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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Güncellik (aktüalite) ilkesi, öğretim sürecinde ko-
nuların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini ve 
yakın zamanda meydana gelen olayların sınıf or-
tamına getirilmesini ifade eder. Soru öncülünde 
verilen durumda da öğretmen 29 Ekim tarihinde 
kutlanan Cumhuriyet Bayramı ile bağlantılı olarak 
dersinde bu konuyla ilgili bilgilere yer vermiştir.

2. D Gagne öğretim etkinlikleri modeline dersin adım-
larını aşağıdaki gibi sıralamıştır.

 • Dikkat çekme
 • Hedeften haberdar etme
 • Ön bilgileri hatırlatma
 • Öğrenilecek materyali sunma
 • Rehberlik etme
 • Davranışı ortaya çıkarma
 • Dönüt ve düzeltme
 • Değerlendirme 
 • Kalıcılığı ve transferi sağlama

 Gagne’ye göre bu aşamalardan ilk üçü öğretmen-
lerin dersin giriş kısmında gerçekleştirmeleri ge-
reken etkinliklerdir.

3. A Carroll’un okulda öğrenme modelinde sebat (sa-
bır) kavramını öğrencilerin öğrenmeye duyuşsal 
olarak hazır olmasını, öğrenme zamanını gönül-
lü olarak harcamasını ifade eder. Soru öncülünde 
verilen durumda da öğrencilerin derse karşı olum-
suz tutuma sahip olmaları bu kavram ile açıklana-
bilir.

4. B Çoklu zekâ kuramı bireyin birden fazla zekâ bo-
yutu olduğunu ve öğretimin tüm bu boyutlara uy-
gun şekilde bireysel farklara göre düzenlenmesi 
gerektiğini vurgular. Bu doğrultuda öncülde veri-
lenler incelendiğinde öğretmenin de bu yaklaşıma 
uygun şekilde farklı zekâ alanlarına hitap eden et-
kinlikler gerçekleştirdiği söylenebilir.

5. D Aktif öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenciler 
kendilerine verilen roller kapsamında öğrenme 
sürecine katılarak kendilerini grubun bir üyesi ola-
rak hissederler. Soru öncülünde de öğretmen söz 
konusu öğrencisine uygun bir görev vererek onun 
gruba ait olma duygusunu geliştirmeye çalışmış-
tır.

6. E Ayrılıp-birleşme tekniğinde öğrenciler gruplara 
ayrıldıktan sonra onlara konularla ilgili görevler 
verilir. Her öğrenci kendisiyle aynı konuyla görev-
lendirilen diğer gruptan öğrencilerle bir araya ge-
lerek uzmanlık gruplarını oluşturur. Ardından her 
öğrenci ilk grubuna dönerek öğrendiklerini diğer-
lerine de öğretir. Açıkgöz’e göre bu işleyişte öğ-
rencilerin konuyu öğrenmek için gruptaki diğer 
arkadaşlarına ihtiyacı fazla olduğundan olumlu 
bağlılık duygusunu en çok geliştiren iş birlikli öğ-
retim tekniği ayrılıp-birleşmedir.

7. B Programlı öğretim edimsel koşullanma ilkelerine 
dayanan ve öğrenme sürecinin öğrencinin biriy-
se hızına uygun şekilde düzenlenmesini savunan 
yaklaşımdır. Bundan dolayı öğretimi bireyselleş-
tirme de diğer seçeneklerde verilen yaklaşımlara 
göre daha etkilidir.

8. C Öğretmenin dersinde gerçekleştirdiği etkinlikte 
buluş (keşif) yoluyla öğrenme yaklaşımının kul-
landığı görülmektedir. Bu strateji kapsamında 
öğrenciler aktif yaşantılar (deney, gözlem, örnek 
inceleme vb.) üzerinden ilke ve genellemelere 
kendileri ulaşırlar.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Ön örgütleyiciler, öğrencilere konunun kapsamı-
nın tanıtılmasını, yeni bilgilerle ön bilgiler arasın-
daki ilişkilerin açıklanmasını ve bu şekilde yeni 
bilgiler için onlarda alt yapı oluşturulmasını sağla-
yan uyarıcılardır.

10. A Soru öncülünde verilen bilgiler öğretmenin öğren-
cilerinde yansıtıcı düşünme becerisini geliştirme-
yi amaçladığını göstermektedir. Yansıtıcı düşünen 
bireyler yaşantılarını gözden geçirir, hatalarından 
ders çıkarır ve edindikleri deneyimleri yeni yaşan-
tılara aktarabilir.

11. C Soru öncülünde verilen bilgiler öğretmenin pro-
je yöntemini kullandığını göstermektedir. Proje, 
çalışmasında öğrenciler belirledikleri bir konuda 
araştırmalar yapıp elde ettikleri bilgileri ürünlere 
dönüştürüp sunarlar. Bu süreçteki çalışmalar bi-
limsel yönteme uygun şekilde gerçekleştirilir ve 
disiplinler arası ilişkiler kurulur. Öğrenciler birey-
sel çalışabilecekleri gibi grupla faaliyette gerçek-
leştirebilir.

12. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler göste-
rip yaptırma yöntemine ilişkin doğrudur. Ancak bu 
yöntemde başarılı sonuç alınabilmesi için öğren-
cilerin yeterli alıştırma ve tekrar yapması gerekir. 
Yani öğrenci katılımı isteğe bağlı bir durum değil 
bir gerekliliktir.

13. C Örnek olay yönteminde sınıfa getirilen bir problem 
durumu öğrencilerle birlikte tartışılır ve alterna-
tif çözüm önerileri ortaya çıkarılır. Bundan dolayı 
öğretmenlerin öğrencileri tek ve doğru bir çözü-
me yönlendirmesi uygun bir davranış olmaz. Di-
ğer seçeneklerde verilenler ise bu yönteme ilişkin 
doğru uygulamalardır. 

14. B Öncülde bahsedilen süreçte kullanılan uygulama 
zıt panel tartışma tekniğidir. Bu teknikte sınıf iki 
gruba ayrılır. Gruplardan biri konuyla ilgili sorular 
diğeri ise olası cevaplar hazırlar. Ardından soru ve 
cevaplarla etkinlik gerçekleştirilir.

15. A Bireysel çalışma yönteminde öğrenciler kendi 
özelliklerine uygun şekilde oluşturulan ortamlarda 
bireysel çalışırlar ve yaparak yaşayarak öğrenir-
ler. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler bu yön-
temin sağladığı faydalardır. Ancak A seçeneğinde 
verilen ifade bu yöntemin sınırlılıkları arasındadır. 
Bu yöntemde öğrenciler bireysel çalışmalar yaptı-
ğı için sosyalleşme düzeyi yetersiz kalır.

16. E Konuşma halkası tekniğinde öğrenciler çem-
ber şeklinde oturur. Onların bu konu hakkındaki 
duygu ve düşüncelerini sırayla açıklamaları iste-
nir. Bu süreçte konuşmak istemeyen öğrencilere 
saygı duyulur. Etkinlik sürecinde konuşma sırası-
nı belirleme için bir konuşma cismi belirlenebilir. 
Soru öncülünde verilenler doğrultusunda öğret-
menin kullandığı tekniğin konuşma halkası oldu-
ğu görülmektedir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. B Öğretmenlerin öğretim programında yer alan ka-
zanımları gerçekleştirmek için düzenledikleri 
etkinliklerde öğrencilerin bu sürece katılım göster-
meleri bir gerekliliktir. Bu kazanımlar tüm öğrenci-
lerin edinmeleri beklenen istendik davranışlardır.

18. D İstasyon tekniğinin uygulandığı bir sınıfta üç is-
tasyon grubu oluşturulur. Birinci grup konuyla ilgili 
poster oluşturur, ikinci grup afiş hazırlar ve üçün-
cü grup şiir yazar. Her istasyon grubu çalışma 
için kendisine verilen süre dolunca diğer istasyo-
na geçer ve çalışmaya arkadaşlarının kaldığı yer-
den devam eder. Çalışmanın sonunda istasyon 
şefleri ortaya çıkan ürünleri sunarlar. Bu doğrultu-
da istasyon tekniğinin sağladığı en temel kazanım 
öğrencilerin başlanmış bir işe katkı getirmeyi öğ-
renmesidir.

19. A Soru öncülünde bahsedilen uygulama rol oynama 
tekniğine örnektir. Rol oynama tekniğinde öğren-
ciler kendilerine verilen bir senaryodaki karakter-
leri bu senaryodaki çıkış noktalarına bağlı kalarak 
canlandırırlar ve empati becerilerini geliştirirler.

20. A Belirli bir sorunun ya da durumun muhtemel ne-
denlerini belirlemek için kullanılan, çalışma gru-
bunun sorunun içeriğine odaklanmasını sağlayan 
ve ayrıntılı bir neden-sonuç ilişkisi çıkarmayı he-
defleyen uygulama, balık kılçığı diyagramıdır. Bu 
doğrultuda soruda belirtilen durumda da öğretme-
nin bu uygulamadan yararlanması daha etkili olur. 

21. D Soru öncülünde verilen durumun sınıf ortamında 
öğretmen kontrolünde gerçekleştirilen bir faaliyet 
olduğu yani formal eğitim kapsamında yer aldığı 
görülmektedir. Bu doğrultuda seçenekler arasın-
da yer alan bilgiler incelendiğinde D seçeneğinde 
yer alan ifadenin bu eğitim türü için doğru olduğu 
söylenebilir. Diğer seçeneklerde verilenler ise in-
formal eğitimle ilgilidir.

22. B Kültürel değerlerin bireye aktarılması süreci kül-
türleme kavramıyla açıklanır. Kültürleme süre-
cinde birey kendisine aktarılan kültürel değerleri 
öğrenir. Soru öncülünde bahsedilen öğrenmeler-
de bu kapsamda yer alır.

23. A Soru öncülünde belirtilen kapsam örtük program 
ile ilgilidir. Örtük program, informal öğrenmelerin 
okul üzerindeki etkisini ifade eder. Bu program 
plansız uygulamaları ve yazılı olmayan kazanım-
ları kapsar.

24. E Soru öncülünde öğretmenin öğretim hizmeti kap-
samında pek çok işlemi gerçekleştirdiği görülmek-
tedir. Ancak soru kökünde öğretmenin öğrencilere 
bir anısını anlatmasının amacı sorulmaktadır. Öğ-
retmenin bu işlemi yaparken amacı onların dikka-
tini derse çekmektir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. C Psikolojik temel program geliştirme sürecinde ha-
zırlanan program ögelerinin öğrencilerin gelişim 
özelliklerine yani düzeylerine uygun olmasını sağ-
lar. Özellikle hedeflerin ulaşılabilirliğini belirleme-
de ve eğitim durumlarını düzenlemede bu temel 
işlev görür.

26. C Öğretmenler materyalleri tasarlarken birtakım 
özelliklere dikkat etmeleri gerekir. A, B, D ve E se-
çenekleri bu özelliklerden biridir. Ancak tasarla-
nan materyaller dersin bütün içeriğini kapsaması 
doğru değildir. Bu durum materyali karmaşıklaştı-
racak ve bilginin anlaşılırlığını azaltacaktır.

27. B 

Dale’in yaşantı konisine göre tabana daha yakın 
olan öğretimsel işlemler daha kalıcı bilgiler sağ-
lar. Bu koniye göre öğretmen A şubesinde sergiler 
yardımıyla edinilen yaşantı, B şubesinde doğru-
dan doğruya edinilen maksatlı yaşantı, C şube-
sinde ise geziler yoluyla edinilen yaşantılardan 
yararlanmıştır. Buna göre kalıcı öğrenme şube 
sıralaması B, C, A’dır. Bu durumda B seçeneği 
yanlıştır. Çünkü C şubesi koninin tabanına A şu-
besinden daha yakın olduğundan dolayı bilgiler 
daha kalıcı olacaktır.

28. C Yapılabilecek ilk müdahalelerle ilgili olarak model 
ve numunelerin kullanılması daha uygundur. Mo-
del ve numuneler gerçek objelerin kullanılamadı-
ğı durumlarda öğrencilere deneyim kazandıran 
araçlardır. Bu araç öğrencilere güvenli ortamlarda 
uygulama yapma olanağı sağlar.

29. B Soru öncülü analiz edildiğinde eğitim kurumunun 
uzaktan eğitim modelini uyguladığı söylenebilir. 
Uzaktan eğitim, öğretmen ile öğrencinin birbir-
lerinden farklı mekanlarda olmalarına karşın eş 
zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak (senkron veya 
asenkron) belirli bir öğretim aracıyla iletişim kur-
dukları eğitim biçimidir.

30. A Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin alış-
tırma ve tekrar yazılımını kullandığı söylenebilir. 
Bu yazılımda öğrencilerin temel bilgilere sahip ol-
dukları bir konuda bilgisayarın sorular yöneltmesi 
sağlanır. Sorular basitten karmaşığa doğrudur ve 
anında dönüt-düzeltme işlemleri gerçekleştirilmiş 
olur. Böylece işlenmiş konuların tekrar edilmesi, 
konu kapsamındaki zor ve farklı örneklerin analizi 
sağlanmış olur.

31. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin tepkisel 
modeli kullandığı söylenebilir. Tepkisel modele 
göre davranış ortaya çıktıktan sonra istenilen dav-
ranışı pekiştirilir. İstenmeyen davranışa ise ceza 
verilir.

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen

yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Televizyonla edinilen
yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen
yaşantılar

Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar
(Simülasyonlar)

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

Göz ya da kulakla
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

32. C Bireysel farklılıkların fazla olduğu kalabalık sınıf-
larda öğretmenler, dersi etkili planlamalıdırlar. Bu 
doğrultuda öğretmenler öğrencilerin bireysel fark-
lılıklarını dikkate aldıkları öğretim süreçlerinde bir-
den fazla yöntem ve teknikten yararlanarak bu 
farklılıklara hizmet etmiş olacak ve dersin verim-
liliğini artıracaktır.

33. C Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmalar 
gerçekleştirecekleri ortamlarda küme yerleşim 
düzeni daha etkili olacaktır. Soruda da buna uy-
gun bir durum vardır.

34. D Öğretmenlerin istenmeyen davranışlar karşısında 
öncelikle bu davranışın nedenlerini araştırıp öyle 
tepki geliştirmeleri gerekir.

35. E Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin kalıp-
layıcı öğretmen tipine sahip olduğu söylenebilir. 
Bu öğretmenler, kurallara uymada tekrar yönte-
mini sık kullanarak bu kuralların unutulmamasını 
amaçlayan ve çalışmalarında veli desteğini alan 
öğretmendir.

36. B Üniversite alımında öğrencilerin tanınıp, homo-
jen bir grup oluşturulması istenmektedir. Burada 
öğrenci seçiminde kullanılan tanıma ve yerleştir-
meye yönelik değerlendirmedir. İlk 15’e giren öğ-
renciler ise gruba göre değişkenlik göstereceği 
için kesinlik taşımaz. Bu durumda bağıl ölçüt kul-
lanılmış olur.

37. D Verilen örnekte Nalan’ın nabız atışı ölçülmüş ve 
sayıyla ifade edilmiştir. Nabzının “0” atması hiç 
atmadığı anlamına geleceği için sıfır gerçek yok-
luğu ifade eder. Bu durumda eşit oranlı ölçek kul-
lanılmış olur.

38. A İlk durumda öğretmenin belirtke tablosu parale-
linde soru hazırlaması kapsam geçerliğini artırır 
ama sonrasında soru sayısı azaldığı için kapsam 
geçerliği düşer. Bu durumda az soru, az zaman, 
az emek, az maliyet olduğu için kullanışlılık artar.

39. D Test tekrar test yönteminde korelasyonun yüksek 
çıkması testin güvenilir olduğunu iki uygulama-
da sonuçların birbirine yakın olduğunu ve ölçülen 
özelliğin değişkenlik göstermediğini gösterir. Aynı 
zamanda yöntem iç tutarlılığı değil kararlılığı verir. 
Güvenirlik yöntemi olduğu için amaçla ilgili bilgi 
vermez.



TG-12. DENEME  Eğitim
   Bilimleri

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

8 Diğer sayfaya geçiniz.

40. C Çoktan seçmeli sınavı yerine kısa cevaplı sınavın 
tercih edilme sebebi I, II, IV olur. Ama kısa cevaplı 
sınav çoktan seçmeliye göre güvenirliği ve geçer-
liği düşük olan sınavdır.

41. E Öğrencilerin tutumlarını beşli dereceyle tespit 
eden öğretmen derecelendirme ölçeğini kullan-
mıştır.

42. C Verilen performans görevi adım adım alt basa-
maklara ayrılıp, her basamak için ölçütler be-
lirlenip buna göre puanlama yapılacağına göre 
kullanılan araç ayrıntılı değerlendirmenin yapıldı-
ğı analitik rubrik olur.

43. D 1. testte çoğunluğun doğru cevapladığı maddenin 
güçlük indeksi 1,00’e yakın değer almalıdır. Veri-
len maddeler içinde 0,8 ile 4. madde en kolay olan 
madde olur.

44. D Testlerin kolaylığı ve zorluğu hakkında bilgiyi arit-
metik ortalama verir. Aritmetik ortalama büyükse 
test kolay, küçükse test zor olur.
x pjR=

Test 1 = 0,2 + 0,1 + 0,6 + 0,8 + 0,3 = 2,0
Test 2 = 0,5 + 0,4 + 0,2 + 0,3 + 0,6 = 2,0
Test 3 = 0,7 + 0,8 + 0,3 + 0,6 + 0,7 = 3,1
Test 4 = 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,1 = 1,0
Test 5 = 0,3 + 0,2 + 0,5 + 0,1 + 0,6 = 1,7
Bu durumda aritmetik ortalamanın en düşük oldu-
ğu en zor test 4 numaralı test olur.

45. B 

62 66 70 74 78 82 86
72

Ayşe

Sx

I. Şube
 

53 56 59 62 65 68 71

Murat

Sx

II. Şube

%2,5
%13,5

%34 %34
%13,5

Murat’ın geçtiği kişi sayısı
%2,5 + %13,5 + %34 + %34 + %13,5 = %97,5
A seçeneği doğru.
Homojenlik, heterojenlik bilgisine bağıl değişken-
lik katsayısından ulaşırız.

·V
x
Sx 100=  · ,

· ,

V

V

74
4 100 5 4

62
3 100 4 8

I

II

= =

= =

II. şubede bağıl değişkenlik daha düşük olduğu 
için daha homojendir.
C seçeneği doğru.
Şubelerin başarı yorumunu yapabilmek için arit-
metik ortalamaya bakılır. Ortalamanın büyük oldu-
ğu I. şube daha başarılı olur. D seçeneği doğru.
Başarının ölçütü aritmetik ortalama ise ortalama-
nın üstünde olan Murat başarılı olurken, Ayşe ba-
şarısız olur. E seçeneği doğru.

,Z

Z

4
72 74 0 5

3
68 62 2

flAy e

Murat

= - =-

= - =

Bu durumda Murat’ın Z puanı daha büyük olduğu 
için Murat Ayşe’den daha başarılıdır. B seçeneği 
yanlıştır.

46. E Verilen örnekte güçlük 0,64 ise soru kolaydır ve 
çoğunluk tarafından doğru cevaplanmış olur. Ay-
rıt edicilik indeksinin 0,62 olması sorunun bilen ile 
bilmeyeni ayırt ettiğini yapı geçerliğinin yüksek 
olduğunu gösterir. 5 seçenekli bir madde 9. sınıf 
öğrencilerine uygundur. Bilgi düzeyinde bir hedef 
ölçüldüğü için üst düzey düşünme becerisi ola-
maz.
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47. A A şubesi B şubesine göre daha başarılı ise A şu-
besinin grafiği daha ileride olur. A’dan ortalamayı 
çarpıtan uç değerler olduğuna göre ranjı büyük-
tür. Bu şubesinde öğrenci sayısı az ise B dağılımı 
daha alçak, A dağılımı daha yüksek olmalı.

48. E Tüm gelişim alanları birbiri ile etkileşim içindedir. 
Bir alandaki gelişme diğer gelişim alanlarında da 
değişime yol açar. Üstün zekâlı olan bir çocuğun 
bilişsel gelişim alanında yaşadığı olumlu yöndeki 
değişim kişilik gelişimini de olumlu yönde etkile-
mektedir.

49. C Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre sürü-
cü itaat ve ceza evresinde yer almaktadır. Bu ev-
redeki birey cezadan kaçmak için otoriteye uyar. 
Otorite yoksa yasak davranış yapılır. Sürücü de 
otorite olarak trafik polisini kabul etmiş ve onun 
kendisini kontrol etmediği zamanlarda yanlış dav-
ranışı sergilemiştir.

50. C Atatürk bu sözleri ile bireylerin gelecek nesillere 
rehberlik etmesinin onları mutlu kılacağını vur-
gular. Erikson’un “üretkenliğe karşı durgunluk 
dönemi”nde bireylerin (30-60 yaş) üretkenlik krizi-
ni yaşadığına işaret eder. Önceki evreleri sağlıklı 
atlatan birey bu dönemde üretken, verimli ve yara-
tıcıdır. Bu dönemde kişi evinde çocuk yetiştirerek, 
işinde atılımlar yaparak, topluma yararlı etkinlikler 
yaparak, yeni kuşaklara rehberlik ederek üretken 
olmaya çalışır.

51. B Paragrafta önce gelişim psikolojisine özgü  bü-
yüme kavramına vurgu yapılmaktadır. Büyüme, 
vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak art-
masıdır. Selma’nın da boy ve kilosu artmaktadır. 
İkinci olarak da paragrafta olgunlaşma kavramına 
vurgu yapılmaktadır. Olgunlaşma vücut organları-
nın kendinden beklenen görevleri yerine getirebi-
lecek düzeye ulaşmasıdır. Olgunlaşma, çevre ve 
öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Selma be-
bekte, kemik ve kaslarının olgunlaşması sonucu 
destekle oturabilecek düzeye ulaşmıştır.

52. E Çocuğun tüm hayat enerjisinin beslenme ihtiya-
cını karşılamaya dönük olduğu dönem 0-1,5 yaş 
arası oral dönemdir. Bu dönemde anne önemli bir 
rol oynar. Aşırı emzirme bağımlı kimliğe ve edil-
genliği neden olabilir. Bu dönem gelişimin ilk ba-
samağı olmasına rağmen cinsel benlik duygusu 
bu dönemde başlamaz, fallik dönemde başlar.

53. B Canlandırmacılık; çocuğun canlıya cansız mua-
melesi, cansıza canlı muamelesi yapmasıdır. Çift 
yönlüdür. İşlem öncesi dönemde görülen bir özel-
liktir. Oğuz  da denizin canlı olduğunu ve kızdığını  
düşünmektedir. Bu özellik Piaget’e göre 2-6 yaş-
lar arası işlem öncesi dönemde görülür.

54. C Davranışta dışa dönüklük; bebeğin istemsiz kas 
hareketlerinden ve reflekslerden maksatlı davra-
nışlara geçişidir. Düşüncenin başlangıcı olarak 
kabul edilir. Esengül bebekte kapıyı açmak için 
hareket etmekte problemin çözümü için uğraş-
maktadır. Bu durum Esengül bebeğin düşünmeye 
başladığının göstergesidir.
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55. C Bu durumda Meral bebekte alıcı dil gelişmiş an-
cak ifade edici dil gelişmemiştir. Alıcı dil; çocuğun 
konuşamasa bile söylenenleri anlamasıdır. 18 aya 
kadar olan dönemde görülür. Bu dönemde kav-
rayış üretimden önce gelir. İfade edici dil ise ço-
cuğun öğrendiklerini kullanmasıdır. Meral bebek 
“terlik” kelimesini söyleyemese de bu kelimenin 
anlamını bilmektedir.

56. B Serap’ın bu tavrı, Piaget’e göre ahlaki gerçeklik 
döneminde olduğunu göstermektedir. Çünkü bu 
evredeki bireyler kuralların değişmezliğine ina-
nır. Kurallara uymamanın doğal sonucu cezalan-
dırılmaktır. Neden, niyet önemli değildir. Serap da 
ağabeyinin niyetine bakmadan cezalandırılmasını 
istemektedir.  

57. C Jülide’nin gölgelenmiş kimlik statüsüne sahip ol-
duğu söylenebilir. Bu bireyler bir karara bağlansa 
bile aile baskısı nedeniyle birey bu kararları haya-
ta geçiremez. Jülide de ağabeyinin baskıcı tavrın-
dan şikâyetçi olsa da bu duruma itiraz edemez.

58. A Çocuklarda okuma yazmayı öğrenmede görülen 
bu farklılığın nedeni türe özgü hazır oluş olamaz. 
Türe özgü hazır oluş; organizmanın istenilen dav-
ranışı göstermesi için gerekli biyolojik donanıma 
sahip olmasıdır. Aynı türün bireyleri arasında türe 
özgü hazır oluş farklılığı yoktur. Bireysel farklılık-
lar öğrenme düzeyini, gelişimini ve hızını etkiler. 
Zeka, hazırbulunuşluk, ilgi, yetenek vb.  özellikler 
ise bireysel farklara örnek verilebilir.

59. A Osman Bey “annesinin ölüm haberi ve tren seya-
hati” bitişikliği nedeni ile trene her bindiğinde an-
nesinin kaybını hatırlamaktadır. Bitişiklik;  koşullu 
ve koşulsuz uyarıcının verilme zamanının birbirine 
yakın olmasıdır. Bu şekilde organizma nötr uyarıcı 
ile koşulsuz uyarıcı arasında bir çağrışım bağı ku-
rar.

60. E Mahmut Bey’in eşinin yemeklerini annesinin ye-
mekleri kadar beğenmemesi engellenme ile açık-
lanabilir. Engelleme; koşullu uyarıcı ile koşulsuz 
uyarıcı arasına yeni bir uyarıcının eklenmesine 
rağmen koşullanmanın meydana gelmemesidir. 
Diğer ifade ile eski koşullanma yeni koşullanma-
yı engeller. Bu örnekte de Mahmut Bey annesinin 
yemeklerine koşullandığı için yeni uyarıcıya (eşi-
nin yemeklerine) koşullanamamaktadır. İlk koşul-
lanaması ikinci koşullanmayı engellemektedir.
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61. B Öğrencilerin her yazılıdan önce, yazılının ertelen-
mesini talep etmelerinin nedeni olumsuz pekiştir-
medir. Olumsuz pekiştirme; organizmanın hoşuna 
gitmeyen uyarıcının (olumsuz pekiştireç) ortam-
dan çıkarılmasıyla davranışın yapılma sıklığının 
artmasıdır. Öğrenciler de öğretmene ısrar ederek 
yazılı sınavdan kurtulmuşlardır.

62. B Zeynep Hanım’ın trafiğin daha hızlı aktığı diğer 
yolu tercih etmesinin nedeni ayırt etmedir. Çünkü 
Zeynep Hanım bu yolu kullanarak pekiştireç almış 
yani işe daha hızlı ulaşmıştır. Eğer bir davranış 
ortamda uyarıcı varken pekiştirilir, başka uyarıcı-
lar varken pekiştirilmezse, organizma pekiştirilen 
uyarıcının olduğu ortamda davranışı tekrarlar, di-
ğer uyarıcının bulunduğu ortamda ise davranışı 
tekrarlamaz. Zeynep Hanım’ın bu yolu kullanmak-
tan vazgeçmesi ise sönmenin sonucudur. Sönme; 
pekiştirilmeyen organizmanın davranışlarının or-
tadan kalmasıdır. Zeynep Hanım da bu yolu kul-
lanarak elde ettiği işe erken ulaşma pekiştirecini 
alamadığı için bu yolu kullanmaktan vazgeçmiştir.

63. E Buket’in bu sözleri öz yeterlik algısının düşük ol-
ması ile açıklanabilir. Öz yeterlik algısı; kişinin 
kendisi hakkında genel fikrinin olması ve bireyin 
kendi kapasitesi hakkında genel bir tutum geliştir-
mesidir. Öz yeterlik algısı olumlu insanların bir işi 
başarabileceklerine dair inancı yüksektir. Aksi du-
rumda ise kişiler başarılı olmayacaklarına inanır-
lar. Buket de kasada takla atmayı hiç denemeden 
bunu zaten başaramayacağına inanmaktadır.

64. A Cem, gözlem yoluyla öğrenmenin dikkat aşama-
sında sorun yaşamaktadır. Gözlem yoluyla öğ-
renme süreci, dikkat, hatırda tutma, uygulama ve 
güdülenme basamaklarından oluşur.  Gözlemci, 
modelin davranışlarına dikkat etmezse öğrenme 
gerçekleşmez. Cem de öğretmen deney düzene-
ğini kurarken cep telefonu ile ilgilendiği için konu-
ya dikkat etmemiştir.

65. C Selçuk’un arkadaşının yakalandığı nadir görü-
len bir hastalıkla ilgili pek çok bilgiye sahip oldu-
ğunu fark ederek şaşırması gizil öğrenmenin bir 
sonucudur. Gizil öğrenme, öğrendiğinin farkında 
olmadan gerçekleşen öğrenmedir. Öğrenme per-
formansa dönüştürülünceye kadar bellekte saklı 
tutulur. Selçuk da dizgisini yaptığı kitaplardan far-
kında olmadan nadir görülen bir hastalık hakkında 
pek çok bilgi edinmiştir.

66. E Daha çok zihinsel süreçlere odaklanan bilişsel-
ciler uyarıcıların bireyde yarattığı duygulara de-
ğinmez. Bilişsel teori, bilgiyi algılamayı, işlemeyi, 
depolamayı ve hatırlamayı açıklamaya çalışmak-
tadır.
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67. D Seda’nın ödev yapmak istememesi Maslow’un İh-
tiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre fizyolojik ihtiyaçlarla 
ilişkilidir. Fizyolojik ihtiyaçlar; yaşamın sürdürül-
mesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Açlık, susuzluk, 
uykusuzluk, nefes alma, boşaltım, sevgi ve cinsel-
lik fizyolojik ihtiyaçlardır.

68. E Gestalt sözcüğünün biçim, şekil, form parça-
ların sadece toplamı değil, entegre olmuş bü-
tün gibi anlamları vardır. Gestalt kuramcılarına 
göre bütün parçaların toplamından daha anlam-
lıdır. Birey bütünü parçalara ayrıştırarak değil, 
bütünlük içinde algılar. Bu durum gestalt tera-
pinin de ana düşüncesini oluşturur ve kişiyi de, 
süregelen bir biçimde ihtiyaçlarını karşılamaya  
çalışan bütün bir organizma olarak görür. 

69. E İçgörüsel öğrenmede; kazandırılacak davranış ve 
onlarla ilgili içerik tutarlı bir biçimde düzenlenir-
ken öğrencinin gelişim düzeyi göz önüne alınmalı; 
davranış ve onlarla ilgili içerik basit ve anlamlı bü-
tünlerden daha karmaşık bütünlere doğru sıralan-
malıdır. 

70. B Ortaöğretim kademesinde yer alan Bahar, ilgi ve 
yeteneklerine uygun bir alana yönelmek ve bu 
alan doğrultusunda seçimler yapmakta sıkıntı ya-
şamaktadır. Dolayısıyla Bahar’a sunulacak önce-
likli rehberlik hizmeti eğitsel rehberliktir. Çünkü; 
bireyin ilgi ve yetenekleri oranında başarı göster-
mesi noktasında sunulan tüm yardımlar bu kap-
samda yer alır.

71. D Rehberlik hizmetlerinin sunumunda gelişimsel 
modelden önceki modellerin tümü geleneksel mo-
del başlığı altında yer alır. Bu modele ilişkin A, B,C 
ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler doğru ifade-
ler içermektedir. Fakat D seçeneğinde yer alan 
ifade hatalıdır. Çünkü geleneksel rehberlik anlayı-
şı yaratıcı ve esnek değil, tepkisel  anlayışla çalı-
şan bir modeldir. 

72. E Sorun yaşayan herhangi bir öğrenciyle yakından 
ilgili bireylerin ortak bir rehberlik anlayışına sa-
hip olmalarını sağlamak; bu şekilde de yaşanan 
sorunun doğru şekilde ele alınmasını ve rehber-
lik yardımının etkinliğinin artmasını sağlamak için 
sunulan hizmetlere konsültasyon ya da müşavirlik 
hizmeti denir. Koray’ın ebeveynleri ve öğretmenin 
ortak bir anlayış geliştirebilmesi için sunulması 
gereken hizmet budur. 
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73. D Kuvvetli bir endişeyle birlikte okula gitmeme iste-
ği olarak tanımlanan okul fobisi özellikle ilkokul 1. 
sınıf öğrencilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durum-
dur. Böyle bir durumda sınıf öğretmenleri; öğren-
cilere okulun güvenli bir yer olduğunu hissettirme, 
öğrencinin yaşadığı kaygıyı doğal olarak karşıla-
ma ve ebeveynlerin çocuklarına karşı verdikle-
ri sözleri tutmalarını ve okula birlikte gelmelerini 
söylemelidir. Bu tip soruna sahip öğrencileri eleş-
tiri ve kınamalardan uzak tutmak ve koruma göre-
vi öğretmenlere ait olduğundan II numaralı ifade 
hatalı bir bilgi içermektedir.

74. A Herhangi bir gruptaki sosyal durumu ve ilişki bi-
çimlerini anlamak için kullanılan sosyometri tekni-
ğinde; uygulama yapılacak grubun okuma yazma 
biliyor olması gerekir, elde edilen veriler uygula-
nan zaman için geçerlidir, tercihine karşılık bula-
mayan öğrenciler dengesiz ya da tek yönlü ilişki 
olarak yorumlanır ve sınıfta istemeyen öğrenciler 
reddedilen olarak adlandırılır. Fakat elde edilen 
veriler gizli tutulmalı ve saklanmalıdır. Sosyomet-
ri sonuçları öğrencilerle değil yalnızca ilgililerle ve 
ihtiyaç halinde paylaşılır.

75. A Belli bir amaç doğrultusunda yüzyüze gerçekle-
şen etkileşim süreci görüşme olarak adlandırılır.  
Görüşme tekniği okumaz yazmazlara da uygu-
lanabilir, elde edilen verileri objektif değerlendir-
mek mümkün değildir, emek ve para bakımından 
ekonomik değildir ve bireyin verdiği bilgilerin doğ-
ruluğunu kontrol etmek mümkün değildir. Fakat 
görüşme tekniği tüm alanlarda rahatlıkla kullanı-
labilir. 

76. C Bireyin gelişimi ile ilgili duygusal, sosyal ve fiziksel 
bilgilerin ayrıntılı bir biçimde zaman akışına göre 
topluca rapor edilmesine dayanan teknik vaka ta-
rihçesi tekniğidir.
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77. D Karşımızdakinin söylediğini cümlenin içeriğini ve 
altında yatan duygusunu anlamak ve bunu ona 
geri iletmek empatik tepkinin temel özelliğidir. Bu 
doğrultuda D seçeneğinde yer alan ifade hem 
bireyin cümlesinin içeriğine hem de altta yatan 
duygusuna vurgu içerdiğinden doğru bir empatik 
tepki olarak değerlendirilebilir. 

78. C Mesleki rehberlik kuramları farklı bakış açıları 
üzerinden iddialarını ortaya koymaktadır. Bu ku-
ramlardan biri olan gereksinim kuramının sahibi 
Anne Roe’a göre, bireylerin meslek seçimlerinde 
ilk çocukluk yılları ve ebeveyn tutumları oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla Roe’nun 
çalışmaları psikolojik danışman tarafından mutla-
ka incelenmelidir.

79. B Rehberlik hizmetlerinin sunumuna ilişkin bazı te-
mel ilkeler vardır. Bu ilkelerden bir kısmı A, C, D 
ve E seçeneklerinde yer almaktadır. Fakat B se-
çeneğinde yer alan ifade hatalıdır çünkü; rehberlik 
hizmetleri herkese açık olduğundan sorunlu öğ-
rencileri merkeze alarak sunulamaz. 

80. E Özel eğitime ihtiyaç duyan bir öğrencinin tanıla-
ma, yönlendirme ve izleme süreçlerinde belli kişi 
ve kurumların üstüne düşen görevler vardır. Soru-
da verilen görev tanımı ise çocukla ilk teması ku-
ran ve onun sorun alanlarını en çabuk fark eden 
sınıf öğretmenidir.

Çözüm Bitti.
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