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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Öğretmen dikkat çekici bir örnek vermiş ve öğren-
cilerini güdülemeye çalışmıştır. Öğrencilerin gün-
lük yaşamlarıyla ilgili verilen bilgiler yani yaşama 
yakın bilgiler öğrencilerin güdülenmesini sağla-
makta ve onların derse olan ilgisini artırmaktadır. 

2. C Öğrencilerin bir problem senaryosuna, bilim-
sel düşünme basamaklarını kullanıp, kendilerine 
özgü çözüm yolu buldukları, ürün ortaya koyduk-
ları ve üst düzey düşünme becerilerini geliştiren 
strateji araştırma inceleme stratejisidir. 

3. A Sınıf dışı öğretim tekniklerinden biri olan gezi de 
gönüllülük aranmaz. Çünkü gezi tekniği, dersin bir 
devamı ve ders sürecinin bir parçasıdır. Öğrenci-
ye gezi faaliyetlerinde, dersin amaçları kazandırıl-
maya çalışılır. 

4. C Öğretmenin derste kullandığı şapka siyah şap-
kadır. Siyah şapka olumsuz, karamsar, negatif ve 
riskli durumları içeren bir şapkadır. Seçeneklere 
bakıldığında teknolojik aletler çalışmayacağı için 
evde güzel bir sohbet ortamı oluşacağı düşünce-
si, olayın olumlu yönüyle ilgili bir düşünce olup, 
sarı şapkadır. 

5. B Proje ve drama yöntemini derslerinde sık sık 
kullanan bir öğretmenin öğrencilerin yaparak 
yaşayarak öğrenmelerine olanak vermekte ve öğ-
rencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelere ulaşmasını 
amaçlanmaktadır. 

6. A Öğretmenin “Hepiniz proje çalışmasına katılmalı-
sınız.” sözü öğrencinin etkin katılımında en az et-
kiye sahip olan seçenektir. 

7. E Şeyda Öğretmen, müzik yeteneği yeterli olmayan 
öğrencileri de görevlendirerek sınıf içerisinde ki 
olumlu bağlılığı artırmaya ve gruba ait olma duy-
gusunu güçlendirmeye çalışmaktadır. 

8. B Soru cevap tekniğini kullanan bir öğretmenin dik-
kat etmesi gereken en temel nokta sorulacak olan 
soruların eğitsel nitelikte olması, eğitsel değer ta-
şıması yani hedeflere uygun olmasıdır. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. A Öğretmen anlattığı soyut ve öğrencilerin bilmediği 
bir konuyu, daha somut ve öğrencilerin bildikleri 
bir konuya benzetmektedir. Bu tekniğin ismi me-
tafor ya da benzetmedir. 

10. B Organize ediciler ağırlıklı olarak sunuş stratejisin-
de kullanılmaktadır. Özellikle ön organize edici 
olan kavram haritaları, öğretmenin ders anlatımın-
da anlamlı öğrenmeyi sağlamada önemli bir yere 
sahiptir. 

11. E Öğrencilerin bir problem durumuna hayal güçleri-
ni kullanıp kısa zamanda çok fikir, orijinal fikir üret-
melerine dayanan teknik beyin fırtınası tekniğidir. 

12. D Öğretmen önceden görevlendirdiği öğrencile-
rin bir canlandırma yapmalarına rehberlik ede-
rek rol oynama, devamında öğrencilerin duygu ve 
düşünce arasındaki farkı fark etmeleri ve empati 
becerilerini geliştirmek için konuşma halkası tek-
niğini uygulamıştır. 

13. B Öğrencilerin öğrenme istediğini artırarak, onların 
katılımlarından zevk aldıkları, tekrar, çıkarım ve 
pekiştirme yaptıkları bilgisayar destekli öğretim 
yazılımı eğitsel oyun yazılımıdır. 

14. A Yaratıcı düşünme, öğrencilerin özgün farklı, yeni 
düşünme becerileri geliştirmeleridir. Öğretmenin 
öğrencilerin karşılaştıkları problemlere yeni ve öz-
gün çözümler geliştirmeleri için yapacağı etkinlik-
ler yaratıcı düşünme becerisine katkı sağlayacak 
etkinliklerdir. 

15. E Kavram haritaları, karmaşık, zor, soyut konuların 
somutlaştırılmasında oldukça etkilidir. Bu yüzden 
E seçeneğindeki somut bilgileri soyutlaştırarak 
öğrenmeyi kolaylaştırır ifadesi doğru bir bilgi de-
ğildir. 

16. D Çelişik ve zıt bir durumu, tez-antitez şeklinde, bir 
jürinin karşında tartışılmasına dayanan ve fikir-
lerin değiştirilemediği, tartışma sonunda jüri ta-
rafından bir grubun kazanan olarak ilan edildiği 
tartışma tekniği münazaradır. 



TG-5. DENEME  Eğitim
   Bilimleri

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. B İş başında eğitimde öğrenciler, gerçek iş yaşa-
mında, yaparak yaşayarak kazanımlara ulaşırlar. 
Bu yüzden işbaşında eğitimin sanal ya da benze-
timi olmaz. 

18. C Süreçte bilişsel giriş testi uygulanan tam öğrenme 
modelinde, konular ünitelere ayrılmıştır. Her üni-
te sonunda izleme testleri uygulanmakta olup, her 
öğrenci konunun % 70’ini öğrendikten sonra sınıf-
ça yeni konuya geçiş yapılmaktadır. 

19. E Programlı öğretim ilkeleri:
 • Küçük adımlar ilkesi 
 • Etkin katılım 
 • Başarı
 • Anında dönüt-düzeltme
 • Bireysel hız’dır. 

Ancak grup hızı programlı öğretimin değil, tam öğ-
retimin bir ilkesidir.

20. A Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde, öğ-
rencilerin istedikleri modülleri alabildikleri, yoğun 
iş yaşamında eğitimlerine devam ettikleri, çağın 
gerektirdiği donanıma sahip olmalarına yardım-
cı olan, eğitimlerin eş zamanlı ve eş zamanlı ol-
mayan bir şekilde yani derslerin canlı ya da video 
dersler şeklinde verildiği eğitim uygulaması uzak-
tan eğitimdir. 

21. C Birden fazla dersin bir araya getirilip, bütünleştiri-
lip, ayrıntının daha az olduğu, yeni bir ders ve yeni 
bir isimle hazırlandığı tasarım geniş alan tasarımı-
dır. 

22. E Konu ağı proje merkezli içerik düzenleme yak-
laşımında, ders içeriği proje çalışmalarıyla yü-
rütülmektedir. Öğrenciler bireysel ya da grup 
çalışmalarıyla, proje konularına katılım gösterirler. 

23. A Tüm okullarda aynı eğitim programları uygulan-
masına rağmen, okullar arasında bu farklılaş-
maların sebebi örtük programdır. Örtük program 
yazılı olmayan ve informal süreçleri içermektedir. 
Öğrencilerin daha sosyal, girişken, yaratıcı ve ba-
şarılı olması örtük programla ilişkilidir. 

24. C Fatih Öğretmen, değişmeyen evrensel eğitim 
derken daimicilik eğitim felsefesine vurgu yap-
maktadır. Daimicilik eğitim felsefesi, değişmeyen 
evrensel eğitim, dini eğitim ve klasik eserler çer-
çevesindeyken Fatih Öğretmen’in ikinci bahsetti-
ği eğitim felsefesi ilerlemeciliktir. İlerlemeci eğitim 
felsefesi birey ve öğrenci merkezli olup, yaparak 
yaşayarak öğrenme temellidir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. D İhtiyacın çoğunluğun görüşü, sivil toplum örgütle-
ri, sendikalar, üniversiteler, veliler, öğrenciler, öğ-
retmenlerin görüşlerini dikkate alarak belirlenmesi 
demokratik yaklaşımdır. 

26. B Materyal hazırlama ilkelerinden doğru olmayan 
seçenek, öğretim materyali dersin konusunu 
oluşturan bütün bilgileri içermektedir seçeneği-
dir. Çünkü bir materyal dersin tamamını içeremez. 
Önemli, özet ya da önemli noktalarını kapsamalı-
dır. 

27. A Fotoğraf makineleriyle çekilmiş küçük saydam fo-
toğrafları yansıtmak için kullanılan öğretim mater-
yali dia-slâyt projektörüdür. 

28. D Okul öncesi ve birinci sınıflarda ağırlıklı olarak 
kullanılan, mıknatıslı tahta olarak da bilinen öğre-
tim materyali manyetik tahtadır. 

29. B İletişim süzgecinde materyal öğesi işlem öğesi 
içersinde yer almaktadır. İşlem öğesi, kullanılan 
yöntem teknikleri ve öğretim materyallerini kapsa-
maktadır. 

30. B Yatay ve dikey çizgilerle görsel üçe ayrıldığında 
kesişim olarak ortaya çıkan 4 noktanın ilgi merke-
zi olduğunu belirten teknik üçüncü kural tekniğidir. 

% 41

% 25 % 14

% 20

31. D Sınıf kuralları belirlenirken öğretmen ve öğrenciler 
kuralları birlikte belirlemelidir. Sadece öğrenci ya 
da sadece öğretmenin kuralları belirlemesi doğru 
bir uygulama olmayacaktır. 

32. B Öğrencinin defterini yere atmasının üzerine öğret-
men, defteri yerden alıp, masanın ortasına koy-
muş ve gerekli uyarıda bulunmuştur. Öğretmenin 
bu tavrı isteneni çağrıştırıcı davranmadır. 



TG-5. DENEME  Eğitim
   Bilimleri

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. C Öğrencilerine belirlenen kurallara dayalı olarak 
davranışlarda bulunmaları konusunda uyarılar-
da bulunan ve bu uyarıların da tekrarlar yoluyla 
unutulmamasını sağlayan ve onların yakınında-
kilerden yardım alan öğretmen tutumu kalıplayıcı 
öğretmen davranışıdır. 

34. C Selim Öğretmen ile ilgili belirtilen, öğüt vermek, 
eleştirmek, tehdit etmek ve korkutmak birer ileti-
şim engelidir. Selim Öğretmen doğru davrandığını 
düşünerek aslında iletişim engeli oluşturmuş, öğ-
renciyle iletişimini sağlıklı kurmamıştır. 

35. E Sınıfın genelinde istenmeyen davranış var ise bu 
durumda öğretmenin ilk önce yöntem tekniğini 
değerlendirmesi doğru olacaktır. Farklı yöntem ve 
teknikler kullanan bir öğretmen, farklı öğrenci stil-
lerine hitap edeceği ve farklı uygulamalara yer ve-
receği için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları 
da sürece dahil edecektir. 

36. D I. öncülde verilen ifade tanıma ve yerleştirme,  
II. öncül biçimlendirme ve yetiştirme, III. öncül ön-
koşul davranışların tespiti tanıma ve yerleştirme, 
IV. öncül ise düzey belirlemeye yönelik değerlen-
dirmeye örnek olur.

37. C Öğretmenler arasında Ayşe Öğretmen en başarılı 
seçildiği için sıralama ölçeği kullanılmış olur. Sınıf 
mevcudu 10 kişinin belirlenmesi doğrudan ölçme 
olur. Öğrencilerin IQ sonucuna göre sınıfa alın-
ması tanıma ve yerleştirme olur. IQ testi kullanı-
lıp zeka düzeyinin belirlenmesi dolaylı ölçme olur. 
Paragraftaki “kişi” doğal birime örnek olur.

38. E Verilen deneysel çalışma zorlukları göğüsleyenle-
rin mi? yoksa zorluklardan kaçanların mı? daha 
sağlıklı ve mutlu olduğunu araştırmaktadır. Bura-
da etkilenen sağlıklı ve mutlu olma araştırmanın 
bağımlı değişkeni olur.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

39. C Hasan Öğretmenin kullandığı yöntem eşdeğer 
yarılar yöntemidir. Yöntemin korelasyonu yüksek 
olduğuna göre güvenirliği yüksektir. Bu durumda 
testin iki yarısındaki sorular paralel zorluktadır. I. 
öncül doğru olur. II. öncül geçerlik bilgisidir. Yön-
tem bu konuda bilgi vermez. II. öncüle ulaşılamaz. 
Buradaki korelasyon değeri testin yarısına aittir. 
III. öncül yanlış. Eşdeğer yarı yöntemi iç tutarlılığı 
verir. Bu durumda IV. öncül doğru olur.

40. D Hazırladığı testi tekrardan uygulaması kararlılık 
bilgisi verir. Testteki her bir maddenin ölçmek is-
tediği özelliği tam olarak ölçüp ölçmediğinin tes-
piti yapı geçerliği olur. Hazırladığı testi zümre 
öğretmenlerine puanlatması objektiflik, testteki 
soruların dersin içeriğine uygunluğuna bakılması 
kapsam geçerliği olur. Paragrafta duyarlılıkla ilgili 
bilgi yoktur.

41. B Güvenirliğini az bulan öğretmen, artırma yöntemi 
kullanarak güvenirliği artırabilir.
I, III, IV güvenirlik artırma yöntemidir. II. öncül test 
tekrar test yöntemidir.

42. E

Öğrenci 
No 1 2 3 4 5 Toplam

1 1 1 1 1 0 4
2 0 1 1 1 0 3
3 1 1 0 1 1 4
4 0 1 0 1 1 3
5 1 1 0 0 1 3
6 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 1 0 1
8 0 0 1 1 0 2
9 1 0 0 1 0 2
10 0 0 0 0 0 0
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

44. B Puanları sıralarsak;
0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4
Ranj 4 –0 = 4

Medyan = Sınıf mevcudu = 10 
2
10< > = 5. ve 6. 

kişiler
5. kişi = 2
6. kişi = 3

,Medyan
2

2 3 2 5= + =

45. B Dağılım eğrisi düzenlenirse
75 – 72 = 3 3 · 2 = 5x
Standart sapma dağılımda yerine konulursa,

48

20
– 3 – 2 – 1,5 – 1

30

?

35 40 50
0 1 1,5 2 3

60 65 70 80

54 60

Sx = 6 Sx = 6

66 72 78 84 Ham puan
T puanı

Z puanı

75

3 3

51 57

        z = –2,5 Ham puanı 51 olan öğrenci

46. C Kazanımların üst düzey olduğu görülmektedir. Üst 
düzey davranışlar sözlü sınav ile ölçülür.

47. E Verilen ölçütler kişinin kendini değerlendirdiği öz 
değerlendirmeyi örnekler. Kategorik değerlendir-
me yer aldığı için derecelendirme ölçeği olur.

48. C Bu araştırma sonucu biyolojik yaklaşımın savları-
nı destekler niteliktedir.
Bu yaklaşım insan davranışlarını; hormonların ça-
lışması, kanın kimyasal yapısı, karmaşık sinirsel 
süreçler ve bu süreçleri düzenleyen beyin ile açık-
lar. Temsilcisi Meyer’dir.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

49. D Paragrafı en iyi açıklayan gelişim ilkesi “gelişim-
de kritik dönemler vardır” ilkesi olacaktır. Gelişim 
açısından önemli zaman dilimlerine “kritik dönem” 
denmektedir. Bu dönemde yaşanan olumsuzluk-
ların telafisi pek mümkün değildir. Kritik dönemde 
olgunlaşmadan ziyade çevresel faktörler etkilidir. 
Hamileliğin ilk üç ayı da bebeğin gelişimi açısın-
dan kritik dönemdir. Çünkü plesanta gelişimi tam 
olarak tamamlamamıştır. Bu nedenle fetüs çevre-
sel tehditlere daha açıktır.

50. B Paragrafta gelişim psikolojisine özgü olgunlaşma 
kavramına vurgu yapılmaktadır. Olgunlaşma vü-
cut organlarının kendinden beklenen görevleri ye-
rine getirebilecek düzeye ulaşmasıdır ve çevre ve 
öğrenme yaşantılarından bağımsızdır. Öğrenciler-
de yaşadıkları bilişsel olgunlaşma sonucu zor bir 
konuyu daha kolay kavramaya başlamıştır.

51. E Çocukların beslenme şekli, hastalıklardan daha 
iyi korunmaları, hijyen koşullarının daha iyi olma-
sı, daha iyi tıbbi yardım almaları ve daha iyi eği-
timli anne babalar tarafından büyütülmeleri vb. 
gelişimi etkileyen çevresel faktörler arasında sıra-
lanabilir.

52. E Amirine karşı kızgınlık ve nefret duyan bir çalışa-
nın, “amirim beni sevmiyor, benden nefret ediyor” 
demesi Freud’un psikanalitik kuramına göre ku-
ramına göre, yansıtmaya örnektir. Bu mekaniz-
mada; birey suçunu, hatalarını ya da duygularını 
başkalarına yükler, mutlaka suçlamada bulunur. 
Bu kişi de kendi düşüncelerini amirine yansıtarak 
onu suçlamaktadır.

53. B Çok yönlü sınıflama yani nesneleri birden fazla 
özelliğe göre gruplama becerisi mantıksal ve so-
mut düşünmenin başladığı somut işlemler döne-
minde görülür. Çok yönlü sınıflama, odaklanmanın 
ortadan kalması sonucu gerçekleşir. Böylece ço-
cuk aynı anda bir nesnenin birden çok özelliğini 
göz önünde bulundurabilir, değişik renklerde tah-
tadan yapılmış bir grup daire, kare ve üçgen şe-
killeri ortak özelliklerine (örneğin renk, şekil) göre 
ayırıp sınıflayabilir.

54. A Marcia’nın kimlik statüleri yaklaşımına göre Esin 
dağınık kimlik statüsünü geliştirmiştir. Bu bireyler 
kimlik bunalımı yaşamamışlardır. Bu nedenle bağ-
lanma da yaşamazlar. Yaşamın kendilerini götür-
düğü yöne giderler. Durumlarından memnun da 
değillerdir. Esin’in de hayata dair hiçbir amacı ya 
da beklentisi yoktur. 
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

55. C Bu kişinin sözleri, Erikson’un psikososyal gelişim 
kuramına göre, kimliğini kazandığını göstermek-
tedir. Ergenlik insan hayatının en önemli dönemi-
dir. Bu dönemde “ben kimim sorusu?” çok önemli 
hale gelir. Birey gelecekle ilgili kararlar alma bas-
kısını yaşar. Birey başarılı bir şekilde kimlik ka-
zanma sorununu çözerse, kendine güvenen bir 
kişi olur. Kişi bu dönemde hayatı sorularına ce-
vap ararken aile ile sık sık çatışma içine girebilir. 
Bu gayet sağlıklı ve normal bir durumdur. Ergenin 
kendi kişiliğini bulmaya çalıştığını, ailesinin ipote-
ği altında kalmadığını gösterir. Ergenin kişiliğini 
kazanması ile birlikte aile ile yaşanan çatışmalar 
çözülecektir.

56. B Bu atasözü Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramı-
nın, saf çıkarcı evresi öğretilirken kullanılabilir. Bu 
evredeki bireyler için doğru davranış ihtiyaçları 
karşılayan ve ödül getiren davranıştır. Ayrıca bu 
evrede birey için karşılıklı adil bir alış verişe daya-
lı takas söz konusudur. Kişi ne kadar alırsa o ka-
dar verir. Bireyin tüm davranışlarında bir çıkar ve 
karşılık beklentisi vardır. Verilen atasözü de bir-
gün mutlaka hesabın kapanacağına alışverişin ta-
mamlanacağına işaret etmektedir.

57. B Canlandırmacılık; çocuğun canlıya cansız mua-
melesi, cansıza canlı muamelesi yapmasıdır. Çift 
yönlüdür. İşlem öncesi dönemde görülen bir özel-
liktir. Arda da arabalarına canlı gibi davranmakta 
sulayınca büyüyeceğini düşünmektedir. Canlan-
dırmacılık 2-6 yaş aralığında işlem öncesi dönem-
de görülür.

58. E Öğrencilerin modelini hazırladıkları çiçeğin kısım-
larını daha kolay öğrenilmeleri, etkin katılım ilgi-
lidir. Etkin katılım öğrencinin yaparak yaşayarak 
öğrenmesi, sürece katılmasıdır. Ali Öğretmen de 
öğrencilerine yaşantı sağlayarak öğrenmelerin 
daha kalıcı olmasını sağlamıştır.

59. B Tekin’in tarih derslerine girince tedirgin olmaya 
başlaması üst düzey koşullanma ile açıklanabi-
lir. Üst Düzey Koşullanma; koşullu tepkinin bir-
den fazla koşullu uyarıcıya karşı gösterilmesidir. 
Uyaranlar arası benzerlik yoktur ancak ilişki var-
dır. Ayrıca bitişiklik söz konusudur. Tekin de Ta-
rih dersi ile merdivenlerden düştüğünde yaşadığı 
acıyı ilişkilendirmiştir.

60. D Ceyda Hanım’ın uçaktan korktuğu halde kaza 
geçiren kızının yanına gitmek için uçağa binme-
si, gölgeleme ile açıklanabilir. Gölgeleme; iki nötr 
uyarıcı aynı anda verildiğinde koşullanmanın 
daha baskın olan uyarıcıya gerçekleşmesidir. Bu 
örnekte iki olumsuz durum arasında kalan Ceyda 
Hanım daha baskın uyarıcıyı, kaza geçiren kızının 
yanında olmayı tercih etmiş, uçak korkusu gölge-
de kalmıştır.
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61. A Yayaların Derya Hanım’a gülümsemesi olumlu 
pekiştireç ile açıklanabilir. Olumlu pekiştireçler or-
ganizmanın hoşuna giden uyarıcılardır. Yayaların 
gülümsemesi de Derya Hanım’ın hoşuna gitmiştir.

62. B Öğrenme ile ilgili olarak verilen ifadeler 
Thorndike’ın görüşleri ile örtüşmektedir. Thorndi-
ke; ardışık denemeler sonucunda organizmanın 
problemi çözme süresi yavaş yavaş kısaldığın-
dan, öğrenmenin büyük atlamalardan çok küçük 
sistemli adımlarla gerçekleştiğini savunur.

63. A Sosyal öğrenme kuramına göre Kerem Bey’in bu 
davranışı karşılıklı belirleyicilik ilkesine örnektir. 
Bandura’ya göre bireyler içinde bulundukları çev-
reyi, çevrede bireyleri etkiler. Bu duruma Bandu-
ra, karşılık belirleyicilik adını vermiştir. Kerem Bey 
de eşinin olumsuz tavrından etkilenmekte ve eve 
geç gelmeye devam etmektedir. Eşi ise Kerem 
Bey’in eve geç gelmesinden rahatsız olup daha 
çok tatsızlık çıkarmaktadır.

64. C Attığı çöpleri öğrencisinin toplamasını ve çöp ku-
tusunu atmasını sağlamak, onarıcı düzeltmedir. 
Onarıcı düzeltme; çocuğun yaptığı yanlış davra-
nışlarının sonuçlarını düzeltmesine dayanan bir 
ceza alternatifidir.
Arkadaşlarının yanında öğrencisini azarlamak; I. 
tür cezadır. I. tür ceza bireyin hoşa gitmeyen bir 
uyarıcıya maruz bırakılmasıdır. Kısa süreli de olsa 
davranışın yapılma sıklığını azaltır.
Öğrencinin bu davranışını görmezden gelip çöp 
kutusunu kullandığı bir durumda pekiştirmek; kar-
şıtını pekiştirmedir. Karşıtını pekiştirme istenme-
yen davranışın görmezden gelinmesi, istenen 
davranışın ise pekiştirilmesine dayanan bir ceza 
alternatifidir. 
Öğrencisinin kısa süreli yalnız kalıp yaptığı yanlışı 
fark etmesini sağlamak; ara vermedir. Ara verme; 
istenmeyen davranışın ardından çocuğun hiçbir 
uyarıcının olmadığı ortamda kısa süreli tutarak 
yaptığı yanlışı anlamasına dayanan bir ceza al-
ternatifidir. Ceza ve cezanın alternatifleri davranış 
değişikliğine yol açar.
Ancak öğrenciye nasihat etmek, ceza ve ceza al-
ternatifleri kadar etkili olmayacaktır.

65. E Antrenörün sözleri performansı ile öğrenmenin 
farklı kavramlar olduğuna dikkat çekmektedir. 
Performans; kişinin tüm yaptıkları yani öğrenme-
lerin gözlenebilir kısmıdır. Ancak bazı durumlarda 
birey öğrense bile şartlar elvermediği için öğren-
meleri davranışa dökemeyebilir. 

66. E Yiğit, aşağıda verilen bellek destekleme yöntem-
lerinden akrostiş yöntemi kullanmıştır. Akrostiş; 
hatırlanması gereken kavramların ilk harflerinden 
anlamlı bir cümle ya da şiir oluşturulmasıdır. Yi-
ğit de amfoter metalleri; Al-Sn-Pb-Zn-Cr; “Al sana 
pabuç zannetme çarık” cümlesini oluşturarak ha-
tırlar.
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67. C Okul müdürü Murat Bey bu davranışıyla mo-
del almayı etkileyen faktörlerden modele duyu-
lan duygudan yararlanmayı amaçlamaktadır. 
Sosyal öğrenme kuramlarına göre, çocukların 
gözledikleri modellerin davranışlarını taklit edip 
etmeyecekleri birçok etken tarafından belirlenir. 
Bu etkenlerden bir tanesi de modele duyulan duy-
gudur. Gözlemci sevdiği kişileri daha çok model 
alma eğilimindedir. Okuldaki öğrencilerde sevdi-
ği öğretmenlerin geri dönüşüme önem vermesini 
model alarak atık bilincini geliştirecektir.

68. E Organizma, tamamlanmış etkinlikleri, şekille-
ri, sesleri tamamlayarak algılama eğilimindedir. 
Gestalt ekolü bu durumu tamamlama yasası ola-
rak adlandırmıştır. Metinde verilen harfler eksik de 
olsa zihnimiz yazıyı tamamlayarak algılamıştır. 

69. B Gestalt yaklaşımına göre pizza kulesini devril-
mesin diye tutan insanlar veya güneşe sigarasını 
değdirerek yakan insanları en iyi açıklayan kav-
ram algıda yanılsamadır. Algıda yanılsama (illüz-
yon); bir nesnenin ya da etkinliğin algılamasındaki 
farklılık ya da hatadır. Sudaki kalemin kırık gibi 
görünmesi (Fiziksel illüzyon), duvardaki noktanın 
örümcek gibi görülmesi (psikolojik illüzyon). Bu 
durum kısaca hatalı yada yanlış algılamak olarak 
da tanımlanabilir.

70. E Test uygulandıktan sonra bireyle teste ilişkin bir 
görüşme yapılmalı, bireyin birden fazla özelliği 
yordanmaya çalışılmalı, test sonucunda elde edi-
len sonuçlar bütüncül olarak incelenmeli ve elde 
edilen bulgular gizlilik ilkesi çerçevesinde saklan-
malıdır. Fakat bireyi tanıma ilkleri doğrultusunda 
bireyin kendisine uygulanan test sonuçlarını bilme 
hakkı vardır. 

71. C Buse Öğretmen tarafından uygulanan tanıma tek-
niği rol dağılım tekniğidir. Bu teknik, Kimdir Bu? 
tekniği gibi öğrencilerin belirgin özelliklerini dolay-
lı yolla ortaya çıkarmaya yarayan bir tekniktir. Bu 
teknik aracılığıyla öğrenciler tanınmak istendiğin-
de, belli tiplerin tanınmasına yardımcı olacak bir 
oyun seçilmektedir.

72. B Öğrenim hayatına yeni bir bölümde devam ede-
cek olan Canan’a öncelikli olarak sunulması ge-
reken rehberlik hizmetleri oryantasyon yani yeni 
duruma alıştırma kapsamında yer alır. 
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73. A Öğrencilerin akademik performanslarını arttırıcı 
müdahaleler eğitsel rehberlik kapsamında yer alır. 
Murat Bey de planlı, etkili ve verimli ders çalışma 
becerilerini öğretmeye dönük bir çalışma düzenle-
diğinden bu çabası eğitsel rehberlik kapsamında 
değerlendirilir.

74. A İŞKUR yaptığı çalışmaların etkinliğini anlamaya 
dönük bir çaba içerisindedir. Bu çaba için yarar-
lanılacak rehberlik hizmeti de izleme ve değer-
lendirmedir. İzleme ve değerlendirme, yürütülen 
çalışmaların eksiklerini görme açısından da ya-
rarlı veriler sunar.

75. B Şule Hanım’a benzer sorun durumlarına sahip ve 
sayıları fazla olan bir öğrenci grubu başvurmakta-
dır. Aynı sorundan muzdarip ve aynı yaş aralıkla-
rına sahip bu öğrencilere sunulacak en doğru ve 
işlevsel rehberlik yardımı grupla psikolojik danış-
madır.

76. E Okulda gerçekleştirilecek tüm PDR etkinliklerinin 
verimliliği doğrudan kapsamlı PDR programı ile 
ilişkilidir. Bu programın hazırlanmasında izlene-
cek adımlarsa E seçeneğinde doğru sıra ile veril-
miştir.

77. C Meltem’in yaşadığı sorunların temel nedeni mes-
leki olgunluk düzeyinin düşük olmasıdır. Mesleki 
olgunluk bireyin içerisinde bulunduğu mesleki ge-
lişim döneminin ödevlerini yerine getirebilmesi ve 
kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde ol-
masıdır. Meltem ise ailesinin istekleri ve kendi ilgi 
ve yeteneklerini göz ardı ederek bir seçime kendi-
ni zorlamaktadır.

78. A Zaman; yalnız öğrenciler değil tüm insan toplu-
lukları için oldukça önemli bir olgudur. Dolayısıyla 
bu olgunun kullanımı ve yönetimi hayati önemde-
dir. Zamanını etkili kullanmak isteyen bir öğrenci 
B, C, D ve E seçeneklerinde yer alanları yapmalı 
fakat ders dışı tüm zamanlarında kitap okumaları  
yapmamalıdır. 

79. D Öncülde; ailesi tarafından baskı gören ve bu yüz-
den bunaldığı için rehberlik servisine başvuran bir 
öğrenciden bahsedilmektedir. Bu durumda olan 
öğrenciler için en uygun müdahale yöntemi sorun 
durumu yaratan aileyi görüşmek için okula çağır-
maktır. Ve bu görüşmede aile bilgilendirmeli ve 
uygun ebeveyn tarzı geliştirmeleri için desteklen-
melidir.

80. B A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan görevler sı-
nıf rehber öğretmenlerinin çalışma alanı içinde 
yer almaktadır. Fakat; özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin ailelerine dönük aile eğitim hizmetlerini 
planlamak ve yürütmek okul psikolojik danışman-
larının görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Çözüm Bitti.
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