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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Soru öncülü incelendiğinde Mehmet Öğretmen’in 
rulman tekniğini kullandığı söylenebilir. Rulman, 
sınıfta öğrencilerin iç içe iki çember oluşturmasıy-
la uygulanır. İç çemberdekiler dışa, dıştakilerin ise 
içe doğru otururlar. Her öğrenci diğer çemberde 
karşısında oturan kişiyle belirlenen konu hakkın-
daki görüşlerini 1-2 dakika boyunca tartışır. Ardın-
dan çemberler bir sıra yana kayar ve her öğrenci 
diğer çemberde karşısına yeni gelen kişiyle tar-
tışmaya devam eder. Bu işlem çemberler tam tur 
dönene kadar devam ettirilir. Rulman öğrencilerin 
iletişim becerilerinin gelişmesini, yeni görüş ve dü-
şüncelerin paylaşılmasını, zengin bir bakış açısı 
kazanılmasını sağlar.

2. C Ödev, öğretmenler tarafından öğrencilerin ders 
dışında kalan zamanlarda yapmaları için verilen; 
sonraki derslere hazırlık, derste öğrenilenleri pe-
kiştirme, tekrar, genişletme ve eksikleri tamam-
lama amacıyla kullanılan eğitsel çalışmalardır. 
Ödevler yazılı veya sözlü olacak şekilde verilebi-
lir. Ancak ödevler ceza vermek amacıyla kesinlikle 
verilmemelidir.

3. A Soru öncülü analiz edildiğinde İrem Öğretmen’in 
dersinde istasyon tekniğini kullandığı görülmek-
tedir. İstasyon tekniği, öğrencilerde başlanmış bir 
işi devam ettirme ve bir şeyler üretme becerileri-
ni geliştirmeyi sağlayan bir öğretim etkinliğidir. Bu 
teknikte öğrenci grupları eş zamanlı olarak ger-
çekleştirilen farklı etkinliklerde dönüşümlü şekilde 
çalışırlar. Çalışma sürecinde her grup geçtiği ma-
sadaki işi bozmadan kaldığı yerden devam ettirir. 
Etkinlik sonunda da gruplar tarafından oluşturulan 
ortak ürünler sergilenir.

4. A Soru öncülü incelendiğinde Nefise Hanım’ın ana-
loji (metafor-benzetme) tekniğinden faydalandığı 
söylenebilir. Analoji, öğrenciye yeni öğretilecek bil-
ginin eski bilgiye benzetilmesi yoluyla gerçekleşti-
rilir. Öğrenmelerin kalıcılığını sağlar.

5. B Soru öncülü incelendiğinde eğitim kurumunun 
ekiple öğretim yaklaşımını işe koştuğu söylenebi-
lir. Ekiple öğretim, öğretim sürecinde iki ya da daha 
fazla sayıda öğretmen ve uzmanın eş zamanlı bir 
şekilde iş birliği ile öğretim etkinlikleri planlaması, 
sunması ve değerlendirmesidir. Bu uygulama öğ-
rencilerin ihtiyaçlarına ve okulların imkânlarına uy-
gun çalışma düzenini kurmak üzere öğretmenlerin 
ve uzmanların kaynaklarını birleştirilmesini, ortak 
bir etkinlik yürütmesini sağlar.

6. C Soru öncülü incelendiğinde Hakan Öğretmen’in 
dikkate aldığı öğretim ilkesinin öğrenciye görelik 
olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin öğretim süre-
cini tasarlarken öğrencilerin özelliklerini dikkate 
almaları ve etkinlikleri bireysel farklara göre dü-
zenlemeleri gerekir. Burada öğrenci özellikleri ilgi, 
ihtiyaç, yetenek, yaş, cinsiyet, gelişim dönemi, ha-
zırbulunuşluk gibi birçok unsuru kapsamaktadır. 
Öğretimin öğrenci özelliklerine uygun hâle getiril-
mesi onun öğrenmeye katılımının artmasına ve 
kendisine uygun görevlerde başarı duygusunu tat-
masına ön koşul oluşturmaktadır.

7. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin etkin ka-
tılıma uygun bir faaliyet yürüttüğü söylenebilir. 
Öğrenme ortamında öğrencilerin çaba gösterme-
si ve enerjilerini öğrenme için harcaması oldukça 
önemlidir. Diğer bir deyişle öğrencilerin, öğrenme 
sürecine birden çok duyu organıyla katılması ve 
eylemde bulunması gerekir. Soru sormak, araş-
tırmak, deney, gezi, gözlem yapmak ve yaparak 
yaşayarak öğrenmek etkin katılım sağlandığının 
göstergelerindendir. Sonuç olarak öğrencilerinin 
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini isteyen bir 
öğretmen onların aktif olacakları süreçlerden ya-
rarlanmalıdır.

8. A Öncülde gerçekleştirilen uygulama kartopu tekni-
ğine örnek gösterilebilir. Bir tartışma tekniği olan 
kartopu uygulamasında öğrenciler belirlenen ko-
nuyu önce bireysel olarak düşünürler. Ardından 
konuyu kişi sayısı kademeli şekilde artan gruplar-
da sırasıyla tartışırlar. Burada her aşamada grup-
lar birleştirilerek kişi sayısı artırılır. Örneğin konu 
sırasıyla iki, dört, sekiz ve on altı kişilik gruplarda 
tartışılır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. A Öğrenciler problemin çözümüne ilişkin bilgi topla-
mada 5N1K tekniğini kullanabilir. Bu teknikte öğ-
renciler problem durumuna ilişkin “Ne, nerede, ne 
zaman, neden, nasıl ve kim” sorularını sorarak bil-
gi toplamaya çalışırlar.

10. C Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılmış 
ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki 
olaylara ya da durumlara öğrencilerin katılımı ile 
alternatif çözüm yolları aranarak gerçekleştirilir. 
Bu yöntem sınıf içinde öğrencilerin halihazırda var 
olan bilgilerini kullanmalarına imkân yaratan buluş 
yoluyla öğretime dayalı sınıf içinde gerçekleşen 
öğretim yoludur. Bu bilgiler ışığında soru öncülü 
analiz edildiğinde öğretmenin örnek olay yöntemi-
ni kullandığı söylenebilir.

11. E Soru öncülünde öğretmenin drama tekniğini uygu-
latarak öğrencilerde öncelikle somut yaşantı ka-
zandırmayı amaçladığı söylenebilir. Çünkü bu tarz 
etkinlikler öğrencilerin bilgilerini somutlaştırır, ya-
şantı zenginliği sağlar, gerçek yaşamla ilişkilendir-
me gerçekleştirir.

12. D Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve E’nin yanlış 
olduğu söylenebilir. “Öğrencilere, projelerinin han-
gi kriterlere göre değerlendirileceğini bilmeleri için 
değerlendirmede kullanılacak puanlama anahtarı 
önceden verilmelidir.” ifadesi proje tabanlı öğren-
me için doğru bir ifadedir.

13. E Soruda verilen kazanımın Bloom taksonomisine 
göre değerlendirme basamağında olduğu görül-
mektedir. Bu basamaktaki kazanımlar daha çok 
öğrencilerde eleştirel düşünme becerisine katkı 
getirmektedir.

14. C Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin beyin fırtı-
nası tekniğini uyguladığı görülmektedir. Bu tekniğin 
etkili olması için uygulama esnasında öğrencilerin 
rahat cevap verecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. 
Soruda sınıfta öğrencilerin tanımadıkları bir staj-
yer öğretmenin olduğu görülmektedir. Bu durumda 
öğrenciler yeterince rahat cevaplar veremeyecek 
ve fikir üretemeyecektir.

15. B Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin okulda öğ-
renme yaklaşımını kullandığı söylenebilir. Okulda 
öğrenmeye göre tüm bilgiler uygun bir zamanda, 
okulda öğrenilebilir. Kaliteli öğretim, yetenek, fır-
sat ve sebat önemli değişkenleridir. Bu yaklaşıma 
göre öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman ayarlanır, 
öğrencinin hazırbulunuşluk özellikleri dikkate alı-
nır, öğrencilerin gönüllü olarak harcadıkları zaman 
etkili olarak kullanılırsa amaçlanan öğrenme ürü-
nüne ulaşılır.

16. A Hem duyuşsal hem bilişsel hem de psikomotor 
alanları içeren etkinliklerle ilgili olarak, dramanın 
bu üçünü de içerdiği söylenebilir. Drama tekniği, 
bir olayı ya da durumu canlandırma esasına da-
yanır. Bu da psikomotor becerileri işe koşarak ger-
çekleştirilir. Öğrencilerin yaratıcılık, canlandırma, 
empati ve problem çözme becerilerine katkı getir-
mesi yönüyle de bilişsel ve duyuşsal alanları içerir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin görüş ge-
liştirme yöntemini kullanması daha uygun ola-
caktır. Görüş geliştirme tekniği özellikle eleştirel 
düşünmeyi, başkalarının görüşüne saygıyı, yeni fi-
kirlere açık olmayı ve kendi görüşlerini değiştirebil-
meyi öğretmek amacıyla kullanılır.

18. B Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin oluş-
turmacılık (yapılandırmacılık) yaklaşımını temel 
aldığı söylenebilir. öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 
dikkate alınarak etkin kılındıkları öğrenme süreçle-
rinde öğretmenin yönlendirmesiyle farklı deneyim-
ler içerisinde bilgiyi organize edip öznel sonuçlara 
ulaştıkları yaklaşımdır. Bu modelde öğrenciler sor-
gulayarak bilgiyi oluştururlar.

19. B Soru öncülünde öğretmenin argümantasyon tekni-
ğini kullandığı söylenebilir. Argümantasyon, prob-
lem çözme yönteminin içeriğinde yer almaktadır. 
Problem çözme sürecinde sonuç ve genelleme-
ler verilere dayalı olarak oluşturulduğundan veri 
toplamak önemlidir. Öğrencilerin ortaya atılan id-
diaların doğru ya da yanlışlığını ispat etmek için 
yürüttükleri sorgulama işlemi argümantasyondur.

20. C 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. Bu görselde öğrenci doğru 
kavram ve özellik eşleştirmesinin yapıldığı kutucu-
ğa “X” işaretini koyar. Böylece konu ile ilgili bilgi 
düzeyi açığa çıkmış olur.

21. A Program geliştirmeciler program değerlendirmeye 
göre işlemler gerçekleştirmiştir. Program geliştir-
me canlı, dirik ve operasyonel bir süreçtir. 

22. E Üst bilişsel bilgi ise bireyin kendi öğrenme süre-
cinin farkında olup öğretim yolunu düzenlemesini 
sağlayan bilgi türüdür. Soruda da Zehra kendi öğ-
renme yolunu belirlemiştir.

23. D Öncülde verilen bilgilerde öğrencilerin öğretmen-
lerin kendilerine karşı gösterdikleri davranışlar 
doğrultusunda derse karşı olumlu ya da olum-
suz tutum sergileyebildiklerinden ve bu durumun 
onların başarı veya başarısızlıklarına neden ola-
bildiğinden bahsedilmektedir. Bu bilgiler doğrul-
tusunda öğrencilerin başarılarının programda yer 
almayan ve yazılı çizili olamayan örtük program-
lardan etkilendiği görülmektedir.  Örtük program, 
resmî programda belirtilmeyen okul ve sınıf ça-
tısı altındaki yazılı olmayan uygulamaları kapsa-
maktadır. Bu bağlamda örtük programın, planlı ve 
programlı süreçler dışında kalan öğretmen ve öğ-
renci faaliyetlerinden kaynaklanan informal süreç-
ler olduğu söylenebilir. Bu bağlamda söz konusu 
informal süreçlerin bireylerin bir takım olumlu sos-
yal özellik kazanmalarının yanında bazı olumsuz 
duyuşsal özellikler kazanmalarına da neden oldu-
ğu söylenebilir.

24. D Geliştirilen programlarda öğrencilere iyi, doğru ve 
güzel gibi değerlerin öğretilmesinin önemsendiği 
ve bu şekilde sosyal hayatta ortaya çıkan birçok 
olumsuz durumun önlenmeye çalışıldığı görül-
mektedir. Bu amaç doğrultusunda programlara 
değer ve ahlak öğretimini ön plana alan kazanım 
ifadelerinin ilave edildiğinden bahsedilmektedir. 
Bu doğrultuda söz konusu programların düzen-
lenmesi sürecinde bu görüşlerin önemini vurgu-
layan program geliştirme uzmanlarının eğitimin 
sosyal temelini dikkate aldıkları söylenebilir. Sos-
yal temel, toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak 
programların bireyin sosyal gelişimini ve topluma 
uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmasını ifa-
de eder.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. C Öğretmenin öğrencilerinde kazandırmak istediği 
beceriler doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinlik-
te onların diğer derslerde edindikleri bilgilerle bağ 
kurmalarını ve bu bilgileri içselleştirmelerine yö-
nelik olarak içeriği düzenlediği görülmektedir. Bu 
doğrultuda söz konusu öğretmenin süreçte disip-
linler arası içerik düzenleme yaklaşımından yarar-
landığı söylenebilir. Disiplinler arası yaklaşımda 
farklı disiplinlerin yani derslerin aynı konu etra-
fında ilişkilendirilerek düzenlenmesi söz konusu-
dur. Disiplinler arası yaklaşım, insanların genelde 
olay ve olguları toplu görüp algıladıkları üzerinde 
durmakta ve bu bütünlüğün farklı dersler arasın-
da kurulan ilişkiyle olabileceğini vurgulamakta-
dır. Öğretmende süreçte gerçekleştirdiği etkinlikle 
kullandığı hikaye kapsamında öğrencilerin fark-
lı derslerle ilişkilendirmeler yapmalarını sağladığı 
görülmektedir.

26. B Soru öncülü incelendiğinde yapılan araştırmaların 
öğrenci gelişim özellikleriyle daha çok ilgili olduğu 
söylenebilir. Öğrenci gelişim özellikleri, onların bi-
reysel farklılıklarıyla ilgilidir.

27. E Soruda arttırılmış gerçeklikten bahsedilmektedir. 
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel or-
tamı, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal 
girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak 
hissedip yaşamamızı sağlayan bir kavramdır.

28. B Soru öncülü analiz edildiğinde KPSS kursunun 
uzaktan eğitim modelini uyguladığı söylenebilir. 
Uzaktan eğitim, öğretmen ile öğrencinin birbirle-
rinden farklı mekanlarda olmalarına karşın eş za-
manlı ya da ayrı zamanlı olarak (senkron veya 
asenkron) belirli bir öğretim aracıyla iletişim kur-
dukları eğitim biçimidir.

29. B Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğrenme ile 
elektronik ya da uzaktan eğitim kapsamındaki öğ-
renmeleri bütünleştirmeyi sağlayan, sınıf içi öğ-
renme faaliyetlerinin teknolojik araçlar aracılığıyla 
çevirim içi öğrenme süreçleriyle sentezlenmesini 
sağlayan yaklaşımdır.

30. C 

 
Dale’in yaşantı konisi incelendiğinde hem göze 
hem kulağa hitap eden yaşantının televizyonla 
edinilen yaşantı olduğu görülmektedir.

31. B Öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi sağlamak için 
sınıflarda planladıkları faaliyetleri sınıf yönetimi il-
kelerini dikkate alarak ve etkili iletişim becerilerini 
işe koşarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu 
doğrultuda soru öncülü incelendiğinde söz konusu 
öğretmenin bir problem durumuyla karşılaştığı gö-
rülmektedir. Öğretmenin bu durumda sınıf yöne-
timi ilkeleri kapsamında öncelikli olarak yapması 
gereken problemi tanımlamaktır ve bunu yaparken 
de ilgili öğrenciyle etkili bir iletişim kurabilmek için 
suçlayıcı, ön yargılı, öğüt verici ifadeleri kullanma-
ması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında seçenek-
ler incelendiğinde öğretmenin B seçeneğinde yer 
alan ifadeyi kullanarak öğrencisine yaklaşması 
daha uygun olacaktır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

32. E Sınıf yönetimi, öğrencilerin öğrenme çıktılarına 
ulaşmalarını sağlayacak bir sınıf ortamının oluştu-
rulmasını amaç edinir. Öğrencilerin öğrenmeleri-
ni kolaylaştırmak için fiziki ortamın düzenlenmesi, 
programların uygulanabileceği sınıf ortamının oluş-
turulması, sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi, zama-
nın etkili kullanılması bu kapsamdadır. Diğer bir 
deyişle sınıf yönetimi; eğitim programı, etkinlikler; 
öğretim stratejisi, yöntemi ya da tekniği; zaman, 
mekân, teknoloji, öğretmen-öğrenci veya öğrenci-
öğrenci arasında eş güdüm sağlayarak, öğrenme-
ye elverişli bir ortam ile düzenin sağlanması ve bu 
düzenin sürdürülmesidir. Böylelikle öğrenme – öğ-
retme sürecinin etkili ve verimli hâle getirilmesi için 
gerekli öğretim ikliminin oluşturulması sağlanır.

33. A Öncülde öğrencilerin öğrenme sürecine güdü-
lenmelerinde öğrencinin amaca ulaşma bek-
lentisinin, amacın onun için değerinin ve onun 
yapılacak işe yönelik tepkisinin etkililiğinden bah-
sedilmektedir. Öğrenciler sadece dışsal uyarıcı-
lardan etkilenmezler. Onların öğrenme sürecine 
yönlendirilmelerinde çevresel etkenler kadar, öz 
yeterlik, bağımlılık, başarı gibi özelliklerde etkili-
dir. Bu bağlamda davranışların çevresel ve kişi-
sel özelliklerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. 
Etkili bir sınıf yönetimi sağlanabilmesi de öğren-
cilerin bu davranışlarını öğrenme amacı doğrul-
tusunda gerçekleştirmeleriyle mümkünüdür. Bu 
nedenle etkili bir sınıf yönetimi için gerçekleştiri-
lecek etkinliklerin öğrencilerin öz yeterlik algılarına 
uygun şekilde belirlenmesi gerektiği söylenebilir. 
Öz yeterlik, yapabilip yapamayacağından bağım-
sız olarak kişinin bir şeyi yapabileceği konusunda-
ki inancıdır. Zaten soru öncülünde de öğrencilerin 
öğrenme sürecine güdülenmelerinde onların ama-
ca ulaşma beklentilerinin ve amacın birey için 
öneminden etkilendiğinden bahsedilmektedir. Bu 
doğrultuda öğrencilerin öz yeterlik algılarına uy-
gun olarak öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilme-
si onların sürece güdülenmelerini dolayısıyla da 
enerji ve faaliyetlerini eğitsel amaçlara yönlendir-
melerini sağlar. Bu durumda etkili bir sınıf yöneti-
minin sağlanmasına doğrudan hizmet eder.

34. A Öğretmen öğrencilerine zorbalık kavramında bah-
setmiş ve onların bu kapsama girebilecek davra-
nışlarının olup olmadığını göden geçirmelerini ve 
varsa bu davranışlarını değiştirmelerini istemiştir. 
Öğretmenin öğrencilerinin gerçekleştirebilecekle-
ri zorbalık davranışlarını önlemede etkili bir uygu-
lama gerçekleştirebilmesi için tutum ve davranış 
tutarlılığını dikkate alması yani söyledikleri doğrul-
tusunda davranışlar sergilemelidir. Bu bağlamda 
seçenekler incelendiğinde söz konusu öğretmenin 
A seçeneğinde yer alan davranışı sergilediği tak-
tirde tutum ve davranışları arasında bir tutarsız-
lık sergileyeceği söylenebilir. Çünkü öğretmenin 
arkadaşına olumsuz davranış sergileyen bir öğ-
renciye o arkadaşının aynı davranışla karşılık ver-
mesini istemesi de zorbalık kapsamında yer alan 
bir uygulamadır.

35. C Yeterli düzeyde güdülenmiş öğrencilerin bulundu-
ğu bir sınıfta bu öğrenciler öğrenme faaliyetlerinde 
kendilerini yönetebilir ve uygun işlemlerde bilgiyi 
edinebilirler. Bu da onların öz denetime sahip ol-
duğunu gösteren bir durumdur.

36. B II. öncül “her doğru cevap 2 puandır” ifadesi ölçme 
kuralını örnekler.
III. öncül “50 sorudan 40 soruyu doğru yapan ba-
şarılı olur” ifadesi mutlak ölçüttür ve bireyler birbi-
rinden bağımsızdır. Yani birbirlerinin etkilemezler.
IV. öncül. “Ayşe sınavda 38 soruyu doğru cevap-
ladı” ifadesinde “0” gerçek yokluğu ifade ettiği için 
eşit oranlı ölçek olur.
V. öncül “Ayşe’ye 4 puan fazla vererek yeterli pua-
nı almasını sağladı” ifadesinde sistematik hata ya-
pılmıştır. Bu hata güvenirliği değil, geçerliği etkiler.
VI. öncül “Ayşe şirkette işe girdi” ifadesi değerlen-
dirmedir. Kavramlar arasında en kapsamlıdır.

37. C I. öncül yıllık yağış miktarı eşit oranlı ölçektir. Eşit 
oranlı ölçekte (+, –, x, +) yapılır. Doğru olur.
II. öncül yetiştirilen ürünler Türkiye’de en fazla çay 
ve en fazla fındık ifadesi sıralama ölçeği olur. Doğ-
ru olur.
III. öncül yıllık ortalama sıcaklık eşit aralıklı ölçek-
tir. Eşit aralıklı ölçekte (+, –) yapılır. Doğru olur.
IV. öncül nüfus sayımında tespit edilen kişi sayısı 
“0” gerçek yokluğu ifade ettiği için eşit oranlı ölçek 
olur. Yanlıştır.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

38. D Öğretmen öğrencilerin eksik hedeflerini dikkate al-
dığı için mutlak ölçüt kullanır. Çoktan seçmeli test 
ile tespit ettiği için dolaylı ölçme yapılır. Buna bağ-
lı ek öğretim yaptığı için biçimlendirme ve yetiş-
tirmeye yönelik değerlendirme olur. Yalnız vize 
düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeye ör-
nektir.

39. D Öğretmenin hedef sayısını düşürüp, sınav yapma-
sı soru sayısını azalttığı için kapsam geçerliğini 
düşürür Ama az soru sormak az zaman, az emek, 
az maliyet olduğu için kullanışlığı artırır.

40. B Korelasyon düşük ise güvenirlik artırma yöntem-
leriyle korelasyon yükseltilebilir. I. öncül ayırtedici 
sorular eklemek güvenirliği artırır. II. öncül objek-
tifliği sağlar. III. öncül ortamdan kaynaklı hatalar 
azaltıldığı için güvenirlik artar. IV. öncül testin tek-
rar uygulanması güvenirlik artırma yöntemi değil-
dir.

41. C Öğretmenin doğru - yanlış sınavını yapma kara-
rı üst düzey davranışlardan soru soramayacağı-
nı gösterir. Bu durumda hedef eksik kalacağı için 
kapsam geçerliği düşer. Okumak ve puanlamak 
için zamanı olmadığından bu tercihi yapması doğ-
ru - yanlış sınavının daha kullanışlı olduğunu gös-
terir.

42. B Verilen şubelerdeki standart sapma değerlerine 
bakıldığında en düşük sapma 5A şubesindedir. Bu 
durumda 5A diğerlerinden daha homojendir.
Puan aralığı ranj demektir.
5A’nın ranjı 80 – 10 = 70
5B’nin ranjı 77 – 5 = 72
5C’nin ranjı 60 – 7 = 53
5C’nin ranjı daha dardır doğru cevap olur.
Başarı sıralaması yorumunda aritmetik ortalama-
ya bakılır. Sıralama 5A, 5B, 5C şeklindedir.
Sola çarpık yorumu yapabilmek için medyan ve 
mod bilgisi gerekir.
Soru sayısı bilgisi olmadığı için bütün soruları ya-
pan öğrenciye ulaşılamaz.

43. E Ham puan / T puan dağılımı çizilirse

54 56 62 74 78

20 25 40 70 8030 50 60

%34
%34

%13,5

Ham puan

T. puanı

Nilda Hasan Ayşe Murat Mert

Standart Sapma 78 – 74 = 4 I. öncül doğru
Ayşe ile Murat arasında %34 + %34 + %13,5 = 
%81,5 II. öncül doğru
Soru sayısı belli olmadığı için Mert’in soru sayısı 
bilinemez.
T puanı 60 olan öğrenci 74 – 4 = 70 alır. 
IV öncül doğru olur.

44. C 7A şubesinde tam öğrenme modeli uygulanıyorsa 
sola çarpık dağılım olmalı, 7B şubesinde bilen ile 
bilmeyen ayırt edilmek isteniyorsa ters simetri da-
ğılım eğrisi olmalı.

45. E Verilen öncül bilgileri tanılayıcı dallanmış ağaca 
aittir.
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46. B Öğrencilerin bilinmeyen yönlerinin tespit edilmesi 
edilip ailelerinin bilgilendirilmesi, gelişiminin süreç 
içinde adım adım incelenmesi, hem sürecin hem 
ürünün birlikte değerlendirilmesi, sorumluluk ka-
zanmalarının sağlanması portfolyo değerlendir-
meyi örnekler.

47. E Çoktan seçmeli sınav puanlaması objektif oldu-
ğu için tercih edilir. Çoktan seçmeli de fazla soru 
sorulabilir kapsam geçerliği yüksektir. Bu yüzden 
tercih edilebilir. Puanlaması az zamandır, kulla-
nışlıdır. Yazı güzelliği, sayfa düzeni gibi durum-
lar yani sistematik hata yaptırmaz. Bu da geçerliği 
yükseltir. Bu yüzden tercih edilebilir. Ama çoktan 
seçmeli ile sentez gibi üst düzey hedefler ölçüle-
mez. Bu tercih sebebi değildir.

48. D Tüm gelişim alanları (fiziksel, bilişsel, psikososyal) 
birbiriyle etkileşim halindedir. Bir gelişim alanının 
hızlandığı dönemlerde, başka bir gelişim alanı ya-
vaşlayabilir. Paragrafta ergenliğe giren çocuklarda 
fiziksel gelişimi hızlanırken bilişsel gelişiminin ak-
sadığı vurgu yapılmaktadır.

49. A Bireyin içinde yaşadığı zaman dilimini ve bu za-
man diliminde gerçekleşen önemli olaylar, bireyin 
gelişimi üzerindeki etkilidir. Bu durum gelişim psi-
kolojisinde tarihsel zaman olarak ifade edilir. Bu-
günün çocuklarının da anne babalarının oynadığı 
oyunların  ve yaşam tarzlarının anne ve babaların-
dan farklı olması yaşadıkları zamanın bir sonucu-
dur.

50. C Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre bu durum 
Diyar Hanım’ın kızının kişi sürekliliğinini kazan-
mamış olması ile açıklanabilir. Kişilerin sürekliliği; 
çocuğun, dış görünümdeki değişiklik ya da ben-
zerlikleri ne olursa olsun kişileri ayırt edebilmesi-
dir. Ancak Diyar Hanım’ın kızı annesini kostümlü 
ve makyajlı tanıyamamıştır.

51. E Chomsky insanın dil öğrenmeye yatkın bir aygıt/
mekanizma/program ile doğduğunu söyler. Bu 
yaklaşımı destekleyen iki temel bulgu vardır: Bi-
rincisi, çocukların dil gelişimi seyri ve bu seyirde 
olup biten temel değişimler bütün dil ve kültürlerde 
paralellik göstermesi. İkincisi, çocuklar yapılandı-
rılmış bir dile yeteri kadar maruz kalmadıklarında 
dahi belli bir düzeyde dil edinmeleridir.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

52. D Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına göre Bur-
cu latent dönemdedir. Latent dönemde çocuklar 
cinsiyet rol kimliğine güçlü bir ilgi duymaya başlar-
lar. Bu kez kendini aynı cins ebeveynle özdeşleş-
tirir ve bu ebeveyni model alarak cinsiyet rollerini 
sergilemeye başlar. Burcu da annesini model al-
makta annesinin dışarıda olduğu zamanlarda takı-
larını takıp, parfümlerini sürmektedir.

53. B Elif bebeğin annesinin yaptığına benzer hareket-
ler yapması ertelenmiş taklit olarak adlandırılır. 
Ertelenmiş taklit; çocuğun önceden gördüğü bir 
davranışı aradan bir süre geçtikten sonra tekrar 
etmesidir. 

54. B Ahmet askıya alınmış (moratoryum) kimlik statü-
sünü geliştirmiştir. Bu bireylerde psikososyal kriz 
yaşanmaktadır, fakat çözüm bulunamamaktadır. 
Bu nedenle kararsızlık vardır. Bu bireyler verilmesi 
gereken kararlar erteler ya da kısa vadeli planlar 
ile zaman geçirilir. Dengesiz aile ilişkilerinin oldu-
ğu ailelerde yetişen bireylerde ortaya çıkar. Ahmet 
de kimlik bunalımında kararsız kalmış ve geçici bir 
işe girerek karar verme sürecini askıya almıştır.

55. B Psikososyal gelişim kuramına göre, Hilal Hanım’ın 
psikolojik durumu umutsuzluk ile açıklanabilir. Hi-
lal Hanım benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 
dönemindedir ve yaşamını gözden geçirme ihtiya-
cı duyar. Bu dönem üretken bir yaşamın doyumu 
ile boş geçen yılların umutsuzluğu arasındaki ça-
tışmadır. Kişi yaşamının yaşamaya değer olduğu 
kanaatine varırsa benlik bütünlüğüne ulaşır. Böy-
le kimseler güvenli, mutlu uyumlu, aranan, sevi-
len ve sayılan kimselerdir. Aksi halde pişmanlık ve 
üzüntü duyarsa mutsuzluğa ve ölüm korkusuna 
kapılır. Böyle kimseler ise umutsuz, uyumsuz, aksi 
ve hırçın bir insan görünümündedir. Hilal Hanım 
da mesleğini yapamadığı ve sosyal hayatı yaşa-
yamadığı için, yaşamında pişmanlık duymaktadır. 
Bu nedenle hırçın ve huysuzdur.

56. D Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre, Pınar 
Hanım’ın amiri kanun düzen evresindedir. Bu ev-
rede birey için doğru davranış, sosyal düzene uy-
gun olarak kişinin görevlerini yerine getirmesi, 
kanunlara ve kurallara kayıtsız şartsız uyulması-
dır. Bu amir de zor durumda ve kızı hasta olduğu 
için endişeli olan çalışanın karşısında bile kuralları 
esnetmemekte, kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak-
tadır.

57. E Kerem bebek anneden ayrıldığında çok telaşla-
nır, ancak annenin dönüşü onu rahatlatmaz. Ke-
rem güvensiz-dirençli bağlanma biçimine sahiptir. 
Anne ile arasındaki bağ ne tam anlamı ile kurul-
muş ne de tam anlamı ile kopmuştur. Çocuğun 
tavrının nedeni, annenin çocuğa tutarsız davranış-
larından kaynaklanmaktadır. Ancak Kerem bebek 
hem kendisine hem de dış dünyaya güvenmek-
tedir denilemez. Bu durum güvenli bağlanan, ih-
tiyaçları her zaman tutarlı bir şekilde karşılanan 
bebeklerde görülür. 
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58. C Melek öğretmenin öğrencilere yazılı kâğıtların gös-
termekteki amacı öğrencilere öğrenip öğrenmeleri 
hakkında bilgi vermek yani dönüt sağlamaktır. 

59. E Bu açıklama, öğrenmeyle ilgili genel uyarılmışlık 
haline vurgu yapmaktadır. Genel uyarılmışlık hali; 
bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesi-
dir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için bireyin genel 
uyarılmışlığının orta(normal) düzeyde uyarılması 
gerekir. Orta düzeyde genel uyarılmışlık için, bire-
yin masa başında iyi aydınlanmış, iyi havalandırıl-
mış bir ortamda fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmış 
ve sağlıklı olarak çalışması gerekir. 

60. D Örnekte yer alan hastane koşullu uyarıcı, hastane-
lere gidince rahatsızlık duyma ise ise koşullu tep-
kidir. Koşullu Uyarıcı; organizma için başlangıçta 
hiçbir şey ifade etmeyen uyarıcının koşulsuz bir 
uyarıcı ile eşleştirildikten sonra koşulsuz uyarıcı-
nın organizmada meydana getirdiği doğal ve oto-
matik tepkiyi tek başına verildiğinde de meydana 
getiren uyarıcıdır. Hastanelerde Meryem Hanım’ın 
yaşadığı acı ile eşleşerek tek başına rahatsızlık 
verme özelliği kazanmıştır. Koşulsuz/Doğal tep-
ki ise koşulsuz uyarıcının organizmada meydana 
getirdiği doğal ve otomatik tepkidir. Koşulsuz tepki 
öğrenilmemiştir. Geçirilen kaza ya da ameliyatlar 
sonrası yaşanan fiziksel acılar doğal ve otomatik 
bir tepkidir. 

61. D “Aç koyma hırsız çok söyleme arsız edersin.” Ata-
sözü öğrenme psikolojisindeki duyarsızlaşma 
açıklanırken kullanılabilir. Duyarsızlaşma; kişinin 
yaşantısı ve mesleği gereği çok rahatsız edici du-
rumlara karşı verdiği tepkinin şiddetinin azalması-
dır. İnsanlarında sık sık olumsuz sözler duymaları 
sonucunda verdikleri tepkiler azalır. Duyarsızlaş-
ma psikolojik ve öğrenilmiş bir durumdur.

62. A TV kanalı ana haberlerin izlenmesini sağlamak 
için, davranış biçimlendirme yöntemlerinden zıt 
tepki yöntemini kullanmıştır. Zıt tepki yöntemi; 
organizmaya istenen ve istenmeyen uyarıcı bir 
arada verilerek istenmeyen tepkinin ortadan kal-
dırılmasıdır. TV kanalının yöneticileri de seyirciye 
sevmediği uyarıcı (haberler) ve sevdiği uyarıcıyı 
(çok tanınmış ve sevilen bir gazeteciyi) bir arada 
sunarak izlenme oranlarını artırmıştır.

63. B Ayşe Hanım’ın bu davranışı, Thorndike’ın öğren-
me ve eğitimle ilgili görüşlerinden sonuç-etki ka-
nunu ile açıklanabilir. Buna göre uyarıcı ve tepki 
bitişikliğinin güçlenmesi için tekrar yeterli değildir.
Tepkinin sonuçları da önemlidir. Organizma dav-
ranışı sonucunda hoşa giden bir uyarıcı almışsa 
davranış sıklığı artar. Oysa cezanın davranış üze-
rinde pekiştirme kadar etkisi yoktur. Ayşe Hanım 
da pastanedeki kurabiyelerin lezzetinden haz aldı-
ğı için davranışı tekrarlamıştır.
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64. B Sosyal öğrenme kuramına göre, Ahmet Bey’in se-
yahatlerinin bu kadar verimli geçmesinin nedeni 
Ahmet Bey’de öz düzenleme kapasitesinin yüksek 
olmasından kaynaklanır. Öz düzenleme kapasite-
si; kişinin kendi davranışlarını kontrol edebilmesi, 
onlara yön verebilmesidir. Ahmet Bey de davra-
nışlarını kontrol etmekte ve seyahatlerle ilgili yap-
tığı planlamalara uymaktadır.

65. C Tuğçe hanımın her gün yarışma programını izle-
mesi sosyal öğrenme kuramına göre içsel pekiş-
tirmenin bir sonucudur. İçsel pekiştirme bireyin 
dışarıdan gelen ödüle ya da cezaya aldırmadan 
başarıya ulaştığında kendi kendini pekiştirmesidir. 
Tuğçe Hanım da başkalarının olumsuz yorumları-
na rağmen, kendi kendini pekiştirmiştir.

66. D İnsancıl yaklaşımı benimsemiş bir öğretmen; öğ-
rencilerinin bireysel farklarını göz önünde bulun-
durarak derslerini planlar. Sınıf içinde samimi ve 
demokratik bir öğrenme ortamı oluşturur. Öğren-
cilerine karşı doğal, saygılı ve sevecen davranır. 
Öğrenci başarısızlıklarının nedenlerini bularak 
çözüm yolları ortaya koyar. Ancak öğrenciler de 
davranış değişikliği sağlamak için ödül ve cezaya 
başvurmaz bu davranışçı yaklaşımları benimse-
miş bir öğretmenin sergileyeceği tavırdır. 

67. E Fatih Bey’in bu davranışı değişken aralıklı pekiş-
tirmeye örnek verilebilir. Değişken aralıklı tarife-
de pekiştirecin ne zaman verileceği organizma 
tarafından bilinmez. Öğrencilerde ödev kontrolü-
nün ne zaman yapılacağını bilmemektedir. Fatih 
Bey’in ödev yapan öğrencilere 100 puan verme-
si ise olumlu pekiştirme ile açıklanabilir. Olumlu 
pekiştirme; organizmanın davranışının ardından 
olumlu pekiştireç almasıyla davranışını sürdürme-
sidir. Ödevlerini yapan ve 100 puan alan öğrenci-
ler de aldıkları pekiştireçten dolayı ödev yapmaya 
devam edeceklerdir.

68. B Özgür’ün, kullandığı bellek destekleme yöntemi 
zincirlemedir. Zincirleme; yeni öğrenilen, hatır-
lanması gereken kavramlarla ilginç bir hikâyenin 
oluşturmasıdır. Hikâyenin mantıklı olması beklen-
mez. Hatta hikâye ne kadar mantıksız ise o kadar 
kalıcıdır.

69. D Funda Hanım’a sigara içtiği ortamların ve siga-
ra ile tükettiği içeceklerin sigarayı çağrıştırması, 
Gestalt kuramına göre yakınlık yasasına örnek 
verilebilir. Yakınlık yasasına göre; organizma bir 
alandaki öğeleri, nesneleri fiziksel yakınlıklarına 
göre gruplandırma eğilimindedir. Kısaca, yakın 
uyarıcılar birlikte algılanır. Funda Hanım da sigara 
ile ilişkilendirdiği, sigarayı çağrıştıran her durum-
dan kaçınmaktadır.
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70. D Öncüle dikkat edildiğinde Cemal’in ve arkadaşları-
nın zorbalık içeren kimi davranışlara maruz kaldığı 
görülmektedir. Bu ve benzer durumlarda okul psi-
kolojik danışmanlarının öncelikli olarak zorbalığın 
ne olduğu ve zorbalık içeren davranışlarla başa 
çıkma becerilerini geliştirmeye dönük grup rehber-
lik çalışmalarının yapılması gerekir.

71. C Sosyometri tekniğinin uygulanmasında dikkat edil-
mesi gereken temel ilkelerden biri de uygulama 
yapılacak grubun birbirini tanıma ilkesidir. Okulun 
açıldığı ilk ay ve henüz yeni yeni birbirini tanımaya 
başlayan bir öğrenci grubunun sınırlı bilgileri üze-
rinden oluşturulacak yeni grupların dağılması ka-
çınılmazdır. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan 
ilkenin açık şekilde ihlal edildiği görülmektedir.

72. A Gözlem tekniği; uygulayıcının duyu organları-
nı kullanarak bilgi edindiği tekniktir. Gözlem tek-
niğinin geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmak için 
belirli unsurlara dikkat etmek gerekir. Bu unsurlar-
dan biri de elde ettiği bulgunun rastlantısal olma 
özelliğini ortadan kaldırması ve tarafsızlığı güçlen-
direcek olan; daha fazla gözlemci ve daha fazla 
gözlemi içeren A seçeneğinde yer alan ifadedir.

73. E Herhangi bir sorun yaşadığı düşünülen öğrencile-
rin sorunlarını anlamaya dönük uygulanabilecek 
ilk teknik görüşme tekniğidir. Görüşme tekniği iki 
veya daha fazla kişi arasındaki sözel ya da sözle 
olmayan etkileşimin merkezde olduğu bir tekniktir. 
Cengiz’e herhangi bir yardımın sunulabilmesi için 
de öncelikli olarak bu tekniğin uygulanması yerin-
de olur.

74. D Öncüle dikkat edildiğinde ders saatlerinin uzun ol-
masından dolayı öğrencilerin sıkıldıkları ve bunun 
sonucunda bazı olumsuz olayların okul ortamın-
da geliştiği görülmektedir. Deniz Bey’in bu duruma 
dair tespiti içeren rapor doğrultusunda ise öğretim-
de yeni bir planlamanın yapıldığı yani rehberlik-
ten elde edilen bilgilerin öğretimin planlanmasında 
kullanıldığı görülmüştür. Bu kullanım rehberliğin 
önleyici işlevine yöneliktir.

75. B Problem alanlarına göre rehberlik türlerinden biri 
olan mesleki rehberlik, bireylerin öncelikle kendile-
rini tanımalarını, kendi özelliklerine uygun meslek-
leri tercih edebilmeleri, tercih ettikleri mesleklere 
hazırlanabilmeleri ve mesleki yönden gelişmelerini 
sağlamaya dönük bir yardım hizmetidir. Dolayısıy-
la B seçeneği mesleki rehberlik çalışmalarının ön-
celikli hedefidir.
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

76. A Numaralandırılmış şekilde verilen ifadeler sıra-
sıyla değerlendirildiğinde; I numaralı ifade kişinin 
yapacağı bir işe dair kendine duydu güveni ifa-
de eden “yetkinlik beklentisi” olgusuna dönüktür. 
II numaralı ifade; yapılan herhangi bir işe dönük 
hoşlanma ya da hoşlanmamayı içeren “ilgi” olgu-
suyla ilişkilidir. III numaralı ifade ise bireyin seçtiği 
meslekten elde etmeyi düşündüğü statüyü içeren 
“değer” olgusuyla ilişkilidir. Dolayısıyla doğru sıra-
lama A seçeneğinde verilmiştir.

77. C Holland’ın tipoloji kuramında yer alan geleneksel 
tipler büro ve hesaplama işlerini yapmaktan büyük 
keyif alırlar. Dürüst, sebatkar ve kurallara uymayı 
seven bu tiplerin sıklıkla tercih ettiği meslekler ise; 
büro yönetimi, sekreterlik, kütüphanecilik ve mu-
hasebe işleridir.

78. C Ben dili, bireyin yaşananlardan nasıl etkilendiği-
ni ifade ettiği, karşıdaki bireyden söz ederek de-
ğil, kendisinden söz ederek iletişimi sürdürdüğü, 
olumlu bir yapı içeren dildir. Ben dili “ben” ile baş-
lar. Ben dilini kullanan, kendi duygu ve düşüncele-
rini karşısındaki bireye aktararak hem karşısındaki 
bireyi suçlamamış olur hem de kendisinin doğ-
ru anlaşılmasına yardım eder. Bu özelliği içeren 
cümle ise yalnızca C seçeneğinde yer almaktadır.

79. B Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan 
görevler okul rehber öğretmenleri/psikolojik da-
nışmanlarının sorumluluğundadır. Fakat sınıf 
rehberlik programını hazırlamak sınıf rehber öğ-
retmenlerinin görevleri arasında yer almaktadır.

80. D Kaynaştırma uygulamalarında kurumların ve bi-
reylerin çeşitli görev tanımları vardır. Öncülde 
verilen; bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uy-
gulama, değerlendirme, gerektiğinde bireye, aile-
ye, öğretmene ve kuruma bilgi verme görevi ise 
gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmene aittir.

Çözüm Bitti.
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