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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin konuşma 
halkası tekniğini kullandığı söylenebilir. Konuşma 
halkası, öğrencilerin birbirlerini görebilecek şekil-
de sınıfta konumlandırıldıkları ve kendilerine su-
nulan bir problem durumuna ilişkin hissettiklerini 
sırayla ifade ettikleri; bu sayede onlarda duygu ve 
düşünceleri ayırt etme, empatik düşünme ve baş-
kalarına saygı duyma becerilerini geliştiren bir tar-
tışma tekniğidir.

2. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin daha çok 
serbest (ilgisiz) öğretmen tipine sahip olduğu söy-
lenebilir. Serbest öğretmenler öğrencileriyle il-
gilenmeler, rehberlik yapmazlar, öğretime karşı 
kararsız ve ilgisizdirler.

3. A Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin bütün-
lük ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Bütünlük, 
öğrenme sürecinde öğrencilerin hem bilişsel hem 
duyuşsal hem de devinişsel özelliklerinin dikkate 
alınmasıdır.

4. E Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin aktif 
öğrenme modelini dikkate aldığı söylenebilir. Ak-
tif öğrenme, öğrencilerin enerji, öz denetim, du-
yarlılık, öz güven, gruba ait olma ve karar verme 
ilkeleri kapsamında sınıf içi ve dışı uygulamalarla 
organize ettikleri yaklaşımdır.

5. A Soru öncülünde verilen kazanımın Bloom’un biliş-
sel alan taksonomisine göre sentez basamağında 
yer aldığı söylenebilir. Sentez basamağı kapsa-
mında gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerde 
daha çok yaratıcı düşünce becerisinin gelişimine 
katkı sağlar.

6. C Araştırma stratejisinin özellikleriyle ilgili olarak A, 
B, D ve E seçeneklerinin bu strateji özellikleri ol-
duğu söylenebilir. Ancak araştırma stratejisinde 
ikincil değil,  birincil kaynaklardan bilgi toplanılır.

7. A Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin örnek 
olay yöntemini kullandığı söylenebilir. Örnek olay, 
gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması 
muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da du-
rumlara öğrencilerin katılımı ile alternatif çözüm 
yolları aranarak gerçekleştirilir. Bu yöntem sınıf 
içinde öğrencilerin halihazırda var olan bilgilerini 
kullanmalarına imkân yaratan buluş yoluyla öğre-
time dayalı sınıf içinde gerçekleşen öğretim yolu-
dur.

8. D Soru öncülü incelendiğinde l ve lll maddelerin pro-
je ile problem çözmenin ortak özellikleri arasında 
yer aldığı söylenebilir. Ancak öğrencilerin çalış-
malarıyla ürünler tasarlamaları proje yöntemine 
ait bir özelliktir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. C Çoklu zekâ kuramıyla ilgili olarak A, B, D ve E se-
çeneklerinin doğru olduğu söylenebilir. Ancak C 
seçeneğinde verilenler zekâya ilişkin klasik yakla-
şıma uygun bir anlayıştır.

10. E Soru öncülü incelendiğinde öğrenme-öğretme 
sürecinde verilen modelin yaşam boyu öğrenme 
olduğu söylenebilir. Yaşam boyu öğrenme, öğ-
renmenin süreklilik, yaratıcılık ve öğrenme ilkeleri 
temelinde formal ve informal süreçlerle gerçek-
leştiğini savunan ve bireylerin yeterliklerinin de-
vamlı olarak artırılması gerektiğini vurgulayan 
yaklaşımdır. 

11. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin 5E mode-
linin keşfetme aşamasına uygun işlemler yaptığı 
söylenebilir. Öğrenciler bu aşamada sorgulama 
yöntemini kullanarak etkinlikte oluşturulan sınır-
lar içinde özgürce hipotezler kurarlar. Ele aldıkları 
durumu keşfetmek için deneyler yaparlar.

12. A Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin programlı 
öğretim modelini kullandığı söylenebilir. Programlı 
öğretim, konuların ünitelere ayrılmasını, ön koşul 
öğrenmeler dikkate alınarak belli bir sıra içinde iş-
lenmesini ve öğretilecek konunun öğrencilerin 
hazırbulunuşluk düzeyinin üzerinde olması duru-
munda konunun aşamalılık ilkelerine uygun ola-
rak parçalara bölünmesini, pekiştireç kullanımını, 
hatanın en aza indirilmesini ve öğrencinin sürece 
dahil edilmesi gerektiğini savunur.

13. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin basa-
maklı öğretim modelini uyguladığı söylenebilir. 
Basamaklı öğretimde öğrenme C, B, A olmak üze-
re üç basamağa ayrılır. C basamağında bilgi ve 
kavrama, B basamağında uygulama, A basama-
ğında ise analiz, sentez ve değerlendirme yapı-
lır. Ayrıca basamaklı öğretime göre öğrenme beş 
adımda ilerler. Birinci adımda öğrencilerin gelişim 
özelliklerine uygun seçimlik ödevler verilir. İkinci 
adımda öğrenciler bilgi ve kavrama, üçüncü adım-
da uygulama, dördüncü adımda analiz, sentez ve 
değerlendirme basamaklarındaki hedefleri ger-
çekleştirmeyi sağlayacak etkinliklere katılırlar. Be-
şinci adımda ise tüm çalışmalar değerlendirilir.

14. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin rulman 
tekniğini kullandığı söylenebilir. Rulman, iç içe iki 
dairedeki öğrencilerden içtekilerin dışa, dıştaki-
lerin içe doğru oturmaları ile gerçekleşir. İletişim 
becerilerinin gelişmesini, dairelerin dönerek yeni 
görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını, zengin bir 
bakış açısı kazanılmasını sağlar.

15. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin Pazar 
yeri tekniğini kullandığı söylenebilir. Pazar yeri 
tekniği, öğrencilerin birbirini tanıması, görüşleri-
ni paylaşması ve soruna ilişkin çözümlerini kar-
şılaştırması amacıyla, bir konuya ilişkin bilgilerini 
yazdıkları kağıtları yakalarına takıp sınıfta dolaş-
maları ve birbirlerinin yakalarındakileri okumala-
rıyla gerçekleşir.

16. C Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin açık otu-
rum tekniğini kullandığı söylenebilir.  Açık oturum 
bir grup insanın belirli bir konuda bir başkanın 
yönlendirmesiyle görüşlerini belirttikleri tekniktir. 
Tartışmanın seyri başkanın kimin hangi yönde ko-
nuşma yapmasını yönlendirmesiyle olur.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. B İşbaşında eğitim tekniğinin yararlarıyla ilgili ola-
rak, A, C, D ve E seçeneklerinin doğru olduğu 
söylenebilir. Ancak İşbaşında eğitim birincil bil-
giler aracılığıyla donanımlı bireylerin istihdamına 
olanak sağlar.

18. D Tam öğrenme ile programlı öğretimin ortak özel-
likleriyle ilgili olarak A, B, C ve E seçeneklerinin 
bu ortak özellikler arasında olduğu söylenebilir. 
Ancak, ek öğretim hizmetinin gruba yönelik sunul-
ması sadece tam öğrenme modelinin bir özelliği-
dir.

19. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin güncellik 
ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Güncellik, ders 
konularıyla güncel olay ve sorunlar arasında ilişki 
kurmalarını sağlayan ilkedir. Ayrıca belirli gün ve 
haftalarla ilgili o hafta yapılan etkinlikler de gün-
cellik ilkesi kapsamındadır.

20. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin anlam çö-
zümleme tablosunu kullandığı söylenebilir. Anlam 
çözümleme tablosu, bir boyutunda özellikleri çö-
zümlenecek kavramların, diğer boyutunda ise çö-
zümlenecek kavram özelliklerinin sıralandığı iki 
boyutlu görsellerdir.

21. C Soru öncülü incelendiğinde eğitim kurumunda bi-
reysel temele göre programın düzenlendiği söyle-
nebilir. Bireysel temel, programların öğrenci ilgi, 
istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini sağlar. 
Bireyin kendini gerçekleştirmesi için programın 
her yönüyle onun özelliklerine uygun tasarlanma-
sı ve planların geliştirilmesi bu bilimsel temel ile 
ilişkilidir.

22. B Soru öncülü incelendiğinde hazırlanan yaklaşımın 
çekirdek olduğu söylenebilir. Çekirdek tasarımda 
öğrenciler, toplumu bir öğrenme laboratuvarı ola-
rak görmeleri için cesaretlendirilir. Sosyal sorunlar 
programı olarak da adlandırılan bu özel program 
tasarımı, genel eğitime odaklanır, toplumun ortak 
ve güncel sorunlarını çözmeye çalışır.

23. A Bilgi, konu, olay, olgu ve objeye karşı ilgili, istekli 
olma, tepkide bulunma ve cevap vermeyi gerek-
tiren basamak davranımda bulunmadır. İzleme, 
onaylama, cevap verme, destekleme, tartışma, 
yardım etme davranışları bu düzeyde gerçekleşir. 
Bu bilgiler ışığında cevap A seçeneğidir.

24. C Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin ekstra 
program türünü uyguladığı söylenebilir. Resmi 
programlarda yer almadığı hâlde okulların gerekli 
mercilerden izin alarak bir şekilde bir sosyal etkin-
lik planlamaları olağanüstü (ekstra) program tü-
rünün kapsamına göre hareket edildiğini gösterir. 
Olağanüstü program, resmî programın dışında fa-
kat planlı olarak gerçekleştirilen daha çok sosyal 
ve sportif faaliyetleri kapsar.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. B Program geliştirme aşamaları sırasıyla şu şekil-
dedir;

 • çalışma komisyonlarının oluşturulması
 • çalışma komisyonlarının temel alınan program 

geliştirme modeline göre plan yapması
 • ihtiyaçların saptanması
 • hedeflerin belirlenmesi
 • içerik analizi
 • belirtke tablosunun hazırlanması
 • öğrenme - öğretme sürecinin düzenlenmesi
 • değerlendirme

26. C Materyalin bütünlük ilkesine uygun olduğu söy-
lenebilir. Bu ilke görselde bir araya getirilen un-
surların belirli bir anlam bütünlüğünde ve mantığa 
uygun yerleştirilmesini sağlar. Oluşturulan görsel 
unsurların bir anlam ifade etmesi için görselin ge-
lişigüzel düzenlenmesi yerine belirli bir bütünlüğü 
ihtiva etmesi gerekir. Bütünlüğün dikkate alınma-
sı için oklarla yapılan ilişkilendirmelerde çizgilerin 
görsel unsurların üzerinden çekilmeden belirli bir 
sistemde konumlandırılması gerekir.

27. A Fotoğraf makineleriyle çekilmiş ve küçük saydam 
fotoğraflar hâline getirilmiş unsurlara slayt denir. 
Slaytların yansıtılması için kullanılan araçlar slayt 
(dia) projektörüdür.

28. C Akıllı tahtayla ilgili olarak seçenekler incelendi-
ğinde A, B, D ve E’nin doğru olduğu söylenebilir. 
Ancak akıllı tahtanın kullanıldığı sınıflarda öğret-
menin görev ve sorumlulukları azalmaktan ziyade 
artmaktadır. Bu nedenle öğretmene olan ihtiyaç 
hiçbir zaman azalmaz.

29. A Soru öncülünde öğretmenin soğanın kendisini ge-
tirerek öğrencilerin gerçek objeyi incelemelerini 
sağladığı söylenebilir. Gerçek objeler öğretilmek 
istenen unsurun kendisidir.

30. A Dale’in yaşantı konisine göre insanlar öğrendikle-
rinin %83ü görme, %10 işitme, %4 koklama, %2 
dokunma, %1 ise tatma duyu organıyla gerçekleş-
tirir.

31. A Sınıf kuralları, öğretim yöntemleri, teknikleri veya 
modelleri belirlenirken, öğrenme ortamı düzenle-
nirken, kısacası okul çerçevesinde yapılan planlı 
bütün faaliyetlerin öncelikle öğretim programı dik-
kate alınması gerekir.

32. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin davranışı 
önlemsel modeldir. Önlemsel model geleceği kes-
tirmeye, istenmeyen davranışı ve sonucu meyda-
na gelmeden önlemeye yönelimlidir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. B Sosyal öğrenci tipi dışa dönüktür. Derslerden zi-
yade sosyal faaliyetlere katılmayı tercih eder. Di-
siplin problemi çıkarabilir.

34. A Dinleme ve not alma becerisinin üst düzeyde oldu-
ğu, Sunuş stratejisinin etkili bir şekilde uygulandığı 
sınıflarda sıralı oturma düzeninin kullanılma ola-
sılığı daha yüksektir. Bu oturma düzeni,kalabalık 
sınıflar için uygundur. Öğretmen referanslı eğitim 
uygulamalarında kullanılır.

35. D Eğer öğrenci başarılı fakat dersin işlenişi onun 
hızına göre yavaşsa ek çalışmalarla öğrencinin 
derse katılımı sağlanmalıdır. Soru öncülünde de 
böyle bir durum söz konusudur.

36. E Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının verdiği ölç-
me bilgisi eşit aralık ölçek düzeyinde olduğundan 
Ahmet’in girdiği başarı testi uygulaması eşit ara-
lık düzeyinde yapılan ölçme işlemine örnektir. İlk 
beşe girme ifadesi sınıf arkadaşlarıyla ilgili özel-
liğe sahip oluş derecelerine göre sıralandıklarını  
dolayısıyla sıralama düzeyinde ölçme yapıldığı-
nı gösterir. Yeterlilik seviyesini geçtiği ifadesi ise  
ölçme işleminde “geçti-kaldı” sınıflaması yapıldı-
ğından sınıflama düzeyinde ölçme işlemine ör-
nektir.

37. A Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme 
öğretim süreçlerinin başında yapılır. Öğrencinin il-
gilerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ön 
öğrenmelerin yeterliliğini ve buna bağlı öğrenim 
ihtiyaçlarını belirlemeyi sağlar. Okul ve meslek 
seçimleri için yapılan sınavlar da bu amaçla yapı-
lan değerlendirme türleridir. Öğrenme eksiklerinin 
sebebini belirlemeyi sağlayan değerlendirme türü 
ise biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değer-
lendirmedir.

38. E I) Sena, kapsam geçerliliği yüksek bir ölçme ara-
cıyla yapılan sınava girmediğinden Sena’nın öğ-
renme eksiklikleri tespit edilememiş ve yüksek 
puan alabilmiştir. Dolayısıyla ölçme aracından 
kaynaklanan bir hata söz konusudur. Hata kayna-
ğı ölçme aracı olduğundan hatanın öncelikle etki-
lediği özellik geçerliliktir.
II) Öğretmenin yaptığı uygulama puanlama güve-
nirliğini tespit etmeye yöneliktir.  Verilen durumda 
öğretmenin motivasyonu sebebiyle ölçmeye karı-
şan, miktarı belirlenemeyen, dolayısıyla tesadüfi 
hata olarak adlandırılan hata türü söz konusudur. 
Tesadüfi hatalar öncelikle güvenirliği etkiler. 

39. A Bir ölçüte dayalı geçerlilik bir grup bireyin ölçme 
aracından elde ettiği puanların ölçüt durumunda-
ki puanlar ile karşılaştırılmasına dayalıdır. Örnek-
te ölçüt mesleki ilgi envanteri iken yordayıcı işyeri 
motivasyon testi puanlarıdır.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

40. B İki değişken arasında ilişki olup olmadığı, ilişki 
varsa bunun derecesi korelasyon katsayısı ile yo-
rumlanır. Pozitif ilişkide değişkenler birlikte azalır 
veya artarken, negatif ilişkide değişkenlerden biri 
artarken diğeri azalmakta veya biri azalırken diğe-
ri artmaktadır.  İlişki gücü ise korelasyon katsayı-
sı +1 ve –1’e doğru yaklaştıkça güçlü(yüksek), +1 
ve –1’den uzaklaştıkça zayıf(düşük) olarak ifade 
edilir. Biyoloji ve kimya puanları birlikte arttığın-
dan bu test puanlarının pozitif bir ilişkiye sahip ol-
dukları söylenebilir. 
Fizik ve Biyoloji testleri için E seçeneğinde verilen 
+ 0,34 katsayısı pozitif  ve +1’den uzak olduğun-
dan düşük ilişki katsayısı olarak uygundur.
Nötr ilişki, korelasyon katsayısının 0,00 olduğu 
ve ilişkinin olmadığı anlamına gelir. Fizik ve tarih 
dersleri için bu durum geçerlidir. 
Kimya ve felsefe test puanlarının negatif yönde 
yüksek bir ilişkisi olduğu ifade edildiğinden ko-
relasyon katsayısının negatif ve –1’e yakın ol-
ması beklenir. B şıkkında verilen –0,48 katsayısı 
–1’den uzaktır dolayısıya bu katsayı negatif yönde 
zayıf(düşük) bir ilişkinin katsayısı olabileceğinden 
soru kökünde verilen bilgiye uygun değildir.

41. C Bir ölçme aracının aynı gruba belirli bir zaman 
aralığı ile iki defa uygulanarak alınan puanla-
rın korelasyonunun hesaplanmasıyla yapılan gü-
venirlik kestirimi test tekrar test yöntemidir. Bu 
yöntemde güvenirlik değeri düşükse zaman ve 
koşullara bağlı unsurların olumsuz yönde etkili ol-
duğu ifade edilir. Soru kökünde uygulama koşul-
larının değişmediği belirtildiğinden etkili olan en 
temel özelliğin ölçülen özelliğin zamanla değişimi 
olması beklenir. 

42. C Frekans ve puanlar incelendiğinde 1,1, 1,1,1,6,6,
6,6,8,8,8,8,8,8,13,13,16,16,16 veri sıralaması elde 
edilir. Aritmetik ortalama verilerin toplamı veri sa-
yısına bölündüğünde 151: 20=7,55 olarak bulu-
nur. 20 veri küçükten büyüğe dizildiğinde 10. ve 
11. Sayıların ortalaması bize medyanı (ortancayı) 
vermektedir.  Buna göre medyan 8’dir. En çok tek-
rar eden veri ise mod (tepedeğer) olarak adlandırı-
lır. Grubun tek modu vardır ve mod 8’dir. Aritmetik 
ortalamanın medyandan küçük olduğu görülmek-
tedir. Bu özellikteki dağılımlar sola çarpık, negatif 
kayışlıdır. Sola çarpık dağılımda testin çoğunluğa 
ortalamadan daha kolay geldiği yorumu yapılabilir. 

43. D Özge en düşük frekansta bulunduğuna göre al-
dığı ham puan 13’tür. Aritmetik ortalama 7, 55 
olarak hesaplandığından  ve standart sapma 5 
olarak verildiğinden z  ve t puanı dönüşümleri ya-
pılabilir:
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44. D Öğrencilere en zor gelen madde öğrencilerin en 
az sayıda doğru cevap verilebilen, en kolay gelen 
madde ise en çok sayıda doğru cevap verilebilen 
madde anlamına gelir.  İki tablo incelendiğinde 1. 
Maddeye doğru cevap verebilen kişi sayısı 5, 4. 
maddeye ise 12’dir.  Bunu hesaplamak için mad-
de sütunlarındaki doğru cevap verildiği anlamına 
gelen“1”leri toplarız.  4. Madde öğrencilere en ko-
lay, 1. Madde ise en zor gelen maddedir.  Alt ve 
üst gruba göre güçlük ve ayırt edicilikleri hesap-
larsak:
En kolay gelen 4. madde için: 
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En zor gelen 1. madde için:
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45. D 3. maddenin ayırt ediciliği yaklaşık 0,13 olduğun-
dan ayırt ediciliği çok zayıftır ve testten atılması 
uygundur. 4. Madde negatif ayırt edici olduğundan 
bilenle bilmeyeni ayırt edemez, testten çıkarılma-
lıdır. 1. Madde ayırt ediciliği 0,38 yani oldukça iyi 
olduğundan teste doğrudan alınabilir. Grubun dü-
şünme becerisine ilişkin yorum yapılamaz. Ayırt 
edicilik arttıkça test puanları ile madde puanları 
arasında pozitif korelasyon oluştuğundan en yük-
sek ayırt ediciliğe sahip 2. Madde için test puanı 
yüksek olanların maddeyi doğru yanıtladığı yoru-
mu yapılabilir.
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46. B Kontrol listesi iç içe geçen becerileri veya konu-
lara ilişkin çok sayıda kritik performansın ölçül-
mesine yarayan bir puanlama aracıdır. Bütüncül 
rubrikler ise puanlama zamanının az olduğu, öl-
çülmek istenen performansın parçalanamadığı ve 
toplam puan üzerinden değerlendirildiği durum-
larda kullanılır. Her iki ölçme aracı da yaş düzeyi 
küçük öğrenci gruplarında kullanılır. 

47. C Doğru yanlış testlerinin en önemli sınırlılığı şans 
başarısının yüksek olmasıdır. Şans başarısının 
azaltılması için birtakım önlemlere gidilmesi ge-
rekmektedir. Yanlış maddelerin yanlışlığının be-
lirlenmesi, öğrenci tarafından doğrusunun ifade 
edilmesinin istenmesi de şans başarısını düşür-
mek için alınabilecek önlemlerden biridir. 

48. D Öğrencileri matematiksel işlemleri yapamama-
sı nedeniyle ısı ve sıcaklık soruları çözememesi 
öğrencilerin yeterli hazır bulunuşluğa sahip olma-
masından kaynaklanmaktadır. Hazırbulunuşluk; 
bireyin zihinsel, sosyal ve bedensel olarak öğren-
meye hazır olmasıdır. Ancak öğrencilerin konu ile 
ilgili gerekli ön öğrenmeleri yeterli olmadığı için bi-
lişsel olarak öğrenmeye hazır değildir. 

49. B Gelişim sürecindeki olaylar belli bir sıra içinde 
düzenli bir şekilde olur. Bu nedenle neyin ne za-
man gerçekleşeceğini önceden tahmin etmek 
mümkündür. Paragrafta özel eğitim gerektiren 
durumların önceden tespitinin, birtakım güçlükle-
rin çıkacağının bilinmesine  ve gerekli önlemlerin 
alınmasına vurgu yapmaktadır.

50. E Aşırı düzenlilik, katı görüşlülük, inatçılık, dik kafa-
lılık  ve cimrilik fallik döneme takılma sonucu değil 
anal döneme saplanma sonucu oluşur. Katı, uz-
laşmasız bir tuvalet eğitiminin sonucu olarak orta-
ya çıkar.

 
51. E Bebeklerin doğumla birlikte bütün duyu organla-

rı aktiftir, fakat olgunlaşmaları farklı düzeydedir. 
Koklama ve tat alma; yeni doğan bebeğin en ge-
lişmiş duyularıdır. Dokunma duyusu; iyi gelişmiş 
olmasına rağmen en üst düzeyde değildir. İşitme; 
gelişmiş olmasına rağmen bir yetişkin düzeyine 
ulaşması 10 yaşını bulur.
Görme duyusu; yeni doğan bebeğin en zayıf du-
yusudur. Bir yetişkin düzeyinde görmesi 12 yaşı 
bulur.

52. B Canan Hanım’ın komşusu, Kohlberg’in ahlak geli-
şimi kuramına göre amaçsal ilişkiler evresinde yer 
almaktadır. Bu evredeki bireyler için doğru dav-
ranış ihtiyaçları karşılayan ve ödül getiren davra-
nıştır. Bu evredeki birey ne kadar alırsa o kadar 
verir. Davranışları karşılıklılık esasına dayanır. 
Komşusu da Canan Hanım’a yaptığı iyiliğe kar-
şılık beklemekte, bu durumdan fayda sağlamaya 
çalışmaktadır.

53. E Ahmet’in in araba gitmese de “gider gibi yapa-
rız” düşüncesi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı-
na sembolik oyun ile açıklanır. Sembolik oyun; 
çocuğun bir nesneyi amacının dışında kullanarak 
oyunlaştırmasıdır. Yani çocuk o anda ortamda var 
olmayan nesne-kişi yerine başka bir sembol kulla-
nır. İşlem öncesi çocuklar çoğu zaman“-mış gibi” 
yaparak oyun oynarlar.
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54. C Savunma Mekanizmaları Psikoanalitik kuramın 
psikolojiye en önemli katkısıdır. Savunma meka-
nizmaları egoyu korur. Savunma mekanizmaları 
bireyi kaygıdan uzaklaştırdığı için sağlıklı bir du-
rumdur. Bu nedenle farkında olmasa da her birey 
savunma mekanizmalarına başvurur. Çoğunluk-
la bilinç dışı süreçlerde gerçekleşir. Ancak aşırı 
kullanılması bireyi gerçeklerden uzaklaştır ve ruh 
sağlığı bozulur.

55. E Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, 
kendisinin gençlik yıllarındaki rol karmaşası ile 
açıklanabilir. Ergenlik insan hayatının en önemli 
dönemidir. Ergenlik döneminde “ben kimim soru-
su?” çok önemli hale gelir. Ayrıca ergen gelecekle 
ilgili kararlar alma baskısını yaşar ve bu dönemde 
birey çeşitli roller deneyerek kimliğini bulmaya ça-
lışır. Birey kendi başına başarılı bir şekilde kimlik 
kazanma sorununu çözerse, kendine güvenen bir 
kişi olur. Erikson’da üvey babasının ısrarları karşı-
sında kendi isteklerini bulma arayışına girmiştir. 

56. B Erikson askıya alınmış (moratoryum) kimlik sta-
tüsünü geliştirmiştir. Bu bireyler psikososyal kriz 
yaşanmaktadır, fakat çözüm bulunamamaktadır. 
Bu nedenle kararsızlık vardır. Bu bireyler verilme-
si gereken kararlar erteler ya da kısa vadeli plan-
lar ile zaman geçirilir. Dengesiz aile ilişkilerinin 
olduğu ailelerde yetişen bireylerde ortaya çıkar. 
Erikson da kimlik bunalımında kararsız kalmış ve 
Avrupa’yı amaçsızca dolaşarak karar verme süre-
cini askıya almıştır.

57. C Arda’nın, arkadaşını daha fazla ıslatanın daha 
çok ceza alması gerektiğini düşünmesi “ahlaki 
gerçeklik” döneminde olduğunu gösterilir. Piaget 
ahlaki gelişim dönemlerini bilişsel gelişime para-
lel ve hiyerarşik olarak oluşturmuştur. Bu nedenle  
birey bu dönemin özellikleri kazandıktan sonra di-
ğer döneme geçer.

58. B Neşe Öğretmen konu ile ilgili günlük yaşamdan ör-
nek vererek, sözel bir malzemenin öğrenilmesini 
kolaylaştıran anlamsal çağrışımdan yararlanma-
ya çalışmaktadır. Anlamsal çağrışım/çağrışımsal 
anlam; aralarında eşleştirme yapılmış iki öğeden 
birisi verildiğinde hemen diğerinin hatırlanması 
durumdur. Konu ile verilen örnekler, hikâyeler ve 
ayrıntılar konunun hatırlanmasını yani çağrışımı 
kolaylaştırır.

59. C Nöbetçi öğretmenin ayak seslerini duyan öğren-
cilerin yatma saatinin geldiğini düşünmesi olumlu 
habercilik ile açıklanır. Olumlu Habercilik/İleri Ko-
şullanma; koşullu uyarıcının kendinden sonra ko-
şulsuz uyarıcının geleceğini bildirmesidir. 
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60. A Yalçın’ın yaşadığı bu kaygının azalarak ortadan 
kalkması sönmeye örnektir. Sönme/Deneysel 
Çözülme; koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcı ol-
maksızın verilmesiyle koşullu tepkinin azalarak 
tamamen ortadan kalkmasıdır. Yalçın da kaygısı-
na rağmen maçlara gitmeye devam etmiş, ancak 
herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştır. Bu neden-
le kaygısı azalarak ortadan kalmış yani sönmüş-
tür.

61. D Ahmet ve arkadaşlarının bir daha bakkalın oldu-
ğu sokakta top oynamamaları, kaçınma davranışı 
açıklanabilir. Olumsuz bir durum ortaya çıkmadan 
önlem almak kaçınma koşullanmasıdır. Ahmet ve 
arkadaşları da olası yeni bir kazayı önlemek için 
tedbir almaktadır.

62. C Metin Bey’in, eşinin uçak  korkusunu yenmesine 
yardımcı olmak amacıyla yaptığı bu uygulama sis-
tematik duyarsızlaştırmadır. Kişinin korku nesne-
sine adım adım yaklaştırılması ve süreç sonunda 
korkusunun ortadan kaldırılması sistematik du-
yarsızlaştırma olarak tanımlanır. Metin Bey de eşi-
ni yavaş yavaş uçaklarla karşı karşıya getirerek 
bu korkusundan kurtarmıştır.

63. E Ablasının eve geç geldiğinde anne babasının sert 
tepkisine maruz kaldığına tanık olan Beste’nin  
eve zamanında gelmesi dolaylı cezanın bir sonu-
cudur. Sosyal öğrenme kuramına göre modelin 
olumsuz davranışının cezalandırılması, gözleye-
nin benzer davranışta bulunmasını engeller. 

64. A Ay’ın farklı şekillerde iken bile Ay olarak algılan-
ması algıda değişmezlik ile açıklanabilir. Algıda 
değişmezlik; bir objenin değişik koşullar altında 
aynı biçimde görülmesi ve algılanmasıdır.

65. C Kahvaltı yapmanın kendine şans getirdiğine ina-
nan Sıla’nın kahvaltı yapmadan evden çıkmaması 
batıl davranışa örnek verilebilir. Bir davranış ta-
mamen tesadüfü olarak pekiştirildiğinde yapılma 
olasılığı artar. Organizma yaptığı davranışla pe-
kiştireç arasında bir bağ kurarsa bir inanç gelişir. 
Organizma aynı problemle karşılaştığında bu dav-
ranışı tekrarlarsa batıl davranış ortaya çıkar. Sıla 
da tesadüfen gerçekleşen kahvaltı yapmadan ev-
den çıkması ile  yaşadığı olumsuzluklar  arasında 
bir bağlantı kurmuş benzer durumlarda bu davra-
nışı tekrarlamıştır.
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66. D Sosyal öğrenme kuramına göre, Demet’in başarı-
sız olmasının nedeni sembolleştirme kapasitesi-
nin düşük olmasıdır.
Bandura’ya göre insanlar tüm yaşamlarını zihin-
lerinde sembolleştirmektedir. Bu semboller sa-
yesinde geçmişlerini yanlarında taşırlar, geleceği 
test edebilirler. Yani; bu semboller gelecekte on-
lara rehberlik eder. Sembolleştirme kapasitesi 
yüksek olan bireyler dolaylı öğrenme konusunda 
daha başarılı olurlar. Şule’nin sembolleştirme ka-
pasitesi yüksek iken, Demet’in sembolleştirme ka-
pasitesi düşüktür. Yani izlediği davranışı aklında  
tutamamaktadır.

67. E İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre Taner Bey’in saygın-
lık ihtiyacının karşılanmaması istifasına neden ol-
muştur. Maslow’a göre sevgi ve ait olma ihtiyacı 
karşılanan bireyde takdir edilme, tanınma, statü 
ve başarı kazanma, saygı görme gibi ihtiyaçlar or-
taya çıkmaktadır. 

68. A Paragrafta sözü edilen bellek türü anısal/epizodik 
bellektir. Anısal bellek; kişisel bilgilerimizin bulun-
duğu bellek türüdür.

69. E Zihnimizin çevredeki uyarıcıları en yalın haliyle al-
gılaması Gestalt kuramına göre basitlik yasası ile 
açıklanabilir. Bu yasaya göre birey basit, düzenli 
bir şekilde organize edilmiş figürleri daha çabuk 
ve kolay algılama eğilimindedir.

70. B Matematik öğretmeni Hasan Bey, Toprak’ın öğren-
me düzeyindeki bireysel farklılığa vurgu yapmıştır. 
Dolayısıyla ailesinin Toprak’a dair beklentilerinde 
bu farklılığı göz ardı etmeden davranmamaları ge-
rektiğine işaret etmiştir.

71. D Okulların rehberlik ve psikolojik danışma servisle-
rinin öğrencilerin gelişim dönemlerini dikkate ala-
rak, onları güçlendirmeye dönük tüm çalışmaları 
geliştirici işlev kapsamında yer alır.
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72. A İlkokul döneminde sunulan rehberlik hizmetlerinin 
merkezinde müşavirlik ve grup rehberliği hizmet-
leri yer alır. Bu dönemde rehberlik hizmetlerinin 
merkezine aile alınarak, ebeveynlerle işbirliği üst 
düzeyde tutulur. Ve/fakat psikolojik danışma daha 
çok lise dönemindeki öğrencilere yönelik sunulan 
bir hizmet olduğundan henüz duygusal olgunluğa 
ulaşamamış ilkokul öğrencilerine bu hizmet çok 
fazla sunulmaz. 

73. C Mesleki süreçlere gelişim perspektifi ile bakma-
yan kuramsal yaklaşımlardan biri de özellik faktör 
kuramıdır. Bu bakış açısına göre hizmetler ihtiyaç 
halinde ve anlık olarak sunulmalıdır. Deniz Bey’in 
mesleki rehberlik çalışmalarını yalnızca 12. sınıf-
larla sınırlı tutmasının altında yatan bakış açısı da 
özellik faktör kuramının bakış açısıdır. 

74. E Bireyin akademik başarısını arttırmaya dönük su-
nulan tüm hizmetler eğitsel rehberlik kapsamın-
da yer alır. Sınav sisteminde yapılan değişikliklere 
dair bilgilendirme, düzenli çalışma, doğru not ala-
bilme ya da zamanı verimli kullanmaya dair bilgi-
lendirme faaliyetleri bu kapsamdadır. Fakat aile 
baskısı yüzünden sınav kaygısı yaşayan bir öğ-
renciye sunulması gereken hizmet kişisel-sosyal 
alanın içinde  yer alır. 

75. E Psikolojik danışmanın bulunmadığı bir okulda 
davranım bozukluğu şüphesi bulunan bir öğrenci-
ye sunulabilecek en doğru yardım öğrenciyi aile-
si ile birlikte bir sağlık kuruluşuna yönlendirmektir. 
Bir diğer güçlü seçenek gibi duran D seçeneği de 
hatalıdır. Çünkü; RAM’la yapılacak görüşmede de 
zaten öğrencinin ailesi ile birlikte hastaneye yön-
lendirilmesi önerilecektir. 

76. C Öncülde verilen maddeler incelendiğinde Donald 
E. Super’a atfedilerek yazılan “Yüceltme meka-
nizması mesleki tercihlerin oluşmasındaki temel 
mekanizmadır” iddiasının Sıgmund Freud’a ait ol-
duğu, diğer maddelerdeki eşleştirmelerinde doğ-
ru olduğu görülmektedir.

77. A Sınıfın lider ya da yalnız öğrencisinin belirlenme-
si için kullanılan tanıma tekniği sosyometridir. Bir 
öğrencinin tüm yönleriyle derinlemesine incelen-
mesi vaka incelemesidir. Bir öğrencinin çevresin-
de yer alan sosyal destek mekanizmalarını ortaya 
çıkarmak için uygulanan teknik sosyal atom ve ile-
tişim sorunlarından dolayı bir ebeveyne film ya da 
kitap önerisinde bulunulması bibliyoterapi tekniği 
kapsamında yer alır. 
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78. B Gözlem ve gözleme dayalı tekniklerin uygulan-
masında gözlem sonuçlarının geçerliliğini ve gü-
venilirliğini arttıracak bazı noktalara dikkat etmek 
gerekir. Bu noktalardan biri de gözlem sırasında 
bireyin belirli bir özelliğine değil, bir bütün olarak 
gözlenmesine dikkat edilmesidir. 

79. D Toplu dosyalar çeşitli tekniklerle öğrencilere ait 
toplanan verilerin sistemli bir şekilde kayıt altına 
alınmasıdır. Dört düzeyde yer alan bilgiler önem 
sırasına göre toplu dosyada yer alır. Dördüncü 
düzey öğrenciye ait gizli bilgileri içerir. Bu bilgiler 
kapsamında yer alan ve toplu dosyada yer alma-
ması gereken öğrencinin psikiyatrik muayene so-
nuçları sorunun doğru cevabıdır. 

80. E Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerleştirme 
süreçlerine ilişkin A, B, C ve D seçeneklerinde 
yer alan ifadeler doğru bilgiler içermektedir. Fa-
kat; yerleştirme kararına bireyin velisi karar tari-
hinden itibaren itiraz edebilir. Dolayısıyla öğrenci 
velisinden yerleştirme sürecine ilişkin itirazlarda 
70 iş günü şartı aranmaz. 

Çözüm Bitti.
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