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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Anlamlı öğrenme, öğrencilerin eski bilgileriyle yeni 
bilgileri arasında ilişki kurma, bağ kurma esasına 
dayanır. Öğrencilerin temel bilgileriyle yeni anlatı-
lacak konu arasında ilişki kurulur. Bu durumda an-
lamlı öğrenmeyi kullanmak isteyen bir öğretmen 
mutlaka bilinenden bilinmeyene ilkesini kullanma-
lıdır.

2. D Üstbilişsel (metabilişsel) düşünme öğrencinin 
düşünme yollarını fark etmesi, en iyi öğrenme 
yolunu öğrenmesi, kendi özelliklerinin farkına var-
ması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda La 
Fontaine’in sözü metabilişsel yani üst bilişsel dü-
şünme ile ilişkilendirilebilir. 

3. B Buluş stratejisinin aşamaları:
 • Öğretmen konuya ilişkin örnek sunar.
 • Öğrenciler örnekleri tanımlar, betimler.
 • Öğretmen ek örnekler verir.
 • Öğrenciler ek örnekleri tanımlar ve verilen örnek-

leri karşılaştırır.
 • Öğretmen örnek olmayan durumlar verir. 
 • Öğrenciler örnekleri karşılaştırır. Duruma uyma-

yan örnekleri belirler. Örnekler arası ilişki kurar.
 • Öğretmen soru sorar. 
 • Öğrenciler tanımı yapar. İlke ve genellemeye gi-

der.
 • Öğrenciler yeni örnekler verir.

Buna göre öğretmen örnek olmayan durumlar ve-
rerek derse devam etmelidir.

4. A Gösterip yaptırma, proje, drama, benzetim öğren-
cilere somut deneyim kazandırmaktadır. Ancak 
tartışma yöntemi öğrencilere somut deneyim ka-
zandırmaz. Tartışma yönteminde öğrenci yaparak 
yaşayarak öğrenmez. Tartışma yöntemi psiko-
motor becerilerinden ziyade zihinsel süreçleri ge-
liştiren bir yöntemdir.

5. D Konunun zor ve karmaşık olduğu, sınıfın kalabalık 
ve zamanın az olduğu, açıklama gereken yerler-
de ve öğrencilerde bilgilerin organize bir şekilde 
oluşturulması istenildiğinde en etkili yöntem anla-
tım yani takrirdir.

6. E Öğrencinin daha fazla sorumluluk aldığı işbirlik-
çi öğretim tekniği ayrılıp birleşmedir. Çünkü ayrı-
lıp birleşme tekniğinde öğrenci iki defa sorumluluk 
alır. Önce uzmanlık grubunda konuyu öğrenen öğ-
renci, daha sonra ilk grubuna geri dönerek konu-
sunu tekrar anlatır. Böylece ilk grubunda konuyu 
öğrenmek için aldığı sorumluluk, süreçte devam 
eder. 

7. E Bir problem durumunun öğrenciler tarafından tar-
tışılarak en uygun çözümle ilişkilendirilmesi örnek 
olay,
Bir problem durumuyla ilgili olarak, öğrencilerin 
bilimsel düşünme basamaklarını kullanıp, kendi-
lerine özgü çözüm yolları geliştirmeleri problem 
çözme, 
Bir problem durumuyla ilgili olarak öğrencilerin bi-
limsel düşünme basamaklarını kullanıp ürün oluş-
turmaları ise proje yöntemidir. 

8. D Dikiş nakış kursunda öğretmenin kullanmış ol-
duğu yöntem gösterip yaptırmadır. Gösterip yap-
tırma yönteminde öğretmen önce bir işin, bir 
becerinin nasıl yapılacağını önce ayrıntısıyla öğ-
rencilerini gözleri önünde sergiler daha sonra her 
öğrenci öğretmenin göstermiş olduğu beceriyi uy-
gular. Psikomotor becerilerin kazandırılmasında 
en etkili yöntem olan gösterip yaptırma tekniğin-
de öğretmen, süreç devam ederken öğrencilerine 
anında dönüt düzeltme vermeye devam eder. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B 5-E modelinde öğrencinin en aktif olduğu, araştır-
ma yaptığı, fikir ürettiği basamak keşfetme basa-
mağıdır. 

10. E Soru kalıbında verilen bilgilere göre Asım’ın güç-
lü zeka alanları müziksel zeka, mantıksal mate-
matiksel zeka ve içsel yani öze dönük zekasıdır. 
Ailesi daha fazla arkadaşı olmasını istemekte ve 
öğrencinin geliştirilmesi gereken zeka sosyal kişi-
ler arası zekadır. 

11. B Probleme dayalı öğrenme de öğrenciler kendileri-
ne verilen problem durumu üzerinde, bilimsel dü-
şünme basamaklarını kullanıp araştırma yapıp, 
fikir üretirler. Bir problem durumunda bulunması 
gereken bazı özellikler vardır. Bunlar:

 • Hedefe uygun olmalı
 • Öğrenciye uygun olmalı
 • Gerçek yaşamla uyumlu olmalı 
 • Açık net ve anlaşılır olmalı
 • Birden çok çözüm yolu olmalıdır. Bu yüzden prob-

lem durumunu öğrenciler kendileri getiremezler. 
Öğretmen tarafından kendilerine sunulan problem 
senaryosu üzerine çalışmalarını yürütürler. 

12. B Soru kalıbında sorulan öğrenme modeli yapılan-
dırmacılıktır. Yapılandırmacı anlayış öğrenci mer-
kezli bir yaklaşımdır ve öğrenci birincil kaynakları 
kullanıp yaparak yaşayarak öğrenir. Bilgi özneldir 
ve herkes bilgiyi kendine göre yapılandırır. Yapı-
landırmacı yaklaşım, geleneksel anlayışın tersine 
sadece ürüne odaklanmayıp, süreç ağırlıklı ürün 
üzerinde durmaktadır. Öğrencinin süreçteki çaba-
sı, araştırma yapması ve aktif olması önemlidir. 

13. B Caroll’ın okulda öğrenme modelinin beş temel 
öğesi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Yetenek 
 • Öğretimden yararlanma yeteneği
 • Sebat yani sabır
 • Fırsat
 • Öğretimin niteliğidir. Öğrencinin hazırbulunuşluğu 

bu öğeler içinde öğretimden yararlanma yetene-
ğiyle ilişkilidir. Caroll’a göre bir öğrencinin konuyu 
daha iyi öğrenebilmesi için ön bilgilerini ve geçmiş 
öğrenmelerinin yeterli olması gerekmektedir. Yani 
öğrencinin hazırbulunuşluğudur. 

14. D Almanca Öğretmeni Şeyda Öğretmen’in bahsetti-
ği model Bireyselleştirilmiş öğrenme, diğer adıyla 
Keller planıdır. Keller planına göre öğrenciler ken-
di seviyelerine göre 3- 5 kişilik homojen gruplara 
ayrılır ve böylece kendi seviyelerine uygun çalış-
malar yapabilirler. 

15. C Soru cevap tekniğini kullanan bir öğretmen soru 
sorduğunda, önce öğrencilerin düşünmesi için 
gerekli zamanı tanımalı , sonrasında istekli öğren-
cilere söz hakkı vermelidir. Soruya doğru cevap 
veremeyen bir öğrenciye önce ipucu vermeli ve 
bu şekilde onun doğruya ulaşmasını sağlamalıdır. 

16. C Öğretmenin uygulamış olduğu teknik benzetim 
tekniğidir. Benzetim tekniği gerçeğin zor, karma-
şık, tehlikeli ya da masraflı olduğu durumlarda 
gerçeğin yapay ortamın oluşturulmasıyla ger-
çekleştirilir. Yangın söndürme tatbikatları yapay 
ortamda gerçekleştirildiği için benzetime bir ör-
nektir. 



TG-9. 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. A Seçenekler içerisinde öğrenciye empatik beceri-
ler kazandıracak olan teknikler rol oynama ve ko-
nuşma halkasıdır. Rol oynama tekniğinde öğrenci 
bir role bürünüp empatik düşünme becerisi kaza-
nırken, konuşma halkasında öğrencilerin, verilen 
duruma kendilerini koyarak empatik düşünme be-
cerisi kazanması amaçlanır. Konuşma halkasın-
da en çok kullanılan soru kalıbı “ne düşünmüş, ne 
hissetmiş, nasıl davranmıştır.” sorularıdır.

18. E Öğrencilerinde konuşma, dinleme, tartışma, say-
gı ve ikna becerilerini geliştirecek olan teknik se-
çenekler içersinde görüş geliştirmedir. Görüş 
geliştirmede öğrenciler kendi düşüncelerine göre 
katılıyorum katılmıyorum ve kararsızım gibi grup-
lara ayrılır ve düşüncelerini açıklar. Görüş geliş-
tirme öğrencilerin ikna becerilerini geliştirir ve 
öğrenciler süreç devam ederken görüşlerini de-
ğiştirebilirler. 

19. C Zıt panel tekniğinin amacı konuları pekiştirmek, 
tekrar etmek, tartışma becerileri kazandırmak 
ve konuyla ilgili eksik yönlerin ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. Zıt panel tekniğinde öğretmen sınıfı 
iki gruba ayırır. Birinci grup konuyla ilgili sorular 
hazırlarken, ikinci grup muhtemel soruları düşü-
nüp cevapları hazırlar. Soru cevap şeklinde süreç  
devam eder. 

20. A Altı ayakkabı tekniğinde gri spor ayakkabı dedek-
tif ayakkabısı olarak da bilinir. Bilgi toplamak ve 
araştırma yapmak bu ayakkabının temel özelli-
ğidir. Soru kalıbında öğrencisi hakkında araştır-
ma yapan öğretmen gri spor ayakkabısına uygun 
davranmıştır. 

21. E Yeni bir eğitim programına ihtiyaç duyulmasını 
sağlayan etkenler arasında, teknolojik değişim-
ler, eğitim felsefesindeki değişiklikler, toplumun 
ihtiyaçlarındaki değişiklikler, çağın gereksinimleri 
sayılabilir. Ancak ders kitabına uyumlu hale getir-
mek, eğitim programı için bir değişim nedeni ola-
maz. 

22. E Verilen bilgiler ışığında Ahmet Öğretmen’in Esa-
sici, Serdar Öğretmen’in ise İlerlemeci felsefeye 
uygun düşündüğü söylenebilir. Esasici felsefe di-
siplin, baskı ve ezbere dayanırken, öğretmenler 
zorla öğretebilirler. Öğretmen merkezli bir anlayış 
vardır. İlerlemeci anlayışta ise öğrenci merkezli bir 
anlayış yer alırken, demokratik bir ortam da öğ-
renciler aktif bir şekilde yaparak yaşayarak öğre-
nirler.

23. E Ozan Öğretmen’in yaptığı etkinlik örtük program 
kapsamındadır. Örtük program resmi program 
kapsamında olmayıp, informal süreçleri kapsa-
maktadır. Öğretmenin tavır, davranış, tutum ve 
düşünceleri önemlidir. Ozan öğretmen öğrenci-
lerinde doğaya karşı bir duyarlılık yaratmaya ça-
lışmakta ve yaptığı bu çalışma örtük program 
kapsamına girmektedir.

24. A Soruda bahsedilen içerik düzenleme yaklaşımı 
sarmal tasarımdır. Sarmal tasarımda içerik geniş-
leyerek tekrar şeklinde verilir. İngilizce dersinde 
olduğu gibi her yıl konular biraz daha genişleyerek 
tekrar edilir. Bu şekilde konu öğrenciler tarafından 
daha iyi pekiştirilmesi ve öğrenilmesi sağlanır. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. B Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere verilen 
eğitim hizmetiçi eğitim kapsamındadır. Hizmetiçi 
eğitimler kurumsal eğitimlerdir. Öğretmenler hiz-
metiçi eğitimlerle kendi branşlarıyla ilgili mesleki 
gelişimlerini artırır ve daha donanımlı olurlar. Hiz-
metiçi eğitimler öğretmenlerin isteğiyle gerçekleş-
tirilebilir ya da bakanlık tarafından da öğretmenler 
eğitime tabi tutulabilirler. 

26. C İletişim öğeleri içersinde kanal öğesi strateji yön-
tem ve teknikleri kapsamaktadır. Öğretmenin ders 
sürecinde kullandığı tüm yöntemler kanal öğesi 
içerisinde yer almaktadır.

27. D Yaşantı konisine göre en altta bulunan üç aşama 
öğrencilerin kendi kendine edindiği yaşantılardır. 

Yaşantı konisi incelendiğinde seçenekler içersin-
de öğrencinin kendi kendine edindiği yaşantılar 
içersinde en soyut olanı dramatizasyonlarla edi-
nilen yaşantılardır. 

28. A Alan öğesi göz önüne alındığında, 
%41 oranında sol üst köşenin,
%25 oranında sol alt köşenin,
%20 oranında sağ üst köşenin
%14 oranında sağ üst köşede algılanmaktadır. Bu 
durumda görsel sol üst köşeye yerleştirilirse öğ-
renciler tarafından daha iyi algılanır. 

29. E Konuları pekiştirmek ve tekrar etmek için kullanı-
lan bilgisayar destekli yazılım alıştırma ve uygula-
ma yazılımlarıdır. Bu yazılımda örnek ve sorularla 
öğrenilen konu pekiştirilir. 

30. B Opak projektör, ders kitabı, defter gibi saydam 
olamayan nesneleri yansıtmak için kullanılmak-
tadır. Öğretmen ders kitabından bir örneği sınıfta 
paylaşmak istiyorsa opak projektörü kullanmalı-
dır. 

31. E Sınıf kurallarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden ha-
talı olan sene sonuna kadar değiştirilmemelidir 
seçeneğidir. Çünkü sınıf kuralları esnektir. Sene 
başında öğrencilerle belirlen bir kural geçerliliğini 
yitirmiş ise değiştirilmelidir. 

32. D Öğretmenin vermesi gereken tepki seçenekler 
içersinde sözlü uyarıdır. Diğer öğrencilerin gözü 
önünde gerçekleşen bu olay da öğretmen sözlü 
uyarı yapmadığı takdirde, bu tür davranışlar de-
vam edebilir ve öğretmenin sınıf kontrolü zayıfla-
yabilir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. A Kounin modeli dalga etkisi üzerine odaklanmış-
tır. Modele göre olumsuz öğrenci davranışlarına, 
öğretmenin göstereceği doğru tepki önemlidir. Bu 
tepki diğer öğrencileri de olumlu yönde etkileye-
cek ve dalga dalga tüm sınıfa yayılacaktır.

34. E Leyla öğretmenin kullanmış olduğu sınıf yönetim 
modeli önlemsel modeldir. Önlemsel modelde öğ-
retmen sorun ortaya çıkmadan önce gerekli ön-
lemleri alır ve bu şekilde olumsuz davranışların 
ortaya çıkmasını engeller. 

35. A Çağdaş sınıf yönetiminin amacı etkili bir eğitim 
öğretim ortamı yaratmaktır. Geleneksel anlayı-
şın tersine çağdaş sınıf yönetiminde ceza, disiplin 
gibi kavramlar yer almamaktadır. Öğrencilerin pa-
sif dinleyici olmaları istenmez. Tam tersi aktif bir 
sınıf ortamı yaratarak etkili bir sınıf yönetimi ger-
çekleştirilmeye çalışılır. 

36. D Ölçme işleminde ölçülen özelliğin hangi miktarına 
ne kadar değer verileceğinin belirlenmesine ölçme 
kuralı denir. Mülakat sınavındaki soruların hangisi-
ne kaç puan verileceği açıklanmadığından bahse-
dilmeyen kavram ölçme kuralıdır.

37. B Şarkı sayısı başka bir değişken aracılığıyla olmak-
sızın belirlendiğinden doğrudan ölçme türüne ör-
nektir. Örnekte bunun dışındaki ölçmeler başka bir 
değişken aracılığıyla yapıldığından dolaylı ölçme 
türüne örneklerdir. Eğitim süreci başında öğrenci-
lerin yetenek ve ilgi alanlarını tanımak için yapı-
lan değerlendirmeler tanılayıcıdır. Ders sonlarında 
yapılan performans değerlendirme gibi öğrenme 
eksiklerine ilişkin yapılan değerlendirme türleri ise 
biçimlendirici değerlendirmelerdir. Öğretim süreci 
sonunda not verme amaçlı yapılan değerlendir-
melerse düzey belirleyici değerlendirmelerdir. Ör-
nekte bu değerlendirme türü sınavla yani dolaylı 
yoldan yapılmaktadır.

38. B Yapılandırılmış gridin en önemli üstünlüklerinden 
biri çoktan seçmeli testlere alternatif olarak görül-
mesidir. Her doğru kutucuk öğrenciye puan kazan-
dırdığından kısmi puanlama imkanı tanır. Ancak 
sınırlılıklarından biri şans başarısının söz konusu 
olmasıdır. Yanlış cevaba geri dönme, fikir değiştir-
me ise tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin yarar-
larındandır. 

39. C Sivri dağılımlarda alınan puanlar birbirine yakın ve 
ölçülen özellik bakımından homojendir. Puan fark-
lılaşması fazla olmadığından standart sapma kü-
çüktür. Dolayısıyla 9/A sınıfında sivri bir dağılım 
olduğu yorumu yapılabilir. 9/B sınıfında ise puan 
farklılaşmanın çok olması bu sınıfta basık bir da-
ğılım olduğuna ilişkin bir bilgidir. İki sınıftaki puan 
dağılımı için uygun grafik C şıkkında verilmiştir.

40. C I. durumda yapı geçerliği faktör analiziyle test 
edilmiş ancak maddelerin atılmasıyla yapının ör-
neklendirildiği kapsamda daralma olduğundan 
kapsam geçerliği düşmüştür. II. durumda belirt-
ke tablosu hazırlama ve uzman görüşü kapsam 
geçerliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalardır. 
Testteki maddelerin güçlük düzeyine yapılan eleş-
tiri ise güvenirliğin arttırılması gerektiğine yönelik-
tir.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

41. E Yaratma basamağında istenen, öğelerin işlevsel 
bir bütün oluşturarak, organize şekilde bir araya 
gelmesi, özgün bir ürün oluşturulmasıdır. Bir psi-
kolojik yapıya ilişkin olası ölçek maddelerinin ya-
zılması kişinin öğrenmelerine dayanarak kendi 
düşüncelerini özgün şekilde ortaya koymasını ge-
rektireceğinden taksonominin en üst basamağı 
olan yaratma düzeyini örneklendirmektedir.

42. C Testin düzenlenmesi kapsamında yapılan yönerge 
hazırlanması ve eklenmesi adımı, madde yazımı 
adımı sonrasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle 
tüm kazanımlara ilişkin maddelerin hazırlanmasını 
ifade eden IV. Cümle ile yönerge hazırlanması ve 
eklenmesine ilişkin adım olan V. Cümle yer değiş-
tirmelidir.

43. E Yönergenin süreyi ve testin amacını da kapsaya-
cak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tek üni-
te sınırlaması, sınav biçimlendirici değerlendirme 
kapsamında olduğundan puanların ölçüt olarak 
kullanılmaması, öğrencilere sınavla ilgili ön bilgi 
verilmesi, kazanımların tamamına soru yazılması 
sürece veya amaca uygunsuz olarak değerlendiri-
lemez.

44. D 2. maddede doğru cevap C ise ayırt edicilik (28 
–11) / 30 = 0,57 olacağından ayırt ediciliği yüksek 
bir maddedir doğrudan teste alınabilir. 1. Madde-
de E çeldiricisi üst grubu çekerek ters yönde ça-
lışmıştır. Maddeyi boş bırakanlar olduğundan 3. 
Maddede alt üst grupta eşit sayıda cevaplama ya-
pılmamıştır. 3. Maddede doğru cevap A ise diğer 
çeldiricilerdeki yığılmalar dengesiz bir dağılım ol-
duğunu gösterir. 1. Maddede doğru cevap C ise 
güçlük (3 + 3) / 60 = 0,1 olduğundan düşük düzey-
de yorumu yapılır.

45. C Maddenin ayırt ediciliğinin yüksek, orta güçlükte 
olması test güvenirliğine katkıda bulunacağından 
anahtarlanmış yanıtın C olması ile ayırt edicilik  
(14 – 2) / 30 = 0,4 ve madde güçlüğü (14 + 2) / 60 
= 0,27 olarak belirlenir. Madde zor olsa da ayırt 
ediciliği iyi olduğundan test güvenirliğini en olumlu 
etkileyecek anahtar cevap C şıkkıdır.

46. A % 99 olasılıkla gerçek puan aralığının hesaplan-
ması için bireyin test puanından 3 standart hata 
puanı ekleyip çıkarıldığı düşünüldüğünde en ge-
niş puan aralığında olması için standart hatanın en 
yüksek olması gerekir. Standart hatası yüksek bir 
testin güvenirlik katsayısının düşük, standart sap-
masının ise yüksek olması beklenmektedir. Bu du-
rum Türkçe testi için geçerlidir.

47. A Örnek maddede seçenekler birbirinden bağım-
sızdır, ipucu oluşturmamaktadır. Madde boşluk 
doldurma madde tipiyle ile ilgili kritik kuralları yok-
lamaktadır. Örnekteki maddenin sonundaki ekin 
ipucu barındırması, ikiden fazla veya cümle başın-
da boşluk kullanımı, cümle başında verilen boşluk-
lara birden çok kelimenin yazılabiliyor olması yani 
tek doğru cevabın olmaması maddeye ilişkin ku-
surlardır. Dolayısıyla örnekteki maddede E şıkkı 
doğru yanıttır. Maddenin sonundaki olumsuz keli-
me dikkat çekecek şekilde (alt çizme, kalın harfler 
kullanma gibi) vurgulanmamıştır. Ancak maddenin 
seçenek uzunlukları birbirine yakın olacak şekilde 
yazılmıştır.

48. B Son çocukluk döneminin başında erkek çocukların 
değil kız çocukların ince motor becerileri ileride-
dir. Ergenlikte erkeklerde yağ doku oranı değil kas 
doku oranı fazladır. Erkeklerde boyca uzama 20-
22, kızlarda ise 18-20 yaşlarında son bulur. Yeni 
doğan kız bebekler değil erkek bebekler uzun ve 
iridir. Ancak ergenliğin başında kızların fiziksel ge-
lişimi erkeklerden ileridedir. Kız çocukları ergen-
liğe 11-12 yaş civarında girerken erkek çocuklar 
12-13 yaş civarında girer.
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49. A Gelişim hızı her dönemde aynı değildir. Dil gelişimi 
de ilkçocukluk yıllarında (2-6 yaş) çok hızlı gerçek-
leşirken, hayatın diğer dönemlerinde ilkçocukluk 
dönemindeki kadar hızlı değildir.

50. A Anne babadan kromozomlar aracılığıyla bir ku-
şaktan diğer kuşağa aktarılan saç rengi, göz ren-
gi, kan grubu gibi özellikler kalıtsal özelliklerdir. Bu 
özellikler çevresel faktörlerle değiştirilemez. Özel 
öğrenme güçlüğü olan çocukların % 5-12’sinin 
anne veya babasında öğrenme zorluğunun olma-
sı, ikizler ve kardeşler arasında öğrenme güç-
lüğünün daha yaygın olması bu özelliğin anne 
babadan genler aracılığı ile kalıtsal olarak aldığını 
göstermektedir.

51. A Çetin’in fotoğraflarını gördüğü tüm şairler papyon 
taktığı için, bu durumu şair olmanın bir ön koşulu 
sanması Piaget’e göre özelden özele akıl yürüt-
me ile açıklanabilir. Özelden özele akıl yürütme; 
özel bir durumdan başka özel bir duruma genelle-
me yapmadan akıl yürütmektir. 

52. C Freud’un psikanalitik kuramına göre Aylin’in fal-
lik dönemde fiksasyon yaşadığı söylenebilir. Fal-
lik dönemde saplanmanın belirtileri şu şekilde 
sıralanabilir. Anne-babadan kopamama, eş se-
çememe, anne-babadan ayrılınca suçluluk duy-
ma, suçluluk nedeniyle aşırı düşkünlük gösterme 
vb. Döneme saplanmanın pek çok nedeni ola-
bilir; Bu nedenlerden bazılar şöyle sıralanabilir;  
Özdeşim olanaklarının yokluğu, anne-babanın 
itici, korkutucu, suçlayıcı olması, anne-babanın 
çocuğun bağımsızlık eğilimlerini onu suçlu hisset-
tirerek kısıtlamaları, çok erken yaşta aşırı sorum-
luluk verilmesi, cinsel konularda aşırı yasaklayıcı 
tutum vb.

53. C Annenin kızına karşı bu tutumu, ilerleyen yıllarda 
kızının özerklik kazanmasını engeller. İki yaşından 
sonra çocuklarda yürüme ve konuşmaya başla-
mayla birlikte anneye bağlılıkta bir azalma görülür. 
Çocuk kendini kontrol etmek ve güçlerini görmek 
ister. Çocuğun kendi kendine yeme, giyinme vb. 
çabaları desteklenirse çocukta bağımsızlık duygu-
sunun temelleri atılır. Aksi halde, sürekli sınırlanan 
ve kendi başına bir şeyler yapma çabaları destek-
lenmeyen çocuklarda kuşku ve utanç duyguları or-
taya çıkar.

54. A Meryem’in mesleki açıdan başarılı kimlik statüsü-
ne sahip olduğu söylenebilir. Çünkü Meryem kim-
lik krizi yaşamış, sonunda bir karar alıp, o karara 
bağlanmıştır. Başarılı kimlik statüsündeki bireyler 
kendi kararlarını kendisi verir. Kişi kimlik bunalı-
mında yalnızdır. Meryem de ailesinin tüm itiraz ve 
engellemelerine rağmen kararı doğrultusunda ha-
reket etmiştir.
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55. A Sokrates, Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına 
göre toplumsal sözleşme evresinde yer almak-
tadır. Bu evredeki bireyler kanunlara uyar ancak 
kanunların demokratik yollarla değiştirilebileceği-
ni savunur. Sokrates de yaşadığı haksızlık karşı-
sında kendini savunmuş ancak suçlu bulununca, 
kurallara uygun olarak hareket etmiş ve yasaların 
verdiği cezaya razı olmuştur.

56. E Yağız’ın bu açıklaması, Piaget’nin bilişsel geli-
şim kuramına göre tümevarımla açıklanabilir. Tü-
mevarım; bireyin özel gözlemlerden yola çıkarak 
genel kurala ulaşabilmesidir. Yağız da verilen “ara-
balara buzlanmadan dolayı kaymaması için zincir 
takılmalıdır” örneğinden yola çıkarak “pürüzlü yü-
zeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır” genel 
prensibine ulaşmıştır.

57. A Furkan’ın annesine oyun oynamak istediğinde 
“Anne oyun” demesi telgrafik konuşma (18-24 ay) 
döneminde olduğunu göstermektedir. Bu dönem-
de alıcı dil ifade edici dilin ilerisindedir. Bu dönem-
de birkaç kelimeli ancak gramer yapısına uymayan 
cümleler ve aşırı kurallaştırma görülür. Çocukların 
bu dönemde kurduğu cümlelerde bağlaç ve ekler 
yer almaz. Ancak Furkan’ın içinde bulunduğu dil 
gelişim dönemi kritik dönem değildir. Kritik dönem 
ilk sözcük dönemi 12-18 ay dönemidir.

58. C Burcu’nun bu kadar istekli çalışması öğrenmeyi 
etkileyen faktörlerden güdülenme ile açıklanabi-
lir. Güdülenme; organizmayı harekete geçiren du-
rumdur. Yaşamsal önem taşıyan, doğuştan gelen 
güdüler birincil; yaşamsal önem taşımayan ancak 
organizmayı davranışa yönlendiren güdüler ise 
ikincil güdülerdir. Başarı, saygı vb. 

59. C Kendisine saygı duyulmadığını düşünen bir kişinin 
çevresindeki insanların tavırlarını düşmanca algı-
laması, pek çok durumda aşırı hassas davranması 
ile çevresinin de ona düşmanca davranması ken-
dini doğrulayan kehanet ile açıklanabilir. Kendini 
gerçekleştiren kehanet (pygmalion); bireyin içsel 
süreçlerinden kaynaklanan duygu ve düşünceleri-
nin davranışa yansıması, kişinin inançlarının ger-
çek olmasıdır.

60. A Yetkin’in spor salonuna girince rahatlaması ayırt 
etme ile açıklanabilir. Ayırt etme; organizmanın 
koşullu uyarıcılar arasındaki farkı algılamasıdır. 
Yetkin okulu başarısızlıkla ilişkilendirdiği için oku-
la girince kaygılanmakta, ancak spor salonunda iyi 
vakit geçirdiği için orada mutlu olmaktadır. Spor 
salonu Yetkin için duyguyu ortaya çıkaran ayırt 
edici uyarıcı işlevi görmektedir. 
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61. E Annenin oğluna araba kullanmayı öğretmek için 
kullandığı teknik kademeli yaklaşmadır. Kademe-
li yaklaşma, tepkiyi farklılaştırma yani istenen tep-
kiyi oluşturmadır. Kademeli yaklaşmada beklenen 
tepkiye yakın görülen bir tepkinin, bir sonrakinde 
daha yakın bir tepkinin en sonunda da istenen tep-
kinin pekiştirilmesiyle sonlanan bir süreçtir. Yeni 
bir davranışın kazanılmasında en etkili yol olarak 
Skinner kademeli yaklaşımı kullanmıştır. Anne de 
oğluna araba kullanmayı öğretirken her ara basa-
mağı pekiştirmiştir. 

62. C Burcu Hanım bu uygulamada bıktırma yöntemini 
kullanmıştır. Bu yöntemde organizmaya istenme-
yen davranış bıkıncaya-yoruluncaya kadar yap-
tırılır. Burcu Hanım da kızını her gün alış veriş 
merkezine götürerek bu davranışından bıktırmayı 
denemiştir.

63. C Narin Öğretmenin de tören için oratoryo hazırla-
ması dolaylı pekiştirme ile açıklanabilir. Sosyal öğ-
renme kuramına göre pekiştirilen modeli izleyen 
bireyler modelin davranışını daha sıklıkla ve kısa 
sürede taklit etmektedir. Narin Öğretmen de arka-
daşının yaptığı oratoryonun okul müdürü tarafın-
dan beğenilmesi üzerine kendi hazırladığı törende 
oratoryoya yer vermiştir.

64. B Ağabeyinin karanlıktan çok korktuğuna tanık olan 
küçük Zeynep’in daha önce böyle bir korkusu ya 
da yaşantısı olmadığı halde karanlıktan korkmaya 
başlaması dolaylı duygunun bir sonucudur. Birçok 
duygu gözlemcinin yaşantısı olmasa bile başkala-
rının yaşantılarından etkilenilerek kazanılır. Zey-
nep de ağabeyinin yaşantısı nedeni ile karanlıktan 
korkmaya başlamıştır.

65. C Derya Hanım’ın amirlerini bir daha eleştirmemesi 
cezanın bir sonucudur. Ceza organizmanın sergi-
lediği bir davranışın ardından hoşa gitmeyen bir 
uyarıcı ile karşılaşması ve davranışın yapılma sık-
lığının azalmasıdır. Derya Hanım da okul müdürü-
nü eleştirdiği için, mobbinge maruz kalmış dolayısı 
ile davranışını bir daha tekrarlamamıştır. Sorudaki 
en güçlü çeldirici ise sönmedir. Ancak sönme; her 
zaman sergilenen davranışın ardından beklenen 
olumlu pekiştirecin gelmemesi ile davranışın yapıl-
ma sıklığının azalmasıdır. Sönme ve cezanın so-
nuçları aynı olsa da nedenleri farklıdır.

66. A İlkay’ın durumu güvenlik ihtiyacı ile açıklanabilir. 
Güvenlik; yaşama yönelik tehditlerin olmaması-
dır. Ayrıca bireyin elindekileri koruması, sosyal ve 
ekonomik yönden kendini güvende hissetmesidir. 
İlkay yaşça büyük öğrenciler kendisini korkuttu-
ğu için servise binmek istemez. Diğer öğrencilerin 
kaba ve hoşgörüsüz tutumunu İlkay kendisi için bir 
tehdit olarak algılamıştır.
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67. D Kısa süreli belleğe gelen bilgi; anlamlandırılıp 
doğrudan tepki üreticilere gönderilebileceği gibi 
kodlanıp depolanabilir ya da 2- 20 saniye içinde 
tamamen unutulur. Dolayısıyla yeni karşılaşılan bi-
rinin adı bu bellek türünde bulunur. Kişi eğer bu bil-
giyi anlamlandırırsa uzun süreli belleğe gönderir. 
Aksi halde bilgi unutularak kaybolur.

68. C Bilgiyi işlerken zihinsel olarak yaptığımız onca işle-
mi kontrol eden-gözetleyen bir mekanizma olduğu 
ve bu işlemleri rastlantısal bir şekilde yapmadığı-
mız bilinmektedir. Bu mekanizma yürütücü kontrol 
olarak adlandırılmaktadır. 

69. A Sevdiği bir diziyi dikkatle izleyen Banu Hanım’ın 
diğer odada uyumakta olan kızının ağlama sesi ile 
yerinden kalkması şekil zemin yasası ile açıklana-
bilir. Şekil bireyin dikkatini üstüne odakladığı uyarı-
cıdır. Zemin ise, şeklin gerisinde dikkat edilmeyen, 
algı alanına girmeyen uyarıcıdır. Şekil zeminden 
daha dikkat çekici ve çarpıcıdır. Bazı durumlarda 
şekil ve zemin yer değiştirebilir. Ancak aynı anda 
ikisi de şekil olarak algılanamaz. Banu Hanım için 
de dizi şekil konumunda iken kızının ağlama sesi 
ile dizi zemin durumuna düşmüştür. Kızının ağla-
ma sesi ise şekil olmuştur.

70. A DEHB tanısı almış ve aşırı hareketli olan Fuat’ın 
sergilediği davranışlar sınıf öğretmeninin kontrol 
edebileceği sınırı aştığı öncülde ifade edilmekte-
dir. Özellikle kontrol edilmesi güçleşen vakalarda 
ailenin okula davet edilerek öğrencinin profes-
yonel destek alması noktasında yönlendirilmesi 
çocuk ve okul açısından en etkili müdahale yönte-
midir.

71. D Okul ortamında sıklıkla karşılaşılan zorbalık ol-
gusuna ilişkin D seçeneği dışında diğer seçenek-
lerde yer alan ifadeler doğru bilgiler içermektedir. 
Fakat zorbalık ile sosyo ekonomik düzey (SED) 
arasında anlamlı bir ilişki hiçbir zaman olmamıştır.

72. D Çoğu bireysel görüşme sırasında öğrenciler reh-
berlik ya da kendi sınıf öğretmenlerinden öğüt is-
terler. Öğüt vermek ciddi bir iletişim engeli aynı 
zamanda öğrencilerin bireysel gelişimlerini olum-
suz yönden etkileyebilecek hatalı ve rehberlik 
ilkelerine aykırı bir davranıştır. Bu noktada D se-
çeneğinde yer alan ifade bu tip durumlarda verile-
bilecek en uygun yanıttır.
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73. E Özel gereksinimi olan kaynaştırma öğrencileri-
nin sınıfa ve okula uyumu her zaman istendik bir 
seviyede gerçekleşmeyebilir. Özellikle yaşıtla-
rı olan ve normal gelişim gösteren diğer çocuk-
ların onlara dönük yargısında varolan herhangi 
bir olumsuzluk ciddi tepkiselliklerin oluşmasına 
yol açmaktadır. Bu noktada rehberlik servisinin 
sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğren-
cilere dönük yapacağı bilgilendirme çalışmaları, 
öğrencilerin önyargılarını farketmeleri ve olumlu 
bir tutum geliştirmeleri noktasında oldukça belir-
leyicidir.

74. C Okullarda sıklıkla kullanılan tanıma tekniklerinden 
biri olan gözlem tekniğine ilişkin yalnızca C seçe-
neğinde yer alan ifade doğru bilgi içermektedir. 
Çünkü gözlem; bir davranışın doğal yaşam koşul-
larında ortaya çıktığı şekliyle incelenmesine im-
kan sağlar.

75. A Okul psikolojik danışmanları sosyal hizmet ra-
porlarının içeriğinin korunması, bireysel ve grup-
la psikolojik danışma oturumlarına ilişkin bilgilerin 
saklanması ve öğrencilerin psikiyatrik muayene 
kayıtları noktasında gizlilik ilkesine uygun davra-
nırlar. Fakat sınıf rehberlik çalışmaları bu kapsam-
da yer almaz.

76. C Sinem Hanım’ın okulunda uyguladığı çalışmalar 
Parsons’un özellik faktör kuramına dayalıdır. Reh-
berliğin ve aynı zamanda mesleki rehberliğin de 
kurucusu sayılan Parsons’a göre bireyin kendine 
ilişkin bilgileri ile işe ilişkin bilgilerinin eşleştirilme-
si doğru mesleki seçim için yeterlidir.
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77. C Mesleki tercihler söz konusu olduğu zaman farklı 
dinamikler bireylerin kararlarını etkilemektedir. Bu 
faktörlerin başında da; bireyin ilgileri, yetenekleri, 
aile beklentileri, yetkinlik beklentisi ve mesleki de-
ğer gelmektedir. İşin yapımından beklenen maddi 
ya da manevi yarara odaklı olan Fatih’in mesleki 
değer doğrultusunda seçim yaptığı rahatlıkla söy-
lenebilir.

78. B Kapsamlı rehberlik programı içerisinde içerik, ör-
gütsel yapı ve kaynaklar adı altında üç ana başlık 
vardır. Örgütsel yapının içinde yer alan alt başlık-
lardan biri olan sistem desteği bünyesinde rehber-
lik öğretmenleri; araştırma geliştirme, profesyonel 
gelişim, okul toplum ilişkisi ve program yönetimi 
çalışmaları yapar. Dolayısıyla doğru cevap B se-
çeneğidir.

79. D Bir okulda bulunan tüm öğrencilerin ailevi, okul, 
sağlık ve arkadaşlık ilişkilerini toplu halde belirle-
mek isteyen bir rehberlik öğretmeninin kullanması 
gereken en temel tanıma tekniği problem tarama 
envanteridir.

80. E RAM’lar; okullara yıllık çerçeve plan gönder-
me, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri belirle-
me, rehberlik öğretmenlerine müşavirlik yapma 
ve rehberlik öğretmeni olmayan okullara rehber-
lik programı hazırlama gibi görevleri vardır. Fakat 
okullarda yürütülen rehberlik çalışmalarını denet-
leyemezler.

Çözüm Bitti.
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