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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Soru öncülünde verilen bilgiler dedikodu tekniği-
nin kullanıldığını göstermektedir. Bir tartışma tek-
niği olan dedikoduda öğrencilerin görüşlerini farklı 
kişilerle paylaşmaları amaçlanır. Öğrenciler konu 
hakkındaki görüşlerini her seferinde değişen eş-
leriyle karşılıklı olarak paylaşırlar. Bu şekilde gö-
rüşler dedikodu şeklinde sınıfta yayılmış olur.

2. D Öncülde bahsedilen uygulama balık kılçığı diyag-
ramıdır. Problem çözme sürecinde işe koşulan bu 
uygulama sorunun nedenlerini, alt nedenlerini ve 
sonuçlarını ortaya çıkarmayı sağlar.

3. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler iş birlik-
li öğrenme yaklaşımına ilişkin doğru bilgilerdir. 
Ancak bu yaklaşımda öğrenci grupları heterojen 
yapıda oluşturulmalıdır. Bundan dolayı grup oluş-
turma sürecinde öğrencilerin nicel ve nitel özellik-
leri önemsenmelidir.

4. B Carroll’un okulda öğrenme modeline göre öğren-
cinin bir konuyu öğrenebilmek için ihtiyaç duydu-
ğu zaman “yetenek” kavramıyla açıklanır. Soru 
öncülünde verilen durumda da bundan bahsedil-
mektedir.

5. E Programlı öğretim sürecinde öğrencilerin öğren-
me davranışlarıyla ilgili olarak hemen bilgilendiril-
mesi anında – dönüt düzeltme ilkesiyle açıklanır. 
Pekiştireç ve ipucu gibi unsurlar da aynı zamanda 
birer dönüt görevi görürler.

6. A Vızıltı 55 tekniğinde öğretmen sınıfı 5’er kişilik 
gruplara ayırır ve bir tartışma konusu belirler. Her 
grup bu konuyu kendi içinde tartışır. Gruplarda 
her öğrenci 1’er dakika söz hakkı kullanır. Sonra-
sında gruplar görüşlerini sınıfa sunar. Soru öncü-
lünde de bu tekniğin uygulandığı görülmektedir.

7. D Görüş geliştirme tekniğinde farklı görüşler içe-
ren bir konu öğrenciler tarafından bir tutum ölçe-
ği önünde tartışılır. Süreçte öğrenciler görüşlerini 
gerekçesiyle açıklar ve isteyen öğrenci gerekçe 
belirterek görüşünü değiştirebilir. Ancak bu süreç-
te bireylere değil fikirlere karşı görüşler belirtilir.

8. E Soru öncülünde verilen süreçte öğretmen önce 
genel kavramları açıklamış, ardından ayrıntılı bilgi 
ve örnekleri aktarmıştır. Bu doğrultuda öğretme-
nin bilgileri tümdengelim yoluyla aktardığı yani su-
nuş yoluyla öğretimi kullandığı görülmektedir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B 5E modeli sırasıyla giriş, keşfetme, açıklama, 
derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından 
meydana gelen öğrenci merkezli bir uygulamadır. 
Bu modelin değerlendirme aşaması sürece dayalı 
olarak ve çok yönlü olarak gerçekleştirilir. Değer-
lendirme aşamasındaki temel amaç ulaşılan ka-
zanımları belirlemektir. Ancak bu işlem yapılırken 
öğrenci velilerinin görüşlerine başvurulmaz.

10. C Soru öncülünde verilen görüş incelendiğinde 
daha genel bir kavram olan memelilerden daha 
özel bir kavram olan insanlara doğru bir çıkarım 
yapılmıştır. Genelden özele ve bütünden parçaya 
doğru düşünmeyi sağlayan beceri tümdengelim-
dir.

11. C Yansıtıcı düşünme, bireyin yaşantılarını gözden 
geçirmesini, hatalarından  ders çıkarmasını, tec-
rübelerini kullanmasını ve kendisini geliştirmesi-
ni sağlar. Bu düşünme becerisinin geliştirilmek 
istendiği sınıflarda etkinlikler öğrenci merkez-
li olarak düzenlenmeli ve öğrencilerin yaşayarak 
öğrenebilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. A, B, 
D ve E seçeneklerinde verilenler doğru bilgilerdir. 
Ancak C seçeneğinde verilen bilgi bu düşünme 
becerisi için yanlıştır.

12. A Yapılandırmacılık, bilginin bireyin yaşantıları yo-
luyla oluşturulacağını savunan öğrenme kura-
mıdır. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler bu 
yaklaşım için doğrudur. Ancak yapılandırmacı öğ-
renme ortamlarından öğrenme öğretimden daha 
ön planda tutulur. 

13. D Çoklu zekâ kuramı birden çok zekâ türünün oldu-
ğunu kabul eder ve bireysel farklara uygun bir eği-
timle tüm zekâ türlerinin gelişim gösterebileceğini 
savunur. Bu anlayışı benimseyen öğretmenlerin 
farklı yöntem ve teknikler kullanarak öğrenme sü-
recini çeşitlendirmesi gerekir.

14. E Geziler, okul dışı mekanlara düzenlenen planlı ve 
eğitici ziyaretlerdir. Gezi planında A, B, C ve D se-
çeneklerinde yer alan bilgiler yer alır. Ancak mali-
yet planda belirtilmez.

15. D Soru öncülünde verilen durumda öğretmen etkile-
şimli tahta üzerinden bir yazılım kullanarak deney 
etkinliğini gerçekleştirmiştir. Öğrenciler becerileri 
yapay bir ortamda kullanarak öğrenme gerçekleş-
tirdikleri için kullanılan öğretim tekniği benzetim-
dir.

16. B Zıt görüşler içeren bir konunun iki grup tarafından 
jüri önünde tez ve antitezlerle tartışıldığı teknik 
münazaradır. Soru öncülünde verilen durumda da 
bu tekniğin uygulandığı görülmektedir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. C Soru öncülünde verilen durumda kullanılan öğre-
tim tekniği istasyondur. İstasyon tekniğinde öğ-
renci grupları aynı anda gerçekleştirilen farklı 
etkinliklerde dönüşümlü çalışarak başlanmış iş-
lere katkı getirirler ve ortak ürünler oluşturulmuş 
olur.

18. E Öncülde verilen kazanımları gerçekleştirmek is-
teyen bir öğretmenin kullanması gereken öğretim 
tekniği altı şapkalı düşünmedir. Bu teknikte öğren-
ciler bir duruma tarafsız, olumlu, olumsuz, duygu-
sal, yaratıcı ve serinkanlı şekilde farklı açılardan 
bakarlar.

19. A Öncülde verilen durumda öğretmenin öğretimi 
neşeli hale getiren bir uygulama ile oyunlaştırdığı 
yani eğitsel oyun tekniğini kullandığı söylenebilir.

20. D Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ihtiyacı olan öğ-
rencilerin normal akranları ile aynı toplumsal 
kaynakları kullanması için eğitimini akranlarıyla 
birlikte en az kısıtlayıcı şartlarda normal okullarda 
yapmasını sağlayan uygulamadır. Soru öncülün-
de verilen durumda bu eğitim uygulamasına ör-
nektir.

21. E Öğretmenlerin bir öğretim yılı boyunca ders ver-
mekle yükümlü olduğu sınıflarda, program doğrul-
tusunda konuları hangi aylarda ve yaklaşık olarak 
ne kadar sürede işleyeceğini gösteren düzenek 
yıllık plandır. Bu plan zümre tarafından öğretim 
yılı başında hazırlanır ve okul yönetimi tarafından 
onaylanır.

22. D Bir ders planı giriş, gelişme, sonuç ve değerlen-
dirme bölümlerinden meydana gelir. Giriş bölü-
münde dikkat çekme, gözden geçirme, güdüleme, 
ön bilgileri hatırlatma ve derse geçiş işlemleri ger-
çekleştirilir. Soru öncülünde verilen uygulamalar-
da giriş bölümü kapsamında yer almaktadır.

23. A Bireylerin mesleki hayatlarındaki gelişmelere, de-
ğişimlere ve güncellemelere ayak uydurabilmeleri 
için yararlanmaları  gereken eğitim türü hizmet içi 
eğitimdir.

24. D Ülkemizdeki eğitim faaliyetlerinin dil, din, ırk, mes-
hep, sosyal statü, ekonomik durum ve cinsiyet ay-
rımı gözetilmeden herkese genel ve eşit şekilde 
uygulanmasını öngören millî eğitim ilkesi genellik 
ve eşitliktir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. B Soru kökünde verilen kazanımın bilişsel alan sı-
nıflamasına göre kavrama düzeyinde yer aldığı 
görülmektedir. Kavrama düzeyinde bireyin bilgile-
ri yorumlaması, kendi cümleleriyle ifade etmesi ve 
anlaması beklenir.

26. A Eğitim ve öğretim uygulamalarının bilgisayar tek-
nolojileri üzerinden internet kanalıyla sağlanması-
nı temel alan yaklaşım web temelli öğrenmedir.

27. D Soru kökünde öğrencilerini verilen kazanıma ulaş-
tırmak isteyen bir öğretmenin kazanıma uygun bir 
yaşantı seçmesi gerekir. Verilen kazanımda öğ-
rencilerin çevrelerindeki tarihi yapıtları tanımala-
rı amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin 
bu yapıtları en iyi şekilde onlara düzenlenecek bir 
gezi ile öğrenebilecekleri söylenebilir.

28. C Öğrencilerin yeni bir konu ya da kavramı ken-
di hızlarına uygun şekilde öğrenmelerini sağ-
layan öğretim yazılımı özel öğreticidir. Sözcük 
– işlem yazılımları öğrencilerin yazılı doküman 
hazırlamasını sağlar. Alıştırma ve tekrar yazılı-
mı öğrenilenlerin tekrarında ve eksik öğrenme-
lerin giderilmesinde etkilidir. Benzetim yazılımları 
gerçeğe yakın uygulama imkânı sunar. Sınama 
durumları yazılımları ise başarı düzeyinin ölçül-
mesinde etkilidir.

29. A Dale’nin yaşantı konisi aşağıdaki şekildedir.

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 geçirilen ya-
şantılar daha açık ve anlaşılır öğrenmeler sağlar. 
Bundan dolayı seçenekler arasından tabana en 
uzak olan yaşantının daha az tercih edilmesi ge-
rekir.

30. D Görseldeki ögelerin birbirlerine yakın yerleştiril-
diğinde aralarında ilişki varmış gibi algılandığı-
nı belirten ilke yakınlıktır. Bundan dolayı alakasız 
ögeler birbirlerinden uzağa yerleştirilmelidir.

31. B Öğrencilerin dikkatini derse çekmek ve etkin katı-
lımı sağlamak isteyen bir öğretmenin bireyi mer-
keze alan düzenlemeler yapması gerekir. Ancak 
B seçeneğinde verilen davranış buna uygun de-
ğildir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

32. A Soru öncülünde özelliklerinden bahsedilen bir öğ-
renciye onun özelliklerine uygun bir öğretim hiz-
meti sunulması gerekir. Ancak A seçeneğinde 
belirtildiği gibi sınıf kurallarının sık sık hatırlatılma-
sı bu öğrencinin daha kontrolsüz davranışlar ser-
gilemesine neden olacaktır.

33. B Çağdaş anlayışa uygun bir sınıf ortamında öğren-
ciler toplu bir küme olarak görülmez. Öğrenciler 
arasındaki farklılıklar kabul edilir ve herkes özerk 
bir birey olarak görülür.

34. E Öğretmenin kopya çekmesi muhtemel öğrencile-
rin yerlerini değiştirmesi yani davranışın oluşma-
sını önlemeye çalışması önlemsel sınıf yönetimi 
modeline örnektir.

35. D Öğretmenlerin öğrencilerin sergiledikleri olumsuz 
davranışlar karşısında onların davranışlarının ni-
teliklerine uygun şekilde uyarıda bulunmaları ge-
rekmektedir.

36. C
A) Pamuk üretimi GAP ile Güneydoğu Anadolu böl-

gesinde ilk sırada olduğuna göre sıra yapılmıştır. 
Sıralama ölçeği olur.

B) Adana ilinin %29’u ormanlık ise % sıfırı demek hiç 
orman yok demektir. O zaman mutlak sıfır kullanıl-
mıştır.

C) Sıfır sıcaklık, sıcaklığın olmadığı anlamına gel-
mez. Bu yüzden ölçek eşit aralıklıdır. Sıcaklık kat 
ile ifade edilemez. Yanlıştır.

D) Makilerin yetiştiği yükseklik için sıfır metre demek 
denize seviyesi ne denk gelir. O zaman ölçek eşit 
aralıklı olur.

E) Yağış miktarı sıfır olsaydı hiç yağmur yağmazdı. 
Bu durumda ölçek eşit oranlı olur. Eşit oranlı öl-
çekte bütün istatistiki işlemler ve dört işlem yapılır.

37. D Yazılı sınav için soruların %70’ini doğru cevap-
lamak; kesin net bir durumdur. Mutlak ölçüt olur. 
I. öncül doğru. Sözlü sınavda ilk %10 demek, sı-
ralamada en iyiler olmalı bu gruba bağlıdır. Öğ-
renciler birbirini etkiler. Yani bağıl ölçüt olur.  
II. öncül doğru. Yapılan sınavlar ile öğrencilerin 
performansı belirlendiğine göre dolaylı ölçme ya-
pılmıştır. III. öncül yanlıştır.

38. D Ölçme bir özelliğin sayı ya da sembolle ifade iken, 
değerlendirme ölçme sonucunun bir ölçütle karşı-
laştırılarak yargıya varılmasıdır. Buna göre tespi-
tin olduğu durum ölçmedir. Yani I, III, IV ölçme II 
ise değerlendirmedir.

39. D I. öğretmen, aynı testi aynı öğrencilere bir daha 
uyguluyorsa, test tekrar test yöntemidir. Kararlılık 
ortamında güvenirliği verir.
II. Hedef-davranışların, hangi konudan kaç tane 
sorulacağının belirlenmesi kapsam geçerliğini ve-
rir.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

40. D Öğretmenin yapacağı sınavda her düzeyde he-
def vardır. Öğretmen yazılı yaparsa her hedefi so-
ramayacak. Bu yüzden farklı sınavlardan oluşan 
karma bir sınav yapacaktır. Bu sayede soru sayı-
sı artar ve hedeflerin sorulma ihtimali artar. Yani 
kapsam geçerliği iyileşmiş olur.

41. E Öğretmenin beşinci üniteden soru soramaması 
kapsam geçerliğini düşürür. Onun yerine ilk dört 
üniteden benzer soru sorulması, homojen soru 
sayısını artırır, bu durumda da güvenirlik artar.

42. E 25. madde üst grup   =   20
  alt grup   =     4
32. madde üst grup   =   10
  alt grup   =   14
Toplam kişi sayısı üst grup =   50
                alt grup  =   50
25. madde ,

,

p

r

50 50
20 4

100
24 0 24

50
20

50
4

50
16 0 32

j

jx

=
+
+ = =

= - = =

I. öncül doğru
25. madde zor ve ayırt edicidir. Bu durumda çok 
aday arasından birazının seçilmesi gereken du-
rumda tercih edilir.
II. öncül doğru

32. madde ,r
50
10

50
14

50
4 0 08jx = - =- =-

Ayırtediciliği negatif olduğundan teste alınmaz.
III. öncül doğru

43. B x  = Güçlüklerin toplamına eşittir.
1. Test = 0,1 = 0,3 + 0,8 + 0,6 + 0,4 = 2,2
2. Test = 0,1 + 0,2 + 0,5 + 0,1 + 0,9 = 1,8
3. Test = 0,4 + 0,5 + 0,3 + 0,2 + 0,1 = 1,5
4. Test = 0,6 + 0,7 + 0,4 + 0,3 + 0,5 = 2,5
5. Test = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,6 + 0,4 = 1,6
6. Test = 0,5 + 0,3 + 0,7 + 0,4 + 0,3 = 2,2
7. Test = 0,1 + 0,2 + 0,6 + 0,9 + 0,3 = 2,1
8. Test = 0,7 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,3 = 1,5
9. Test = 0,5 + 0,4 + 0,2 + 0,8 + 0,3 = 2,2
10. Test = 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,4 = 1,1
4. testin ortalaması en yüksektir.

44. C Verilenler madde güçlükleridir. Orta zorlukta mad-
de, maksimum ayırt edicidir. 2. testte orta zorlukta 
olan madde 3. maddedir.

45. B 9. testte 4. maddenin pj = 0,80
1 – p = q 1 – 0,80 = 0,20 = q
Madde varyansı = 0,80 · 0,20 = 0,16
Madde Standart Sapması = , ,0 16 0 40=

46. C I. ve II. öncül sözlü sınavların yapılma amacı olur. 
Ama sözlü sınavlarda soru sayısı az olduğu için 
kapsam geçerliği düşüktür. Puanlama subjek-
tif olduğu için güvenirlik düşüktür. III. öncül ama-
cı olmaz. Öğrencileri diğer öğrencilerle kıyaslayıp 
puanlamak hata yaptırır. Objektif olmaz. IV. öncül 
amacı olamaz.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

47. C Öğrenci sunumlarının verilen bilgiler ışığında en 
detaylı puanlama şekli analitik rubrik ile sağlanır.

48. C Organizmanın kendisinden beklenen davranışları 
yapabilecek düzeye gelmesine olgunlaşma denir. 
Söz konusu uzmanlar eğitim verilirken çocukların 
zihinsel açıdan olgunluk düzeylerinin dikkate alın-
ması gerektiğini ve olgunluk düzeylerinin üstün-
de bir eğitime tabi tutulmaları halinde doğabilecek 
sonuçları ifade etmişlerdir. 

49. E Çevreyle etkileşim sonucu bireyde kalan iz-
ler çevre etkisiyle açıklanır. Ali’nin duyma yetisi-
ni kazanmasına rağmen diğer çocuklar kadar iyi 
duyamaması, kulaklarının yeteri kadar duyma ya-
şantısı geçirmemiş olmasından  kaynaklanmakta-
dır.                                                                   

50. C Bireyin toplumda belli bir saygınlığa sahip ol-
ması saygı statü ihtiyacına dönük bir durumdur. 
Begüm’ün bu özelliklere sahip bir eş arayışı say-
gınlık ihtiyacını karşılamaya dönük bir davranıştır.

51. D Erikson’a göre üretkenliğe karşı durgunluk dö-
nemdeki birey kendine ve çevresine faydalı olma 
çabasına girer. Bu çabalarında başarılı olursa 
üretken bir kişilik kazanır. Aksi durumda verimsiz 
durgun bir kişilik kazanır. Ceyda hanımın bu ça-
baları onun durgunluk psikolojini atlatmasını  ve 
üretken bir kişilik özelliği kazanmasını sağlaya-
caktır. 

52. E Bireyin şemalarını birbirleriyle ilişkilendirmesi, bir-
leştirmesi, bağlantılı hale getirmesine örgütleme 
denir. Çocuğun öğrendiği kitap türlerini kendi ara-
larında gruplandırabilmesi örgütleme kavramı ile 
açıklanır. 

53. B Çocuğun başkalarının bakış açısını fark etmeme-
si, her şeyi kendi bakış açısına göre değerlen-
dirmesi benmerkezciliktir. Dünyanın merkezinde 
onlar vardır. Serpil kendi okuluna gittiği için bu iş-
lemleri öğrendiğini düşünmüş ve ancak kendisinin 
gittiği  okulu gidenlerin bu işlemleri öğrenebilece-
ğini ileri sürmesi benmerkezci düşüncedir.

54. A Kohlberg’e göre itaat ve ceza evresinde temel eği-
lim cezadan uzak durmak. Bu nedenle bu evrede-
ki bireyler otoritenin olduğu durumlarda kurallara 
uyarken, otoritenin olmadığı durumlarda kuralların 
dışına çıkmakta bir sakınca görmezler. Ahmet’in 
polis olsaydı kırmızı ışıkta geçmeyeceğini söyle-
mesi cezadan kaçma düşüncesidir ki bu durum 
onun itaat ve ceza eğilimde olduğunu gösterir. 
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55. D Çocuğun birden fazla sözcüğü bir araya getirip 
ancak gramer kurallarına uygun olmayan cüm-
leler kurmasına telgrafik konuşma denir. Öznur 
“baba geldi” diyemediği için “baba gel” demesi 
telgrafik konuşma döneminde olduğunu gösterir. 

56. B Dil gelişimi çocuğun tesadüfen çıkardığı seslerin 
çevresindekiler tarafından pekiştirilmesine bağ-
lı olarak gerçekleşen bir süreç olarak tanımlayan 
kuram davranışçı kuramdır. 

57. C Bebeğin yanağına dokunulduğunda yüzünü do-
kunulan yöne çevirerek emme tepkisi vermesi  
rooting (arama) refleksidir. 

58. D Organizmanın davranışları hakkında bilgi sahibi 
olması öğrenmeyi kolaylaştıran dönüt kavramı ile 
açıklanır. Söz konusu durumda Eylem deney ya-
parken sürekli hocasından geri bildirimler alarak 
deneyi başarıyla bitirmiştir. 

59. C A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler öğ-
renilmiş davranış olup C seçeneğinde yer alan 
spor yapan birinin yorulması geçici bir davranıştır. 

60. B Çok tercih edilen bir davranışın, az tercih edilen 
bir davranışı yaptırmak amacıyla pekiştireç olarak 
kullanılmasına Premack ilkesi denir. Onur Bey’in 
öğrencilerinin çok istedikleri oynamayı pekiştireç 
olarak kullanıp istemedikleri laboratuar düzenle-
meyi yaptırması Premack ilkesidir. 
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61. A Bir davranışın her ortaya çıkışında pekiştirilme-
sine sürekli pekiştirme denir. Söz konusu mağa-
zanın her satışta %30 indirim yapması sürekli 
pekiştirmeye örnektir. 

62. B Nötr olan iki uyarıcının bir süre birlikte sunulması-
nın ardından bu uyarıcılardan birinin koşulsuz bir 
uyarıcıyla eşleşmesine bağlı olarak koşullanma 
sağlandığında, organizmanın koşullanma süre-
cine dahil olmayan diğer nötr uyarıcıya da koşul-
lanmasına duyusal ön koşullama denir. Aynur’un 
daha önce birlikte gördüğü kardeşlerden birinden 
azar işittikten sonra korkup daha sonra da diğer 
kardeşten de korkmaya başlaması duyusal ön ko-
şullamadır. 

63. B Bir davranışın ardından organizma açısından is-
tenmedik bir uyarıcının ortamdan çıkarılmasına 
bağlı olarak davranışın tekrarlanma olasılığının 
artması olumsuz pekiştirme kavramıyla açıklanır. 
Handan hanımın rahatsız olduğu oğlunun ısrarın-
dan dondurma vererek kurtulması olumsuz pekiş-
tirme kavramı ile açıklanır. 

64. C Belli bir sırayla yapılacak işlere ilişkin bilgilerin 
saklandığı alana işlemsel bellek denir. Eren’in 
harf dizme işini hangi sırayla yapacağını öğrenip 
kendi başına dizmeyi başarması işlemsel belleği-
ni kullandığını gösterir. 

65. A Bir problemin belli bir düşünme sürecinin ardın-
dan problemi oluşturan unsurlar arası ilişkinin fark 
edilmesine bağlı olarak birden bire çözülmesine 
kavrama yoluyla öğrenme denir. Servet’in  belli bir 
düşünme sürecinden sonra birden yeni bir fikirle 
kızla nasıl tanışacağını bulması kavrama yoluyla 
öğrenme sürecidir. 

66. E Belli bir sırayla öğrenilen bilgilerden başta öğreni-
lenlerin sonrakilerden daha iyi hatırlanması önce-
lik etkisi sonra öğrenilenlerin baştakilerden daha 
kolay hatırlanması sonralık etkisidir. Aslı’nın şiirin 
son iki kıtasını hatırlayıp ilk kıtalarını hatırlamama-
sı sonralık etkisidir.
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67. C Modelin bir davranışının cezalandırılması gözlem-
cinin o davranışı yapma olasılığını azaltmasına 
dolaylı ceza denir. Ayhan’ın ablasının cezalandı-
rılan davranışını görerek o davranışı yapmaması 
dolaylı cezadır. 

68. C İnsan toplumun üyesi olarak kabul edilme, belli bir 
arkadaş çevresine sahip olma ve insanlarla iyi iliş-
kiler geliştirme sevme ait olma ihtiyacından kay-
naklanır. 

69. D İnsan davranışları bireyin içinde bulunduğu fizik-
sel, sosyal ve psikolojik tüm süreçlerden etkilenir. 
Dolayısıyla davranışları açıklayabilmek için tüm 
bu unsurların bütün olarak ele alınması gerektiği-
ni savunan kuram yaşam alanı kuramıdır.

70. C Okul psikolojik danışmanın kendi mesleki for-
masyonu aşan konularda öğrenciyi daha iyi yar-
dım alabileceği mercilere sevk etmesi zorunludur. 
Depresyon yaşayan bir öğrencinin de bu kapsam-
da ele alınması gerekir. Dolayısıyla C seçeneğin-
de yer alan davranış biçimi hatalıdır.

71. A Oryantasyon faaliyetlerinin temel amacı öğrenci-
yi yeni duruma alıştırmadır. Yeni duruma alıştırma 
doğal olarak bireyin sorun yaşamasını önleyici ve 
onun uyum sağlaması işlevlerini yerine getirmek-
tedir. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir.

72. A Psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri kapsa-
mında sunulan eğitsel ve mesleki rehberlik çalış-
malarına ilişkin B, C, D ve E seçeneklerinde yer 
alan ifadeler doğru bilgiler içermektedir. Fakat bu 
faaliyetler sınıf öğretmenleri tarafından da sunula-
bildiği için uzmanlık gerektirmemektedir.
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73. E Özellikle ilkokul kademesinde kullanılan ve öğ-
rencilerin ifade edemedikleri problemler, gelece-
ğe ilişkin beklentilerini öğrenmenin en etkili yolu 
arzu listesi tekniğidir. Ali Bey’in kullandığı teknik 
de budur.

74. B Öğrenciye daha iyi yardım edebilmek için çeşit-
li tekniklerle öğrenciler hakkında toplanan bütün 
bilgilerin sistemli bir şekilde özetlenip kaydedildiği 
dosyaya toplu dosya denir. Toplu dosya, aslında 
rehberlik hizmetleri içerisinde kullanılan bir teknik 
olmayıp, çeşitli teknikler sonucunda elde edilen 
bilgilerin özetlenip saklandığı bir kayıt tutma sis-
temidir. Bu sistemde dört gizlilik düzeyi vardır. Bu 
düzeyler içinde yer alan dördüncü düzey öğrenci-
nin psikolojik değerlendirme sonuçları gibi bilgile-
ri içerir. Fakat doğrusu bu bilgilerin ayrı bir yerde 
saklanmasıdır.

75. A Öğrencilerin tercih edeceği eğitsel kollar onların 
kendilerini iyi hissedip verimli çalışabilecekleri 
kapsamda olmalıdır. Bu nokta da neden hoşlanıp 
hoşlanmadıklarını belirlemek için ilgi, neyi yapıp 
yapamadıklarını öğrenmek için de yetenek testle-
rinin bir arada uygulanması gerekmektedir.

76. E Holland  meslek seçimini; kişiliğin iş dünyasın-
da ifade bulan bir yansıması olarak değerlendir-
mektedir. Ona göre muhasebecilik;  dikkatli, titiz, 
itaatkâr, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sebatkâr, 
vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun, 
dengeli kişilerin seçeceği bir meslektir. Dolayısıy-
la sosyal tiplere uygun değildir.
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77. A Ebru’nun özerk bir birey olması ve yaşadığı prob-
lemleri aşması rehberlik çalışmalarının nihai he-
defleri arasındadır. Bu bağlamda Ebru’ya etkili 
iletişim için eğitim vermek ve bu sorunu onun çöz-
mesini sağlamak en doğru davranış olur.

78. B Öğüt istemek için ısrarla psikolojik danışmanı üs-
teleyen bu öğrencinin oldukça zor bir durumda 
olduğu ve yardım aradığı aşikardır. Psikolojik da-
nışmada bu durumu sezinleyip ona en uygun olan 
tepkiyi B seçeneğinde vermiştir.

79. C Soruda danışanın dile getirdiği düşünce ger-
çeklikten kopuk bir düşüncedir. Birey merkez-
li terapide kişinin gerçek benliği ile ideal benliği 
arasındaki farkın açılmasına yol açabilecekler sı-
nıfında yer alan bu tip bir düşünceye sahip danı-
şanın başkaları ile kendi gereksinimleri arasında 
bir çatışma yaşaması ve sonuçta kaygının yaşan-
ması Rogers’a göre muhtemeldir.

80. E BEP çalışmalarının sağlıklı yürütülmesinin ön ko-
şulu tüm okul bileşenlerinin bilgilendirilmesidir. 
Bilgilendirme sürecinde yaşanabilecek bir eksiklik 
kaynaştırma öğrencisinin zarar görmesi ya  da ye-
terince destek alamamasıyla sonuçlanır.

Çözüm Bitti.
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