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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Araştırma - inceleme yoluyla öğrenme stratejisinde 
öğretmen bir rehber, yol gösterici, yönlendirici ko-
numundadır. Bu stratejide öğrencilerin araştırma ve 
inceleme yaparak öğrenmeler gerçekleştirmeleri-
ne ağırlık verilir. Süreçte problem çözme sürecinde 
gerçekleştirilen işlem adımları gerçekleştirilir. Bu şe-
kilde öğrencileri araştırma yoluyla problem durum-
larının nasıl çözüleceğini öğrenirler. Öncülde bahsi 
geçen öğretmende öğrenme sürecini bir problem 
durumuyla başlatmış, öğrencilerim problem çözme 
becerilerini işe koşarak bu duruma çözüm önerileri 
üretmeleri konusunda onara kılavuzluk etmiştir. Bu 
süreçte gerçekleştirilen çalışmalarda tamamen öğ-
renci etkindir ve her aşamayı kendisi belirler. Öğret-
men sürecin eğitsel amaçlardan sapması durumuna 
engel olmak için öğrencilerine kılavuzluk eder. Bu 
bilgiler doğrultusunda seçenekler incelendiğinde A, 
B, C ve E seçeneklerinde yer alan uygulamaların bu 
strateji kapsamında gerçekleştirilmiş olacağı söyle-
nebilir. D seçeneğinde yer alan içeriğin aşamalılık 
ilkeleri dikkate alınarak öğrencilerle buluşturulması 
bu strateji kapsamında gerçekleştirilebilecek bir uy-
gulama değildir. Aksine bu stratejide öğrencilerin çe-
şitli kaynaklarda yapacakları araştırmalarla içeriğe 
kendilerinin ulaşmaları amaçlanır.

2. D Öncülde verilen kazanım ifadeleri incelendiğinde bi-
rinci sıradakinin duyuşsal alan, ikinci sırdakinin psi-
ko - motor alan ve üçüncü sıradakinin bilişsel alan 
düzeyinde yer aldığı görülmektedir. Öğretmenin öğ-
rencilerinde tüm bu kazanımları gerçekleştirmek için 
seçeneklerde yer alanlar arsından yararlanması ge-
reken en uygun yöntemin proje olduğu söylenebilir. 
Proje, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini işe 
koşmalarını ve bilimsel çalışma alışkanlığı kazanma-
larını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem öğrencileri 
düşünmeye, incelemeye ve araştırma yapmaya yön-
lendirerek onların üretkenlik duygusunu yaşamaları-
na katkı sağlar. Bu bağlamda gerek bilimsel süreç 
becerilerini kullanmaları gerekse üretme sürecine 
girmeleri göz önüne alındığında bu yöntemin kulla-
nıldığı bir öğrenme sürecinde öğrencilerin bilişsel, 
duyuşsal ve psiko – motor alan kazanımlarına bir 
arada ulaşmalarının mümkün olacağı söylenebilir.

3. C Öğrenme süreçlerinde öğrencilerin zihinlerinde so-
mut bilgi yapıları oluşturmaları onların bu süreçler-
de olabildiğince çok duyu organını işe koşmaları 
ve yaparak yaşayarak öğrenme faaliyetleri gerçek-
leştirmeleriyle doğrudan ilgilidir. Bu doğrultuda se-
çenekler analiz edildiğinde C seçeneğinde yer alan 
uygulamayı gerçekleştiren bir öğretmenin öğrencile-
rin zihinlerinde somut bilgi yapıları oluşturmalarına 
diğer seçeneklerde yer alan uygulamalardan daha 
az hizmet ettiği söylenebilir. Çünkü bu seçenekte 
öğretmen sözel semboller kullanarak bilgi ve kav-
ramları bir tek duyu organına hitap eden kanalla öğ-
rencilerine aktarmıştır. Bu nedenle bu uygulamanın 
somut bilgi yapıları oluşturmaya en az hizmet edece-
ği söylenebilir.

4. D Panel, katılımcı bir grubun belirlenen konuyu sınıf 
önünde farklı boyutlarını tartışarak gerçekleştirilen 
bir tartışma tekniğidir. Bu teknikte katılımcı grup pa-
nelist olma sorumluluğuna sahip olarak ilgili konu 
hakkında gerekli çalışmaları yaparak sınıf önüne 
çıkmalıdır. Çok resmi olmayan bir havada bir oturum 
süresince gerçekleştirilen uygulama sonunda dinle-
yici konumundaki öğrencilerin konuyla ilgili panelist 
gruba sorular yöneltmelerine imkân verilir. Söz konu-
su öğretmende belirlediği bir öğrenci grubun konuy-
la ilgili çalışmalar yürütmelerini ve bu konuyu sınıf 
önünde tek oturumda tartışmalarını sağlayarak bu 
teknikten yararlanmıştır.

5. C Öğretmen gerçekleştirdiği uygulamada öğrenci-
lerden birinin başından geçen bir olayı sınıf arka-
daşlarıyla paylaşmasını sağlamış ve sınıftaki diğer 
öğrencilerin bu durumla kendileri karşılaşsalar neler 
yapacaklarını sorarak onlardan problem durumuna 
yönelik çözümler üretmelerini istemiştir. Söz konu-
su öğretmenin bu uygulamada örnek olay problem 
çözme tekniğinden yararlandığı söylenebilir. Örnek 
olay, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılma ihti-
mali olan durumlara tüm sınıfın katılımı ile alternatif 
çözümler üretilmesinin amaçladığı bir öğretim yön-
temidir. Bu yöntemde öğrenciler konuyla ilgili öğren-
dikleri bilgileri uygulamada kullanabilme yeterliliğine 
sahip olmaları amaçlanır. Süreçte öğrencilerin prob-
lem çözme ve karar verme becerilerini işe koşmala-
rı esastır. Söz konusu öğretmen gerçekleştirdiği bu 
uygulamada öğrencilerine yönelttiği soru ile onlarda 
yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeyi amaçlamış-
tır. Çünkü öğrenciler problem durumunda kendilerini 
arkadaşlarının yerine koyarak bu duruma ilişkin dü-
şünmüşler ve bu süreçte farklı görüşler ortaya koy-
mak için bu beceriyi işe koşmuşlardır.
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6. B Öğrencilerin birlikte çalışma, özel yeteneklerini orta-
ya çıkarma, ilgi duyulan ile duyulmayan alanlarda ça-
lışmalar yapmalarını sağlama, yaratıcılık, kurallara 
uyma ve başlanmış bir işe katkı getirerek üretkenlik 
duygusunu yaşadıkları öğretim tekniği istasyondur. 
Bu tekniğin uygulandığın öğrenme süreçlerinde öğ-
renciler bir şeyler yapabileceklerini fark ederler ve 
katılımdan keyif alarak öğrenme sürecine güdülenir-
ler.

7. D Öğretmen gerçekleştirdiği uygulamada öğrencileri-
ne bir soru yöneltmiş ve onların bu soru üzerine farklı 
bakış açılarını kullanarak ayrıştırmalar yapmalarını, 
bireysel ve toplumsal ihtiyaçları öz önüne alarak fi-
kirler üretmelerini sağlayarak altı şapkalı düşünme 
tekniğinden yararlanmıştır. Bu teknikte öğrencilerin 
düşüncelerini belli bir düzen içerisinde sunmaları ve 
sistematik bir yapıya kavuşturmaları esas alınır. Tek-
nikte kullanılan şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması-
nı sembolize eder. Öğrenme süreçlerinde bu tekniğin 
kullanılmasıyla öğrencilerde yeni fikirler üretmeleri 
ve yaratıcı düşünme becerilerini işe koşmaları amaç-
lanır. Süreçte öğrenciler sırasıyla şapkaları takarlar 
ve o şapkanın temsil ettiği bakış açısıyla durumu de-
ğerlendirirler. Sürecin sonunda uygun renkteki şap-
ka takılarak tüm görüşler mantık çerçevesinde analiz 
edilir ve son görüş kararlaştırılır. 

8. C Rol oynama, öğrencilerin gerçek yaşam durumları-
nı model alan ortamlara girerek roller üstlenmeleri-
ni, kararlar almalarını ve sonuçlarla karşılaşmalarını 
sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bu tekniğin ama-
cı öğrencilere bir kavramı ya da beceriyi öğretmek 
veya geliştirme imkânı bulmalarını sağlamaktır. Öğ-
rencileri bu uygulamada değişik özellikteki madde ya 
da insanların yerine kendilerini koyarak çeşitli birey-
sel veya sosyal konularda görüş ve duygularını an-
larlar. Bu şekilde empati becerilerini işe koştukları 
süreçlerde ilgili konu dahilinde somut deneyimler ka-
zanmış olurlar.

9. E İncelenecek materyalin ya da durumun sınıfa geti-
rilemediği, gerçek ortama sınıfta ulaşma imkânının 
bulunmadığı durumlarda öğrencilerin okul dışı or-
tamlara girerek, onlara nitelikli ve kalıcı deneyimler 
kazandırmayı temel alan öğretim tekniği alan gezi-
sidir. Söz konusu öğretmende öğrencilerini konuy-
la ilgili bir araştırma merkezine götürerek bu öğretim 
tekniğinden yararlanmıştır. Öğretmen gerçekleştirdi-
ği bu etkinlikle somuttan soyuta ilkesi kapsamında 
öğrencilerinin bütün duyu organlarını kullanarak kalı-
cı bilgiler edinmelerine, bu bilgileri yorumlamalarına, 
yeni durumlara transfer etmelerine olanak sağlamış-
tır.

10. B Balık kılçığı diyagramları, bir problemin ana ve alt 
nedenlerini tanımlamaya ve bunları yazılı biçimde 
yapılandırmaya, görüşlerin organize edilmesine ve 
nedenlerin ortaya konulmasına yardımcı olur. Bu 
bilgiler doğrultusunda öğrencilerin düşünce ve be-
cerilerini belli bir düzen içinde sunmalarını, sistema-
tikleştirmelerini ve ayrıştırabilmelerini amaçlayan bir 
öğretmenin bu teknikten yararlanmasının daha uy-
gun olacağı söylenebilir.

11. A Öncülde verilen bilgiler incelendiğinde söz konu-
su öğretmenin öğrencilerine derste neler öğrene-
ceklerinden, bu öğrendikleri bilgilerin onlara ne gibi 
faydalar sağlayacağından ve bu bilgileri nerelerde 
kullanacaklarından bahsederek onların öğrenme sü-
recine güdülemeye çalıştığı görülmektedir. Öğret-
menin bu uygulamasıyla öğrencilerinde öğrenme 
için ön koşul niteliğindeki duyuşsal giriş özeliklerini 
sağlamaya çalıştığı söylenebilir. Bu kapsamda öğ-
retmen öğrencilerinde ön koşul şartları oluşturmaya 
çalışırken onların Gagne’nin öğrenme ürünlerinden 
tutumlar kapsamında yer alan davranışları sergi-
lemelerine yönelik çalışmalar yapmıştır. Gagne’ye 
göre tutumlar belli bir durumda özel bir tercihe dönük 
davranışlardır. Bloom ve Krathwohl’a göre duyuşsal 
alanla ilgili olarak görülen tutumlar hissetmeyi kap-
sayan içsel durumları ifade eder. 

12. D Carroll’ın okulda öğrenme modeli, bir öğrenme or-
tamında hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler olduğu 
görüşü temelinde her öğrenciye ihtiyaç duyduğu za-
man ve ek öğrenme olanakları verildiği takdirde tüm 
öğrencilerin istenilen öğrenme düzeyine ulaşacağını 
savunur. Bu modele göre her öğrenciye öğrenmeler 
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan zaman verile-
rek bu süreç içerisinde ek zaman gerektirmeyecek 
kalitede öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ge-
reklidir. Bu süreçte öğrencilerin öğrenme geçmişle-
ri önemli bir etkiye sahiptir. Öğrenciler öğrenme için 
gerekli olan ön koşullara sahip olmalıdır. Diğer yan-
dan öğrenme sürecinde öğrencilere başarı ve ba-
şarısızlıkları hakkında anında dönüt ve düzeltmeler 
sunulmalıdır. Bu şekilde bir öğrenme süreci gerçek-
leştirildiğinde her öğrenci okulda istenilen öğrenme 
düzeyine ulaşabilir. Söz konusu öğretmende belirt-
tiği görüşlerde bu modelin temel sayıltılarına vurgu 
yapmıştır.
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13. D Öğretmenin yaptığı açıklamalar incelendiğinde onun 
öğrenme sürecinde tüm öğrencilerin toplu halde 
eş zamanlı olarak öğrenme ürünlerine ulaşamaya-
cağından, bu şekilde gerçekleştirilen bir öğrenme 
sürecinde öğretmenlerin onlara yeterli düzetmeler 
sunamayacağından, her öğrencinin istenilen davra-
nışı gösteremeyeceğinden bahsettiği görülmektedir. 
Diğer yandan öğrencilerin adım adım düzenlenmiş 
öğrenme birimlerinde ilerlemeleri gerektiğini vurgu-
lamıştır. Öğretmenin bu görüşleri dikkate alındığında 
söz konusu öğretmenin bahsettiği olumsuzlukların 
ortadan kalkması için öğrenme – öğretme sürecin-
de programlı öğrenme yaklaşımını uygulaması ge-
rektiği söylenebilir. Programlı öğrenme, öğrencilerin 
öğrenme materyalleriyle doğrudan etkileşmesini, 
davranışı kendisinin göstermesinin, anında pekişti-
rilmesini, davranışlarının sonuçları hakkında anında 
bilgilendirilmesini, yanlış öğrenmelerin anında düzel-
tilmesini ve her öğrencinin kendi hızıyla ilerlemesini 
temel alan bir yaklaşımdır.

14. C Öğrencilerin kalıcı bilgiler edinmesini ve bu bilgile-
ri yorumlayabilmesini temel alan yapılandırmacı-
lık yaklaşımı, öğrenme sürecinde tek bir doğrunun 
olmadığını, farklı bakış açılarıyla yorumlanan çoklu 
gerçeklerin olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre 
öğrenme temel kavramlar etrafında gerçekleşir. 
Süreçte öğrencilerin görüş açılarını ortaya çıkar-
mak ve bu görüşlere değer vermek esastır. Öğretim 
programları öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öngörülerine 
göre oluşturularak onların süreçte değerlendirmele-
ri önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda seçenekler in-
celendiğinde A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan 
uygulamaların bu yaklaşım kapsamında gerçekleş-
tirildiği söylenebilir. Konuların öğrenciler tarafından 
sunulmasının ise bu yaklaşım kapsamında yer aldığı 
söylenemez.

15. A Öğrenci takımları başarı bölümlerinde öğrenciler 
en üst düzey başarılı olandan en alt düzey başarılı 
olana doğru sıralanır ve öğrenciler dört gruba ayrı-
lır. Her grupta sıralamadaki her düzeyden birer öğ-
renci bulunur ve bu şekilde gruplar dengeli şekilde 
belirlenmiş olur. Her öğrenciye ait önceki sınavların 
puanı hesaplanır. Buna temel puan denir. Gruplar 
belirleme ve temel puan hesaplama işleminden son-
ra planlanan çalışmalar yürütülür. Bu süreçte öğren-
cilere izleme testi uygulanır. Öğrencilerin bu testten 
aldıkları puanlar ile temel puanlar karşılaştırılarak 
ilerleme puanı bulunur. Bu şekilde takım puanının 
belirlenmesinde öğrencilerin yüksek puan almala-
rından daha çok ilerleme puanları esas alınır. Bu 
şekilde öğrenciler kendi kendilerini aşmalarına gü-
dülenecekler ve her öğrenci kendi puanının üzerine 
çıktığı takdirde takım puanına daha fazla katkı geti-
receğinin farkına varacaktır. Bu durum da öğrencile-
rin birbirleriyle değil, kendi kendileriyle yarışmalarını 
teşvik eder ve bu da birbirleriyle yardımlaşmalarını 
gerektir. Dolayısıyla öğrenciler arası rekabetin önü-
ne geçilerek keyifli bir öğrenme ortamı oluşturulmuş 
olur. 

16. C Öğretmen derste gerçekleştirdiği kavram haritası 
oluşturma uygulamasında tahtaya bir temel kavram 
yazmış ve bu kavram etrafına öğrencilerin geçmiş ve 
yeni öğrendiği bilgileri yerleştirerek bunlar arasında 
ilişkilendirmeler yapmalarını sağlamıştır. Bu uygu-
lama ile öğretmenin anlamlı öğrenme yaklaşımına 
uygun olarak öğrenme sürecini düzenlediği söylene-
bilir. Anlamlı öğrenme yaklaşımına göre öğrenciler 
yeni bilgileri kendi bilgi birikimleri içine yerleştirerek 
öğrenirler. Bu şekilde gerçekleştirilen bir öğrenme 
sürecinde öğretmen, öğrencilerinin anlamlı öğren-
meler gerçekleştirebilmeleri için onların önceki öğ-
renmeleri ile yeni bilgileri birleştirmelerini ve bunlar 
arsında bağ kurmalarını sağlamaktır. Bu doğrultu-
da seçenekler incelendiğinde söz konusu öğretmen-
le ilgili olarak A, B, D ve E seçeneklerde yer alan 
yorumlar yapılabilir. Fakat bu yaklaşımı uygulayan 
bir öğretmenin öğrencilerinin bilgileri aynen alarak 
kodlama şemalarına yerleştirmeleri gibi bir amacı 
olamaz. Çünkü bu yaklaşımda öğrencilerin bilgiyi 
anlamlandırmaları onların önceki öğrenme yaşantı-
larıyla ilgilidir ve bu noktada bireysel farklılıklardan 
dolayı her öğrencinin oluşturduğu anlam farklıdır.

17. D Edgar Dale, öğrenci yaşantıları ile onların zihinle-
rinde kavramları oluşturmaları arasındaki ilişkiden 
yararlanarak, öğretmenlerin öğrenme hedeflerine 
ulaşmada kullanacakları öğretme durumlarını seç-
mede onlara yardımcı olacak olan yaşantı konisi 
modelini geliştirmiştir. Kavra oluşturma sürecinde 
yaşantı çeşitleri sırası göz önünde bulundurularak 
bütün duyu organlarıyla edinilebilecek somut yaşan-
tılar koninin tabanına. Daha soyut yaşantılar ise ko-
ninin daha yukarılarına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla 
koni, tabanda somut, yukarıya doğru soyut yaşan-
tıları kapsayan bir model seklindedir. Diğer yandan 
konide basit yaşantılar koninin tabanında yer alırken 
daha karmaşık olan yaşantılar ise daha yukarılara 
yerleştirilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Dale’in bu 
koniyi oluştururken somuttan soyuta, basitten kar-
maşığa ilkelerini temel aldığı söylenebilir.

18. E Ters yüz öğrenmede; öğrencilerin konuya temel 
oluşturacak bilgilerle ilgili çalışmaları sınıf dışında, 
bu bilgilere ilişkin etkinlikleri ise sınıfta öğretmen eş-
liğinde yapmaları sağlanır. Soru öncülünde bahsedi-
len uygulamada buna örnek oluşturmaktadır.
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19. A Harmanlanmış öğrenme, sınıf içi öğretim ile uzaktan 
eğitim sistemlerinin karma şekilde kullanılmasıdır. 
Diğer bir deyişle teknoloji ile klasik yöntemler birlikte 
kullanılmış olur. Soru öncülünde bahsedilen durum-
da da bu yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir.

20. A Basamaklı öğretime göre öğretim süreci C, B ve A 
şeklinde basamaklandırılır. Bunlardan C basama-
ğında bilgi ve kavrama, B basamağında uygulama, 
A basamağında da analiz, sentez ve değerlendirme 
düzeyinde kazanımların gerçekleştirilmesi beklenir. 
Bundan dolayı A seçeneğinde verilen davranışın de-
ğerlendirme düzeyinde ve diğerlerine göre daha üst 
bir beceri içerdiği söylenebilir.

21. E Öğrencilerin bir davranışı öğretmen desteği ile uygu-
lamaya çalıştığı ve öğrenme gerçekleştikçe yardımın 
giderek azaltıldığı öğretim tekniği bilişsel çıraklıktır. 
A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler bilişsel çırak-
lık tekniğine ilişkin doğru bilgilerdir. Ancak bu teknik-
te süreç ilerledikçe öğretmen desteği yavaş yavaş 
ortamdan çekilir.

22. B Soru öncülünde bahsedilen durumda öğretmenin 
öğrenci davranışlarının ardından bir düzenleme ile 
tepki verdiği görülmektedir. Bu durumda tepkisel 
modele uygun bir süreç benimsediği söylenebilir.

23. A MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre “Öğret-
menlik Mesleği Genel Yeterlikleri” şu şekilde katego-
rize edilmiştir.

A Mesleki Bilgi B Mesleki Beceri C Tutum ve Değerler

A1. Alan Bilgisi B1. Eğitim Öğretimi 
Planlama

C1. Millî, Manevi ve  
Evrensel Değerler

Alanında sorgulayı-
cı bakış açısını kap-
sayacak şekilde ileri 
düzeyde kurumsal, 

metodojik ve olgusal 
bilgiye sahiptir.

Eğitim öğretim süreç-
lerini etkin bir şekilde 

planlar.

Millî, manevi ve evrensel 
değerleri gözetir.

A2. Alan Eğitimi 
Bilgisi

B2. Öğrenme  
Ortamları Oluşturma

C2. Öğrenciye  
Yaklaşım

Alanının öğretim 
programına ve peda-
gojik alan bilgisine 

hâkimdir.

Bütün öğrenciler için 
etkili öğrenmenin 
gerçekleşebilece-

ği sağlıklı ve güvenli 
öğrenme oramları ile 
uygun öğretim mater-

yalleri hazırlar.

Öğrencilerin gelişimi-
ni destekleyici tutum 

sergiler.

A3. Mevzuat Bilgisi
B3. Öğretme ve  

Öğrenme Sürecini 
yönetme

C3. İletişim ve İş Birliği

Birey ve öğretmen 
olarak görev, hak ve 
sorumluluklarına iliş-
kin mevzuata uygun 

davranır.

Öğretme ve öğrenme 
sürecini etkili bir şekil-

de yürütür.

Öğrenci, meslektaş, aile 
ve eğitimin diğer paydaş-
ları ile etkili iletişim ve iş 

birliği kurar.

B4. Ölçme ve  
Değerlendirme

C4. kişisel ve Mesleki 
Gelişim

Ölçme ve değerlendir-
me, yöntem, teknik ve 
araçlarını amacına uy-

gun kullanır.

Öz değerlendirme yapa-
rak, kişisel ve mesleki 

gelişimine yönelik çalış-
malara katılır.

Bu doğrultuda seçenekler incelendiğinde sadece A 
seçeneğinin tutum ve değerler ile ilişkili olduğu söy-
lenebilir.

24. C Soru öncülünde verilenler doğrultusunda etik lider-
lik türünün vurgulandığı görülmektedir. Dağ ve Gök-
türk’ e göre etik lider, insanlar arası ilişkileri ön plana 
çıkarma yoluyla görevi yürütmeyi hedefleyen kişidir. 
Etik lider olarak öğretmen eğitim-öğretim çalışmala-
rında tutarlı olmalıdır. Öğretmen davranışlarında dik-
katli olmalı ve öğrencilerine örnek olmalıdır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

25. E Öğretmenlerin istenmeyen davranışlar karşısında 
davranışın niteliğine uygun tepkiler geliştirmesi ge-
rekir. Buna göre öğrencilerin derse ilgi göstermedik-
leri durumlarda onların ilgilerini derse çekebilecek ek 
görev ve sorumluluklar verilmesi daha uygundur.

26. C Soru öncülünde bahsedilenler sınıfın yapısal özellik-
lerinden ortak tarih ile ilişkilidir. Ortak tarih, sınıftaki 
öğrencilerin sahip oldukları ortak anıları ve geçmiş 
yaşantıları ifade eder.

27. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler görsel tasa-
rımına ilişkin doğru bilgilerdir. Ancak yazı ve zemin 
renginin birbirine göre zıt renkler tercih edilerek oluş-
turulması gerekir.

28. D Soru öncülünde bahsedilenler görsel tasarım ilkele-
rinden yakınlık ile ilişkilidir. Bu ilke, yan yana duran 
ögelerin ilişkili olduğunu ve alakasız ögelerin birbiri-
ne göre uzak yerleştirilmesi gerektiğini vurgular.

29. B Öğretim amaçlı videolar kullanılırken A, C, D ve E 
seçeneklerinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilme-
si doğru olur. Ancak her öğretim etkinliğinde olduğu 
gibi bunlarda da öğretim süresi önceden belirlenme-
lidir.

30. D Öğretmenlerin eğitsel amaçlı yazılı dokümanlar ha-
zırlarken metinlerde tümce düzenine uygun olarak 
küçük harfleri kullanmaya özen göstermelerinin en 
temel gerekçesi, bu harflerin öğrenciler tarafından 
ayırt edilebilmesini sağlamaktır.

31. D Soru öncülünde özellikleri vurgulanan öğretim yazılı-
mı problem çözmedir. Bu yazılımda öğrencilerin ya-
şamsal sorunlara bilimsel bir bakış açısı ile çözümler 
üretmeleri sağlanır.
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32. D Öğretmenlerin derslerinde mevcut öğretim program-
larını kendi bilgi, beceri ve tutumları doğrultusunda 
ele almaları işlevsel (uygulamadaki) program türü-
nü oluşturur. Posner’a göre bu program türü, resmi 
programın öğretmenler tarafından hayata geçirilen 
kısmını ifade eder.

33. D Eğitimin amacını; bireylerin zihinsel yetilerini geliştir-
melerine yardımcı olmak, yeni nesillere temel bilgile-
ri ve kültürel değerleri aktarmak olarak gören eğitim 
felsefesi esasiciliktir. Bu anlayışa göre öğretimin 
merkezinde öğretmen olmalı ve disiplinli bir öğretim 
süreci ile geçmişten gelen bilgilerin önemli yanlarını 
öğrencilere kavratarak onların zihinlerini geliştirmeli-
dir.

34. D Süreç tasarım yaklaşımına göre dersler öğrencile-
rin en iyi öğrenme yolu belirlenerek ve bu yok ortak 
öğrenme yöntemi olarak seçilerek düzenlenmelidir. 
Soru öncülünde verilen durumda da bu tasarım yak-
laşımı vurgulanmaktadır.

35. A Soru öncülüne verilenler doğrultusunda kullanılan 
ihtiyaç belirleme yaklaşımının betimsel olduğu söy-
lenebilir. Bu yaklaşım mevcut durumun incelenerek 
eksiklerin belirlenmesini, bir özelliğin varlığında ve 
yokluğunda oluşsan sonuçların ele alınmasını temel 
alır.

36. B Öğretim programı tasarlama sürecinde “Bilginin 
kaynağı, alanı ve kapsamı ne olmalıdır?” sorusu-
na cevap aranması içerik ögesi ile ilişkilidir. Bu öge, 
programın hedeflerine ulaşılması için öğrencilere 
aktarılması beklenen bilgileri ifade eder.

37. D Ölçülecek özellik(1), özelliğe uygun bir araç se-
çip o özelliği gözlemlemek(2), ölçme işini yapar-
ken mutlaka bir ölçme kuralı belirlemek(3) ve ölçme 
sonucu(ölçüm)(4) aşamalarından oluşur.
Bu aşamalar; ölçme sürecinin geçerliğini (amaca 
hizmet etme derecesini) artırmak (E) için o özelliği 
uygun araçlarla karşılaştırmak(C), dolayısıyla daha 
bilimsel ve güvenilir sonuçlar elde etmek(A), böylece 
ölçme sonuçlarını hatalardan arındırmak(B) işlemle-
rinden oluşur. 
Ölçme sonuçlarını uygun bir kriterle karşı-
laştırmak(D), ölçme sürecinde değil, değerlendirme 
sürecinin bir gereğidir.

 

38. B Değişkenler, aldıkları değerlere göre iki türlüdür: 
Sürekli (kesiksiz) değişken: İki değer arasında çok 
sayıda ya da sonsuz sayıda değer alabilen değiş-
kendir. 
Örneğin; İnsanların boylarının belirlenmesi. 170 cm 
ile 171 cm arasında sonsuz sayıda ondalıklı sayılar 
bulunur. Yaş, örneğin 20 yaş denildiği gibi, 20 yaş 7 ay 
8 gün denebilir. Aylık gelir miktarı, KPSS puanları…
Süreksiz(kesikli) değişken: Herhangi iki değer ara-
sında, başka bir değer alamayan ya da sınırlı sayı-
da değer alabilen değişkenlerdir. Örneğin; bir bireyin 
cinsiyeti kadın ya da erkek olmak üzere 2 değer ala-
bilir. Bunun arasında bir değer alamaz. Kardeş sayı-
sı, sorumlu olduğumuz ders sayısı…

39. E Grafik, bir “doğru cevap-frekans” grafiği değil, “doğru 
cevap-yığılmalı frekans” grafiğidir. Dolayısıyla önce-
likle puan-frekans tablosu oluşturmalıyız.

Doğru
cevap

Birikimli
frekans Frekans

1 10 10
2 20 20 – 10 = 10
3 20 20 – 20 = 0
4 40 40 – 20 = 20
5 45 45 – 40 = 5

Yığılmalı frekanstan frekans oluştururken, ilk değe-
ri(10) olduğu gibi yazdık. Sonraki değerden bir ön-
ceki değeri çıkararak devam ettik. Böylece frekans 
tablosunu oluşturmuş olduk. 
Şimdi tabloya baktığımızda en yüksek frekansa(20 
ile) sahip doğru cevap sayısı 4’tür. Yani dağılımın  
tepe değeri: 4
Ortanca: sıralanmış bir veri grubunda tam ortadaki 
değer medyan(ortanca)dır. 
Medyan= (n+1)/2 sırada bulunan değerdir.
n: sınıf mevcudu( 45)
Medyan=(45+1)/2 ise, 23. Sıradaki değer medyandır. 
Tabloya baktığımızda 23. Sıradaki doğru cevap ade-
di 4 tür. Yani, Medyan(ortanca)=4
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40. A Bir testin standart hatası, iki değişkene bağlı olarak 
değişir.
Sh Sx rx1$= -

Sh:Standart hata
Sx:Standart sapma
rx:güvenirlik katsayısı
Dört ayrı testin rx değerleri 0,91 olsun. rx, sabit kal-
ma koşulu ile Sx değerlerinin 5, 10, 15 ve 20 oldu-
ğunu kabul edelim. Bu durumda testlerin ‘standart 
hatası’nın alacağı değerleri bulalım;

      

,

,

,

,

; , / ,

, , /

, , / ,

, , /

Sh ise Sh

Sh ise Sh

Sh ise Sh

Sh ise Sh

5 1 0 91

10 1 0 91

15 1 0 91

20 1 0 91

5 0 09 5 3 10 1 5

10 0 09 10 3 10 3

15 0 09 15 3 10 4 5

20 0 09 20 3 10 6

1

2

3

4

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$ $ $

= - = = =

= - = = =

= - = = =

= - = = =

^
^
^
^

h
h
h
h

Örneklerden anlaşıldığı üzere;
Bir testin güvenirlik indeksi sabit tutulup o testin 
standart sapması artırıldıkça, testin standart hatası 
da aynı oranda artar. Standart sapma azaldıkça tes-
tin standart hatası da aynı oranda azalır.

41. C Öğretmenin bazı öğrencilerin puanlarını e-okul sis-
temine yanlış aktarması, tesadüfî hatadır. Tesadüfî 
hatalar, bir testin öncelikle güvenirliğini olumsuz et-
kiler.

42. D Aşağıda testin ham puan ve standart puan dağılımı 
verilmiştir:
Ham puanların ortalaması 12, sapma miktarı 2,
Standart puanların ortalaması 10, sapama miktarı 4

        
  6  7  8 10 12 14 16 17 18: H. puan
–2  0  2  6 10 14 18 20 22: S. puan
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A) Abbas, 15 soruya değil 17 soruya doğru cevap ver-
miştir.

B) Vehbi grubun 3 standart sapma değil, 2 standart 
sapma üzerindedir.

C) Testte 20 soru vardır. Fadile, soruların yarısına değil, 
12 sine doğru cevap vermiştir.

D) Çiçek’in 10 doğrusu, Şakir’in ise 7 doğrusu vardır. 
Çiçek’in doğru sayısı, Şakir’inkinden 3 fazladır, doğ-
rudur.

E) Şakir’in standart puanının 0 olması, hiçbir doğrusu-
nun olmadığı anlamında değildir, 7 doğrusu vardır. 

43. D Söz konusu kazanımlara ulaşılma düzeyini en etkili 
belirlemenin yolu ancak performans görevi ile olur. 
Çünkü diğer seçenekler, ancak sınıf ortamında ve 
kısa süreli birer test araçlarıdır. Ayrıca, söz konusu 
kazanımlar üst düzey beceriler gerektirir. Tanılayıcı 
dallanmış ağacın, alt düzey becerilerde kullanılması 
uygundur. Sözlü sunum ve yazılı yoklama, üst düzey 
beceriler için uygundur ancak bahse konu kazanım-
lar geniş çaplı sınıf dışı araştırma gerektiren ve uzun 
zamana ihtiyaç duyulan kazanımlardır. Çoktan seç-
meli testler, üst düzey becerilerin ölçülmesinde ye-
tersizdirler. Araştırma ve tartışma gerektirmeyen 
kazanımların tespitinde kullanılabilirler.

44. D Tanılayıcı dallanmış ağaç; D/Y testlerini andırır. 
D/Y testinde her soru bağımsızdır. TDA ise genelden 
özele doğru giden birbiriyle bağlantılı sorulardan olu-
şur.
Kavram Haritaları; bir konun bilgi yığınından uzak-
laştırılmış bir öğretme aracıdır. Ana kavram merke-
ze yazılır ve ilgili alt kavramlar etrafına yazılarak alt 
kavramların ana kavram ve alt kavramlarla ilişkisi bir 
şema şeklinde oluşturulur. Maksat konuya ilişkin öğ-
rencilerde görsel bir tablo ile kalıcı öğrenmeler bı-
rakmaktır. Bazı kavramlar için oluşturulmuş olan 
bölümle boş bırakılarak ölçme aracı olarak da kul-
lanılabilir.
Yapılandırılmış grid; ızgara olarak da adlandırılır. 
Öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek ve gi-
dermek amaçlı kullanılan 3x3, 3x4 ya da 4x4 hücre-
lerden oluşmuş bir ölçme aracıdır. Hücrelerde yazılı 
olan kavramlara ilişkin sorulan sorulara öğrenciler il-
gili hücre numaralarını cevap olarak yazarlar.
Kelime ilişkilendirme; soruda özellikleri özetlenen 
ölçme aracıdır. Alt düzey becerileri ölçmede kullanı-
lır. Bu ölçme aracı ile istatistiksel sonuçlara ulaşmak 
zordur. Ancak genel izlenim elde etmek açısından 
etkilidir.
Vee diyagramı; daha çok uygulamalı faaliyetle-
re yön vermek ve teorik konuların deneylerle ispa-
tını yapmak için, bir odak(ana) soruya cevap bulmak 
için kullanılır.  Tahtaya ya da kağıda çizilen devasa 
bir ‘V’ nin sol tarafına konuya ilişkin temel kavrama-
lar, kanunlar, formüller yazılır. Alt kısmına deney için 
gerekli araç gereçler yazılır. Sol tarafına ise gözlem 
sonuçları, değerler ve nihai sonuç yazılır. Böylece te-
orik olarak öğrencilere aktarılan konu hakkında de-
neyimlerle daha anlamlı ve kalıcı öğrenmeler oluşur. 
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45. E Geçerlik türlerinden birisi olan “Ölçüt geçerliği” iki 
türlüdür: Uygunluk ve Yordama geçerliği.
Uygunluk Geçerliği: Yeni geliştirilen testin sonuç-
ları (puanları) ile ölçüt olarak alınan -önceden ge-
çerliği ve güvenirliği ispatlanmış- testin sonuçları 
(puanları) benzerse yeni geliştirilen testin uygunluk 
geçerliği yüksektir yorumu yapılabilir. Ölçüt, testin 
uygulamasından önce geliyorsa ya da eş zaman-
lı mevcut ise(genelde önceden elde edilmiştir) 
uygunluk geçerliğidir. 
Yordama geçerliği: Yordama, bir tahmin yani çı-
karımda bulunma demektir. Yordama geçerliği ise, 
istatistik tekniklerle mevcut verilerden faydalanarak 
gelecek ile ilgili tahminlerde yani çıkarımlarda bu-
lunma demektir. Testin geçerliğini belirlemek için 
kullanılan ölçüt, testin uygulamasından sonra ge-
liyorsa yordama geçerliğidir. 
YKS puanını daha önceden elde edilmiş lise dersle-
rinin notları ile karşılaştırma yapıldığı için YKS testi-
nin ölçüt geçerliği araştırılıyor. 

46. A Öğrencilerin diğer öğrencilerle kıyas edilerek, sırala-
malarına göre fakülteye kabul edilmesi ya da edilme-
mesi bağıl değerlendirmedir.

47. B A. I. maddeye üst gruptan 40 kişi doğru cevap ver-
miş ve ayırt edicilik katsayısı 0,40 ise alt gruptan 
doğru bilenlerin sayısı bulunabilir.
rjx= [n(dü)–n(da)]/(alt veya üst grup sayısı)
0,40=[40–x]/50 ise x=40–20 ise 
x=20 (alt gruptan I. maddeye doğru cevap verenle-
rin sayısı)
Pj= [n(dü)+n(da)]/(alt ve üst grup sayısı)
Pj=(40+20)/(50+50) ise Pj= 0,60 (doğru)
B. Evet, III. Madde zordur, ancak ayırt ediciliği nega-
tif olduğu için herhangi bir testte kullanılamaz. (Yan-
lış)
C. II. maddeye alt gruptan 45 öğrenci yanlış cevap 
vermiş ise 5 öğrenci doğru cevap vermiştir. 
Güçlük katsayısı (Pj)=0,50=[x+5]/(50+50) ise 
x+5=100.0,50 ise x=45(üst gruptan doğru bilenlerin 
sayısı)
rjx=(45-5)/50 ise rjx=0,90(doğru)
D. III. Maddeye üst gruptan 40 öğrenci yanlış cevap 
vermiş ise 10 öğrenci doğru cevaplamıştır.
(Pj)= 0,30=[10+x]/(50+50) ise 10+x=0,30.100 ise 
x=30-10 ise x=20’dir. (alt gruptan doğru cevap ve-
renlerin sayısı-doğru)
Ayırt ediciliği(rjx)= (10-20)/50 ise rjx=-0,20 (doğru)
E. güçlük düzeyi 0, 50 yani orta güçlükte bir madde-
dir ve testin güvenirliğine katkısı en fala olan mad-
dedir.(doğru)
NOT: Diğer seçeneklerin doğruluğunu tespit etme-
ye gerek kalamadan sadece B seçeneğine bakarak, 
zaten ayırt ediciliği negatif olan bir maddenin hiçbir 
testte kullanılmayacağına karar verilebilir.

48. D A, C ve E seçenekleri,  bir bilgiyi olduğu gibi öğrenci-
lerden yazmaları istenmektedir. (bilme- hatırlama) 
B seçeneği, öğrencilerden “Paralel Formlar Yön-
temi”ni kendi cümleleri ile açıklamaları istenmekte-
dir. (Kavrama- anlama)
D seçeneği, üst düzey bir beceri gerektirir. Çünkü 
öğrencilerden kendi fikirlerini yazmaları istenmek-
tedir. Böyle bir soruda her öğrencinin başarı ve ye-
teneğin insan yaşamındaki yeri farklı olabilir ve her 
öğrenci kendi geçmiş yaşantısı ile ilişkilendirerek so-
ruyu cevaplayabilir. 

49. B Belli bir zaman diliminde belli bir fiziksel ve sosyal 
çevrede meydana gelen olayların o olaylara tanık 
olan bireyler üzerinde yarattığı etki tarihsel zaman 
kavramıyla açıklanır. Verilen açıklama da bu kavram-
la ilişkilendirilebilir. 

50. B Bireyin çevresindekilerin beklentilerinin aksi yönün-
de bir kimliği benimsemesine ters kimlik denmek-
tedir ve söz konusu durumda da Bekir’in bu kimlik 
statüsüne sahip olduğu söylenebilir. 

51. E Bireyin başkalarına ait özelliklerden kendine pay biç-
mesi, başkalarının özelliklerini kendine mal etmesi-
ne özdeşim kurma denmektedir. Söz konusu gencin 
davranışları da bu kavramla açıklanabilir. 
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52. C Freud’un kuramına göre kişiliğin ilkel yönünü temsil 
eden id, büyük ölçüde doğuştan gelen dürtüleri içer-
mektedir ve bireyin aklına esen her şeyi anında yap-
masını isteyen yanıdır. Kişiliğin toplumsal yönünü 
temsil eden süper ego ise bireyin başkalarının bek-
lentilerini göz önüne alarak davranmasını bekleyen 
yapıdır. Dolayısıyla Hakan’ın davranışlarını yönlen-
diren yapı id iken Kadir’in davranışlarını yönlendiren 
yapı süper egodur. 

53. C Gelişim sürecinde her özellik herkeste farklı bir şekil-
de ve farklı bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Yani 
herkesin gelişimi kendine özgüdür ki bu durum “Ge-
lişimde bireysel farklılıklar söz konusudur.” ilkesi ile 
ifade edilir. Sözü edilen durum da en iyi bu ilkeyle 
açıklanır. 

54. C Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocuğun 
kendi yaşantılarından hareketle iki özel durum ara-
sında kurulamayacak bağlantılar kurup bu doğrul-
tuda hatalı çıkarımlar yapmasına özelden özele akıl 
yürütme denmektedir. Barış’ın sözleri de bu kavram-
la açıklanabilir. 

55. B Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocuğun 
nesnelerin, olayların veya kişilerin birden fazla özel-
liğini aynı anda göz önüne alabilmesine odaktan 
uzaklaşma denmektedir. Söz konusu durumdan ha-
reketle Esra’nın da bu özelliği kesinlikle kazanmış ol-
duğu söylenebilir. 

56. B Dil gelişimi sürecinde çocuğun ekleri ve bağlaçları 
kullanmadan, iki sözcüğü yan yana getirerek kesik 
kesik cümleler kurmasına telgrafik konuşma den-
mektedir. Çocuğun söz konusu konuşması da buna 
örnek oluşturur. 

57. D Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre bireyin ku-
ralların olduğu gibi benimsenip uygulanması gerekti-
ğine inanıp bu yönde davranışlar sergilemesi kanun 
ve düzen evresinin eğilimlerini yansıtırken, bireyin 
insan hakları, eşitlik ve adalet gibi değerlere uygun 
hareket etmesi evrensel ilkeler evresinin eğilimlerini 
yansıtmaktadır. Söz konusu durumda da Fatma ev-
rensel ilkeler evresinin eğilimlerini yansıtırken Şule 
kanun ve düzen evresinin eğilimlerini yansıtmakta-
dır. 

58. B Bireyin çevresindeki nesnelerle ve insanlarla gir-
diği etkileşimin onun gelişimi üzerindeki etkisi 
deneyim(yaşantı) kavramına işaret etmektedir ki ve-
rilen açıklamada da bundan bahsedilmektedir. 

59. A Klasik koşullanma sürecinde organizmada doğal 
olarak bir tepkiye yol açan uyarıcılara koşulsuz uya-
rıcı denirken bu uyarıcılar karşısında gösterdikleri 
tepkilere koşulsuz tepki denmektedir. Ayrıca koşul-
suz bir uyarıcıyla eşleştikten sonra organizmada 
tepki yaratmaya başlayan uyarıcılara koşullu uyarı-
cı denirken bu uyarıcıların yarattığı öğrenilmiş tepki-
lere koşullu tepki denmektedir. Söz konusu örnekte 
de yiyeceğin tadı koşulsuz uyarıcıyken yiyeceğin gö-
rüntüsü koşullu uyarıcıdır. Yiyeceği görünce midenin 
bulanması da koşullu tepkidir.
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60. A Thorndike’a göre organizma istendik sonuç veren 
davranışları daha sonra da sürdürme eğilimi gösterir 
ki bu durum etki yasası ile açıklanır. Pelin’in söz ko-
nusu durumu da bu yasayla açıklanabilir. 

61. A Klasik koşullanma sürecinde koşullu uyarıcının or-
ganizmaya koşulsuz uyarının geleceğini bildirmesi-
ne olumlu habercilik denir. Kerem’in annesinin elinde 
o atkıyı görünce heyecanlanması da olumlu haberci-
lik süreciyle açıklanabilir. 

62. D Organizmanın pekiştireç elde edebilmesi için dav-
ranışı birden fazla sabit sayıda sergilemesinin ge-
rektiği pekiştirme tarifesi sabit oranlı pekiştirmedir. 
Sinem Hanım’ın söz konusu uygulaması da bu pe-
kiştirme tarifesine örnek oluşturmaktadır. Çünkü 
çocuk her on doğru cevaptan sonra dondurma ile 
ödüllendirilmektedir. 

63. E İstendik sonuç veren davranışların sürdürülmesi sü-
reci edimsel koşullanmayla ilgilidir. Bu kurama göre 
pekiştirilmeyen bir davranışın zamanla ortadan kalk-
masına ise sönme denir. Ercüment’in söz konusu ya-
rışma programını düzenli olarak izlemeye başlaması 
edimsel koşullanma ile ilgiliyken onun söz konusu 
programı izlemeyi bırakması sönme ile açıklanır. 

64. C Bilgiyi işleme kuramına göre duyusal kayda sınır-
sız sayıda veri gelmekte ancak bu veriler çok kısa 
bir kalıp kaybolmaktadır. Buradaki verilerden sade-
ce dikkat edebildiklerimiz ve algılayabildiklerimiz 
kısa süreli belleğe geçmektedir. Kısa süreli bellek 
bilginin işlendiği alandır ve birim kapasitesi de süre 
kapasitesi de çok sınırlıdır. Kısa süreli bellekteki bil-
giler de tekrar ve kodlama yoluyla uzun süreli bel-
leğe geçmektedir. Bilgilerin depolandığı ve sınırsız 
bir kapasiteye sahip olan uzun süreli bellek ise üç 
alt bölümden oluşmaktadır. Anısal bölümde kişisel 
yaşantılar, anlamsal bölümde teorik bilgiler, işlemsel 
bölümde ise sıralamalar saklanmaktadır. Dolayısıyla 
C seçeneğindeki ifade doğru iken diğer seçenekler-
deki ifadeler yanlıştır. 

65. C Bir bilginin yanlış şekilde öğrenilmesi nedeniyle ha-
tırlanamamasına yanlış yerleştirme denmektedir ve 
Ayşe Hanım’ın yaşadığı durum da bu süreçle açıkla-
nabilir. 
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66. E Sosyal öğrenme süreci bireyin model alacağı dav-
ranışa yoğunlaşmasını ifade eden dikkat aşamasıy-
la başlar. Daha sonra davranışı zihinde saklamaya 
işaret eden hatırda tutma daha sonra ise davranışı 
yapma yani uygulama aşaması gelir. Son aşama ise 
yapılan davranışın istendik sonuç vermesine bağlı 
olarak sürdürülme isteğine işaret eden güdülenme 
aşamasıdır. Söz konusu durumda Meltem’in hatırda 
tutma aşamasına ilişkin sorun yaşadığı söylenebilir. 

67. C Bireyin başkalarının yaşantılarından hareketle ger-
çekleştirdiği öğrenmelere sosyal veya dolaylı öğren-
me denmektedir. Kayhan’ın söz konusu durumu da 
bu süreçle açıklanabilir. 

68. D Bilgiyi işleme kuramına göre bir davranışın nasıl ya-
pılması gerektiğine ilişkin bilgiler işlemsel bellekte 
saklanmaktadır. Söz konusu durumda Hasan’ın da 
daha çok bu belleğini kullandığını söylemek müm-
kündür. 

69. A Organizmanın öğreneceği şeye yoğunlaşması, 
odaklanması sürecini ifade eden dikkat, öğrenme-
yi etkileyen önemli unsurlardan biridir. Etkili bir öğ-
renmenin gerçekleşebilmesi için organizmanın 
öğreneceği şeye yoğunlaşması yani dikkat etmesi 
gerekmektedir. Öğretmenin sözleri de dikkat ile iliş-
kilidir. 

70. B Öğrenilecek bilgilerin başka bilgilerle çağrışım oluş-
turmasının öğrenme üzerindeki kolaylaştırıcı etki-
sine anlamsal çağrışım denmektedir. Söz konusu 
durumda Gamze’nin de bu unsurdan yararlandığı 
söylenebilir. 

71. A Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik 
yapılan yardımlar sosyal yardım hizmetleri kapsa-
mında yer alır. Ailesinin ekonomik durumları yetersiz 
olan öğrencilerin yurtlardan ücretsiz yararlandırılma-
sı sosyal yardım hizmetleri kapısında yer alır. Soru-
nun cevabı A seçeneği olmalıdır. 
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72. A Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri rehberlik hiz-
metleri ve psikolojik danışma hizmetleri olarak iki 
ana başlık altında ele alınabilir. Bu hizmetlerden psi-
kolojik danışma, sadece psikolojik danışmanlar ta-
rafından sunulmalıdır. Ancak psikolojik danışman 
hizmetinin sadece sorunlu öğrencilere yönelik sunul-
duğu düşüncesi doğru değildir. Bir sorun olsun veya 
olmasın psikolojik danışma hizmetleri her bireye açık 
bir hizmettir. Bu yönüyle A seçeneğinde verilen çe-
şitli alanlarda sorun yaşayan öğrencilere yöneliktir, 
ifadesi doğru değildir. Sorunun cevabının A seçene-
ği olması gerekir.

73. E Maslow’a göre insanların ihtiyaçları hiyerarşik bir 
yapı gösterir. En alt düzeyde fiziksel ihtiyaçlar yer 
alır. Sonra sırasıyla; güvenlik, ait olma-sevgi, saygın-
lık, bilme-anlama ve estetik ihtiyaçlar gelir. Hiyerar-
şinin en üst basamağında ise kendini gerçekleştirme 
ihtiyacı yer alır. Kendini gerçekleştiren insanlar, ken-
dilerini iyi bir şekilde tanır, kendiyle ve çevresiyle ba-
rışıktır. İçinden geldiği gibi davranır. Dünyaya karşı 
duyarlıdırlar ve çevresindeki sorunların çözümü için 
çaba gösterirler. Mete Bey, içinden gelen bir istekle 
çocukların kitap okuması için bir çalışma yapmak-
tadır. Bu sayede hem çocuklara kitap ulaştırmakta 
hem de ağaçların daha az kesilmesine bir katkı sağ-
lamaktadır. Mete Bey’in bu davranışının kendini ger-
çekleştirmeye daha uygun olduğu söylenebilir.

74. C Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında uyulması ge-
reken kurallar vardır. Bu kurallar rehberliğin ilkeleri 
olarak adlandırılır. Rehberlik ilkelerinden gönüllülük 
ilkesi; bireylerin rehberlik hizmetlerinden faydalana-
maya istekli olmaları anlamındadır. Farklı bir ifadey-
le bireylere rehberlik hizmetlerinden faydalanmaları 
konusunda baskı ve zorlama yapılamaz. Ancak öğ-
rencinin ciddi zarar görme ihtimali veya istismar söz 
konusuysa gönüllü olunmasa da gerekli çalışmala-
rın yapılması gerekir. Soru kökünde verilen durum-
da bir akran zorbalığı söz konusudur ve zorbalığa 
maruz kalan öğrencilerin rehberlik desteğine ihtiyaç-
ları vardır. Ancak öğrenci rehberlik servisiyle görüş-
me konusunda istekli değildir. Bu durumda yapılması 
en uygun davranış, konuyu okul rehber öğretmeniy-
le paylaşmak ve birlikte bir çözüm aramak olacaktır. 
Öğrencinin durumunda en uygun çalışma C seçene-
ğinde verilmiştir.

75. D Gelişimsel rehberlik anlayışı rehberlik hizmetlerinin 
kriz veya sorun olduğunda sunulması fikrine karşı 
olarak ortaya çıkmıştır. Gelişimsel rehberlik anlayı-
şına göre rehberlik hizmetleri bir sorun olsun veya 
olmasın tüm bireylere ve tüm yaşamları boyunca 
sunulması gereken bir hizmetlerdir. Çünkü insanlar 
yaşamlarının her döneminde rehberlik hizmetlerine 
ihtiyaç duyarlar. Bu yönüyle D seçeneğinde verilen 
bilgi gelişimsel yaklaşım için doğrudur.
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76. D Holland’a göre bireyler, kişilik özelliklerine uygun 
meslek seçerlerse başarılı olurlar. Holland’ın kura-
mında; gerçekçi, aydın, sanatçı, sosyal, girişimci ve 
geleneksel olmak üzere altı farklı kişilik tipi vardır. Bu 
tiplerden girişimci tip; iletişimi güçlü, öz güveni ve 
ikna kabiliyeti yüksek, enerjik ve dışa dönük bireyler-
dir. Aslı’nın kişilik özellikleri değerlendirildiğinde giri-
şimci tip içinde yer aldığı görülecektir. 

77. B İletişimde kullanılan teknik ve becerilerden biri de 
kendini açmadır. Kendini açma, öğretmenlerin varsa 
benzer yaşantılarını öğrencileriyle paylaşmalarıdır. 
Bu sayede öğrenciler rahatlayacak ve yaşadıkları-
nı daha kolay anlatacaklardır. Berk Bey, öğrencisinin 
yaşantısına benzeyen bir yaşantısını paylaşmıştır. 
Burada kullanılan teknik kendini açmadır. Sorunun 
cevabı B seçeneği olmalıdır.

78. B Sosyometri tekniği, bir sınıfın sosyal yapısını, ar-
kadaşlık ilişkilerini, liderleri, yalnızları ve sınıfta var 
olan gruplaşmaları belirlemek amacıyla uygulanır. 
Bir öğretmenin sınıfındaki lider veya yalnız öğren-
cileri belirlemede kullanabileceği en uygun bireyi 
tanıma tekniği sosyometridir. Sorunun cevabı B se-
çeneği olmalıdır.

79. E Ülke genelindeki rehberlik hizmetleri hazırlanan yö-
netmeliklere ve mevzuata uygun olarak yürütülür. 
Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre, okul reh-
berlik hizmetlerinin yürütülmesinden en üst düzeyde 
sorumlu, okul müdürleridir. Okul müdürleri rehberlik 
hizmetlerinin planlanmasından, amacına uygun yü-
rütülmesinden, rehberlik servislerinin kurulmasından 
ve gerekli donanımın sağlanmasından sorumludur-
lar. Ancak rehberlik servisi bireysel görüşme kayıt-
larını inceleme okul müdürlerinin görevleri arasında 
olamaz. Psikolojik danışma ilişkisinde gizlilik esas-
tır ve yasal bir zorunluluk olmadıktan sonra kayıtlar 
başka bir kişi tarafından incelenemez. Sorunun ce-
vabı E seçeneği olmalıdır.

80. B Bireyselleştirilmiş eğitim programı, okul müdürü 
veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkan-
lığında kurulan bir ekip tarafından hazırlanır. Ekip 
başkanının yanında; sınıf rehber öğretmeni, bir psi-
kolojik danışman, öğrencinin dersine giren branş 
öğretmenleri, gezerek özel eğitim hizmeti veren öğ-
retmen, eğitim programı hazırlamakla görevlendiri-
len öğretmen, BEP hazırlanacak öğrenci ve ailesi bu 
ekibin üyeleridir. Görüldüğü üzere RAM Özel Eğitim 
Bölüm Başkanı BEP hazırlama biriminin üyeleri ara-
sında yer almaz.

Çözüm Bitti.
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