Öğretmenlerin 
rehberlik bilgi ve becerileri ile donatılmaları 
(müşavirlik), rehberliğin “tamamlayıcı” işlevini 
yerine getirmektedir. 

Cevap: A 
 
 
 
 
108. Soruda bireylerin “Devlete atanmalıyım.” şeklin-

deki düşüncelerinin onların başarılarını olumsuz 
şekilde etkilediğinden, bunun yerine “Devlete 
atanmak istiyorum.” şeklinde düşünmenin daha 
işlevsel bir düşünce olacağından söz edilmekte-
dir. Bu anlayış bilişsel danışma kuramlarına uy-
gun bir yaklaşımdır. 
Bilişsel yaklaşıma göre, insanın duygularını ve 
bununla ilişkili fizyolojik ve davranışsal tepkilerini 
etkileyen şey, herhangi bir durumun kendisi de-
ğil, genellikle otomatik düşüncelerle kendisini 
belli eden, o duruma ilişkin yaptığı yorumlardır.  
Otomatik düşünceler herhangi bir durum karşı-
sında aniden ve kendiliğinden ortaya çıkarlar. Ki-
şiler genellikle bu otomatik düşüncelerini, üzerin-
de durmadan ve değerlendirmeden doğru olarak 
kabul ederler. Bir insanın kendisine zarara veren 
duygularını ve davranışlarını değiştirmesi için 
olumsuz otomatik düşünce, inanç ve tutumlarını 
gerekçi bir biçimde yeniden değerlendirmesi, ye-
ni düşünce (akıl yürütmeler) geliştirme alışkanlığı 
kazanması gerekir. 
Bilişsel yaklaşıma göre psikolojik danışma süre-
cinin amacı; danışanın gerçeği çarpıtan, ona 
duygusal olarak acı veren ve/veya onun hedefle-
rine ulaşmasını engelleyen bu otomatik düşünce-
lerini bulup çıkarmasına ve bu düşüncelerin yeri-
ne daha gerçekçi, işlevsel düşünceleri koyması-
na yardım etmektir.  
Cevap: B 
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109. Oryantasyon hizmetleri yeni duruma ve ortama 
alıştırma hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. 
Öğrencilerin yeni bir ortama ya da duruma uyum 
sağlamalarını kolaylaştırmak ve uyum süreçlerini 
kısaltmak amacına yönelik yürütülen her türlü et-
kinlik oryantasyon hizmeti kapsamında değer-
lendirilebilir. Soruda sınıf rehber öğretmeni Evren 
Hanım, ilköğretimden yeni gelen 9. sınıf öğrenci-
lerinin geldikleri ilköğretim okulu ile yeni geldikleri 
okul arasındaki farkları anlatmalarını ve yeni 
okulları hakkındaki duygularını paylaşmalarını 
sağlayarak öğrencilerin yeni okullarını benimse-
melerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu ne-
denle cevap oryantasyon olmalıdır.  
NOT: Bireyi tanıma hizmetinde, uygulanan çeşitli 
ölçme araçları ile öğrencilerin özellikleri tanınma-
ya çalışılır. Burada esas amaç öğrenciye kendi-
sini tanıtmaktır.  
Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
110. Psikolojik danışmanın bir danışana yönelik ger-

çekleştirdiği danışma, bireyle psikolojik danışma; 
8–12 danışana yönelik gerçekleştirdiği terapötik 
yardımlar ise grupla psikolojik danışma olarak 
adlandırılır.  
Psikolojik danışma temelde, bireye yönelik bir 
psikolojik yardım ilişkisidir. Ancak grubun yarattı-
ğı sosyal atmosfer ve grup dinamizmi bazı prob-
lemler için bireysel yardım ilişkisinden daha etkili 
olabilmektedir. Grupla psikolojik danışma ile kişi-
nin, oluşturulan bir grup içinde bireyler arası etki-
leşim sağlanarak kendisini daha iyi tanımasına 
problemlerini daha iyi görmesine ve problemleri-
ne en uygun çözüm yolunu bulmasına yardımcı 
olunmaktadır. 
Ancak gruba alınacak bireylerle danışmanın bir 
ön görüşme yapması ve aşağıdaki özellikleri 
gösteren bireyleri, grupla psikolojik danışma ye-
rine bireysel psikolojik danışmaya alması yararlı 
olur. (Kuzgun, 2000) 
• Çok karmaşık, kökleri derinlere giden sorun-

ları olan kimseler 
• Çok gizli kalması gereken sorunları olanlar 
• Ürkek ve içe kapanık kimseler 
• Tepkilerini kontrol edemeyen, saldırgan kim-

seler 
• Kendini göstermeye, dikkat çekmeye meraklı 

olanlar 
• Aşırı derecede kaygılı ve kuşkucu olanlar 
Grupla psikolojik danışma sürecinde bir grup et-
kileşimi söz konusu olduğu için, sorunun B seçe-
neğinde verilen Mithat’ın problem durumu daha 

çok bireysel psikolojik danışma ile çözülebilir. 
Çünkü seçenekte Mithat’ın kendisine ve başkala-
rına saldırganca davranışlar içerisinde olduğu 
belirtilmektedir. Mithat’ın bu durumu onun grup 
etkileşiminde sıkıntılar yaşayabileceği anlamına 
gelmektedir.  
Cevap: B 

 
 
 
111. Soruda bireyi tanıma tekniklerinden biri olan 

yetenek testlerinin kullanım amacının ne olduğu 
sorulmaktadır. D seçeneğinde geçen “Gelecek-
teki başarıyı yordamak” amacı, yetenek testinin 
kullanım amaçlarından biridir. 
Bireyi tanıma amacı ile kullanılan teknikler “test 
teknikleri” ve “test dışı teknikler” olarak 2’ye ayrı-
lır.  
A- Test Teknikleri 
1.  Yetenek Testleri:  Yetenek testleri, bireylerin 

zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında 
bilgi toplamak ve bireyin geleceğe yönelik  
başarısını yordamak (kestirmek) amacı ile 
kullanılan araçlardır. Bireyin gelecekte neler 
yapabileceği yetenekleri sayesinde tahmin 
edilebilir. 

2.  Başarı Testleri: Başarı testleri, öğrenme sü-
recinde öğrenilenlerin ölçülmesi amacı ile 
kullanılan testlerdir. Bu testler, herhangi bir 
konunun ya da ünitenin öğrenciler tarafından 
ne kadar öğrenildiğini anlamaya sağlayan 
ölçme araçlarıdır. Başarı testleri ile öğrencile-
rin öğrenme düzeyi ve ders başarıları belirle-
nir. 

3.  Kişilik Testleri: Kişilik testleri, bireyin psiko-
lojik danışma yardımı almasını gerektirecek 
bir kişilik bozukluğunun olup olmadığının be-
lirlenmesinde, bir sorunun çözümü amacıyla 
başvuran bireye doğru tanı koyulabilmesinde, 
psikolojik danışmaya gereksinim duyan birey-
lerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Bu-
nun yanı sıra öğrencinin eğitsel ve mesleki 
planlarına yardımcı olmak amacıyla örneğin; 
öğrencinin seçmek istediği mesleğe uygun 
bir kişilik özelliğine sahip olup olmadığının 
belirlenmesinde de kişilik testlerinden yarar-
lanılmaktadır. 

4.  İlgi Envanteri: Öğrencinin, bir nesne, bir iş 
ya da aktiviteye ilgi düzeyini ölçmek amacıyla 
kullanılan bir testtir. Okullarda öğrencilerin 
hangi alana, programa, mesleğe veya etkinli-
ğe ilgisi olduğunu saptamak ve böylece öğ-
renciyi yönlendirmek amacıyla ilgi envanter-
leri uygulanmaktadır. 

5.  Tutum Testleri: Tutum testleri (ölçekleri), bi-
reyin duygusal, düşünsel ve davranışsal eği-
limlerini, neye ne derece önem verdiğini ölç-
mek amacıyla hazırlanmış araçlardır. 
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NOT: Sorunun seçeneklerinde geçen “Davranış-
ların gerisinde yatan gereksinimleri ortaya çıkar-
mak”, daha çok “görüşme” gibi test dışı teknikler-
le mümkündür. 
Cevap: D 

 
 
112. Öğrenciler arasındaki çatışmaları çözmeye yöne-

lik olarak sunulan rehberlik ve psikolojik danışma 
çalışmalarından bazıları şunlardır:  
• Öğrencilere iletişim becerileri kazandırmak 
• Problem çözme ve arabuluculuk eğitimi ver-

mek 
• Birbirine yakın yaş gruplarındaki öğrencilerin 

aralarındaki çatışmaların çözümüne yardımcı 
olmak için akran arabuluculuğundan yarar-
lanmak 

• İletişimde ben dili ve özsaygı geliştirici dilin 
kullanılmasını sağlamak 

• Etkin dinleme ve empati kurmayı öğrenmele-
rini sağlamak 

• Atılganlık eğitimi (şiddet ve saldırganlık gibi 
problemleri önceden sezip cesaretle engel-
lemek için atak davranma) vermek 

Soruda A seçeneğinde geçen “gönüllülük ilkesi 
göz ardı edilerek…” ifadesi rehberlikte zorlama 
yoktur (gönüllülük) ilkesine aykırıdır. Öğrencilerin 
aralarındaki çatışmaların bir an önce sonlandı-
rılması için gönüllülük ilkesi ihlal edilmez. 
Cevap: A 

 
 
113. Günümüzde yüksek IQ, başarının, prestijin veya 

mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okul-
larımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik 
(IQ) hala ön planda tutulmaktadır. Günlük yaşa-
mımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal 
becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Duy-
gusal zekâları (EQ) yüksek kişiler yani - duygu-
larını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başka-
larının duygularını anlayan ve bunları ustalık-
la idare edebilenler – yaşamlarında daha mutlu 
bir konuma geçerler. Bu becerileri geliştirmek ki-
şisel rehberliğin kapsamında yer alır. Duygusal 
zekâya (IQ) yönelik yürütülebilecek kişisel reh-
berlik çalışmaları kapsamında; 
Temel iletişim becerilerinin, Problem çözme be-
cerilerinin, Etkili karar verme becerilerinin,  Öfke 
ve stresle başa çıkma becerilerinin kazandırıl-
ması yönünde çalışmalar yapılır.  
Sorunun E seçeneğinde yer alan “verimli ders 
çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi vermek” ifadesi 
duygusal zekâya yönelik değildir. Bu çalışma 
problem alanına göre rehberlik türlerinden kişisel 
rehberlik değil, eğitsel rehberlik kapsamında yü-
rütülmektedir.  
Cevap: E 

114. Mesleki rehberlik kapsamında “yöneltme”; 
bireylerin türlü “meslekleri tanımaları” ve “kendi 
kişisel özelliklerini” tanımaları ve bu bilgilerin ışı-
ğında kendilerine uygun olan meslekleri seçme-
leri sürecidir.  
Mesleki “psikolojik danışma” ise; bireylerin 
meslek seçimi ile ilgili gerçekçi algı ve beklentileri 
olmadığında bireye yönelik gerçekleştirilen birey-
sel ya da grupla psikolojik danışma hizmetleridir.  
Soruda Şeref, kendisi için kusursuz bir meslek 
seçmek istediği için kararsızlık yaşamaktadır. 
Ona yönelik yürütülmesi gereken hizmet “mesleki 
psikolojik danışma” hizmetidir. (Mesleki danışma) 
Cevap: D 

 
 
 
 
115. Soruda kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması 

yapılan bir okulda görev yapan bir psikolojik da-
nışmanın, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine de-
vam eden öğrencilerle ilgili görevi olmayan seçe-
nek sorulmaktadır.  
A seçeneğinde verilen kaynaştırma öğrencilerinin 
bireyselleştirilmişi eğitim programlarını uygula-
mak rehber öğretmenin (psikolojik danışman) işi 
değildir. Özel eğitim alanında yetişmiş uzman ki-
şilerce bireyselleştirilmiş eğitim programlar uygu-
lanmaktadır.  
Okul rehber öğretmenlerinin (psikolojik da-
nışma) okullarda yürütülen özel eğitim çalış-
maları kapsamındaki görevleri:   
•  Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa 

veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu 
kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 
rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle 
verir.  

Özel eğitim okullarında çalışan rehber öğret-
menler (psikolojik danışman) görevleri: 
• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailele-

rine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planla-
mak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, ku-
rum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.  

• Kaynaştırma öğrencilerine ve ailelerine ge-
rekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetle-
rini rehberlik araştırma merkezleri aracılığıyla 
vermek. Gerektiğinde özel eğitime ihtiyacı 
olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi 
hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerekti-
ğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapmak 

• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin birey-
sel gelişimini değerlendirmek üzere formlar 
hazırlanmasında bireyselleştirilmişi eğitim 
programları geliştirme birimiyle, öğretmenler 
ve ilgili personel ile iş birliği yapmak 
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• Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğ-
renciler için bireysel gelişim raporu düzenle-
mek  

• Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yü-
rütme komisyonu, bireyselleştirilmişi eğitim 
programları geliştirme birimi, izleme ve yö-
neltme kurulu ve öğretmenlerle iş birliği yap-
mak 

Cevap: A 
 
 
 
116. Rehberlik hizmetleri problem alanına göre 3’e 

ayrılır. 1. Eğitsel rehberlik, 2. Mesleki rehberlik, 
3. Kişisel rehberlik 
Eğitsel rehberlik kapsamındaki başlıca uygu-
lamalar şunlardır:  
• Öğrencilerin, yetenek, ilgi ve kişilik yapısına 

uygun bir alan, ders ve okula yöneltilmesi, 
• Seçmiş olduğu alan, ders, okul ve okul çev-

resine uyum sağlaması için oryantasyon 
hizmeti alması, 

• Üst eğitim kurumlarını tanıması, 
• Etkili öğrenme yöntemleri ile verimli ders ça-

lışma beceri ve alışkanlığı kazanması, 
• Velilere öğrenme ve ders çalışma için evi na-

sıl düzenlemeleri gerektiği hususunda müşa-
virlik hizmeti sunulması, 

• Motivasyonlarının desteklenmesi ve arttırıl-
ması, 

• Öğrencinin öğrenme güçlüklerini yenmesine 
yardım edilmesi, şeklinde sıralanabilir.  

Sorunun III. öncülünde geçen “atılganlık eğitimi” 
bir kişisel rehberlik etkinliğidir. V. öncülde geçen 
“…mesleğin özellikleri ve gereklilikleri ile ilgili bilgi 
verilmesi” ifadesi, mesleki rehberlik etkinliğidir. 
Diğer üç öncülde eğitsel rehberlik etkinliğine işa-
ret etmektedir. O halde III. ve V. öncül dışında 
kalan I, II, IV. öncüllerin hepsini kapsayan E se-
çeneği doğrudur.   
Cevap: E 

 
 
 
117. Kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma prog-

ramının “bireysel planlama” boyutu öğrencilere 
eğitsel ve mesleki geleceklerini planlamaları ve 
kontrol etmelerine yönelik hizmetleri kapsamak-
tadır. Bu boyutta, bireyi tanıma, bilgi toplama ve 
sunma, yöneltme ve yerleştirme ile izleme hiz-
metleri yer almaktadır.   
Sorunun diğer seçeneklerinde yer alan bireysel 
psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, 
sevk ile müşavirlik hizmetleri “müdahale hizmet-
leri” boyutunda yer alan hizmetlerdir. 
Cevap: C 

118. Empatik anlayış kişinin objektifliğini kaybetme-
den kendini diğer insanların yerine koymasını ve 
onların yaşantılarına onların açısından bakabil-
mesini gerektirir. Empatik anlayışla konuşmak 
için; karşımızdaki kişiyi etkin bir şekilde dinleme-
li, objektifliğimizi kaybetmeden kendimizi onun 
yerine koymalı, onun yaşantılarına onun açısın-
dan bakmalı, onun ne yaşadığını ve hissettiğini 
anlayarak ona ne hissettiğini duygularının niteli-
ğini bozmadan geri yansıtmalıyız. 
Soruda okul rehber öğretmeninin, Müge’nin ya-
şantısına onun açısından bakarak onun ne ya-
şadığını ve ne hissettiği ona geri ilettiği ifade D 
seçeneğinde verilen “Hasta olduğun için konuyu 
anlayamadığını söylediğin halde öğretmeninin 
sana kızmasına çok üzülmüşsün.”dür. 
Cevap: D 

 
 
 
 
 
119. Soruda verilen sosyogram incelendiğinde; 

I. Sınıftaki en iyi arkadaşlık P ve N öğrencileri 
arasındadır. Sınıftaki en iyi arkadaşlığın P ve N 
öğrencileri arasında olduğu söylenemez. Çünkü 
P ve N öğrencileri arasındaki ilişkinin düzeyi (1. 
tercih) ve öğrencilerin birbirlerini seçimlerinin 
(karşılıklı olarak birbirini tercih etme durumu) ay-
nısı K ve S öğrencileri arasında da görülmekte-
dir. 
II. M, S ve K öğrencileri klik oluşturmuştur. Çünkü 
klik; ana gruptan soyutlanmış kendi aralarında 
ilişkili 3-4 kişilik küçük grupları ifade etmektedir. 
III. C, lider bir öğrencidir. Çünkü sosyogramın 
merkezine sınıftaki diğer öğrenciler tarafından en 
çok tercih edilen öğrenciler yerleştirilir. C öğren-
cisi, H, T, E öğrencileri tarafından 1. tercih, G öğ-
rencisi tarafından 2. tercih, B ve İ öğrencileri ta-
rafından 3. tercih olarak belirtilmiştir.  
IV. R öğrencisi, sınıftaki öğrenciler ile kavgalı ol-
duğu için grubun dışına itilmiştir. R öğrencisi, 
gruptan yalıtılmış bir öğrencidir; ne başkaları ta-
rafından seçilmiş ne de kendisi bir tercihte bu-
lunmuştur. Ancak bu durumun nedeni hakkında 
sosyograma bakılarak bir sonuca varılamaz. 
Çünkü sosyogram gruptaki ilişkilerin nedenleri 
hakkında bilgi vermez. 
V. D öğrencisi, kendi cinsiyetinden olan öğrenci-
leri tercih etmiştir. D öğrencisi “daire” ile gösteril-
diğine göre “kız” öğrencidir ve 1. tercihini G öğ-
rencisinden, 2. tercihini F öğrencisinden, 3. terci-
hini İ öğrencisinden yana kullanmıştır. Tercihleri-
nin tamamı kendisi gibi sosyogramda daire ile 
gösterildiğine göre kendi cinsiyetinden öğrencileri 
tercih etmiştir. 
Buna göre; II, III ve V doğrudur. 
Cevap: D 
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120. Saydamlık, “içi-dışı ve özü-sözü bir olmaktır” 
Saydam olan birey içinden geçenleri doğru algı-
lar, duygularının farkında olur ve bu duyguları 
uygun bir şekilde diğer bireylere aktarır. 
Saydam olan öğretmen öğrencileri ile ilişkilerinde 
kendinde meydana gelen olumlu ya da olumsuz 
duyguları doğru bir şekilde algılar ve uygun bir 
dille onlara aktarır.  
Rogers (hümanist yaklaşımın temsilcisi), öğret-
menin öğrencileriyle ilişkisinde kendinde meyda-
na gelen olumlu ve olumsuz duyguları onlarla 
paylaşabilmesi gerektiğini savunur. Yalnız, öğ-
retmen kendinde olumsuz duygular uyandıranın 
öğrencinin kendisi olmaktan ziyade onun davra-
nışı olduğunu unutmamalı iletişimde asla öğren-
cinin özsaygısını zedeleyecek bir öğeye yer ver-
memelidir.  
Öğretmen saydam olurken derse ve öğrenciler 
ile olan ilişkilerine kendi bireysel sorunlarını yan-
sıtmamalıdır. Olaylara objektif (tarafsız) yaklaş-
malıdır. Olayları ve öğrencileri anlamada bireysel 
duygu ve düşüncelerinden arınarak davranmalı-
dır. 
O halde cevap B seçeneğinde yer alan “Saydam-
lık” ilkesidir. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


