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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Öğretmenin öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate al-
maması ve bireysel farkları gözardı etmesi onun 
öğrenciye görelilik ilkesine aykırı davrandığını 
gösterir.

2. C Ayşe Öğretmen dersini aşamalı ve tümdengelim 
yoluyla anlatmakta ve sunuş stratejisini kullan-
maktadır. Sunuş stratejisi öğretmenin merkezde 
olduğu ve kavram, ilke ve genellemelerin ardı-
şık ve aşamalı bir şekilde öğrenciye aktarıldığı bir 
stratejidir. Öğretmen düz anlatım yapmakta ve an-
latım yöntemini kullanmaktadır. Anlatım yöntemi 
öğretmenin tek yönlü iletişimine yani sunumuna 
dayanır. Sunuş stratejisi ve anlatım yöntemi kul-
lanılırken mutlaka farklı yöntem ve teknikler kulla-
nılmalıdır. Şayet ders düz anlatım şeklinde devam 
ettirilirse öğrenciler derse olan ilgilerini kaybede-
bilirler.

3. B Öğrencilerin konuşma, dinleme, iletişim becerile-
rini artırmak, sosyal becerilerine katkı sağlamak 
ve onların yaratıcılıklarını geliştirmek isteyen bir 
öğretmenin, seçenekler içersinde kullanması en 
uygun yöntem tartışma, teknik ise dramadır.

4. E Öğrencilerin hayal güçlerini kullanma, araştırma 
yapmaya sevk etme , işbirliği içinde çalışmalarına 
imkan verme, sorumluluk duygusu kazandırma, 
ve aynı zamanda bilimsel düşünme basamakları-
nı kullanmalarını isteyen bir öğretmen kullanması 
gereken en uygun seçenek projedir. Proje çalış-
malarıyla öğrenci yaparak yaşayarak öğrenirken, 
sosyal ve iletişim becerilerini geliştirir. Aynı za-
manda bilimsel düşünme basamaklarını kullanan 
öğrenci üst düzey düşünme becerilerini kazanır. 

5. A Örnek olay etkinliğinde, seçilen olayların öğren-
cilerin seviyesine uygun olması gerekmektedir. 
Örnek olay içerisinde öğrencileri korkutacak sah-
neler, tiksindirecek, ahlâkî değerlerini zedeleye-
cek unsurlar varsa bunlar ayıklanmalıdır. Doğru 
seçilmemiş örnek olaylarda, öğrenciler sağlıklı fi-
kir üretemezler ve tartışamazlar.

6. D Soruda özellikleri belirtilen teknik beyin fırtınası-
dır. Beyin fırtınası tekniğinde süreci yönlendire-
cek olan bir lider ve sekreter belirlenir. Öğrenciler 
belirtilen problem durumuna, hayal güçlerini kul-
lanıp, kısa zamanda çok fikir, orijinal fikir üretirler. 
Beyin fırtınasının mektup daveti, benzerliklerden 
yararlanma, fikir bağ kurma, zarardan kar elde et-
mek gibi uygulama şekilleri bulunmaktadır.

7. C Gerçeğin zor, tehlikeli, maliyetli olduğu durumlar-
da, gerçeğin yapay bir ortamı hazırlanır ve öğren-
ciler bu ortamda yaparak yaşayarak öğrenirler. 
Tıp fakültesi öğrenciler için yapay bir ortam hazır-
lamış ve benzetim tekniğini kullanmıştır. 

8. A Kemal Öğretmenin uygulamış olduğu teknik eğit-
sel oyundur. Eğitsel oyunda öğrencilerin bilişsel, 
duyuşsal ve psiko-motor becerileri gelişirken, öğ-
renme ortamı eğlencelidir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Öğrencilere yeterli zaman verilirse her öğrencinin, 
her bilgiyi öğrenebileceği görüşü Bloom’un Tam 
öğrenmesine ait bir görüştür. Tam öğrenme ku-
ramı dikkate alındığında bireysel farklılıklar doğ-
ru bir seçenek olmayacaktır. Çünkü Tam öğrenme 
kuramına göre hızlı öğrenen öğrenci yeni konuya 
geçiş yapamamakta ve diğer öğrencilerin öğren-
mesini beklemektedir.

10. B He-man’in altı ayakkabı tekniğine göre mor binici 
çizmeyi giydiği söylenebilir. Çünkü mor binici çiz-
me güç ve otoriteyi temsil etmektedir.

11. A Konu hakkında derinlemesine sahip ya da önce-
den araştırma yapan 3-5 öğrencinin, kendi ara-
larında, konunun değişik yönlerini samimi bir 
ortamda tartıştıkları teknik paneldir. Panel tekni-
ğinde tartışma sonunda izleyiciler sorularını sora-
bilirler.

12. B Öğrencilerin karşılaştıkları durumları ve kendileri-
ne verilen cevapları sorgulamaları onların eleştirel 
düşünme becerisini kullandıklarını gösterir.

13. E Piaget, Bilişsel yapılandırmacılığın en önemli ku-
ramcısıdır. Piaget Bilişsel gelişim kuramında, öğ-
renci zihninde dengesizlik yaratıldıktan sonra 
özümleme ve uyumsama süreçleri sonucunda 
dengenin oluşacağını belirtir. 

14. D Öğrencilerin verilen konuyu önce tek başlarına 
düşünerek, sonra katlanarak, ikişer, dörder, se-
kizer ve sonrasında tüm sınıf katılımıyla tartışa-
rak sonuçlanan teknik kartopu tekniğidir. Bireysel 
başlayan kartopu tekniği sınıfın tamamının katılı-
mıyla sonlandırılır.

15. C Laboratuar ve atölye derslerine birden fazla öğ-
retmenin girmesi ekiple öğretimdir. Ekiple öğre-
timde, öğretmenler dersi planlama, sunma ve 
değerlendirme noktalarında işbirliği yapmakta ve 
mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

16. E Gagne’nin öğrenme hiyerarşisi

• İşaret öğrenme
• Uyarıcı tepki bağını öğrenme
• Basit zincirleme öğrenme
• Sözel öğrenme
• Ayır etmeyi öğrenme
• Kavram öğrenme
• İlke öğrenme
Problem çözme şeklindedir.
Bu öğrenmelerin son dördü ise zihinsel beceri 
olarak kabul edilmektedir. Buna göre zihinsel be-
ceriler arasında en basit düzeyde öğrenme ayırt 
etmeyi öğrenmedir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. C Öğrenci takımları(başarı grupları, öğrenci timleri) 
tekniğinde, öğrenciler heterojen gruplara ayrılır. 
Her grup kendilerine verilen konuya birlikte çalışır 
ve öğrenciler birbirlerinin eksikliklerini giderme-
ye çalışırlar. Konuya birlikte çalışan grup üyeleri 
daha sonra bireysel sınava alınır ve grup puanları 
belirlenir. Başarılı grup ödüllendirilir.

18. A İstasyon tekniğinde öğretmen farklı zeka alanla-
rıyla ilgili değişik istasyonlar oluşturur ve her is-
tasyonda bir grup öğrenci çalışmalarına başlar. 
Belirli bir süre sonra öğrenciler kendi çalışmala-
rını bırakıp, yer değiştirir ve arkadaşlarının yarım 
bıraktıkları yerden devam ederler. Süreç sonunda 
her öğrenci, ortaya konulan her ürüne katkı sağ-
lanmış olur.

19. E Etkinlikler tüm zeka türlerini arttıracak şekilde ol-
malıdır, herkesin kendine özgü bir zeka profili 
vardır, tek bir zeka alanına dönük etkinlikler yapıl-
mamalıdır, zeka üzerinde hem çevrenin hem de 
kalıtımın rolü bulunmaktadır seçenekleri doğrudur. 
Ancak E seçeneğinde verilen zeka dinamik bir ya-
pıya sahip değildir ifadesi doğru değildir. Çünkü 
zeka statik değil dinamik bir yapıya sahiptir.

20. C Zaman ve mekandan bağımsız, öğrenmeyi oku-
lun dışına çıkaran, derslerin senkron ve asenkron 
şeklinde devam ettiği model, uzaktan eğitimdir. 
Bu şekilde öğrenciler, diledikleri zaman eğitimleri-
ne devam edebilmekte, mesleki ve kişisel gelişim-
lerini devam ettirebilmektedirler. 

21. D Fırsat ve imkan eşitliği, öğrenciler arasındaki eşit-
sizliklerin giderilmesine ve tüm öğrencilere aynı 
imkanın sağlanmasına yönelik bir ilkedir. Öğrenci-
lere verilen burs ve kredi desteği, yurt desteği, kız 
öğrencilerine yönelik uygulanan pozitif ayırımcılık, 
fırsat ve imkan eşitliğiyle ilgili desteklerdir.

22. C Toplumsal ilişkiler, zamanla kültürel etkileşimi 
de doğurmakta ve toplumların kültürel yapıların-
da değişiklikler olmaktadır. Bu etkileşmelerin so-
nuçlarından bir tanesi olan kültürleşme, her iki 
kültürün birbirinden etkilenmesi demektir. Helen 
kültürü bir yandan İran, Mezopotamya ve Hint kül-
türlerinden etkilenirken, diğer yandan doğu kültür-
lerini etkilemiştir.

23. E Progel Dacum Tekniği’nin uygulama alanları:

• Eğitim
• İş tanımları yapma
• Beceri testleri geliştirme
• Program geliştirme
• Öğrenci ya da işçi değerlendirme
• Rehberliktir.
Ancak toplumdaki eğilimlerin tahmin edilerek po-
litika geliştirilmesi Delphi anket geliştirmenin bir 
özelliğidir.

24. C İbrahim Öğretmen’in küreselleşen dünyada so-
runlar ve çözüm arayışları konusunu, sınavda 
sormayacağı için işlememesi, ihmal edilen prog-
rama bir örnektir. İhmal edilen programda öğret-
men işlenmesi gereken konuyu planına almasına 
rağmen sınıf içersinde anlatmamaktadır. Bu prog-
rama geçiştirilen program, ihmal edilen program 
da denmektedir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. C Fatih Öğretmen, konuları ardışık, aşamalı bir şe-
kilde düzenlemiş, işleyeceği konulara ilişkin ön 
koşul bilgileri belirlemiş ve doğrusal yaklaşımı 
kullanmıştır. Doğrusal yaklaşımda konular ardışık 
aşamalı ve ön koşul ilişki içersinde, bağlantılı ola-
rak belirlenir. 

Serdar Öğretmen, konularını genişleterek ele al-
mış, tekrara yer vermiştir ve kullandığı içerik dü-
zenleme yaklaşımı sarmaldır. Sarmal yaklaşımda 
konular genişleyerek tekrar edilir, yinelenir.

Leyla Öğretmen ise işleyeceği dersi birbirinden 
bağımsız üç ana parçaya ayırmış ve her parça için 
farklı etkinlikler planlamıştır. Yani modüler yakla-
şımı kullanmıştır. Modüler yaklaşımda ders birbi-
rinden bağımsız öbeklere, parçalara ayrılır. Her 
parça bağımsız bir bütündür.

26. E Materyal kullanımı öğretimde verimliliğin artması-
na katkı sağlar. Ancak öğretmen sorumlulukları-
nın azalması gibi bir durum söz konusu değildir.

27. A Temel noktası öğeler arası ilişkileri belirgin hale 
getirmek olan görsel tasarım ilkesi bütünlüktür. 
Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir 
bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler ara-
sındaki ilişkidir. Materyal içerisinde bütünlüğün 
sağlanmış olması mesajı anlamayı ve yorumla-
mayı kolaylaştırır.

28. D Yazı tahtası kullanılırken bilgilerin önce sözel ifa-
de edilmesi ve ardından yazılması doğru iletişim 
açısından daha uygundur.

29. C Ders slaytları hazırlanırken uzun paragrafların çift 
sütun değil, tek sütun olmasına dikkat edilmelidir.

30. A 

Yaşantı konisi dikkate alındığında öğrenmelerin 
basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru ilerle-
diği ve etkili, kalıcı öğrenmelerin aşağıdan yuka-
rıya doğru bir sıra izlediği söylenebilir. Buna göre 
seçenekler içersinde proje, öğrencinin doğrudan 
doğruya edindiği maksatlı yaşantıları içerdiği ve 
öğrenci yaparak yaşayarak öğrendiği için doğru 
seçenektir.

31. D Nurcan Öğretmen, yerine, zamanına ve ihtiyacı-
na göre her modelden faydalanmakta ve bütünsel 
modeli kullanmaktadır. Bütünsel model tüm mo-
dellerin gerekli durumlarda kullanılmasıdır. Öğ-
retmen yerine göre gelişimsel modeli kullanırken, 
yerine göre tepkisel , demokratik ya da önlemsel 
bir tavır sergileyebilir.

32. B Seçenekler içersinde en uygun olanı görev ve so-
rumluluk vermektir. Öğrenci öğrenme sürecinde 
ne kadar aktif olursa, istenmeyen davranışlar o 
oranda azalır. Öğrencinin derse katılım gösterme-
si derse olan ilgisini artıracak ve olumsuz davra-
nışlar kendiliğinden azalacaktır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. B Öğretmenin sen dili kullanması uygun olmayacak-
tır. Sen dili yerine ben dilini kullanması iletişim açı-
sından doğru olan bir davranıştır.

34. C Olumlu disiplin modeli Jones’a ait bir modeldir. 
Bu disiplin modelinde öğretmenin duruşu, fiziksel 
hareketleri önemlidir. Yani iyi bir disiplin etkili bir 
beden dili ile sağlanabilmektedir. Etkili vücut dili, 
vücudun duruş şekli, göz kontağı, yüz ifadeleri, 
sinyal gönderme, fiziksel yakınlık ile sağlanabilir. 
Öğrenciyi işe yoğunlaştırma, uygun davranmasını 
teşvik etme, motive etme öğrencinin doğru davra-
nışta bulunmasına yardımcı olur.

35. C Sınıf içersinde istenmeyen bir davranış fark edil-
diği an öğretmen öncelikle sorunun nedenini öğ-
renmelidir. Öğrenciler arasındaki sorunun ne 
olduğunu öğrenen bir öğretmen, doğru çözüm yo-
lunda gerekli rehberliği yapabilir.

36. D Verilen koşullar kesin, net, standarttır. Bu durum-
da ölçüt mutlak olur. Ve bu ölçütleri sağlayanlar 
homojen olarak yeni bir kuruma gireceği için tanı-
ma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme yapıl-
mış olur.

37. B I. öncülde öğrenci isimlerine bakılarak şubelerin 
oluşturulması sınıflama, II. öncülde boy uzunluk-
larına bakılıp sıralara yerleştirme sıralama, III. ön-
cülde sınavlar yapıp eğitim durumlarına bakmak 
eşit aralıklı ölçek olur.

38. E Deney yapma ve beyin fırtınası yöntemlerinin eği-
timin kalıcılığına etkisi araştırılmaktadır. Burada 
bağımsız değişken yöntemler iken, kalıcılığa etki 
ise bağımlı değişken olur.

39. D I. öncüldeki ifadede öğretmenin yorgunluktan do-
layı puanlamayı yanlış yapması tesadüfi hataya 
örnek olur.

II. öncülde standart sapma sıfır olduğuna göre her 
öğrenci aynı puanı almış olur. Bu durumda %10 
yapılan hata her öğrenciye aynı miktarda hata 
yapmak demektir. Yani sabit hata olur.

III. öncülde öğretmenin yazım yanlışı yapan öğ-
rencilerden puan kırması, birilerine farklı davran-
dığını gösterdiği için sistematik hata olur.

40. C Belirtke tablosunda yer alan bütün hedef davra-
nışların ölçülmesi gereken bir durumda güvenirli-
ğin kapsam geçerliğinin yüksek olması istenir. Bu 
durumda istenen III. test olur.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

41. E Çok aday arasından birazının seçilmesi gereki-
yorsa tahminin yani yordamanın yüksek olması 
gerekir. Aynı zamanda güvenirlik de yüksek olma-
lıdır.

42. E Hazırladığı testin çok fazla zaman aldığını gören 
öğretmen soru sayısını azalttığına göre duyarlılık 
azalırken, kullanışlılık artar.
Belirtke tablosunda yer alan hedef davranışlardan 
bazılarıyla ilgili soru sorulmasıyla kapsam geçer-
liği düşer.
Yazılı sınavları puanlaması esnasında ayrıntılı ce-
vap anahtarı kullanıyorsa objektiflik artar. Yani ön-
cüllerde yapı geçerliği ile ilgili bilgi yoktur.

43. D Öğrencilerin verdiği cevaplara göre, cevaplaya-
cağı yeni soruyu gösteren, şansı ilk soruda yük-
sekken ilerleyen sorularda azalan ve alt düzey 
davranışların ölçümünde kullanılan araç tanılayıcı 
dallanmış ağaçtır.

44. C Öğrencilerin aktif katılımının istendiği, kendi öğ-
renmelerinden sorumlu olduğu ve süreç ile sonu-
cun birlikte değerlendirildiği durum tamamlayıcı 
değerlendirme olur.

45. A 1. maddenin ,

,

Pj

rjx

50 50
30 10

100
40 0 40

50
30

50
10

50
20 0 40

=
+
+ = =

= - = =

Bu durumda madde orta zorlukta ve ayırt edicidir.

2. maddenin doğru cevabı C seçeneği ise A, B, 
D, E seçenekleri çeldirici olur. Çeldiriciye alt grup 
daha çok giderken üst grup az işaretlemelidir. B 
seçeneği üst grup çeldiriciye daha çok işaretlediği 
için seçenek negatif ayırt edicidir. İstenen yönde 
çalışmamış olur.

2.maddenin

 

46. B Bir maddenin ayırt ediciliğinin yüksek olması için 
üst grubunun daha çok işaretlemesi gerekirken, 
alt grubun ise az işaretlemesi gerekir. Seçenekler 
incelendiğinde B ve C seçeneği pozitif ayırt edici-
dir.

,

,

B se ene i i in

C se ene i i in

50
20

30
3

50
17 0 34

50
10

50
5

50
5 0 10

ç € ç

ç € ç

- = =

- = =

B seçeneği doğru cevap olursa madde en fazla 
ayırt edici olur.

47. B X pjR=

Ortalama güçlük 
› ›

p
soru say s

x=

1. maddenin ,Pj
50 50
30 10

100
40 0 40=

+
+ = =

2. maddenin ,Pj
50 50
25 5

100
30 0 30=

+
+ = =

, , ,

, ,

x

p

0 40 0 30 0 70

2
0 70 0 35

= + =

= =

,Pj
50 50
25 5

100
30 0 30=

+
+ = =

, ,p q q1 1 0 30 0 70- = - = =

.

, , ,

Madde varyans p q

Madde varyans 0 30 0 70 0 21

›

› :

=

= =
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

48. E Gelişim, kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür. Anne-
nin aldığı ilaç, alkol, radyasyon, kan uyuşmazlığı, 
akraba evliliği vb. doğum öncesi; doğum sırasın-
da görülen kordon dolanması, bebeğin oksijensiz 
kalması vb. doğum sırası; ailenin çocuğa yakla-
şımı, sosyoekonomik durumu, geçirdiği hastalık-
lar, doğuş sırası vb. ise doğum sonrası çevresel 
faktörlere örnek verilebilir. Ancak; saç rengi, göz 
rengi, kan grubu, cinsiyet gibi özellikler ise kalıtsal 
faktörlere örnek verilebilir.

49. D Erikson’un psikoseksüel gelişim kuramına göre 
altı yaşta okula başlama ile çocuğun hayatına ar-
kadaşları ve öğretmenleri dâhil olur. Çocukta işi 
başarma, öğrenme, iş birliği özel bir öneme sa-
hiptir. Arkadaşlar ve öğretmenin çocuk üzerindeki 
etkisi artar. Aile cesaret verir, öğretmenleri korur, 
arkadaşları kabul ederse çocuk başarı duygusunu 
kazanır. Ancak sürekli eleştirilen, desteklenme-
yen ve kıyaslanan çocuklar aşağılık duygusunu 
geliştirebilirler. Çünkü çocuk yaptıklarının değer-
sizliğine inanır.

50. C Marcia’nın kimlik statüleri yaklaşımına göre Fatih 
ipotekli kimlik geliştirmiştir. Bu statüdeki bireyler 
kimlik bunalımı yaşamamışlardır. Bir karara var-
mış gibi görünürler, fakat karar ebeveynleri tara-
fından alınmıştır. Bu bireylerde aile kararlarına 
bağlanma vardır. Bütün dikkat ve ilginin çocuğun 
üzerinde olduğu ailelerdir. Fatih de ailesinin verdi-
ği karara uymakta onların en doğru kararı verece-
ğini düşünmektedir.

51. C Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre, Şule iyi 
çocuk evresindedir. Bu evredeki bireylerde doğ-
ru davranış başkalarına yardım etmek ya da on-
ları mutlu etmektir. Onay görmek, iyi çocuk olmak 
önemlidir. Birey dışlanmaktan, ayıplanmaktan 
korkar. Şule de arkadaşlarının kendisini dışlama-
sından çekinmektedir.

52. A Gelişim, kalıtım ve çevrenin bir ürünüdür. Her bi-
reyde kalıtım ve etkileşimde olduğu çevresel sü-
reçler farklı olduğundan gelişim süreçleri de farklı 
olacaktır. Bu nedenle aynı yaşta ortaokula baş-
layan çocukların soyut düşünmeye başlama za-
manları birbirinden farklı olacaktır.

53. A Buse’nin “makas almak” denildiğinde aklına sa-
dece yanağının sıkılması durumu gelmektedir. 
Öğretmenin gerçekten makas istediğini anlaya-
mamıştır. Piaget’e göre bu durum tek yönlü düşün-
me ile açıklanabilir. Tek yönlü düşünme (özelden 
özele akıl yürütme); özel bir durumdan başka özel 
bir duruma genelleme yapmadan akıl yürütmektir. 
Bu özellik, kalıp yargılar ve sesteşleri anlayama-
ma gibi durumlara sebep olur.
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54. C Hayri, Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına 
göre, anal dönemde bulunmaktadır. Bu dönem-
de haz bölgesi anüs ve çevresidir. Dönemin en 
önemli özelliği tuvalet terbiyesidir. Çocuk bu dö-
nemde kendini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir. 
Yani; özdenetimin temelleri atılır. Anne tuvalet ter-
biyesinde çok serbest ya da sıkı olursa bu döne-
me saplanma görülebilir.

55. C Çocuğun duyu organlarının ve ince motor bece-
rilerinin yetişkin düzeyine ulaştığı gelişim dönemi 
6-12 yaş arası son çocukluk dönemidir. Dönemin 
başında ince motor becerileri bakımından kızlar 
erkeklerden ileride olmasına rağmen dönemin so-
nuna doğru ince motor becerilerdeki bu farklılık 
kapanır.

56. D Omnipotent düşünce ya da diğer adı ile kişisel ef-
sane; ergenin kendini diğer insanlardan farklı ve 
özel görmesi, her şeyin kendi başına geleceğini 
düşünmesidir. Lisede okuyan Osman da kendisini 
diğer insanlardan daha zeki ve üstün görmektedir. 
Bu dönemde ki bireylerin kendileri için oluşturduk-
ları hikâyeleri “efsaneleri” mevcuttur.

57. C Vygotsky, bilişsel gelişimin sosyal yönüne dikkat 
çeker. Gelişimin kaynağı, insanlar ve kültür ara-
sındaki etkileşimdir. Anne, baba, öğretmen akran 
gibi çocuğun gelişimine katkı sağlayanları yakın-
sal gelişim alanı olarak tanımlar. Yapı iskelesi ise 
yetişkinin bireye olayları ve fikirleri açıkladıktan 
sonra, öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için ser-
best bırakmasıdır. Annesinin Taha’ya toplamayı 
öğrettikten sonra öğrendiklerini hayata geçirmesi 
için fırsat vermesi yapı iskelesi ile açıklanabilir.

58. B Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden birisi de dikkat-
tir. Kişinin öğrenme malzemesine odaklanması 
dikkat olarak tanımlanır. Kişi bir uyarıcıya bilinçli 
bir şekilde odaklanabileceği gibi istemsiz olarak 
da odaklanabilir. Ceyda da konuya komşudan ge-
len müzik sesleri nedeni ile odaklanamaz. Bu du-
rum istemsiz dikkate örnek verilebilir.

59. A Ayşe Hanım’ın içinde bulunduğu ortamdaki gaz 
kokusunu fark edememesi alışma açıklanabilir. 
Alışma; sürekli olarak belli bir uyaranla karşılaşan 
organizmanın tepkilerinde meydana gelen azal-
madır. Ayşe Hanım da sürekli maruz kaldığı kötü 
kokuya artık daha az tepki vermeye başlamıştır.
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60. B Esin’in asansör korkusunun tekrar başlaması, 
kendiliğinden geri gelme ile açıklanabilir. Kendi-
liğinden geri gelme; sönme olayı gerçekleştikten 
bir süre sonra koşullu uyarıcı tekrar ortama veril-
diğinde koşullu tepkinin gözlenmesidir. Esin’ in de 
asansör korkusu geçmiş olmasına rağmen günler 
sonra yeniden ortaya çıkmıştır.

61. E Anne babanın bu davranışı, Thorndike’ın öğrenme 
ve eğitimle ilgili görüşlerinden hazır bulunuşluğa 
uygun değildir. Thorndike’a göre eğer organizma 
bir davranışı göstermeye hazır ve davranışı gös-
termesine izin verilirse mutludur. Eğer organizma 
bir davranışı göstermeye hazır ve davranışı gös-
termesine izin verilmezse kızgınlık duyar. Eğer or-
ganizma bir davranışı göstermeye hazır değil ve 
davranışı yapmaya zorlanırsa kızgınlık ve kaygı 
duyar. Yani Thorndike göre bireye verilecek ödev 
ve sorumluluklar seviyesinin üzerinde olmamalı-
dır. Oysa anne babalar çocuklarının yapabileceği 
faaliyetleri, çocuklarını korumak adına engelle-
mektedir. Bu nedenle çocukta kızgınlık tepkisinin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.

62. E Annesinin defteri karalamasına kızdığı için öğret-
menin verdiği ödevleri yazdığında da kızacağını 
düşünmesi öğrenmenin genellemesi ile açıklana-
bilir. Öğrenmenin genellenmesi; öğrenilen bilginin 
benzer başka durumlarda da kullanılmasıdır. Aslı 
da annesinin verdiği tepkiden yola çıkarak yanlış 
da olsa bir genelleme yapmıştır.

63. C Firmanın satışlarını artırmak için kullandığı teknik 
simgesel ödülle pekiştirmeye örnek olabilir. Sim-
gesel ödülle pekiştirmede; organizmanın yaptığı 
doğru davranışlar doğrudan doğruya işine yara-
mayan pekiştireçlerle pekiştirilir. Bu pekiştireçler 
belli sayıya ulaştığında gerçek pekiştireçlerle de-
ğiştirilir . Firmada müşterilerini önce açma halkası 
ile pekiştirirken bunlar belli sayıya ulaştığında bu 
pekişitreci konser bileti ile değiştirmektedir.

64. D Emine Hanım, gözlem yoluyla öğrenmenin uygu-
lama aşamasında sorun yaşamaktadır. Gözlem 
yoluyla öğrenme süreci, dikkat, hatırda tutma, 
uygulama ve güdülenme basamaklarından olu-
şur. Uygulama aşamasında, öğrenilenlerin perfor-
mansa dönüştürülmesi beklenir. Emine Hanım da 
defalarca gözlemlediği arabayı çalıştırma davra-
nışını bir türlü sergileyememektedir.

65. B Burak’ın anneannesine gitmek istememesinin 
nedeni, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre 
ait olma ile ilişkilidir. Fizyolojik ve güvenlik ihtiya-
cı karşılanan bireyde ise sevilme ve bir gruba ait 
olma ihtiyacı ortaya çıkar. Arkadaşlık ilişkileri, aile, 
millet ya da meslek birlikler vb. bir gruba ait olma 
hissi, benimsenme, sevme, sevilme gibi sosyal ih-
tiyaçlardır. Burak da dayısının soğuk ve mesafeli 
davranışlarından dolayı yakınlık kuramamakta ve 
aidiyet duygusunu yaşayamamaktadır.
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66. E Ahmet Bey’in sinirli olduğu zamanlar evine sakin-
leşerek gitmesi böylece eşi ve çocukları ile yaşa-
nacak tatsız bir durumun önüne geçmesi öngörü 
kapasitesinin yüksek olması ile açıklanabilir. Ön-
görü kapasitesi geleceğe yönelik düşünmek, 
planlar yapmaktır.

67. C Bilişsel süreçler duyu organlarından gelen bilginin 
alınması ile başlar ve tüm bilişsel süreçler kısaca 
biliş olarak adlandırılır. Öğrenme ise zihinsel ya-
pıdaki değişmedir. Unutma yoktur sadece hatırla-
mada güçlük vardır. Ancak; bilişselciler öğrenme 
ve hafızayı birbirinden ayırmaktadır. Öğrenme ba-
sitçe bilginin kazanılmasını ifade ederken; hafıza, 
daha önce öğrenilmiş bilgiyi hatırlama yeteneğini 
ifade eder.

68. B Okuma yazma öğrenmeye çalışan çocukların sü-
rekli b ve d harflerini karıştırması benzerlik yasası 
ile açıklanabilir. Gestaltçılara göre bireyler şekil, 
renk, doku, cinsiyet vb. pek çok özellik bakımın-
dan birbirine benzer uyarıcıları birlikte gruplan-
dırılarak algılama eğilimindedir. Öğrenciler de bu 
harflerin benzerliğinden dolayı karıştırmaktadır.

69. C Gestaltçı ekolün temsilcilerinden Lewin’in Alan 
kuramına göre insanın davranışları o anda yaşa-
nılan psikolojik ortamdan etkilenir. İnsanın aç ol-
ması, uykusuz olması, üzgün olması gibi durumlar 
öğrenme üzerinde etkilidir. Bireyi anlayabilmek 
için bahsedilen bu psikolojik durumları göz önün-
de bulundurmak gerekir. Altan’ın yakın zamanda 
babasını kaybetmiş olması da davranışlarını etki-
lemiştir.

70. D Rehberliğin işlevlerinden biri de yönelticiliktir. Öğ-
rencilerin kendi özelliklerine uygun doğru tercih-
ler yapabilmeleri ve çevrenin olanakları hakkında 
bilgilendirilmeleri bu işlevle ilgilidir. Soruda yanıtı 
aranan işlev de tam olarak budur.

71. D Psikanalitik yaklaşımı temel alan projektif teknik-
lere ilişkin A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan 
ifadeler doğru bilgiler içermektedir. Fakat projek-
tif testlerin ortak özellikleri arasında sayısal veriler 
sunma yoktur. Sayısal veriler sunamama bu test 
türüne yöneltilen en ciddi eleştirilerden de biridir.
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72. B Bireyi tanımak için kullanılan kimi testler uzman-
lık gerektirmektedir. Dolayısıyla kişilik testleri gibi 
çoğu psikolojik danışmanın bile eğitimini almadığı 
bu testi kullanmak sınıf öğretmenlerinin üstlenebi-
lecekleri bir sorumluluk değildir. Bundan dolayı da 
Şule Hanım’ın toplantıda bu tip bir cümle kurması 
beklenmemelidir.

73. E Bireylerin iç dünyalarındaki duygularını, kaygı ve 
korkularını bir grup önünde gerçek yaşamdaki gibi 
canlandırmalarını temel alan ve özellikle grupla 
psikolojik danışma süreçlerinde bir uzman eşli-
ğinde uygulanan bu teknik psikodramadır.

74. E Çift mesaj; aynı cümle içinde dinleyene birbirin-
den farklı iki tür mesajın iletildiği mesajları tanım-
lamak için kullanılan bir kavramdır. İletişim söz 
konusu olduğunda birbiri ile çelişen iki sözel ifade 
ya da sözel ifade ile beden dili uyumsuzlukları çift 
mesaj olarak adlandırılır. Bu noktada E seçene-
ğinde yer alan ifadenin bu içerikte olduğu rahat-
lıkla söylenebilir.

75. A Kemal Bey; meslek seçimini etkileyen ilgi, değer-
ler, cinsiyet ve yetkinlik beklentisi olgularından 
konuşmasında bahsetmiştir. Fakat yazın alanın-
daki yeteneğinden metin içinde herhangi bir yer-
de bahsetmemiştir.

76. C Özellikle ebeveyn tutumlarının çocukların mesleki 
tercihlerinde belirleyici olduğunu söyleyen kuram-
cı Ane Roe’dur. Serap’ın ilgisiz ebeveynler tara-
fında büyütülmesi ve kendi mesleki seçiminde 
bunun oldukça belirleyici olduğunu ifade etmesi 
en iyi Roe’nun kuramıyla açıklanır.

77. A Mustafa’nın içinde bulunduğu yaş aralığı ve mes-
leki seçimlerindeki değişkenlik göz önüne alın-
dığında Super’ın Benlik Kuramına göre büyüme 
evresinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Büyüme 
evresi dört yaşından başlayan ve 13 yaşına ka-
dar devam eden bir dönemdir. Bu dönemde çocuk 
meslek gelişiminin ilk sürecini yaşamakta ve çev-
resinde bulunan iş dünyasını anlamaya çalışmak-
tadır.
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78. C Önleyici müdahaleler; koruyucu faktörleri arttır-
maya çalışır, sorun durum ortaya çıkmadan uygu-
lanır, tespit edilen risk etmenleri azaltılır ve tüm 
önleyici rehberlik faaliyetleri doğayla uyumlu ve 
sistematik olmak zorundadır. Fakat önleyici ça-
lışmaların başarısı ulaşılan kişi sayısıyla doğru 
orantılı olduğundan bireysel değil grup faaliyetleri 
ağırlıklı yürütülür.

79. A Bireysel rehberlik uygulaması bir bireye sunulan 
rehberlik hizmetini tanımlamak için kullanılır. Se-
çeneklerde rehber öğretmenin A seçeneğinde öğ-
rencisiyle yüz yüze yaptığı görüşme bu kapsamda 
yer alır. Veli ya da sınıf öğretmeni ile yapılan gö-
rüşmeler ise müşavirlik hizmeti kapsamında ele 
alınabilir. Diğer seçenekler ise grup çalışmaları-
dır.

80. C Kaynaştırma eğitimi gören bir öğrencinin uyumu 
ve çevresi tarafından kabulü öncelikle okul per-
sonelinin ve kaynaştırma öğrencisinin bulundu-
ğu sınıftaki öğrencilerin doğru bilgilendirilmesine 
bağlıdır. Zaten çevre ve uyum söz konusu oldu-
ğunda akla ilk gelmesi gereken unsurlar okul per-
soneli ve öğrencinin devam ettiği sınıftır.

Çözüm Bitti.
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