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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. B Ödev, eğitsel amaçla gerçekleştirilen ve ders dışı 
zamanlarda uygulanan öğrenci sorumluluklarıdır. 
A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler bu tekniğin 
kullanım amaçları arasında yer alır. Ancak öğret-
menlerin yetiştiremedikleri konuları ödev yoluyla 
değil kendi düzenledikleri ekstra öğretim uygula-
maları ile tamamlamaları gerekir.

2. D Skinner’ın edimsel koşullanma ilkelerine göre öğ-
retimin düzenlenmesini ve öğrencilerin bireysel 
çalışmalarla öğrenmeler gerçekleştirmelerini te-
mel alan yaklaşım programlı öğretimdir. Öğrenci, 
öğretmen ve hazırlanan programlı öğretim aracı 
bu yaklaşımın temel ögeleri arasında yer alır. An-
cak okul yönetimi bu sürecin bir ögesi değildir.

3. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilen etkinlikler ya-
nında belirtilen zekâ türünü geliştirmeye hizmet 
eder. Ancak uzamsal (görsel) zekâ bireyin görsel 
unsurları kullanabilmesiyle ilgilidir. Beste yapma 
ise müziksel zekâyı geliştirmeye yönelik bir faali-
yettir.

4. A Öncülde verilen durum Gagne’nin öğretim adım-
larından davranışı (performansı) ortaya çıkarma 
basamağına örnektir. Bu basamakta öğrenciler 
öğrendiklerini ortaya koyabilecekleri etkinlikleri 
öğretmen rehberliğinde sergilerler. Seçeneklerde-
ki en kuvvetli çeldirici kalıcılığı sağlama ve trans-
ferdir. Ancak bu basamakta öğrencinin kendi 
başına okul dışı zamanlarda bir ödev ya da proje 
hazırlaması, performans sergilemesi beklenir.

5. E Öğrencilerin yaşamsal sorunları bilimsel bakış 
açısıyla inceledikleri, veriler topladıkları ve çö-
züm önerileri geliştirdikleri öğretim stratejisi araş-
tırma – incelemedir. Bu stratejide öğrenciler sınıf 
dışı kaynaklara ulaşırlar ve özgün bilgiler oluştu-
rurlar. Keşif (buluş) yoluyla öğrenmede ise öğren-
ciler öğretmen rehberliğinde sınıf içi yaşantılarla 
genellemelere ulaşırlar.

6. C Öğrenme birimlerinin basitten karmaşığa, kolay-
dan zora ve bilinenden bilinmeyene doğru aşa-
malı şekilde düzenlenmesini ifade eden programlı 
öğretim ilkesi kademeli ilerlemedir. Küçük adım-
lar ilkesi ise öğrenme konusunun küçük parçalara 
bölünmesidir.

7. A Öğrencilerin okul dışı mekanlara planlı ziyaretler 
gerçekleştirerek öğrenmeler edinmeleri gezi tek-
niğiyle açıklanır. Canlı, nesne ve olayların yerinde 
incelenmesi ise gözlem tekniği kapsamında yer 
almaktadır.

8. E İş birlikli öğrenme sürecinde bir grubun çalışma-
larda yüksek performans sergileyebilmesi için 
gruptaki her bireyin grubun toplam başarısı için 
ellerinden gelenin en iyisini yapması olumlu bağlı-
lık kavramıyla açıklanır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B Öncülde verilen sorular öğrencilerin bir konu-
yu sorgulamalarını sağlamaya yöneliktir. Bire-
yin ölçütler kullanarak sorgulama, inceleme, 
yorumlama ve değerlendirme yapmasını sağla-
yan düşünme becerisi eleştireldir.

10. C Buluş yoluyla öğrenme sürecinde bireyler aktif 
yaşantılar yoluyla özel durumlar üzerinden genel-
lemelere ulaşırlar. Bundan dolayı öğrenme süreci-
nin öğrenci merkezli olarak tasarlanması gerekir.

11. D Öncülde bahsedilen durumda öğretmen soyut bir 
kavram olan çıkarma işlemini somut materyaller 
üzerinden öğrencilerin kavramalarını sağlamıştır. 
Bundan dolayı kullanılan öğretim ilkesinin somut-
tan soyuta olduğu görülmektedir. 

12. A Öğretmenlerin sordukları sorular karşısında öğ-
rencilerden eksik ya da yanlış devam almaları 
durumunda onlara ipuçları vererek doğruyu sez-
dirmeleri gerekir. Bu şekilde onların cevaba ken-
dilerinin ulaşmalarını sağlamış olurlar.

13. B Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilerin söyledikleri 
fikirler hiçbir eleştiriye veya yönlendirmeye tabi tu-
tulmadan aynen not edilir. Bu şekilde onların yara-
tıcı düşünmelerinin önünde engel oluşturulmamış 
olur. Bundan dolayı toplanan fikirler etkinlik son-
landırıldıktan sonra değerlendirilir.

14. E Problem çözme, öğrencilerin problem durumlarını 
bilimsel yöntem kullanarak incelemelerini ve üst 
düzey düşünme becerilerini işe koşarak hipotez-
ler üretmelerini sağlayan öğretim yöntemidir. Bu 
yöntem uygulanırken öğrencilerin özgün ve alter-
natif çözümler üretmeleri amaçlanır.

15. A Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçtikleri prob-
lem durumlarını bilimsel anlayışla inceledikleri ve 
araştırmaya dayalı ürünler oluşturup sundukla-
rı yaklaşım proje tabanlı öğrenmedir. Soru öncü-
lünde belirtilen durumda bu yaklaşıma örnek bir 
süreçten bahsetmektedir. Projeyi problem çözme-
den ayıran temel fark ise ürünle sonuçlanması ve 
bunun sunulmasıdır.

16. B Okuryazarlık, öğrencilerin problemleri çözerken 
bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmaları,  
çözümlemeler yapmaları, mantıksal genellemele-
re ulaşmaları ve insanlarla etkili iletişim kurmaları 
gibi becerilerini içerir. Öğrencilerinde okuryazarlı-
ğı geliştirmek isteyen bir öğretmenin bireyi merke-
ze alan ve aktif katılıma dayalı öğrenme süreçleri 
tasarlaması gerekir. Bundan dolayı öğretmeni 
merkeze alan alış (sunuş) yoluyla öğrenme yakla-
şımının bu süreçlerde kullanılması uygun değildir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Bir öğrencinin “Bu dersteki bilgilerin hayatımızda 
hiçbir işe yaramayacağını ve bu yüzden öğrenme-
min gereksiz olduğunu düşünüyorum.” şeklinde 
açıklama yapması onun dersin gerekliliğine karşı 
inancının ve güdülenme düzeyinin düşük olduğu-
nu göstermektedir. Bu durum tam öğrenme yak-
laşımında duyuşsal giriş özellikleri arasında yer 
alan tutum kavramıyla açıklanabilir.

18. C Öğrenmenin her zaman ve her ortamda sürdürül-
mesi gerektiğini savunan öğrenme yaklaşımı ya-
şam boyu öğrenmedir. 

19. E Bireyin bir beceriyi öğretici rehberliğinde ve on-
dan destek alarak öğrenmesini sağlayan öğretim 
tekniği bilişsel çıraklıktır. Soru öncülünde verilen 
staj uygulaması da buna uygun bir örnek oluştu-
rur.

20. A Dinleyicilerin önüne biri uzman biri öğrenci olmak 
üzere iki grubun çıktığı ve grupların sorular yoluy-
la sunum yaptıkları tartışma tekniği kollegyumdur. 
Soru öncülünde verilen durum da bu uygulamaya 
örnektir.

21. E Soru öncülünde verilen bilgilerin analizi aşağıdaki 
gibidir.
Hayal bilgisi dersinde “Çevresinde gördüğü doğal 
ve beşeri unsurları ayırt eder.” Kazanımını (he-
defleri inceleme) gerçekleştirmek isteyen bir sı-
nıf öğretmeni, sunu yoluyla bilgileri açıkladıktan 
sonra soru-cevap etkinliği gerçekleştirir (eğitim 
durumlarının seçimi). Bu süreçte edinilen bilgiler-
le “Yaşadığımız Yeri Tanıyalım” ünitesi kapsamın-
daki bilgiler (içeriğin belirlenmesi) ilişkilendirilir. 
Ardından öğrencilere hazırlatılan ürün dosyaları 
üzerinden öğrenme düzeyleri tespit edilir (değer-
lendirme).
Ancak verilenler arasında öğretim materyalinin 
seçimine ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

22. C Öncülde verilen durumda öğretmenin hazırladığı 
bir ders planını girdiği her sınıfta aynen uygula-
maya çalışması onun esneklik özelliğini gözardı 
ettiğini göstermektedir. Esneklik, planların bölge, 
okul ve öğrenci şartlarına göre farklılaştırılmasını 
sağlayan özelliktir.

23. B Öğretmenin dersin hedefleri hakkında öğrencile-
re bilgi vermesi, neyin nasıl öğrenileceğini açıkla-
ması gözden geçirme (hedeften haberdar etme) 
kavramıyla açıklanır. Öncülde verilen durumda da 
öğretmen bu işlemi gerçekleştirmiştir. Güdüleme 
ise öğrenileceklerin yaşamda ne işe yarayacağı-
nın belirtilmesidir.

24. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler ders pla-
nı hazırlama ilkeleri arasında gösterilebilir. Ancak 
süre, etkinliğin amaçları ve özelliklerine göre fark-
lılık gösterir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. C Piramitsel programlama, öğrencilere tek uzmanlık 
seçeneği sunarken çekirdek programlamada öğ-
renciler  birden çok uzmanlık alanı seçebilir.

26. B Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi 
aşağıdaki gibidir.

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen

yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Televizyonla edinilen
yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen
yaşantılar

Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar
(Simülasyonlar)

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

Göz ya da kulakla

Gözle

Göz ya
da kulakla

Göz ve
kulakla
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Bu koniye göre tabana yaklaştıkça yaşantılar 
daha somut ve basit hale gelir. Tepeye doğru ise 
daha soyut ve karmaşık hale gelir. Soru öncülün-
de verilen durumda da öğretmenin ilk önce ta-
bana daha yakın bir yaşantı ardından ona göre 
tabana daha uzak bir yaşantı kullandığı görülmek-
tedir. Bundan dolayı basitten karmaşığa doğru bir 
öğretim gerçekleştirdiği söylenebilir.

27. E Öğretmenlerin derslerde kullanacakları görsel 
materyallerin öncelikle kazandırılmak istenen ni-
teliklerle yani hedeflerle uyumlu olması gerekir.

28. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler öğretim-
de araç, gereç ve materyal kullanımının faydaları 
arasında gösterilebilir. Ancak öğretim materyalleri 
karmaşık olan kavramları basit hale getirir.

29. B Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın’ın “öğretim teknoloji-
leri ve materyal” tasarımı adlı eserinde belirtildiği 
üzere bilgilerin hatırlanmasına en fazla katkı sağ-
layan renk kırmızı, en az katkı sağlayan renk ise 
mavidir.

30. D Sunu (projeksiyon) aletleri grupla öğretime uygun 
araçlardır. Bundan dolayı faydaları arasında bi-
reysel çalışma yer almaz. A, B, C ve E seçenekle-
rinde verilenler ise bu aletlerin faydaları arasında 
gösterilebilir.

31. A Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen 
durumlar karşısında öncelikle bu durumu ortaya 
çıkaran nedenleri araştırmaları gerekir. Bu şekilde 
uygun tepkiler geliştirebilirler.

32. C Öğrencilerin görüşlerini özgürce belirtmelerini 
sağlayan, sınıfta alınan kararlara öğrencilerin ter-
cihlerini katan bir öğretmenin demokratik tipe sa-
hip olduğu söylenebilir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler iletişim 
kurmayla ilgili doğru uygulamalardır. Ancak öğ-
retmenlerin öğrencileriyle doğrudan ve kısa göz 
bağlantıları kurmaları mesajları etkili iletmede 
daha doğru bir davranış olur.

34. C Soru öncülünde verilen özellikler U (V) şeklinde-
ki oturma düzenine aittir. Bu oturma düzeni, gös-
terimlerde etkilidir. Diğer yandan öğrenciler arası 
etkileşime imkân verir ve öğretmenin öğrencilerle 
bire bir ilgilenmesine uygun ortam oluşturur.

35. E Öğretmenlerin öğrencilerinde olumlu davranış de-
ğişiklikleri oluşturmak için iletişim sürecinde sen 
dili yerine ben dili kullanmaları gerekir. Ben dili, 
günlük konuşmalarımızda ne düşündüğümüzü ve 
ne hissettiğimizi birinci tekil kişi ağzından aktaran 
konuşma şeklidir. Buna en uygun örnek ise E se-
çeneğinde verilmiştir.

36. B 00:00 bir günün bittiği, yeni günün başladığı anla-
mına gelir. Bu durumda maç saati eşit aralıklı öl-
çek olur.
I. öncül doğru.
Toplam atılan gol sayısı, sayılarla belirlendiği için 
doğrudan ölçme olur.
II. öncül yanlış.
Celtic FC Glasgow Rangers FC taraftarlar sınıfla-
ma ölçeğini belirtir.
III. öncül doğru.

37. E Verilen durum fen bilimleri öğretmenlerinin kul-
landığı çağdaş ve geleneksel yöntemlerin öğ-
rencilerin hedefleri daha iyi anlayıp, hayata 
uyarlayabilmelerine etkisinin araştırılmasıdır.
Burada bağımsız (etkileyen) değişken çağdaş ve 
geleneksel yöntemler olur.

38. E Öğrencilerin başarı sırasına göre belirlenmesi, 
gruba bağlı olduğu için bağıl değerlendirme olur. 
Sonucunda homojenlik sağlanacağı için tanıma 
ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme olur. Ara 
sınavlar yapılıp, eksikler belirleniyorsa, eksikler 
hedeflere göre tespit edildiğine göre mutlak öl-
çüt yani mutlak değerlendirme yapılmış olur. Aynı 
zamanda eksikler tamamlanacağına göre biçim-
lendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme 
yapılmış olur. Yani düzey belirlemeye yönelik de-
ğerlendirme kullanılmamıştır.

39. C I. Standart sapma sıfır ise herkes aynı puanı al-
mıştır. Bu durumda herkese eşit hata yapılır. Yani 
sabit hatadır.
Geçerliği düşürür.
II. Öğretmenin saygılı öğrencilere özel davranma-
sı sistematik hata olur.
Geçerliği düşürür.
III. Öğretmenin, yorgunluktan hata yapması tesa-
düfi hata olur. Öncelikle güvenirliği düşürür.

40. B Hasan Öğretmen, belirtke tablosunu önemsediği-
ne göre kapsam geçerliğini dikkate almaktadır.
Osman Öğretmen, çok soru sorma maliyetli bu 
yüzden soru sayısını azaltalım diyorsa, kullanış-
lılığını dikkate almaktadır.
Mehmet Öğretmen, önemli olan puanlama dediği-
ne göre objektifliği yani güvenirliği dikkate almak-
tadır.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

41. C Öğrencilerin IQ puanlarına bakılarak onların ilgi, 
yetenek ve kişiliklerine uygun mesleklere yön-
lendirilmesinde önemsenen şey doğru tahmindir. 
Yani yordama geçerliğidir.

42. B Ayşe’nin ,Z
4

80 70
4
10 2 5= - = =

O zaman ortalamanın 2,5 standart sapma üzerin-
dedir. I. öncül doğru.

Osman I. sınav Z
4

61 70
4
9= - =-

Osman II. sınav Z
5

61 46
5
15 3= - = =

Bu durumda Osman II. sınavda I. sınavdan daha 
başarılıdır. II. öncül yanlış.

Osman II sınav Z
5

61 46 3= - =

Ayşe I. sınav ,Z
4

80 70 2 5= - =

Osman II. sınav başarısı Ayşe’nin I. sınav başarı-
sından daha yüksektir.
III. öncül yanlış.
II. sınavın standart sapması, I. sınava göre daha 
yüksektir. Bu durumda 
II. sınav heterojendir. IV. öncül doğru.

43. E A şubesi Mod > medyan > x-

sola çarpık dağılım
B şubesinden mod = medyan = x-

simetrik dağılım
I. öncül doğru.

2,5
13,5

34

B şubesi

34
13,5

74665850423426

% , % , % % % , % ,2 5 13 5 34 34 13 5 97 5+ + + + =

II. öncül doğru
Standart sapması büyük olan şube daha güveni-
lirdir. III. öncül doğru.

› ›
p

soru say s
x=-
-

A şubesi

,
› ›

› ›
sorusay s

soru say s0 70 70 100= =

B şubesi

,
› ›

› ›
soru say s

soru say s0 50 50 100= =

IV. öncül doğru.

44. D x-  = güçlüklerin toplamı
, , , , , , ,

,

x

x

0 30 0 70 0 10 0 20 0 40 0 80 0 60

3 10

= + + + + + +

=

-

-

45. B Tabloda verilen ölçütlere bakılınca kişinin kendini 
değerlendirdiği öz değerlendirme formu kullanıl-
mıştır.

46. D I, II, ve III yazılı yoklamanın üstünlüğüdür. IV çok-
tan seçmeli sınavın üstünlüğüdür. V. öncül yazılıyı 
birden fazla kişi puanlayabilse de, subjektiftir gü-
venirliği düşüktür. VI. öncül de yazılı yoklamanın 
üstünlüğüdür. Çünkü yazılı yoklamada şans ihti-
mali yoktur.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

47. A Verilen bilgiler tanılayıcı dallanmış ağaca aittir.

48. E Belli özelliklerin kazanılması açısından organiz-
manın çevresel faktörlerin etkisine en açık ol-
duğu zaman aralığına kritik dönem aralığı denir. 
Bu aralıkta kazanılması gereken özellik kazanıl-
mazsa bir daha kazanılması ya çok zordur ya da 
imkansızdır. Söz konusu kuzu yakma olayında ku-
zunun yeni annesine zamanından alıştırılmama-
sı durumunda ne anne yavruya ne yavru anneye 
alışmamaktadır ki bu durum kritik dönem kavra-
mıyla açıklanır.

49. C Farklı yaşlardaki bireylerin aynı anda incelenmesi 
esasına dayanan yönteme kesitsel yöntem denir. 
Söz konusu araştırmacının aynı zaman diliminde 
farklı yaşlardaki 40 çocuğu incelemesi kesitsel 
yöntemi kullandığını gösterir.

50. B Fiziksel, zihinsel, dilsel, psikomotor, sosyal vb bir 
çok gelişim alanı vardır. Bu gelişim tek bir alan-
da gerçekleşmez. Bir alanda gelişme başka ala-
nı etkileyerek gelişim bütün olarak gerçekleşmesi 
mümkün olur. B seçeneğinde doğuştan fiziksel 
engelli bir çocuğun(fiziksel gelişimi) sosyal ilişki-
lerini (sosyal gelişimi) etkilemesi bu ilkeyle ilgili bir 
durumdur.

51. A Kişiliğin ilkel yönüdür. Doğuştan gelen dürtüleri 
içerir ve haz duygusuyla hareket ederek hayattan 
keyif almaya çalışır. Freud’a göre id saldırganlık 
ve cinsellikten ibarettir. Mehmet beyin bu saldır-
gan tutumu onun id’in etkisinde olduğunu göster-
mektedir.

52. C Fallik dönemde cinsel dürtüler ön plana çıkar. Ço-
cuk cinsiyet ayrımını öğrenir ve karşı cinse ilgi 
duyar. Erkek çocuklar anneye aşırı düşkün olup 
babaya düşmanca duygular beslerler. Anneye ya-
kınlaşan çocuğun azarlanması veya dışlanması 
durumda çocuk bu döneme saplanır. Bu döne-
me saplanan bireyler ileriki yaşlarında karşı cinsle 
ilişki yaşamakta zorlanmakta, karşı cinse yaklaş-
maları durumunda çocuklukta olduğu gibi yine 
dışlanacaklarını düşünmektedir.

53. C Çocuğun kendi yaşantısından hareketle 2 özel du-
rum arasında kurulamayacak bağlantılar kurması 
ve bu doğrultuda çıkarımda bulunmasına özelden 
özele akıl yürütme denir. Serhan’ın her gün dede-
si ile (birinci özel durum) parka gitmesi (ikinci özel 
durum) dede ile park arasında bir ilişki kurmasına 
neden olmuştur ve parka dede ile gidilir akıl yü-
rütmesi yapmıştır ki bu özelden özel akıl yürütme 
kavramı ile açıklanır.

54. D Çocuğun doğa olaylarının insanlar tarafından ger-
çekleştirildiğini düşünmesi yapaycılıktır. Tanju’nun 
dolu tanelerini birinin cama attığını düşünmesi ya-
paycılık kavramı ile açıklanır.
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55. B Bireyin yalnızca kendi çıkarlarını düşünmesi saf 
çıkarcı eğilimdir. Söz konusu deyimin çıkarını elde 
edene kadar başkalarına saygılı davranacaksın 
anlamında kullanıldığı için saf çıkarcı eğilime ör-
nek oluşturmaktadır.

56. E Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre evrensel 
ahlak ilkeleri eğiliminde olan bireylerin davranış-
ları adalet, eşitlik, insan hakları gibi yüce insani 
değerler çerçevesinde gerçekleşir. Söz konusu 
durumda kaza yapan bir insanı hiçbir beklenti ol-
maksızın yalnızca insan yaşamına değer verdiği 
için kurtaran birinin bu davranışı evrensel ahlak 
ilkeleri eğiliminde olduğunu gösterir.

57. C A, B, D ve E seçeneğindeki tanımlar doğru iken 
C seçeneğindeki tanım eksik kurallaştırma değil 
aşırı kurallaştırmadır. 

58. B Bireyin bir dışsal faktörün etkisinde kalamadan 
harekete geçmesi içten güdülenme kavramıy-
la açıklanır. Öğrencinin çok sevdiği bir dersi her-
kesten daha iyi öğrenmesi ve başarılı olması içten 
güdülenmeye örnektir.

59. C Aralıklı veya toplu öğrenme öğrenmeye ayrılan 
zamanla ilgili stratejidir. Öğrenmeye ayrılan za-
man tek bir seferde kullanılıyorsa toplu öğrenme, 
belli periyotlara bölünerek öğreniliyorsa aralık-
lı öğrenme söz konusudur. Tıp öğrencilerinin her 
gün düzenli çalışmaları aralıklı öğrenme iken di-
ğer bölümlerde okuyan öğrencilerin sınavdan bir 
gün önce sabahlara kadar çalışmaları toplu öğ-
renme yöntemidir.

60. D Olumlu Habercilik uyarıcıların önce koşullu son-
ra koşulsuz şeklinde sıralamasıdır. Yani koşullu 
uyarıcı koşulsuz uyarıcının geleceğini haber verir. 
Söz konusu durumda şimşeğin ışığı gök gürültü-
sünün geleceğini haber verdiği için olumlu haber-
ciliktir. 
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61. B Pekiştirilmeyen bir davranışın zamanla azalıp or-
tadan kalkması sönme kavramı ile açıklanır. Aile-
nin temiz ve taze ürün bulamayınca o marketten 
alışveriş yapmaması sönmedir.

62. E Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ar-
dından koşullandığı uyarıcının başka bir nötr uya-
rıcı ile birlikte koşulsuz bir uyarıcıyla eşleşmesi 
halinde o nötr uyarıcıya koşullanamamasına en-
gelleme denir. Gizem’in Mehmet hocaya koşullan-
masının ardından Fatih hocaya koşullanamaması 
engelleme kavramı ile açıklanır.

63. D Bir davranışın alt basamaklarına bölünüp basitten 
karmaşığa doğru sıralanarak öğretilmesine kade-
meli yaklaşma denir. Kademeli yaklaşma iki şekil-
de gerçekleşir. a) Biçimlendirme: Hedefe yönelik 
davranışın alt basamaklara bölünüp her basa-
mak geçildikten sonra pekiştireç verilerek ve tüm 
davranış gerçekleştikten sonra pekiştireç verile-
rek kazandırılmasıdır. b) Zincirleme: Hedefe yö-
nelik davranışın alt basamaklarına bölünüp tüm 
basamaklar sırasıyla geçildikten sonra pekiştireç 
verilerek kazandırılmasıdır. Söz konusu annenin 
oğluna kitap okuma alışkanlığı kazandırma yönte-
mi biçimlendirme yöntemidir.

64. A Bir davranış iki farklı ortamda sergilendiğinde bu 
ortamların birinde pekiştirilip diğerinde pekiştiril-
memesine bağlı olarak, pekiştirilmediği ortamda 
zamanla azalıp yok olurken, pekiştirildiği ortam-
da artarak devam etmesine davranışta kontrast 
denir. Çınar’ın evi karıştırma davranışı annesi ta-
rafından pekiştirilmeyince evi karıştırmayı azaltıp 
teyzesinin ona kızmaması sonucu teyzesinin evini 
daha çok karıştırması davranışta kontrast kavra-
mıyla açıklanır.

65. B Hatırlanması gereken kavramlar kullanılarak bir 
öykü veya ilginç bir metin oluşturmak yöntemi bağ 
yöntemidir. Söz konusu öğrencinin kelimeleri öğ-
renmek için kullandığı yöntem bağ yöntemidir. 

66. C Bir bilginin uzun süre kullanılmamasına bağlı ola-
rak hatırlanamamasına bozulma denir. Ekrem’in 
matematik bilgilerini uzun süre kullanmamasın-
dan dolayı unutması bozulma kavramı ile açıkla-
nır. 
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67. E Bir nesnenin kendi işlevi dışında başka bir işlevde 
kullanılmasına karşı çıkma işleve takılma kavra-
mıyla açıklanır. Demet’in ketılda makarna yapıl-
masına karşı çıkması ketılın yalnızca su kaynak 
gibi bir işlevinin olduğunu düşünmesinden kay-
naklanmaktadır.

68. D Sosyal öğrenme kuramına göre insanlar model 
aldıkları bireyin davranışlarının sonuçlarına göre 
değerlendirirler. Modelin davranışları olumlu so-
nuçlanırsa o kişi model alınırken olumsuz sonuç-
lanırsa o kişi model alınmamaktadır.

69. C Sosyal öğrenme dört aşamada gerçekleşir. Dik-
kat, hatırda tutma, uygulama ve güdülenme. Bir 
davranışın öğrenilmesi için dikkat etmek birinci 
aşamadır. Dikkat edilen bilgiler hatırda tutulur ve 
hatırda tutulan bilgiler uygulamaya konulur (dav-
ranışa dönüştürülür). Davranışın sonucu olumlu 
olursa güdülenme gerçekleşir. Soner babasının 
gösterdiğine davranışa dikkat etmiş, hatırda tut-
muş ancak uygulama konusunda sorun yaşamış-
tır.

70. E İlkokul çağındaki çocukların yaşadıkları sorunla-
rın nerdeyse tamamı aile kaynaklıdır. Parçada da 
açıkça görüldüğü üzere Başak’ın okula gelmeme-
sinin temel nedeni annesinin yaşadığı ruhsal ve 
bedensel sorunlardır. Bu sorunlar çözülmeden de 
Başak’ın devamsızlık sorunu çözülemeyeceğine 
göre annenin ruhsal yardım alması için cesaret-
lendirilip yönlendirilmesi en doğru yaklaşım ola-
caktır.

71. C Öncüle bakıldığında öğrencinin babasının ergen-
lik döneminde bulunan oğluyla yaşadığı tartışmayı 
doğru şekilde yönetemeyişi ciddi bir yaralanma-
ya yol açtığı görülmektedir. Benzer bir durumun 
okulda başka bir öğrenci ya da velinin başına gel-
memesi için rehber öğretmenin yaptığı çalışma 
önleyici bir işleve sahiptir.

72. B Rehber öğretmenin Gizem’e sunduğu hizmet 
rehberliğin tamamlayıcı işlevleriyle ilişkilidir. 
Gözde’ye uyum sorununu çözmek için yaptığı yar-
dım uyum sağlayıcı, Merve’ye babasının iş yerin-
de çıkan yangın ve sonrasında yaşananlara ilişkin 
ivedi şekilde sunduğu yardımın işlevi de krize mü-
dahale edicidir. Dolayısıyla doğru yanıt B seçene-
ğidir. 
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73. D Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanların 
sahip olduğu özelliklerden biri de; ilke ve kuralları 
uygulamada esnek olma, dış ölçütlere ve başka-
larının beklentilerine katı bir biçimde bağlı ve dog-
matik olmama, duygularını, arzu ve ihtiyaçlarını 
rahatça ifade edebilme, içten geldiği gibi tepkide 
bulunabilme ve tepkilerin sorumluluğunu alabilme 
yani otantikliktir. Cemal Süreya’nın dizlerinde bu 
özelliğe sahip olmayan birine yoğun şekilde vurgu 
sözkonusudur.

74. E Doğru bir empatik tepki danışanın söylediklerinin 
hem içeriğini hem de duygusunu ortaya çıkarıp 
anlaşıldığı mesajını ona geri iletmeyi içermeli. Bu 
ölçütlere uyan yegane cümle de E seçeneğinde 
yer almaktadır.

75. E Barış’ın mezuniyet sonrası iş bulamaması ya da 
bulduğu işlerde mutsuz olması onu fazlasıyla ra-
hatsız etmiştir. Özgüven sorunları, geleceğe iliş-
kin kaygı ve mutsuzluk Barış’ın yaşamının bir 
parçasıdır. Ayrıca psikolojik destek sürecinden 
sonra motive olmuş bir danışandır. Fakat Barış 
mesleki açıdan doyumsuz bir birey değildir.

76. A Psikanalitik yaklaşıma göre cinsellik ve saldır-
ganlık gibi temel dürtüleri  toplum tarafından ka-
bul edilebilir hedeflere yönlendirme yüceltme 
savunma mekanizması olarak tanımlanır. Bu me-
kanizma aynı zamanda meslek seçiminde de be-
lirleyicidir. Örneğin oral dönemde sorun yaşayan 
birinin, ısırma ve saldırma edimlerini sonradan çe-
kiç ya da çivi şekline uyarlayarak inşaat sektörün-
de çalışması buna örnektir. 
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77. D Öğrencilere ait özelliklerin herhangi bir masal ya 
da çizgi film üzerinden incelenmesi, rol dağılım 
tekniği olarak tanımlanır. Öncülde şirinler üzerin-
den kullanılan teknik de buna örnektir.

78. B Müdahale hizmetleri aynı zamanda öğrencile-
rin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunma hizmetidir. 
Bu bağlamada Orhan adlı öğrencinin rehber-
lik servisinden aldığı psikolojik danışma yardımı 
KGRP’nin müdahale bileşeniyle ilgilidir. 

79. A Okullarda yaşanan bu tip olayların daima geniş 
çaplı etkileri olur. Öncülde yalnızca iki öğrenciden 
bahsedilmiş olması yalnızca iki öğrenciyle sınırlı 
bir etkilenme olarak algılanmamalıdır. İki öğren-
cinin ölümünden en fazla  etkilenen öğrencilerin 
tespiti ve bu tip durumlarda avantajlı ve daha etki-
li olan grupla psikolojik danışmanın yapılması en 
uygun müdahale yöntemidir.

80. D Okulda bulunan herhangi bir öğrenciye ait evra-
kı koruma ve gerektiğinde bu evrağı istenilen ku-
ruma yollama görevi okul müdürüne aittir. Ayrıca 
öğrenciye ait BEP dosyasının düzenlenip saklan-
ması da sınıf rehber öğretmenin sorumluluğunda-
dır. 

Çözüm Bitti.
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