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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Konuların teorik olarak, öğretmen tarafından, sö-
zel yolla, ardışık aşamalı bir şekilde  öğrencile-
re sunulması anlatım yöntemidir. Anlatım yöntemi 
öğretmen merkezli olduğu için, öğrenci bir süre 
sonra sıkılabilir. Bu yüzden öğretmen mutlaka 
farklı yöntem ve teknikleri kullanmalı ve anlatım 
yöntemini etkili hale getirmelidir.

2. C Öğretmenin yaptığı etkinlik somuttan somuta il-
kesiyle ilgilidir. Somuttan soyuta ilkesinde öğ-
renci yaş itibariyle soyut bilgileri kazanmakta 
zorlanacaktır. Bu yüzden bilgileri somutlaştırmak 
bir zorunluluktur. Öğretmen dersinde materyal 
kullanarak konusunu somutlaştırmış ve öğrenci-
lerin konuyu daha iyi öğrenmelerini sağlamıştır.  
Soru öncülünde verilen örnekte de öğretmen so-
yut bir kavramı somut hale getirmeye çalışmıştır.

3. A Farklı renkte kalem kullanma, altını çizme, şekil 
içine alma, değişik semboller kullanma öğrenme 
stratejilerinden dikkat stratejisine yönelik etkinlik-
lerdir. 

4. B Metabilişsel düşünme, diğer adıyla üstbiliş-
sel  düşünme, öğrencinin kendini tanıması, en 
iyi öğrenme yolunu  öğrenmesi,  öğrenme üzeri-
ne düşünmesi ve öğrenmeyi öğrenmesidir. Soru-
da verilen becerilere en uygun düşünme becerisi 
metabilişsel(üstbilişsel) düşünmedir. 

5. A Örnek olayla verilen bilgilerden zaman tasarru-
fu sağlar ifadesi doğru bir ifade değildir. Çünkü 
örnek olayın sınırlılıklarından biri de zaman alıcı 
olmasıdır. Örnek olayda öğrenciler kendilerine ve-
rilen günlük yaşamla ilişkili bir problem durumuna 
tartışarak çözüm ararlar. Buluş stratejisine uygun 
bir etkinliktir. 

6. E Yapılandırmacı anlayış öğrencinin araştırmacı ve 
girişimci olmasına yönelik etkinlikler yapılması-
nı önerir. Bu durumda konuya ait kaynakların öğ-
renciye verilmesi bu anlayışla çelişen bir davranış 
olacaktır. Öğrenci yaparak yaşayarak araştırarak 
bilgiyi zihinsel süreçlerinde yapılandırmalıdır. 

7. E Basketbol koçunun kullanmış olduğu teknik bi-
lişsel çıraklıktır. Bilişsel çıraklık tekniği, gösterip 
yaptırma yöntemine benzemekle birlikte; Göste-
rip yaptırma yönteminde öğretmen süreç boyunca 
öğrencilerinin yanında olup onlar geri bildirim ver-
meye devam ederken, bilişsel çıraklık tekniğinde 
öğretmen süreçten yavaş yavaş çekilir. 

8. B Paragrafta özellikleri verilen model basamaklı öğ-
retimdir. Nunley tarafından geliştirilmiş modelde, 
öğretim 3 aşamaya ayrılmıştır. Bunlar A – B – C 
basmaklarıdır. Her basamakta öğrenci farklı et-
kinlikler yapar. C basamağında öğrenciler bilgi 
kavrama, B basamağında uygulama, A basama-
ğında ise analiz-sentez-değerlendirme etkilikleri 
yaparlar. Farklı bir söylemle temel bilgilerin ka-
zandırılmasından (C basamağı) sonra  öğrenciler 
uygulama yaparlar (B basamağı).  Son olarak öğ-
renciler üst düzey düşünme becerini geliştirecek 
(A basamağı) etkinlikler yaparlar. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B Programlı öğretim modelini, tam öğretim modelin-
den ayıran en temel özellik bireysel hızdır. Çün-
kü programlı öğretimde konuyu öğrenen öğrenci 
yeni konuya geçiş yaparken, tam öğrenme mode-
linde konuyu öğrenen öğrenci yeni konuya geçiş 
yapamamakta ve sınıf arkadaşlarının da konuyu 
öğrenmesini beklemektedir. 

10. C Öğrenci merkezli olan buluş stratejisinde öğret-
menin verdiği örnek ve örnek olmayan durumla-
rı öğrencinin karşılaştırmalar yapıp, yorumladığı, 
açıklamalar getirip, örnek olmayan durumları be-
lirlediği ve son olarak kendi örneklerini verdiği bir 
stratejidir. 

11. C Anlamlı öğrenme, sunuş stratejisinde kullanılan 
bir yöntem olup, eski ve yeni bilgi arasında bağ 
kurma, ilişki kurma esasına dayanır. Organize bil-
gilerin sistematik bir şekilde aktarıldığı anlamlı öğ-
renmede, ön örgütleyiciler diğer adıyla organize 
ediciler sıklıkla kullanılmaktadır. En çok kullanılan 
ön örgütleyici ise kavram haritalarıdır. 

12. D Workshop tekniğinde kuram ve uygulama arasın-
da bağ kurma temel teşkil eder. Öğrenciler ça-
lışma gruplarında ürettikleri fikirleri uygulama ve 
ürünler üzerinden pratiğe dönüştürür.

13. E Çağlar Öğretmen’in dersinde kullanmış olduğu iş-
birliği tekniği takım oyun turnuvadır. Kazanın bir 
üst tura çıktığı, heterojen gruplardan oluşan ve 
eğlenceli bir şekilde devam eden etkinlikte öğren-
cilere seviyelerine uygun sorular sorulur.

14. C Problem senaryoları belirlenirken birden çok ce-
vabı olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü yapı-
landırmacı anlayışa uygun olarak öğrenciler, 
kendilerine özgü düşüncelerini, kendilerine özgün 
yaratıcı çözüm yollarını kendilerine sunulan prob-
lem durumlarına yansıtabilmelidir. Tek çözümlü 
problem senaryolarının yaratıcılığa ve öznel dü-
şünceye katkısı olmayacaktır. 

15. A Tüm bu özellikler uzaktan eğitim modeliyle ilgilidir. 
Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme imkanı 
sağlayan uzaktan eğitim de, öğrenciler ilgi ve ih-
tiyaçlarına uygun bir şekilde öğretimlerine devam 
edebilirler.  Derslerin senkron ve asenkron şekil-
de yürütüldüğü uzaktan eğitim, eğitim teknolojile-
rinden faydalanmaktadır.

16. D Öğretmenin kullanması gereken teknik konuş-
ma halkasıdır. Konuşma halkasında öğrencilerin 
duygu ve düşünce arasındaki farkı fark etmeleri  
amaçlanırken, empati kurmaları sağlanır. Ne his-
sedip ne yaşamış ya da ne hissetmiş ne düşün-
müş gibi  öğrencinin empati kurabileceği sorular 
sorulur. Öğrencilerin konuşma ve dinleme beceri-
lerine de katkı sağlanır. 



TG-7. DENEME  Eğitim
   Bilimleri

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Seçenekler içersinde diğerlerine oranla öğrenci-
lerin yaratıcı düşünme becerilerine daha az katkı 
sağlayan gösterip yaptırma yöntemidir. Bu yön-
temde öğrenciler izledikleri beceriyi taklit etmeye 
çalışır. Özgün unsurlar ortaya koymaz.

18. C Özellikleri verilen model beyin temelli öğrenmedir. 
Beyin temelli öğrenme beynin fizyolojisiyle ilgili-
dir. Beynin paralel bir işlemci olduğunu,  parça ve 
bütünleri eş zamanlı işlediğini, öğrenmenin bilinçli 
ve bilinçsiz süreçleri içerdiğini, her bireyin tek ve 
biricik olduğunu, beslenme ve uykunun önemli ol-
duğunu, öğrenmenin teşvikle artıp tehditle azaldı-
ğını savunur. 

19. A Yaratıcı drama uygulanan bir sınıfta çoğunlukla 3 
aşama uygulanmaktadır. Bu aşamalar:
I. Isınma: Hazırlık aşamasıdır. 
II. Canlandırma: Etkinlik uygulanır. 
III. Tartışma: Değerlendirme aşamasıdır. 

20. E Tomris Öğretmen’in dersinde kullanmış olduğu 
öğretim tekniği öğrenme galerisidir. Öğrenme ga-
lerisinde konular pekiştirilirken öğretmen hangi 
konunun daha iyi öğrenildiğini ve hangi konunun 
eksik kaldığını da fark edecektir. 

21. A Bilginin günlük yaşamda kullanışlı olması, işe 
yaraması programın işlevsel olmasıyla ilgilidir. 
Öğrenci günlük yaşamda öğrendiği bilgiyi kulla-
nabiliyorsa uygulanan program işlevseldir. Aynı 
zamanda bu özellik öğretim ilkelerinden yaşama 
yakınlık (hayatilik) ilkesiyle de ilişkilidir. Bireyin işi-
ne yarayacak bir bilginin programda yer alması, 
programın işlevselliğini artırır. 

22. B Programlar hazırlanırken bireyin ilgi ve ihtiyaçları 
göz önüne alınır. Bu programın bireysel temeliyle 
ilgilidir. Önceden hazırlanmış programların ince-
lenmesi, hatalardan arınmış bir program hazırlan-
ması ise tarihsel temelle ilişkilidir. Tarihsel temel 
daha önceden uygulanmış programların irdelen-
mesi esasına dayanır.

23. D Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen program türü 
resmi programdır. Resmi  program bir ülkenin eği-
tim politikasını yansıtır ve teoriktir. Resmi makam-
larca hazırlanan program türüdür. 

24. C Soruda özellikleri belirtilmiş olan eğitim felsefesi 
yeniden kurmacılıktır. Yeniden kurmacılık eğitim 
felsefesinde toplumsal değişim, toplumsal reform-
lar temel alınır ve bu değişimin okul öncülüğünde 
ve öğretmen liderliğinde olduğu belirtilir.  Köy ens-
titüleri ülkemizde bir  yeniden kurmacılık deneyi-
midir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. D Ali Öğretmen’in öğrencileri Bloom Taksonomisi’nde 
bilgi basamağındadır. Bilgi basamağında bulunan 
bir öğrenci, ezber, hatırlama, söyleme, sayma, 
seçme, tanıma gibi davranışları gösterirken, bir 
bililnmeyenli denklem çözme davranışını göstere-
meyecektir. Çünkü bir bilinmeyenli denklem çöz-
me davranışı Bloom Taksonomisi’nde uygulama 
basamağıdır. 

26. A Yazılı materyal hazırlanırken satır sonuna sığma-
yan kelimelerin hecelenmesi doğru değildir. Sa-
tır sonuna sığmayan kelime hecelenmeden bir alt 
satıra alınmalıdır. Diğer seçeneklerde verilen bil-
giler yazılı metinlerde olması gereken özellikler-
dendir. 

27. A Materyal seçiminde uygunluğuna dikkat edilecek 
öğeler: 
I. Hedefe uygun olmalı,
II. Öğrenciye göre olmalı,
III. Konuya uygun olmalı şeklindedir.

28. A Göze hitap eden araçlar:
 • Sınıf tahtası 
 • Gösterim Panoları
 • Grafikler
 • Hareketsiz resimler
 • Harita
 • Gerçek objeler
 • Modeller ve maketler
 • İşitsel araçlar
 • Radyo
 • Teyp, plak, kompakt disk
 • Görsel işitsel araçlar
 • Hareketli resimler
 • Televizyon ve video, kamera
 • Bilgisayar (video, cd)

Buna göre plak göze hitap eden değil, görsel ve işit-
sel bir araçtır. 

29. B Edgar Dale’ye göre duyu organlarının öğrenme-
deki payı:

 • Tatma %1
 • Dokunma %1.5
 • Koklama %3.5
 • İşitme %11
 • Görme %83 dür. 

30. D

Yaşantı konisine göre bütün duyu organlarının kul-
lanıldığı yaşantılar içinde en soyut olanı sergidir. 
Başkalarının yardımıyla edinilen ve bütün duyu or-
ganlarını kullanan yaşantıların en soyut ve karmaşık 
olanı yine sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar yer 
almaktadır. 

31. E Sınıf içerisinde birbiriyle konuşan öğrencilerini ön-
ceden görmezden gelen Şeyda Kübra Öğretmen, 
öğrencilerin bu davranışa devam etmeleri durum-
da göstermesi gereken en uygun tepki göz teması 
kurmaktır. Göz teması öğrenciye verilen kapalı ve 
etkili bir mesajdır. Bu şekilde öğretmen öğrenciye 
doğru mesaj verirken ders akışı da devam ede-
cektir. 

32. E Çağdaş sınıf yönetimi sergileyen bir öğretmen,  
öğrencileri sıkı ve zorlu bir süreçle disipline etmez-
ler. Bu özellikler geleneksel  yaklaşımda geçerli 
olan, esasicilik eğitim felsefelerinin sayıltılarını ta-
şıyan, otokratik bir sınıf yönetimi anlayışıdır. Çağ-
daş sınıf yönetiminde öğretmen demokratik bir 
tarzla, verimli  ve etkili öğrenme çevresi oluştura-
rak, öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmalarını 
sağlamaktır. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. E Çağdaş eğitim sisteminde öğrenciye ceza vermek 
yerine alternatif çözüm yöntemleri önerilmektedir. 
Sınıf dışına çıkarmak bunlardan biri değildir. Öğ-
renci istenmeyen bir durumda sınıf dışına çıka-
rılamaz ve onun eğitim hakkı engellenemez. Bu 
durum milli eğitimin amaçlarında da güvence al-
tına alınmıştır. Önemli olan öğrencinin sınıf dışı-
na çıkarılması değil, sınıf ortamında derse karşı 
olumlu  bir tavır sergilemesini sağlamaktır. 

34. D Gölge öğrenciler sessiz, fark edilmeyen, etkinlik-
lere katılım göstermeyen, varlığı ve yokluğu belli 
olmayan öğrencilerdir. Öğretmenlerin çoğunlukla 
hatırlayamadıkları öğrenciler gölge öğrencilerden 
oluşmaktadır. 

35. E Yargılama, dalga geçme, lakap takma, öğüt ver-
me iletişim engellerindenken göz teması kurmak 
bir iletişim engeli değildir. Sağlıklı bir iletişimin en 
temel noktalarından biri göz teması kurmaktır. 
Göz teması karşıdaki bireye, “Senin farkındayım 
ve sana değer veriyorum. “ mesajını verir. 

36. E Fen ve teknoloji öğretmeni öğrencilerine deneme-
ler yapıp başarı durumunu tespit etmeye çalışıyor. 
Bilişsel düzey birebir gözlemlenemeyeceği için 
dolaylı ölçme olur. Öğretmen ilk 3’e gireni seçece-
ği için ilk üç grup tarafından belirlenir. Bu durumda 
ölçüt bağıl olur.

37. B Öğretmen öğrenci başarılarını puanlamalara ba-
karak belirlemeyip isim listesi hazırladığına göre 
1. öğrenci 2. öğrenciden daha başarılıdır yorumu 
yapılır. Bu durumda ölçek sıralama ölçeği olur.

38. B Öğretmenin öğrencilerin durumunu tespit için 
yaptığı denemelerde, eksik tespiti ve tamamlama 
amacı güdüldüğü için biçimlendirme ve yetiştirme 
amacıyla yapılan değerlendirme olur.

39. E Öğrenciye çekilen zarftaki soruları sesli olarak  
cevaplatma, öğrencinin gerçekten bilip bilmediği-
ni tespit etmek içindir. Bu durumda komisyon bi-
leni bilmeyenden ayırmayı amaçladığı için aracın 
yapı geçerliği araştırılmaktadır.

40. C I. öncül objektiflik, II. öncül test tekrar test yönte-
mi, III. öncül paralel test yöntemi, IV. öncül eşde-
ğer yarılar yöntemi. Yani verilen durumların hepsi 
testin güvenirliği hakkında bilgi verir.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

41. D Sözlü sınavlarda öğrencilerin birine sorulan soru 
diğerine aynı şekilde sorulmaz. Sadece istenen 
aynı zorlukta farklı soruların sorulmasıdır. I. öncül 
yanlış olur. Sözlü sınavda soruya öğrencinin ce-
vap verebilmesi için yetecek kadar süre verilmesi 
gerekir. II. öncül doğru olur. Puanlamayı yaparken 
sadece öğrencinin soruya verdiği cevapta hedef 
davranışa ulaşıp ulaşmadığı tespit edilmelidir. Bu 
yüzden bir cevap anahtarından yararlanılıp puan-
lama yapılmalıdır. III. öncüldeki ifade sonuca sub-
jektiflik katacağı için uygun değildir.

42. A Bankanın personel alımında kullandığı araçta 
evet ve hayırlara dikkat edilerek performans tespi-
ti yapılacaktır. Bu tarzda varlığın ve yokluğun be-
lirlenmeye çalışıldığı araç kontrol listesi olur.

43. D Hazırlama bakımından uzmanlık isteyen, düzelt-
me formülü kullanılan, puanlaması kolay ve objek-
tif olan, sentez dışında bütün hedeflerin ölçüldüğü 
sınav çoktan seçmeli testtir.

44. A Bir maddenin güvenilir olabilmesi için orta zorluk-
ta olması gerekir. Tablo yukarıdan aşağıya ince-
lendiğinde en güvenilir madde 1. madde olur.

,PJ
10
5 0 501 = =    ,PJ

10
7 0 702 = =

,PJ
10
6 0 603 = =  ,PJ

10
8 0 804 = =

,PJ
10

0 08 85 = =

45. C Bir maddeyi testten yüksek puan alan öğrenciler 
yanlış cevaplarken, testten düşük puan alan öğ-
renciler doğru cevaplıyorsa o madde negatif ayırt 
edici olur. Bu madde 3. maddedir.

46. E Testin aritmetik ortalaması; maddelerin güçlük  
indekslerinin toplamına eşittir.

, , , , ,

x p

x 0 50 0 70 0 60 0 80 0 80

J=

= + + + +

,3 40=

/

47. E Verilen dağılım

36
-3
20

42
-2
30

48
-1
40

51
-0,5
45

54
0
50

66
2
70

60
1
60

69
2,5

72
3
80

Z puanı
T puanı

OrhanHasanAyşe

Nilda

48. E 
 • I. Gece ve gündüz uykusunun düzenli hale gelme-

si - bebeklik 
 • V. Cinsiyet farklarını öğrenme - ilk çocukluk
 • IV. El-göz koordinasyonunun tamamen kazanıl-

ması- son çocukluk
 • III. Ahlak sistemi, ideolojiler ve kendine has de-

ğerler sistemi kazanma - ergenlik
 • II. Çocukların sorumlu birer yetişkin olmasına yar-

dımcı olma - yetişkinlik
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

49. E Tüm gelişim alanları birbiri ile etkileşim içinde-
dir. Bir alandaki gelişme diğer gelişim alanların-
da da değişime yol açar. Öz güvenini kaybeden 
Sena’nın psikososyal gelişim alanında yaşadığı 
sorun bilişsel gelişiminde olumsuz yönde etkile-
mekte bu nedenle Sena’nın derslerindeki başarısı 
da düşmektedir.

50. C Oyun hamurları 1. sınıf ve anasınıfında kullanılır. 
İlkokula başlayan öğrencilerin ince motor beceri-
lerini destekler. Öğretmenin bu gelişimi destekle-
yici faaliyetlerde bulunması faydalıdır. Bu nedenle 
öğretmenin sınıfta oyun hamurları ile öğrencilerin 
oynamasını sağlaması psikomotor gelişim açısın-
dan faydalı olacaktır. Sınıfta rekabetçi bir ortam 
yaratmak ise öğrencilerde kaygıya ve içe kapan-
maya yol açabileceği için doğru bir tutum zaten 
değildir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler doğru olsa 
da psikomotor gelişimden ziyade bilişsel ve psiko-
sosyal gelişimi desteklemeye dönük ifadelerdir.

51. B Paragrafta gelişim psikolojisine özgü olgunlaş-
ma kavramına vurgu yapılmaktadır. Olgunlaşma 
vücut organlarının kendinden beklenen görevleri 
yerine getirebilecek düzeye ulaşmasıdır ve çev-
re öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Eda 
Hanım’ın bebeğinde de, olgunlaşma sonucu diş-
ler kendiliğinden çıkacaktır.

52. A Marcia’nın kimlik statüleri yaklaşımına göre Hasan 
ters kimlik statüsünü geliştirmiştir. Bu kimlikteki 
bireyler yoğun kimlik karmaşasından kurtulmak 
için ailenin beklentisinin tam tersi bir kimlik gelişti-
rir.  Hasan da duyarlı ve üretken bir ailenin aksine 
oldukça menfaatçi ve duyarsızdır.

53. E Mehmet’in tuttuğu takımın transferleri ve başarısı 
gibi yenilgisi ve sorunlarıyla kendi başarısı veya 
sorunuymuş gibi ilgilenmesi, özdeşime örnektir. 
Özdeşim; bireyin kendisinde olmayan bir özelliği, 
bu özelliklere sahip biriyle, grup, kurum, takım ya 
da toplulukla kendini bir görerek gidermeye çalış-
masıdır. Mehmet kendi hayatındaki başarısızlıkla-
rı tuttuğu takımla kendini bir görerek gidermeye 
çalışmaktadır.

54. D Kohlberg’in kuramında gelişimin evreleri adım 
adım birbirini takip eder. Kadınların en iyisi en 
fazla kanun düzen evresine kadar gelir. Kohlberg 
kadınların ahlak gelişimin erkeklerin gerisinde ol-
duğunu savunmaktadır. Gelişim herhangi bir ev-
rede sonlanabilir. Bu nedenle  yaş dönemleri 
belirlemede kriter değildir. Ancak soyut düşünme 
ahlak gelişimi için gerekli ama yeterli değildir. Her 
soyut düşünen üst düzey ahlaklı olamaz. 
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55. E Esin bebek gözünün önünde olmasa bile ku-
mandanın yok olmadığını bilmekte yani nesne-
leri zihninde taşıyabilmektedir. Bu durum nesne 
devamlılığı olarak adlandırılır. Nesne devamlılığı, 
bebeğin kendi görüş alanının dışında kalsa dahi 
nesnenin var olduğunu bilmesidir. 8-12 aylar ara-
sında ortaya çıkar 18 aya kadar gelişmesi bekle-
nir. Bu bellek gelişimin başlangıcıdır. 

56. C Huriye Hanım 65 yaşında ve hayatının güzel geç-
tiğini düşünmektedir. Bu nedenle benlik bütünlü-
ğünü kazanmıştır. Siyasi partide topluma faydalı 
olmak için çalışmış, yeğenlerini yetiştirmiş böy-
lece üretkenlik duygusunu da yaşamıştır. Ancak 
hiç evlenmemiş olması nedeniyle yalnızlığa kar-
şı yakınlık döneminin çatışmasını çözememiştir. 
Kendisine uygun bir eş arayışı bu dönemin krizini 
çözmeye yönelik bir davranıştır.

57. A 3 yaşındaki Leyla’nın yaptığı etkinlikler ve oyun-
lar sırasında sürekli mırıldanması kendi kendi-
ne tekrarlaması benmerkezci dil ile açıklanabilir. 
Benmerkezci dil, çocuğun dili kendisi için kullan-
masıdır. İletişim amaçlı değildir. Birkaç farklı şe-
kilde gerçekleşebilir. Yinelemeler, monolog ya da 
karşılıklı monolog.

58. C Öğretmenin öğrencilere uyguladığı çalışma stra-
tejisi parça-parça-bütündür. Sözel malzemelerin 
parça-bütün-parça, psikomotor malzemelerin ise 
parça-parça-bütün şeklinde öğrenilmesi genel ku-
ral olmuştur. Halk oyunları da psikomotor bir et-
kinliktir.

59. D Burcu’nun İstanbul’dan hoşlanmaya başlaması 
karşıt koşullanma ile açıklanabilir. Karşıt Koşul-
lanma; koşulsuz uyarıcının tam tersi bir uyarıcı 
verilerek koşulsuz tepkinin de tam tersinin elde 
edilmesidir. Burcu’nun İstanbul’da geçirdiği sıkın-
tılı saatleri yerini eğlenceli zamanlara bıraktığı için 
Burcu’nun İstanbul’a  tepkisi de değişmiştir.

60. A Aytekin’in bisiklet kullanma hayalinden vazgeç-
mesi öğrenilmiş çaresizlik ile açıklanabilir. Öğre-
nilmiş çaresizlik; kaçma ve kurtulmanın mümkün 
olmadığı durumlarda organizmanın çaresizliği öğ-
renmesidir. Organizma daha sonra ne zaman bir 
problemle karşılaşsa korkak, çekingen pasif tep-
kiler gösterir. Aytekin de tüm çabalarına rağmen 
bisiklet üzerinde dengede duramayınca bu is-
tekten vazgeçmiştir. Bu soruda en güçlü çeldirici 
sönmedir. Ancak sönme pekiştirilmeyen davra-
nışların ortadan kalkması olarak açıklanabilir. An-
cak bu örnekte Aytekin pekiştireç alamadığı için 
değil çabaları sonuçsuz kaldığı için davranışı ser-
gilemekten vazgeçmiştir.  
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61. B Annenin kızını öğlen uykusuna  alıştırmak için uy-
guladığı bu yöntem Guthrie’nin eşik yöntemidir. 
Bu yöntemde istenmeyen tepkiyi doğuran uyarıcı-
nın dozu yavaş yavaş artırılarak istenmeyen tepki 
ortadan kaldırılabilir. Uyarıcının dozu tepkiyi oluş-
turacak eşiği aşmamalıdır. Organizma zaman-
la uyarıcıya alışır. Burada anne ilk gün sadece 5 
dakika koltukta, ertesi gün 10 dakika kendi yata-
ğında, sonraki gün pijamalarını giyerek 20 daki-
ka yatakta kalmasını sağlayarak yavaş yavaş öğle 
uykusuna hazırlamış, böylece kızının tepki verme-
sinin önüne geçmiştir.

62. E Yarışmacının bu aşamaları geçerek sonunda ba-
şarıya ulaşmasında zincirleme yöntemi kulla-
nılmıştır. Zincirleme; tamamlanmış bir tepkinin 
aşamalı bir etkinlik içinde diğer bir tepkiye dönüt 
verecek şekilde ayırt edici rolü üstlenmesidir. Ya-
rışmacının başarı ile tamamladığı her basamakta 
diğer bir etkinlik için ön koşul niteliğindedir.

63. A Şirketin çalışanlarına uyguladığı yöntem katışık 
tarifeye örnektir. Katışık tarife bazı durumlarda 
birden fazla pekiştirme tarifesinin kullanılması-
dır. Şirketin de çalışanlarına yaptıkları her bir sa-
tış için ödeme yapmasına rağmen(sürekli tarife), 
ödemeyi 30 günde bir yapmaktadır. (Sabit aralıklı 
pekiştirme). 

64. B Bu durum, sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre 
öz düzenleme kapasitesi ile açıklanır. Öz düzenle-
me kapasitesi; kişinin kendi davranışlarını kontrol 
edebilmesi, onlara yön verebilmesidir. 

65. B Annesinin böcek gördüğünde çığlıklar ata-
rak koltuğun üzerine çıktığını gören 2 yaşındaki 
Burcu’nun, böceklerin korkulacak yaratıklar ol-
duğunu düşünerek çığlık atması ve annesi gibi 
koltuğun üzerine çıkması dolaylı duygunun bir 
sonucudur. Birçok duygu gözlemcinin yaşantısı 
olmasa bile başkalarının yaşantılarından etkileni-
lerek kazanılır. Burcu da böceklerle ilgili herhangi 
bir yaşantısı olmasa bile annesi korktuğu için bö-
ceklerden korkmaktadırlar.

66. C Ahmet’in araştırma ve gezi dergisine abone ol-
ması, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre, 
kendini gerçekleştirme ile ilişkilidir. Kendini ger-
çekleştirme; bireyin doğuştan getirdiği potansiyel-
leri ve yetenekleri tam olarak gerçekleştirebilmesi 
ve kullanabilmesidir. Bilme ve tanıma ihtiyacı ken-
dini gerçekleştirme ihtiyacı kapsamında değerlen-
dirilir. Ahmet’de yeni yerler tanımaktan,  bilim ve 
teknolojideki son gelişmeleri takip etmekten keyif 
almaktadır.
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67. A Gestaltçıların öğrenmeyle ilgili çalışmaları algıy-
la ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. Onlara göre 
algısal örgütlenme yasaları öğrenmeyi de açık-
lamaya yardım etmektedir. Ayrıca her psikolojik 
örgütleme “iyi bütün”, “iyi biçim”, “iyi şekil” olma 
eğilimindedir. Yani her psikolojik olayda anlamlı 
olma, basit ve tam olma eğilimi vardır.
Bu genel yasaya “pragnanz yasası” adı verilmiştir. 
Örgütlemenin yasaları pragnanz yasası çevresin-
de toplanmaktadır.

68. E “Hafıza sarayı” tekniğinde bellek destekleme yön-
temlerinden loci kullanmıştır. Loci iyi bilinen me-
kan ile yeni öğrenilen bilginin eşleştirilmesidir. 
Zihinsel yürüyüştür. Anlamsız bilgiyi, hatırlaması, 
zor, kuru bilgiyi tanıdık mekandaki eşyalarla eş-
leştirmektir/ilişkilendirmektir. Bilgelerde zihinle-
rinde yarattıkları bir sarayın odalarına hatırlamak 
istedikleri bilgileri yerleştirmektedir.

69. D Yolda yürürken aç birinin lokantalara, otomobillere 
ilgi duyan birinin de yoldaki arabalara dikkat etme-
si algıda seçicilik ile ilgilidir. Algıda Seçicilik; bire-
yin, çevresindeki uyarıcıların belli olanlarını seçip 
algılamasıdır. Algıda seçicilikte kişinin beklentile-
ri, duyguları, uyarıcının büyüklüğü ve değişkenliği 
etkili olur. Bu bireylerde meslekleri açısından lo-
kantayı farklı açılardan algılamışlardır.

70. B Tamer’in gelişimi ve uyumu için sunulacak tüm 
hizmetler kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri kap-
samında yer alır. Ebeveynleri boşandığı için 
başka bir okula nakil giden, o okulda yaşadığı so-
runların başka ortamlarda da etkisini hisseden 
Tamer’e öncelikle kişisel-sosyal rehberlik hizmeti 
sunulmalıdır.

71. C Ebeveynlerinin boşanması ve yeni okulunda karşı 
karşıya kaldığı sıkıntılı durumların yarattığı duygu-
sal etkilerle baş edebilmesi için Tamer’in yüz yüze 
ve bir profesyonel tarafından alması gereken yar-
dım psikolojik danışmadır. Tamer’in alacağı psiko-
lojik destek yaşadığı uyum sorunlarına ve onların 
etkilerine müdahaleyi içereceğinden doğru seçe-
nek C’dir.

72. C Selma’nın mesleki seçimi Roe’a göre doyurulma-
mış istek ve arzuları tarafından belirlenecektir. 
Doyum ya da doyumsuzluk ise ebeveynlerin ço-
cuklarına yaklaşımıyla belirlenir. Selma’nın ailesi-
nin ‘ilgisiz ve soğuk davranan ebeveyn’ profiline 
uygun olduğu ve dolayısıyla çocuklarının da ilgi 
ve sevgi göreceği bir mesleğe yönelmesi öncülde 
verilen bilgi ışığında rahatlıkla söylenebilir.
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73. E Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı göz 
önüne alındığında 11-18 yaş arası dönemin ge-
çici seçimler dönemi olduğu görülmektedir. Bu 
dönemde yer alan bireyler mesleki tercihler söz 
konusu olduğunda ilgilerini, yeteneklerini ve de-
ğerlerini bir arada değerlendirdikten sonra, mes-
leğin erişilebilir olup olmadığını da dikkate alırlar.

74. D Hümanist yaklaşımda yer alan spontan olma; bi-
reyin içinden geldiği gibi, herhangi bir baskı ya da 
telkin olmadan doğal bir şekilde davranmasıdır. 
Bu tanımdan hareketle D seçeneğinde yer alan 
davranış biçiminin bu kapsamda olduğu söylene-
bilir.

75. A Rehberlik servisinin herhangi bir bireye kendisi ve 
çevresini tanıması noktasında sunduğu tüm hiz-
metler rehberlik kapsamında yer alır. Öncülde yer 
alan durum dikkate alındığında rehber öğretmenin 
bu çalışmayı bir gruba dönük düzenleyeceğinden 
çalışmanın grup rehberliği kapsamında yapıldığı 
görülmektedir.

76. C Alper’in yaşadığı durum bağımlı kişilik bozukluğu-
na sahip bireylerin sergilediği davranış biçimleri-
ne oldukça benzemektedir. Yaşam kalitesi düşen 
ve kurduğu sınırlı sayıdaki “bağımlı” ilişkinin tam 
olarak ne olduğunun anlaşılması ve bunun Alper’e 
gösterilmesi noktasında öncelikle sunulması ge-
reken yardım psikolojik desteği içermelidir.
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77. B Düzenlediği etkinlik sırasında bazı öğrenciler ara-
sında yaşanan sorun durumu fark eden ve bu 
sorun durumun sınıf içinde grup çalışmalarını et-
kilediğini gözlemleyen bir öğretmenin öncelikli 
yapması gereken işlem sorunun kaynağını öğren-
meye çalışmaktır. Çünkü etkili bir rehberlik yardı-
mı ancak bu şekilde mümkün olur.

78. C Öğrencinin ifadeleri incelendiğinde liseye gittiği, 
dolayısıyla ergenlik döneminde ve kimlik edinimi 
gibi önemli bir süreci yaşadığı, babasıyla çatışma 
yaşadığı, kendi görüşlerini ifade ettiği ve çocuk 
muamelesi görmek istemediği anlaşılmaktadır. 
Fakat ifadeleri içinde annesi ile ilgili herhangi bir 
bölüm yer almamaktadır.

79. A Selçuk’un yaşadığı problemin okul ortamıyla ilgi-
li olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü öğrenci okul-
da herhangi bir sorun yaşamadığı gibi rehberlik 
servisi tarafından da ihtiyaç duyduğu destek ken-
disine sağlanmıştır. Dolayısıyla sorunun kaynağı 
büyük olasılıkla öğrencinin yaşam alanı olan eviy-
le ilgilidir.

80. C Sınıfındaki bir öğrencinin öğrenme sorunu yaşa-
dığını düşünen  sınıf rehber öğretmeni A, B, D ve 
E seçeneklerinde yer alan davranışlardan her-
hangi birini sergileyebilir. Ve/fakat bu durumdaki 
bir öğrenciyi herhangi bir görüşme ya da tedbir 
almadan RAM’a sevk etmesi yerinde olmayan bir 
davranış biçimidir.

Çözüm Bitti.
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