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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Öncülde bahsedilen süreçte kullanılan uygulama 
zihin haritasıdır. Etkili bir not tutma tekniği olan bu 
uygulamada merkeze bir kavram yazılır ve öğren-
cilerin akıllarına gelen çağrışımlar toplanır. Tüm 
bu fikirler merkez etrafına dairesel bir düzende not 
edilir. Diğer yandan soru öncülünde öğretmenin 
öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkardığından ve 
bunları yeni bilgilerle ilişkilendirdiğinden bahsedil-
mektedir. Bu durumda kullanılan öğretim ilkesi ise 
bilinenden bilinmeyenedir.

2. B Öğrencilerin kişisel özelliklerine yani bireysel hı-
zına uygun şekilde öğrenme birimlerinde ilerle-
melerini sağlayan öğretim yaklaşımı programlı 
öğretimdir. Bu yaklaşım öğretim sürecinin edim-
sel koşullanma ilkelerine uygun şekilde düzenlen-
mesini ön plana çıkarır. Bu ilkeler; küçük adımlar, 
etkin katılım, kademeli ilerleme, başarı, anında 
dönüt – düzeltme ve bireysel hızdır.

3. C Yapılandırmacılığın 5E modeline göre dersin gir-
me aşamasında öğrencilerin öğrenme sürecine 
hazır hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu aşamada 
öğretmen öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarır, 
konuya dikkat çekilir ve öğrenme merakı uyandı-
rılır. Soru öncülünde verilen süreçte öğretmen bu 
aşamaya uygun işlemler yürütmüştür.

4. D Tam öğrenme yaklaşımı, yeterli şartlar sağlandı-
ğında tüm öğrencilerin istenilen öğrenme sevi-
yesine ulaşacağını savunur. Bundan dolayı tam 
öğrenme yaklaşımına uygun gerçekleştirilen öğ-
renme süreçlerinde öğrencilerin kendilerine öz-
gün öğrenme düzeyine sahip olmaları değil, tüm 
öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşmaları 
amaçlanır.

5. E Gagne’nin öğrenme kategorileri; sözel bilgiler, 
bilişsel stratejiler, zihinsel beceriler, tutumlar ve 
devinişsel becerilerdir. Sözel bilgiler “Ne?”yi bil-
me ile ilgilidir. Yani belirli bir kavrama ilişkin ta-
nımın aynen anımsanmasıdır. Zihinsel beceriler 
“Nasıl?”ı bilmeyle ilgilidir. Bilgilerin kullanılma-
sı sürecini kapsayan entelektüel beceriler olan 
zihinsel beceriler ayırt etme, uygulama, dönüş-
türme, gruplama davranışlarını kapsar. Bilişsel 
stratejiler öğrencinin dikkatini toplamasına, öğ-
renmesini düzenlemesine önderlik eder. Bireyin 
kendini gözlemleme, kendine rehberlik etme, en 
iyi öğrenme yolunu belirleyerek öğrenme süre-
cinde bu öğrenme yolunu uygulama davranışla-
rını kapsar. Tutumlar bireyin herhangi bir kişiye, 
gruba, olaya karşı davranışlarını etkileyen içsel 
durumdur. Devinişsel beceriler ise zihin - kas eş 
güdümü gerektiren öğrenmelerdir. Bu doğrultuda 
öncülde verilen durum, bilişsel stratejilere örnek 
gösterilebilir.

6. A Çoklu zekâ kuramına uygun gerçekleştirilen bir 
öğretim sürecinde farklı zekâ boyutlarına yönelik 
olarak etkinliklerin çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Bu doğrultuda farklı zekâ boyutlarına yönelik çe-
şitlilik sağlayan etkinlik A seçeneğinde verilmiştir.

7. B Sunuş yoluyla öğretimde öğretimin tüm içeriğini 
düzenleyen ve sonuç ve genellemeleri öğrencile-
re yapılandırarak sunan öğretmendir. Bu doğrultu-
da sunuş yoluyla öğretimin kullanıldığı süreçlerde 
seçilen yöntem ve tekniklerinde bu yaklaşıma uy-
gun seçilmiş olması gerekir. Diğer seçeneklerde 
verilenler bu stratejiye uygunken mikro öğretim 
tekniği öğrenci merkezlidir ve sunuşa uygun de-
ğildir. Bu teknikte bilgileri ve yaşantıları öğrenci 
etkinlikleri oluşturur.

8. E Buluş yoluyla öğretim stratejisi öğretmenin sun-
duğu konuya ilişkin örnekler ve örnek olma-
yan kavramlar ile öğrencilerin tümevarımsal bir 
yaklaşımla süreçte aktif kılınıp bu örnekleri kar-
şılaştırarak genellemelere kendilerinin ulaşmala-
rını sağlayan öğretim yoludur. Bundan dolayı bu 
strateji uygulanırken öğrencilere ulaşılacak çıkış 
noktalarının ya da doğru cevapların söylenmesi 
uygun değildir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. A Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin 
ilgi ve merak uyandıracak bir soruna problem çöz-
me basamaklarında ilerleyerek çözüm bulmaları-
nı sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bu 
doğrultuda probleme dayalı öğrenme sürecinde 
B, C, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımların 
oluşması beklenir. Ancak bu yaklaşımda öğrenci-
ler problemleri çok boyutlu ve farklı açılardan ele 
alırlar.

10. D Zıt panel, sınıfın ikiye ayrılarak bir yarısının soru 
sorduğu diğer yarısının ise cevap verdiği, 15-20 
dakikalık hazırlanma sürecinin sağlandığı tar-
tışma tekniğidir. Öğrenciler hazırlık sürecinde 
oluşturdukları soru ve cevaplarla tartışmayı ger-
çekleştirirler. Soru öncülünde verilen uygulamada 
buna örnektir.

11. C Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel kazanımların bi-
rarada gerçekleştirilmesini etkili şekilde sağlayan 
öğretim uygulaması projedir. Bu yöntem, bütün-
cül gelişimi destekleyen öğrenci merkezli bir uy-
gulamadır. Soru öncülünde verilen kazanımlarda 
sırasıyla bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan kap-
samında yer almaktadır.

12. B Argümantasyon, iddiaları dayandıkları veriler ile 
ilişkilendiren uygun gerekçeleri yapılandırma sü-
recidir. Bu süreç, iddialar ve kanıtlar arasında 
ilişkiler kurmayı gerektiren argümanların destek-
lenmesi için bilimsel varsayımların önemli olduğu 
bir süreçtir. Soru öncülündeki görüşlerde bu tek-
niği destekler yapıdadır.

13. B Soru öncülünde öğretmenin öğretilecek beceriyi 
önce öğrencilere açıkladığı sonra onlardan uygu-
lama yapmalarını istediği görülmektedir. Bundan 
dolayı kullanılan yöntemin gösterip yaptırma oldu-
ğu söylenebilir. Bu yöntem daha çok, uygulama 
düzeyindeki davranışların ve psikomotor beceri-
lerin kazandırılmasında etkilidir. Gösteriler sırayla 
ve aşamalı olarak gerçekleştirilmeli, bir beceri tam 
anlaşılmadan diğerine geçilmemelidir. Bu aşama-
dan sonra öğrenciye yeterli zaman ve tekrar ola-
nağı verilmelidir.

14. E Öğrencilerin canlandırma yapmalarına dayalı olan 
öğretim teknikleri rol oynama ve dramadır. Rol oy-
namada öğrenciler canlandırmalarını bir senaryo-
ya bağlı yaparlarken dramada doğaçlama yoluyla 
gerçekleştirirler.

15. A Konuşma halkası; öğrencilerin sırayla bir olay, 
konu, durum ya da öyküdeki bir kişinin yerine ken-
dilerini koyarak konuşmaları gerektiğinde kulla-
nılır. Sınıftaki tüm öğrencilerin belli bir düzende 
oturması sağlanır. “Sizce ne hissetmiştir?” “Ne 
düşünmüştür?” gibi sorularla uygulama başlar ve 
tüm öğrenciler görüşlerini ifade ederler. Soru ön-
cülünde verilen uygulamada bu tekniğe örnektir.

16. A Ödev tekniğinde öğrencilerin kendi öğrenme 
stillerine uygun olarak öğrendiklerini genişlet-
me, pekiştirme ve tekrar etmeleri eğitsel ve ya-
rarlı çalışmalarla geçirmesi sağlanır. Bu süreçte 
öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı edindi-
ği söylenebilir. Bu doğrultuda seçenekler incelen-
diğinde sadece A seçeneğinde verilen durumun 
eğitsel bir amaç içerdiği söylenebilir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Soru öncülünde verilen durumda kullanılan teknik 
gözlemdir. Gözlem tekniğinde öğrenciler bir can-
lı, olay ya da nesneyi belirli bir plan dahilinde göz-
lemleyerek incelerler. 

18. E Soru öncülünde verilen durumda kullanılan öğre-
tim tekniği benzetimdir. A, B, C ve D seçeneklerin-
de verilenlerin bu tekniğe uygun özellikler olduğu 
söylenebilir. Ancak bu teknikte bilgiler doğrudan 
öğrencilere aktarılmaz, öğrenciler yaparak ve ya-
şayarak öğrenmeler gerçekleştirirler.

19. A Kavram haritaları anlamlı öğrenme kapsamın-
da etkili olarak kullanılan ve bilişsel öğrenme 
süreçlerinde işe koşulan bir öğretim uygulama-
sıdır. Ancak bu uygulamada ilgi, tutum, değer 
gibi duyuşsal unsurların ortaya çıkarılması ya da 
belirlenmesi gibi bir durum yoktur. Bunların belir-
lenmesi için uygun ölçeklerin kullanılması gerekir.

20. B Öğrencilerin kavramlarla ilgili yaşadıkları karma-
şanın giderilmesinde diğer seçeneklere göre B 
seçeneğinde verilen uygulamanın daha etkili ola-
cağı söylenebilir. Kavram ağları öğrencilerin zi-
hinlerindeki kavramların ortaya çıkarılmasını ve 
zihinsel yapılarının düzenlenmesini sağlayan etki-
li bir uygulamadır.

21. D Bir program geliştirme sürecinde aşağıdaki soru-
lara yanıt aranmıştır.

 • Çağdaş bulgulara ve bilimsel verilere dayalı mı? 
(İçerik)

 • Öğrenci merkezli öğrenme yaşantılarına yer veril-
miş mi? (Eğitim durumları)

 • Eğitim süreci sonunda ortaya çıkacak ürün tanım-
lanmış mı? (Hedef)

 • Hedefler belirlenmeden önce gereksinim analizi 
yapılmış mı? (İhtiyaç Belirleme)
Ancak değerlendirme ögesine ilişkin bir soruya 
yer verilmemiştir.

22. E Soru öncülünde verilen görüşler daimîcilik eğitim 
anlayışına uygundur. Daimîcilik eğitim felsefesine 
göre insanlar, insanlık tarihi boyunca ve her yerde 
özde değişmemiştir. Bu nedenle eğitimin amacı 
değişmeyen evrensel bilgileri aktarmak ve bireyi 
yaşama hazırlamak olmalıdır.

23. C Program geliştirme sürecinde takip edilmesi gere-
ken işlemler şöyledir.

 • Çalışma gruplarını oluşturma
 • Çalışma planı hazırlama
 • İhtiyaç belirleme
 • Hedefleri belirleme
 • İçerik seçme
 • Belirtke tablosu hazırlama
 • Eğitim durumlarını düzenleme
 • Değerlendirmeyi planlama
 • Pilot uygulamayı gerçekleştirme ve değerlendir-

me
 • Eksikleri düzeltme
 • Programı yaygınlaştırma
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

24. E Kazanım düzeylerine uygun olarak kullanılması 
gereken strateji, yöntem ve teknikler Demirel ta-
rafından şu şekilde tablolaştırılmıştır.

HEDEF - STRATEJİ - YÖNTEM - TEKNİK İLİŞKİSİ

Hedef (Bloom 
Bilişsel Alan)

Strateji Yöntem Teknik

Bilgi Sunuş Anlatım 
(Sunu)

Bi
re

ys
el

 Ç
al

ış
m

a

Göste-
ri, Beyin 
Fırtınası, 
Soru Ce-
vap

Kavrama Buluş Tartışma
Örnek 
Olay

Soru 
Cevap, 
Beyin 
Fırtınası 
ve Diğer 
Tartışma 
Çeşitleri

Uygulama
Analiz
Sentez
Değerlendirme

Araştırma Gösterip 
Yaptır-
ma
Problem 
Çözme
Proje

Benzetim
Drama
Rol Yap-
ma
Deney
İkili Ça-
lışma ve 
Grup Ça-
lışması

25. B Program tasarımı sürecinde içerik ögesini ön pla-
na alan tasarımlar konu merkezli yaklaşımlardır. 
Ancak hümanistik tasarım öğrenen merkezlidir ve 
eğitim durumları ögesini ön plana çıkarır.

26. A Diğer seçeneklerde verilen araç, gereç ve tekno-
lojiler grup öğretimine uygun şekilde kullanılabi-
lirken çalışma yaprakları bireysel çalışmaya daha 
uygundur.

27. B Dale’nin yaşantı konisine göre tabana yaklaştık-
ça öğrenilenlerin yaşama transfer edilmesi daha 
kolaylaşır. Bu doğrultuda seçenekler arasında 
tabana en yakın olan yaşantı doğrudan edinilen 
maksatlı yaşantılardır.

28. E Öğrenciler öğrenme sürecine ne kadar çok duyu 
organı ile katılırsa öğrenilenler o kadar kalıcı olur. 
Bu doğrultuda seçenekler arasından etkin katılı-
mın en yüksek olduğu seçenek E’dir. Deney yo-
luyla öğrenmede öğrenciler yaparak ve yaşayarak 
deneyimler geçirir.

29. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler ders kita-
bı seçme ilkeleri arasında yer almaktadır. Ancak 
ders kitapları tek bir öğrenme yaklaşımına değil 
farklı öğrenme yaklaşımlarına uygun olmalıdır.

30. E Öğrenme sürecinde duyuların kullanım sıklığı 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
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31. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler sınıf içi 
iletişime ilişkin doğru işlemlerdir. Ancak öğret-
menlerin öğrencilere olumlu sıfatlar olsa dahi ad 
takmaları doğru değildir. Bu öğrencilerin öz benlik 
algılarını olumsuz yönde etkileyecektir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

32. A Tüm öğrencilerin birbirlerini yüz yüze görebildik-
leri, tartışma ve görüş belirtme etkinliklerinin etkili 
uygulanabildiği oturma düzeni tek gruptur.

33. C Çağdaş öğrenme süreçlerinde öğretmenlerin sü-
reci öğrenci görüşlerini de alarak planlamaları 
gerekir. Bu şekilde hem demokratik bir öğrenme 
ortamı sağlanmış olur hem de öğrencilerin istek 
ve katılımları artış gösterir.

34. A Öğretmenlerin öğrenme sürecinde ortaya çıkan 
istendik ve istenmeyen davranışları birbirinden 
ayırt etmeleri oldukça önemlidir. Bu doğrultuda is-
tendik yönde oluşan davranışlar ödüllendirilmeli, 
istenmeyen davranışlara ise açıklayıcı uyarılar su-
nulmalıdır.

35. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler sınıf yö-
netimini etkili şekilde sağlamada doğru eylemler-
dir. Ancak sınıf kuralları gerektikçe hatırlatılmalı, 
sürekli şekilde bunlar söylenmemelidir. Bunun ya-
pılması öğrencilerin kurallara karşı olumsuz algı 
sahibi olmalarına ve istendik davranışlar sergile-
yemediklerine inanmalarına sebep olur.

36. C Ölçüt, değerlendirmede kullanılan kriterdir. Veri-
len paragrafta III. cümle ölçme kuralı, IV. cümle 
ölçüt, V. cümle ölçme, VI. cümle değerlendirme-
dir.

37. B Sıfır puan öğrencilerin hiç bir şey bilmediğini gös-
termez. Ölçek eşit aralıklıdır. I. öncül yanlış.
Öğretmen sınavı iptal edip, yeniden sınav yaptı-
ğına göre, yeni yapılacak sınav biçimlendirme ve 
yetiştirmeye hizmet eder. II. öncül doğru.
Öğretmen yaptığı sınavda kritik davranışlara dik-
kat etmesi kapsam geçerliğine işaret eder. III. ön-
cül yanlış.

38. D I. öncül’de hedef davranışlara vurgu yapıldığı için 
mutlak ölçüt kullanılmıştır.
II. öncül’de ilk 10 gruba göre belirleneceği için ba-
ğıl ölçüt kullanılmıştır.
III. öncül’de ortalama gruba göre belirleneceği için 
bağıl ölçüt kullanılmıştır.

39. A I. yöntem test tekrar test yöntemidir. Bu bir güve-
nirlik belirleme yöntemidir.
II. yöntem eşdeğer yarılar yöntemidir. Bu da güve-
nirlik belirleme yöntemidir.
III. yöntem kapsam geçerliğinin sağlandığı yön-
temdir.
IV. yöntem kullanışlılıktır.
Bu durumda I ve II doğru olur.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

40. D Öğretmenin ayarladığı iki grup birbirine zıt iki
gruptur. Hazırlanan testin bunlara uygulanıp, ko-
relasyona bakılması yapı geçerliğinin tespit çalış-
ması olur.

41. B Öncelikle güvenilir bir test olmalı, aynı zamanda
seçim yapılacağına göre yordama geçerliği yük-
sek olmalı ve az kişi seçileceğine göre zor bir sı-
nav olmalı koşulu sağlayan 2. test olur.

42. C Öğretmen öğrenci başarısını belirleyecekse gü-
venilir ve orta zorlukta olmalı, aynı zamanda bü-
tün hedefler yoklanmalı yani kapsam geçerliği 
yüksek olmalı. 3. test uygundur.

43. C Testin ortalamasını bulmak için maddelerin güç-
lük indeksleri bulunmalı;

1. madde Pj = ,60 20
100 100 200

80 0 40+
+

= =

2. madde Pj = ,
100 100
30 10 40

200
0 20

+
+ = =

3. madde Pj = ,35 25
100 100 200

60 0 30+
+

= =

x = 0,40 + 0,20 + 0,30 = 0,90

44. A
2. madde Pj = 0,20
1 – p = q          1 – 0,20 = 0,80
p · q = 0,20 · 0,80 = 0,16

. ,

, ,

, , ,

tan

madde r x

Madde s dart sapmas

Madde g venirlik indeksi

2
100
30

100
10

100
20 0 20

0 16 0 40

0 40 0 20 0 08

›

ü

j

$

= - = =

= =

= =

45. B İki grafikte de iki tepe olduğuna göre çift modlu-
dur.

fl fl

Puan

A ubesi B ubesi

Frekans Puan Frekans

0

10

20

30

40

50

5

2

10

5

10

3

1 5

6 10

11 15

16 20

21 25

4

10

7

10

4

-

-

-

-

-

A şubesi ranj: 50 – 0 = 50
B şubesi sınıf mevcudu =
       4 + 10 + 7 + 10 + 4 = 35 

A şubesi sınıf mevcudu =
 5 + 2 + 10 + 5 + 10 + 3 = 35

A şubesinin medyanı = . flki i
2
36 18=

Medyan = 30
B şubesi aritmetik ortalama

Puan Frekans
3 · 4 = 12
8 · 10 = 80
13 · 7 = 91
18 · 10 = 180
23 · 4 = 92

x
35
455 13= =
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

46. C Öncülde verilen bilgiler portfolyo değerlendirme-
ye aittir.

47. C Öğrencinin iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek ta-
sarlayıp, yapması performans görevi ile sağlanır.

48. A Tüm gelişim alanları birbiriyle etkileşim içindedir. 
Bu durum “gelişim bir bütündür” ilkesiyle açıklanır. 
Beril’in fiziksel gelişimdeki var olan olumsuzluğun 
duygusal gelişimini ve soysal gelişimini etkilemesi 
gelişimin bir bütün olarak gerçekleştiğini göster-
mektedir.

49. C Erikson’a göre 6-11 yaş arasındaki çocukların bir 
çok konuda başarılı olmak isterler. Bu çabaları 
yeterince desteklenirse başarılı bir kişilik özelliği 
kazanırken aksi durumda yetersizlik ve aşağılık 
duygusuna kapılırlar. Suzan Hanım’ın Beril’e ver-
diği destek Beril’de yeterlilik ve başarılı bir kişilik 
özelliği kazanmasına yardımcı olacaktır.

50. D Piaget göre 8-10 aylık olan bebekler göz önün-
de olamayan nesnelerin var olduğunu anlarlar ki 
buna nesne devamlılığı demiştir. Çağdaş’ın sak-
lanan kumandanın yok olmadığını, görmese de 
kırlentin altında olduğunu anlayıp gidip alması 
nesne devamlılığının geliştiğini gösterir. 

51. B Çocuğun etrafında bulunup ona bilgi ve dene-
yim edinme konusunda yardımcı olanların çocu-
ğa verdiği desteğe iskele kurma denir. Erdinç’in 
çocukların yanlış hareketlerini söyleyerek doru 
hareketleri göstermesi ve böylece çocukların ken-
dilerini geliştirmelerine yardımcı olması iskele 
kurma kavramı ile açıklanır.

52. D Bireyin alternatiflerine ilişkin gerçekçi bir arayışa 
girmeye karar verme işini bir süreliğine ertelemesi 
durumuna ertelenmiş kimlik denir. Eren’in okuya-
cağı bölüme karar verememesinden dolayı sınava 
girme işini ertelenmesi ertelenmiş kimlik statüsü-
nün göstergesidir.

53. C Kohlberg’e göre iyi çocuk eğilimindeki bireylerin te-
mel eğilim başkalarının onayını almak,başkalarına 
hoş görünmektir. Batu’nun babasına söz verme-
sinden dolayı ablasıyla tartışmaktan kaçınması iyi 
çocuk eğiliminde olduğunu göstermektedir.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

54. A Piaget’e göre dışa bağlı dönemdeki çocuklar kar-
şılaştıkları durumları sonuçları açısından değer-
lendirme eğilimindedirler. Kuralların değişmez 
olduğu düşünür, yanlış yapılan bir davranışın mut-
laka cezalandırılacağına inanırlar. Çınar anne-
sinden izin almadan paten kaydığı ve yanlış bir 
davranış yaptığı için dizini yaraladığını düşünmesi 
dışa bağlı evrede olduğunu göstermektedir.

55. E Psikolinguistik kurama göre dil gelişimi doğuş-
tan sahip olunan potansiyelin,olgunlaşmaya bağlı 
olarak açığa çıkmasıyla gerçekleşen bir süreçtir. 
Dünyanın her yerinde bebekler aynı sesleri çıka-
rırlar. Ancak Sosyal ve çevresel faktörler etkisiyle 
sesler değişir ve dil oluşur.

56. B Çocuğun duyduğu bir cümleyi veya sözcüğü hiç-
bir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi yineleme-
sine tekrarlama denir.

57. A Bebeğin sırtüstü yatarken başını yana çevirip ko-
lunu yüzünü döndüğü tarafa uzatması tonik boyun 
refleksidir.

58. B Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeler üze-
rindeki bozucu etkisine ileriye ket vurma denir. 
Fatih’in 1. dönemde derse gelen asistanın adını 
hatırladığından dolayı 2. dönem gelen asistanın 
adını hatırlayamaması ileriye ket vurma kavramıy-
la açıklanır.

59. A Kişisel yaşantıların saklandığı alana anısal bellek 
denir. Yani anı diye tabir edilen tüm yaşantıların 
saklandığı alana anısal bellek denir. Fatih’in yaşa-
nan olayı hatırlayamaması anısal belleğinin zayıf 
olduğunu gösterir.
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60. C Bir davranışın ardından organizma açısından is-
tendik bir uyarıcının ortama katılmasına bağlı ola-
rak davranışın tekrarlanma olasılığının artmasına 
olumlu pekiştirme denir. Başlangıçta olumlu söz-
leri duydukça başarılı hareketlerin artması olumlu 
pekiştirme kavramı ile açıklanır.

61. E Edimsel koşullama kuramına göre pekiştirme ya-
pılırken hep aynı pekiştireç kullanılmamalı aksi 
durumda ALIŞMA ortaya çıkar ve pekiştireç et-
kisini kaybeder. Dolayısıyla Müzeyyen’in aynı pe-
kiştireci almasına rağmen başarılı davranışlarını 
sürdürememesi pekiştirece alışmasından kay-
naklanan bir davranıştır ki bu durum alışma kav-
ramı ile açıklanır. 

62. D Bir davranışın ardından organizma açısından is-
tenmedik bir uyarıcının ortama katılmasına bağlı 
olarak davranışın tekrarlanma olasılığının azal-
masına ceza denir. Hakan’ın yaşadığı olumsuz 
durumdan sonra bir daha o mağazaya gitmemesi 
ceza kavramı ile açıklanır.

63. E Bir bilginin uzun süre kullanılmamasına bağlı ola-
rak hatırlanamamasına bozulma denir. Ceyda’nın 
4 yıl önce öğrendiği bilgileri 4 yıl boyunca kullan-
mamasına bağlı olarak unutması söz konusudur 
ki bu durum bozulma kavramı ile açıklanır.

64. B Oyuncuların benzer yeteneklerine göre gruplan-
dırılması gestalt kuramına göre benzerlik ilkesi ile 
açıklanır.

65. A Modelin bir davranışının pekiştirmesi gözlemcinin 
o davranışı tekrar etme olasılığını arttırır. Elif’in 
model aldığı ablasının yaptığı davranıştan sonra 
övgü alması onu da övgü alacak bir davranışa sü-
rüklemiştir. Bu durum dolaylı pekiştirme kavramıy-
la açıklanır.
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66. D Bireyin hiç çaba harcamadığı halde farkına var-
madan gerçekleştirdiği öğrenmelere gizil öğ-
renme denir. Büşra’nın abisinin ezber yaparken 
okuduğu replikleri oynarken ve dikkat etmeden 
öğrenmesi gizil öğrenmedir.

67. A Hedefe yönelik davranışın alt basamaklara bö-
lünüp her basamak geçildikten sonra pekiştireç 
verilerek ve tüm davranış gerçekleştikten son-
ra pekiştireç verilerek kazandırılmasına kademe-
li yaklaşma denir. Aysun Hanım’ın öğrencilerinin 
derse katılması için kullandığı teknik kademeli 
yaklaşmadır.

68. B Hümanist kuramın öğrenmeye ilişkin temel  yakla-
şımı şu ilkeler etrafında toplanır. 

1) Öğrenme sürecinde asıl olan öğrenmeyi öğren-
mektir. 

2) Öğrenme öğrenen tarafından başlatıldığında an-
lamlı ve etkili olur. 

3) Öğrenme demokratik bir ortamda gerçekleşmeli-
dir. 

4) Davranışları belirleyen temel süreç bireyin öznel 
gerçekliğidir. Dolayısıyla soru görüşleri verilen  
kuram hümanist kuramdır.

69. C Yapılandırmacı kurama göre öğrenme sürecin-
de öğrencinin bir çıkmaza düştüğünde veya anla-
madığı bir durum olduğunda öğretmenin rehberlik 
rolü gereği zaman zaman açıklamalarda bulun-
ması açıklama aşamasıdır.

70. B Özellikle birinci sınıfta okula başlamanın yarattı-
ğı gerilim ve uygun verilmeyen tuvalet eğitiminden 
dolayı alt ıslatma davranışlarına sıklıkla rastlanıl-
maktadır. Bu durumda bir sınıf rehber öğretmenin 
öncelikli yapması gereken şey öğrencinin ailesi-
ni okula çağırıp durum hakkında bilgilendirmek ve 
sınıf içinde gerekli tedbirleri almaktır. Sonrasın-
da kendi müdahalelerinin yetersizliği söz konusu 
olursa da öğrenciyi ve aileyi okul psikolojik danış-
manına yani rehberlik servisine yönlendirmelidir.

71. B Okullarda uygulanan Kapsamlı Gelişimsel Reh-
berlik ve Psikolojik danışma programları rehber-
lik ilkeleri ile çelişemez. Fakat parçada programın 
her bireyin biricikliği ve içinde bulunduğu gelişim 
dönemindeki ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi an-
lamına gelen “Birey Merkezli” olma ilkesi göz ardı 
edilmiş, engelli bireyler planlamanın dışında tutul-
muştur.
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72. D Mesleki kuramcılardan biri olan Super’a göre ben-
lik, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerek-
li davranışları kazanma potansiyelini ifade eder. 
Benlik kavramı ise bireyin kendini algılayış biçi-
mini ve kendine hangi özellikleri atfettiğini ifade 
eder. Super’a göre bireyin kendine atfettiği özel-
likler çevreden bağımsız şekilde gelişmemektedir. 
Parçada Özgür’ün kendine dair algısıyla örtüşen 
arkadaşlarının tespitleriyle de mutlu olduğu görül-
se de en yoğun vurgu benlik kavramı üzerinedir.

73. E Holland’a göre yardımsever ve sorumluluk sahi-
bi ve empatik becerileri gelişkin kimseler sosyal 
kişilik tipine girmektedir. Bu tiplerin tercih ettiği 
mesleklerse; psikologluk, psikolojik danışmanlık, 
öğretmenlik, halkla ilişkiler uzmanlığı vb. dir. 

74. A Efsun Öğretmen’in sınıf içinde adaptasyon soru-
nu yaşayan öğrencileri ve verimi düşen dersi için 
talep ettiği yardım psikolojik danışman tarafın-
dan sunulmuştur. Bu yardım rehberlik hizmetleri-
nin eğitimi tamamlayıcı yönü ile ilgili olduğundan  
işlevde tamamlayıcıdır. 

75. C Grupla psikolojik danışma hizmeti gündemsiz, 
özel bir mekanda sunulan, liderin ve üyelerin ken-
dini açmak zorunda olduğu ve bu alanda yetişmiş 
personelce sunulan bir yardım hizmetidir. Fakat 
grupla psikolojik danışma grupla rehberlik hizme-
tinden farklı olarak bilişsel alana değil, duyuşsal 
alana yöneliktir. Dolayısıyla C seçeneği hatalıdır.

76. E Vaka incelemesi doğrultusunda birey hakkın-
da toplanan verilerin öğrenciyle yakından ilgi-
li bireylerin(sınıf rehber öğretmeni, okul psikolojik 
danışmanı ve özel eğitim öğretmeni) bir araya ge-
lerek öğrenci hakkında detaylı bir değerlendirme 
yapmaları vaka konferansı olarak adlandırılır.

77. E Psikodrama tiyatroyu psikolojik tedavide kullanan 
bir tekniktir. Jacob Levy Moreno tarafından, 20. 
yüzyılın başlarında geliştirilmiştir. Öncelikle bire-
yin grup içinde iyileştirilmesini hedefleyen bir grup 
psikoterapi yönteminden oluşur. A-B-C ve D se-
çeneklerinde yer alan ifadeler bu tekniğin ayırıcı 
özellikleridir ve parçada verilmiştir. Fakat bu tekni-
ğin tanımına ilişkin verilen parçada E seçeneğin-
de yer alan ifade çıkarılamaz.
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78. B Eğer bir öğretmen öğrencilerinin sınıf içi davra-
nışlarını doğru biçimde tespit etmek istiyorsa ön-
celikle kullanması gereken bireyi tanıma tekniği 
gözlemdir. Gözlem tekniği oldukça pratik oluşu ve 
uzmanlık gerektirmeyişiyle sınıf öğretmenine iste-
diği bilgilere ulaşmada ciddi yararlar sağlar.

79. C Bireyin verimli çalışma tekniklerini bilmemesi ya 
da motivasyon probleminin olması; zeka düzeyi 
yüksek olsa bile bireyin başarılı olmasını engeller. 
Bu durum başarıyı engelleyici bir faktör olduğu 
için eğitsel rehberlik kapsamında yer alan yardım-
ların sunulması gerekir.

80. C A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler kay-
naştırma eğitiminden yararlanan öğrencilerin en-
gelli olmayan diğer öğrencilerle birlikte eğitim 
almasının sağladığı yararlara dair ifadelerdir. Fa-
kat C seçeneğinde yer alan ifade hatalıdır. Çünkü 
kaynaştırma eğitiminde temel amaç çocuğu “nor-
mal” hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini 
en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır.

Çözüm Bitti.
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