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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin dikkate 
aldığı öğretim ilkesinin yakından uzağa olduğu 
söylenebilir. Yakından uzağa ilkesine göre öğren-
ciler, öncelikle bulunduğu yakın çevredeki olay ve 
olguları öğrenmeye karşı daha duyarlıdır. Bundan 
dolayı öğretim sıralamasının gerek çevre olarak 
gerekse zaman olarak yakından uzağa doğru dü-
zenlenmesi oldukça önemlidir. Derslerin içeriği ile 
ilgili planlama yapılırken, yaşanılan yer ve zaman-
dan hareket edilerek bilgiler, örnekler, problemler, 
sorular vb. öğrencilere aktarılmalıdır.

2. A Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin yaptığı et-
kinlikle öğrencilerde daha çok öz denetim ögesini 
geliştireceği söylenebilir. Öz Denetim: Aktif öğren-
mede öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu-
luk duyarlar. Aktif öğrenci kendini kontrol eder ve 
öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olur.

3. B Kavram haritalarının özellikleriyle ilgili olarak A, C, 
D ve E seçeneklerinin doğru olduğu söylenebilir. 
Ancak kavram haritalarında kavramlar tümdenge-
lime dayalı şekilde doğrusal olarak gösterilir.

4. B Soru öncülü dikkate alındığında eğitim kurumu-
nun dikkate aldığı öğrenme yaklaşımı uzaktan 
eğitimdir. Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretme-
nin farklı ortamlarda olmalarına karşın eş zamanlı 
olan veya eş zamanlı olmayan bir araçla iletişim 
kurdukları ve öğretimin gerçekleştirildiği yakla-
şımdır. Bu yaklaşım daha çok sınıf içi etkinliklerin 
yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda tercih 
edilir. Uzaktan eğitim, uygulamaları öğretmen ile 
öğrenenler arasında etkileşimin özel olarak hazır-
lanmış materyaller ve çeşitli ortamlar yoluyla sağ-
landığı bir öğretim uygulamasıdır.

5. C Soru öncülünde kazanım incelendiğinde bu kaza-
nımın Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre 
değerlendirme basamağında yer aldığı söylene-
bilir. Değerlendirme basamağına uygun düzen-
lenen etkinlikler öğrencilerde eleştirel düşünme 
becerisi kazandırır. Eleştirel düşünme ölçüte göre 
karar verme, bilgilerin tutarlılığını sorgulama, var 
olanı olduğu gibi kabul etme yerine doğruluğunu 
sağlayan beceridir. 

6. A Öğretmenin örnek olay tekniğini kullanması ge-
rektiği söylenebilir. Bu yöntem yaşamdan ya da 
karşılaşılma ihtimali olan problem niteliğindeki 
olaylara, öğrencilerin katılımı ile alternatif çözüm-
ler üretilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu yönüyle 
öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri uygu-
lamaya aktarmalarını sağlar. Örnek olay yöntemi, 
öğrencilerde yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi kur-
ma, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar 
verme becerilerinin geliştirilmesine hizmet eder.

7. A Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin bir mü-
zeye gezi düzenleyerek somuttan soyuta ilkesini 
dikkate aldığı söylenebilir. Somuttan soyuta öğ-
rencilerin gelişim özelliklerinden dolayı öğrenme-
de zorlanacakları soyut kavramları dokunarak ve 
görerek öğrenme süreçleriyle gerçekleştirmelerini 
savunan ilkedir.

8. A Soru öncülü incelendiğinde Beril’in Kolb’e göre 
aktif yaşantı öğrenme biçimi olduğu söylenebi-
lir. Bu öğrenme biçimini kullanan bireyler, uygula-
malara dayalı olarak öğrenmeyi tercih etmektedir. 
Yaşantısal öğrenmeye göre, bu aşamada öğren-
cilerin uygulamalarla öğrenmelerine ve öğren-
diklerini kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. 
Gözlem yapmak ve dinlemek yerine etkinliğe ka-
tılmak önem kazanmaktadır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin pro-
je yöntemini kullandığı söylenebilir. Proje, öğren-
ci ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularda 
ürünler oluşturmak için bireysel ve grupla öğreti-
min planlandığı ve öğrencilerin araştırma – sor-
gulama becerilerini kullanarak disiplinlerarası 
anlayışla çalışmalar yaptıkları ve somut çalışma-
larını sundukları uygulamadır.

10. B Soru öncülü incelendiğinde halk eğitim merkezi-
nin programlı öğrenmeyi temel aldığı söylenebilir. 
Programlı öğretim, öğrencilerin öğrenme hızla-
rı dikkate alınarak öğretim sürecinin düzenlendi-
ği, bu kapsamda öğreti m işlemlerinin öğrenciler 
tarafından öğrenilecek küçük dilimlere ayrıldığı, 
etkin katılıma dayalı bir süreçte onların öğren-
melerine anında dönüt - düzeltmelerin sunulduğu 
yaklaşımdır.

11. C Öğrencilerin küçük gruplarda ortak bir amaç doğ-
rultusunda birbirlerinin öğrenmelerine yardım-
cı oldukları yaklaşım iş birlikli öğrenmedir. Bu 
yaklaşım kapsamında öğrencilerin A, B, D ve E 
seçeneklerinde verilen becerileri geliştirmeleri 
beklenir. Ancak bu yaklaşımda paylaşılmış liderlik 
vardır ve rekabet yerine sosyal becerilerin geliş-
mesi beklenir.

12. C Soru öncülü incelendiğinde tam öğrenme yakla-
şımıyla ilgili olarak A, B, D ve E seçeneklerinin 
doğru olduğu söylenebilir. Ancak kazanımlar öğ-
retmen veya öğrenciler tarafından belirlenmez. 
Öğretim programına ait olan dersin kazanımları 
önceden Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belir-
lenir.

13. C Öğrenilecek bir malzemenin ya da öğrenme biri-
minin tam olarak öğrenilebilmesi için öğrencinin 
ihtiyaç duyduğu süre yetenek ögesiyle açıklanabi-
lir.

14. C Seçenekler incelendiğinde A, B, D ve E’nin tam 
öğrenme ile programlı öğretimin ortak özellikleri 
olduğu söylenebilir. Ancak tam öğrenme mode-
line konudan çok öğrencinin farklılıklarına göre 
etkinlik düzenlenmesi gibi bir durum söz konusu 
değildir.

15. A Zihin haritası, tüm öğretim kademelerinde bir ko-
nuya ilişkin resim, şekil veya kavramla ilgili öğren-
cilerin yaratıcılık becerilerine dayalı olarak öznel 
fikirler üretilerek oluşturulan görseldir.

16. D Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin altı şapka 
düşünme tekniğini kullandığı söylenebilir. Bireyle-
re doğru karar verebilme ve sistematik düşünme 
becerilerini kazandırmak isteyen altı şapkalı dü-
şünme tekniği, farklı görüşlerin ortaya konmasını 
sağlar. Konunun dağılmasını önler ve öğrencileri, 
farklı durumlar hakkında farklı şekilde düşünmeye 
teşvik eder. Bu teknik, karşılıklı tartışma yapılma-
dan bireye kendisi ya da başkaları adına düşü-
nebileceği ve düşüncelerini ayrıştırabileceği bir 
ortamda belirlenmiş olan konu hakkında sağlıklı 
karar verme imkânı sağlar.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin yaratı-
cı drama tekniğini kullandığı söylenebilir. Bireysel 
ya da grupla gerçekleştirilebilen drama tekniğin-
de öğrenciler bir durumu, olayı ya da duyguyu 
doğaçlama bir şekilde, yaratıcılık becerilerini kul-
lanarak canlandırır.

18. C Soru öncülü incelendiğinde Gökhan Öğretmen’in 
anlamlı öğrenme modelini kullandığı söylenebilir. 
Öğretmen merkezli olan bu modele göre öğret-
menler bilgileri organize bir şekilde aktarırlar. Eski 
bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirerek görsel ve işit-
sel yolla öğrencilere hazır bir şekilde sunulması 
ile gerçekleşir. Tümdengelimsel yol kullanılır.

19. A Soru öncülünde öğretmenin 5E modeline göre 
girme aşamasına uygun bir işlem gerçekleştirdi-
ği söylenebilir. Bu aşamada, dersin içeriğiyle ilgili 
olarak öğrencilerde merak uyandırmak ve başarılı 
bir şekilde derse katılım sağlamak için onların bir 
problemle karşılaşarak açık zihne ulaşmaları için 
çaba harcanır. Böylelikle öğrencilerin derse dik-
katlerinin çekilmesi sağlanır.

20. B Soru öncülü incelendiğinde söz konusu öğre-
tim sürecinde yararlanılan öğretim tekniğinin be-
yin fırtınası olduğu görülmektedir. Beyin fırtınası 
öğrencilerin bir sorun ya da konuya ilişkin kısa 
sürede ürettikleri yaratıcı fikirlerin hiçbir yönlen-
dirmede bulunulmadan kaydedildiği ve sürecin 
sonunda bu fikirlerin değerlendirilerek araların-
dan en iyisinin seçilmeye çalışıldığı öğretim tekni-
ğidir.

21. E Soru öncülü incelendiğinde öğretmenin yaptığı 
uygulamayla görsel zekâ alanına katkı getirmeye 
çalıştığı söylenebilir. Görsel zekâ, var olmayanı 
zihinde tasarlama ve uzamsal temsilciler oluştur-
maktır.

22. B Soru öncülünde öğrencilerin gördükleri eğitim ne-
ticesinde, mesleki becerilerini topluma yansıtama-
dıkları görülmektedir. Bu da hazırlanan programın 
sosyal (toplumsal) temel bakımından eksik oldu-
ğunu gösterir. Sosyal temele göre, programların 
hazırlanmasında toplumun beklentileri, gereksi-
nimleri ve sorunlarının dikkate alınması şarttır.

23. A Yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde ger-
çekleştirilen yaygın eğitim kapsamındaki hizmet 
içi eğitim programı, kişilerin hizmetteki verim ve 
etkinliklerinin artırılmasını geliştirmeyi sağlayan 
bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini 
amaç edinen özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde 
belirli bir maaş ya da ücret karşılığında işe alın-
mış ve çalışmakta olan bireylere kurum tarafından 
sunulan eğitimdir. Soru öncülünde verilen bilgiler 
ışığında eğitim kurumunun düzenlediği eğitim, 
yaygın eğitim kapsamındaki hizmet içi eğitimdir.

24. B Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin ilerle-
mecilik eğitim felsefesini işe koştuğu söylenebilir. 
İlerlemecilik, yapılandırmacılığa dayanır. Bu felse-
fede öğrenci merkezli olarak onların ilgi, istek ve 
ihtiyaçları temel alınır. Eğitimi yaşama hazırlıktan 
öte yaşamın kendisi olarak görür.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. E Soru öncülünde İrem Hanım’ın yaşantı merkezli 
program tasarım yaklaşımını kullandığı söylene-
bilir. Yaşantı merkezli yaklaşım, öğrenci ihtiyaç-
larının önceden bilinemeyeceğini ve ders anında 
öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının belirleneceğini temel 
alan ve bu şekilde program tasarlamayı savunur.

26. B Muhsin Öğretmen’in sınıfa bir fermanla girmesi 
dikkat çekme basamağıyla ilgilidir. Dikkat çekme, 
öğrencilerin öğrenilecek konuya odaklanmalarını 
ve dikkatlerini derse yöneltmelerini sağlar.

27. C Soru öncülü analiz edildiğinde öğretmenin doku 
ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Görsel unsur-
ların dokunma hissi yaratmasını sağlayan ilkedir. 
Materyalin hazırlanmasında kullanılacak malze-
menin özelliğiyle üç boyutlu unsurların dokunma 
duyusuyla hissedilebilecek yüzey özelliğiyle dik-
katleri nesneye çekmeyi ve gerçeklik algısını ge-
liştirmeyi sağlar.

28. D Dale’in yaşantı konisine göre koninin tabanından 
uzaklaştıkça yaşantılar somuttan soyuta doğru 
ilerlemektedir. Seçenekler incelendiğinde ders 
kitabının sözel sembollerle edinilen bir yaşantı 
olduğu görülmektedir. Bu da en soyut bilgileri ka-
zandırdığını gösterir.

29. A Kullanılan öğretim araçları, derste uygulanan öğ-
retim yöntem veya tekniklerin öncelikle öğretimin 
hedeflerine yani amaçlarına uygun olması gerek-
mektedir. Öğretmenler de öncelikle bu durumu 
göz önüne almalıdır.

30. B Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğrenme ile 
elektronik ya da uzaktan eğitim kapsamındaki öğ-
renmeleri bütünleştirmeyi sağlayan, sınıf içi öğ-
renme faaliyetlerinin teknolojik araçlar aracılığıyla 
çevirim içi öğrenme süreçleriyle sentezlenmesini 
sağlayan yaklaşımdır.

31. C Geleneksel yaklaşımı benimseyen öğretmenler 
bireysel farklılıkları gözetmez. Öğrenciye yete-
rince değer vermez. Yapacağı etkinlikleri kendisi 
planlar.

32. E Öncülde bahsedilen öğrenci sosyal tiptir. Sosyal 
öğrenci tipine sahip bireyler, Dışa dönüktür. Ders-
lerden ziyade sosyal faaliyetlere katılmayı tercih 
eder. Disiplin problemi çıkarabilir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

33. C Öğretmenin istenmeyen davranışları engelleyici 
tedbirler alması onun önlemsel modeli kullandığı-
nı gösterir. Bu model davranış ortaya çıkmadan 
gerekli önlemleri alır.

34. B Sınıf ortamında yaşanan bir problem sınıfın düze-
nini bozmuyorsa, dersi kesmeye değmeyecek bir 
davranışsa, öğrenci tarafından istenmeyerek ve 
nadiren gerçekleştiyse bu davranışa sözsüz uya-
rıcılar kullanılarak tepki gösterilmelidir. Bu da göz 
teması kurma ile mümkündür.

35. B Soru öncülünde özellikleri verilen sınıf yönetimi 
oturma düzeni küme (çok gruplu) yerleşimdir. Bu 
yerleşim düzeni, iş birlikli öğrenme ve grupla ça-
lışma süreçlerinde kullanımı daha uygundur.

36. B Ölçülmek istenen değişkenin değeri doğrudan 
gözlenerek gözlem sonuçları sayı ve sembollerle 
ifade edilebiliyorsa yapılan ölçme doğrudan ölç-
medir. Sınıflama işlemi herhangi bir araç kullanıl-
madan doğrudan yapılabildiğinden doğru yanıt B 
şıkkıdır. Diğer seçeneklerdeki özellikler ilgili oldu-
ğu düşünülen başka özellikler gözlenerek ölçüle-
bildiği için dolaylı ölçme olarak nitelendirilir. 

37. D Değerleri sayılarla ifade edilebilen değişkenler ni-
cel değişken olarak adlandırılır. Mesleki yeterlik 
algı ölçeğinden elde edilen puanlar bu değişkenin 
değerinin sayılarla ifade edilebildiği anlamına gelir. 
Bu durumda mesleki yeterlik algısı nicel bir değiş-
kendir. Başka değişkenlere bağlı olarak değerler 
alabilen değişkenler ise bağımlı değişkenlerdir. 
Mesleki yeterlik algısı, mezuniyet alanlarına göre 
farklı değerler alabildiğinden bağımlı değişkendir. 
Mezuniyet alanları ise sayılarla ifade edilemedi-
ğinden nitel, aldığı değerler başka bir değişkene 
bağlı olmadığından bağımsız değişkendir. 

38. D Son işlenen ünite kazanımları belirtke tablosuna 
dahil edilmemiş dolayısıyla testte bu kazanım-
lara ilişkin soru sorulmamıştır. Testteki soruların 
dersin tüm konu alanlarını ve kazanımlarını ör-
nekleyebilmesi testin kapsam geçerliğiyle ilgilidir. 
Madde puanları ile test puanları arasındaki kore-
lasyon maddelerin testte ölçülen yapının özellikleri 
ile uyumunu belirlemeyi sağlar. Bu durumda testin 
kapsam ve yapı geçerliğinin düşük olduğu söyle-
nebilir.

39. E Ölçmecinin ölçme yaparken gösterdiği öznel puan-
lama eğilimi ölçme sonuçlarına hata karışmasına 
sebep olur. Kemal Bey’de öznel puanlama yapma 
eğilimi gözlemlendiğinden ölçme sonucuna karı-
şabilecek hata ölçmeciden kaynaklanmaktadır. Öl-
çülen büyüklük, ölçmeciye, ölçme koşullarına, belli 
durumlara bağlı olarak değişen hatalar sistematik-
tir. Verilen durumda ölçmeciden kaynaklanan mik-
tarı değişebilen bir sistematik hata söz konusudur. 

40. B Program kullanım becerisi değerlendirme ölçütü 
ölçme yapılan grubun başarısına göre (puan sıra-
lamasında ilk yüzde yirmi beşe girenlerin başarılı 
sayılması gibi) belirlendiğinden bağıl ölçüttür. Ba-
ğıl ölçütün kullanıldığı değerlendirme türü ise bağıl 
değerlendirme olarak adlandırılır. Kurs sonunda 
katılımcıların belirli ölçütlere göre düzeyleri belir-
lenmiş ve katılımcılar hakkında karara varılmıştır. 
Öğretimin sonunda verilen notlara dayalı kararlar 
alındığından bu değerlendirme türü değer biçme-
ye yönelik değerlendirmedir.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

41. E İşlemsel bilgi, bir konuya özel becerileri ve algorit-
maları, teknik ve yöntemleri, uygun işlemlerin ne 
zaman kullanılacağının belirlenmesine ilişkin bilgi-
leri kapsamaktadır. I, IV ve V kazanımları bu tür 
bilgileri içeren kazanımlardır. Ancak bilişsel bo-
yuttaki değerlendirme basamağı ölçütlere dayalı 
yargılama gerektirdiğinden ve özgün ürün tasarı-
mı bilişsel boyuttaki yaratma basamağında ger-
çekleştiğinden I numaralı kazanım elenir. IV ve V 
kazanımlarında belirli ölçütler(konuya en uygunu, 
kas gelişimi bakımından en etkilisi) çerçevesinde 
stratejiler ve tekniklerin(öğretim stratejileri, egzer-
siz teknikleri) değerlendirilmesi istendiğinden ol-
duğundan IV ve V kazanımları işlemsel bilgi ve 
değerlendirme sınıfında yer alır. 

42. A Maddenin alt grup lehine cevaplanması maddenin 
ters yönde ayırt ettiği anlamına gelir. Bu durumda 
ayırt edicilik katsayısı negatiftir. Bu durumda A ve 
B şıkları dışındakiler elenir. Çoğunluğun maddeyi 
doğru cevaplayamaması ise maddenin zor oldu-
ğunu işaret eder. Maddeyi doğru cevaplayan kişi 
sayısı azaldıkça madde güçlük indeksi 0’a yakla-
şır dolayısıyla madde zorlaşır. A şıkkında verilen 
güçlük indeksi B şıkkındaki güçlük indeksinden 
düşüktür. Dolayısıyla A şıkkında maddenin negatif 
ayırt edici ve zor olduğu yorumu yapılabilir.

43. C Canan’ın başarı durumunu karşılaştırmak için 
ham puanları z ve t puanlarına dönüştürülür.
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Canan’ın matematik testinden t puanı 60, kimya 
dersinden aldığı t  puanı ise 55’tir. Canan’ın t pu-
anları karşılaştırıldığında matematik başarısının 
kimya başarısından yüksek olduğu görülmektedir. 

44. A Matematik testi aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerlerini kullanarak dağılımın görünümü 
aşağıdaki gibi gösterilebilir:
__________________________________
–3s –2s –1s X  +1s +2s +3s
__________________________________
20 30 40 50 60 70 80
__________________________________
–1 ve +1 standart sapma değerleri arasında ka-
lan puanlar 40 ile 60 arasında değişir. Dağılımdaki 
puanların yaklaşık 20 ile 80 arasında değiştiği gö-
rülmektedir. Ahmet matematik testinden 40 puan 
aldığına göre bu puan –1 standart sapmalık di-
limde yer alır. Standart sapma birimleri ve yüzde-
lik sıra ilişkisi yaklaşık olarak aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir:

 –2s = % 2 

 –1s = %16 (2 + 14)

 X  = %50 (16 + 34)

 +1s = %84 (50 + 34)

 +2s = %98 (84 + 14)       

 Buna göre Ahmet’in puanı dağılımdaki puanların 
yaklaşık % 16’sından büyüktür. 

45. D İlköğretimin ilk sınıflarında seçenek sayısı dörtten 
az olmalıdır ancak bu sınıf düzeyinde dört seçe-
nek tercih edilir. Seçeneklerin aynı uzunlukta ol-
ması doğru yanıta yönelik ipucu vermemek adına 
gereklidir. Kitaptan doğrudan alıntılanan cümleler 
öğrenciyi ezbercilik anlayışına yönlendirir ve mad-
delerin hatırlama düzeyinde kalmasına neden olur. 
Çeldiricilerin ifade tarzı, kapsam ve uzunluk bakı-
mından benzer olmasına da dikkat edilmelidir. A, 
B, C ve E seçeneklerindeki sorunlar geçerliği do-
laylı yoldan etkiliyor olsa da maddenin kazanımın 
amacına yönelik yazılmamış olması testin amacını 
da doğrudan etkilediğinden geçerliğin düşmesine 
neden olur ve en önemli sorun olarak nitelendirilir.

46. C Test tekrar test yöntemi iki uygulama, paralel form-
lar ise iki test gerektirdiğinden soruda verilen du-
ruma uygun yöntemler değillerdir. Tek bir test 
formunun kullanıldığı, tek bir uygulama yapıldığı 
ve test maddelerinin iki yarıya bölünerek oluştu-
rulan alt testlerden elde edilen puanlar arasında-
ki korelasyonun hesaplandığı yöntem eşdeğer 
yarılar yöntemidir. Maddenin diğer maddelerle 
tutarlılığının kestirildiği yöntem testin iç tutarlılık 
katsayısını veren Kuder Richardson yöntemidir. 
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47. E Performansın parçalara ayrılabildiği, her bir ölçü-
tün ayrı puanlandığı, beklenen performansın her 
düzeyde ayrıntılı tanımlandığı rubrikler analitik 
rubrik olarak adlandırılır ve bu rubrik türü öğrenci 
performansının farklı boyutlardaki başarısı ile ilgi-
li ayrıntılı bilgi verir. Şiir yazma performansı içerik, 
özgünlük ve yazım kuralları boyutlarında puanla-
nacağından performans analitik rubrik kullanılarak 
değerlendirilmek istenmektedir.

48. B Gelişim ileriye doğru birikimli bir süreçtir. Ge-
lişimde her aşama kendinden öncekine dayalı 
sonrakine hazırlayıcıdır. Gelişim aşamaları kesin 
çizgilerle ayrılamaz, genellikle iç içedir. Paragraf-
ta da kültürel farklılıklar olsa da gelişimin benzer 
bir sıra ile aşamalı bir şekilde geliştiğine vurgu ya-
pılmaktadır.

49. D Bu durum, gelişim psikolojisi açısından duyarlı dö-
nem ile nitelendirilebilir. Organizmanın belli dav-
ranışları sergilemeye eğilimli oldukları dönemlere 
duyarlı dönem denir. Belli kazanımlar uygun za-
man dilimlerinde kazanılmasa da ilerleyen süreçte 
kısmen kazanılabilir. Duyarlı dönemde belirli yaşa 
aralıklarındaki çevresel faktörler etkilidir. Orhan da 
evlenme açısından duyarlı dönemi geçirdiği için 
zorlanmaktadır. Duyarlı dönemlerinin telafisi müm-
kün olmakla birlikte zordur.

50. C Özümseme/Asimilasyon; bireyin yeni karşılaştığı 
bir davranış ya da olguyu kendisinde hâlihazırda 
varolan şemalarla açıklamaya çalışmasıdır. Nisa 
da kepçe ile ilgili bir şeması olmadığı için yeni kar-
şılaştığı bu durumu var olan kaşık şeması ile açık-
lamıştır.

51. E Hacı Bektaşi Veli’nin bu sözü Kohlberg’in ahlaki 
gelişim kuramının, evrensel ilkeler evresi öğretilir-
ken kullanılabilir. Bu evredeki bireyler kendi ahlak 
ilkelerini seçer ve oluşturur. Bu ilkeler eşitlik, ada-
let, özgürlük, insan hakları gibi soyut kavramlara 
odaklanır. Bu ilkelerle çelişen kanunlara uyulmaz. 
Çünkü kanunlar insan hayatının üstünde değildir. 
Hacı Bektaşi Veli de bu sözüyle din, dil, ırk fark et-
meksizin tüm insanların eşit olduğunu ve insanca 
muameleyi hak ettiğini vurgulamaktadır.

52. B Pelin’in, kendi arzu ve dürtüleri ile hareket etmesi 
kişiliğinde idin baskın olduğunu gösterir. İd; kişili-
ğin doğuştan gelen boyutudur ve ruhsal enerjinin 
kaynağıdır. Saldırganlık ve cinsellik dürtüleri ile 
hareket eder. Selin’ in içinde bulunduğu toplumun 
normlarına göre hareket etmesi de kişiliğinde sü-
per egonun baskın olduğunu gösterir. Süper ego 
kişiliğin ahlak ve vicdan boyutunu oluşturur. Top-
lumsal davranış kuralları ile hareket eder.

53. A Aras’ın “sıcaklamak” ifadesinden yola çıkarak “se-
rinlemek”  yerine  “soğuklamak”  demesi dil gelişi-
mindeki aşırı kurallaştırma ile açıklanabilir.
Aşırı Kurallaştırma; kuralların ilgili olan olmayan 
tüm durumlara genellenmesidir. Çocuklarda ol-
dukça sık karşılaşılan bir durumdur. Aras da “sı-
caklamak” kavramından yola çıkarak yanlış bir 
genelleme yapmış ve “soğuklamak” demiştir.

54. D Aylin’in yüceltme savunma mekanizmasını kullan-
dığı söylenebilir. Yüceltme; İlkel istek, eğilimlerin 
ve doyurulmamış dürtülerin doğal amaçlarından 
toplumun kabul ettiği davranışlara çevrilmesidir. 
Saldırganlık ve cinsellikle ilgili eğilimler sanatsal, 
sportif, kültürel ya da mesleki alanlara yöneltilir. 
Aylin de saldırganlık dürtüsünü işyerindeki reka-
bet ortamına yönelterek mesleki alanda başarıya 
ulaşmaktadır.
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55. A Öğretmenin iyimser ve neşeli bir ruh halleri öğren-
cilerinin başarı kazanmasını sağlar. 
Okula başlama ile çocuğun hayatına arkadaşla-
rı ve öğretmenleri dâhil olur. Çocukta işi başar-
ma, öğrenme, iş birliği özel bir öneme sahiptir. 
Arkadaşlar ve öğretmenin çocuk üzerindeki etkisi 
artar. Öğretmenler öğrencilerinde başarı ve çalış-
kanlık duygusunu geliştirerek öğrencilerinin ken-
dine karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayabilir.

56. B Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre bu durum 
parça bütün ilişkisini kavramanın tam olarak geliş-
mediğini gösterir. Parça bütün ilişkisini kavrama; 
korunum ve çok yönlü sıralamanın kazanılması ile 
somut işlemler döneminde ortaya çıkar. Parçalar 
arasındaki ilişkiyi bilerek yeni bir ilişkinin çıkarıl-
ması olarak tanımlanır.

57. E Bireylerin yetişkinlik yıllarında kurdukları bağlan-
ma stillerinin nedeni doğuştan gelen kişilik özel-
likleri değildir. Horowits, Bowlby’nin bebeklerde 
bağlanma kuramını genişleterek yetişkinlerde 
bağlanma modelini oluşturmuştur. Çocuk bebek-
likten itibaren annesi ile ilişkisini ilerleyen yaşlarda 
her türle yakın ilişkisinde model olarak kullanır; ki-
şinin benlik modeli ile başkaları modeli bu sayede 
gelişir. Dolayısıyla bağlanma stilleri kalıtsal değil, 
çevresel faktörlerle öğrenilen bir durumdur.

58. D Yediği kırmızı elmadan küçük bir kurdun çıktığını 
gören Deniz’in o günden sonra kırmızı hiçbir mey-
ve ya da sebzeyi yiyememesi uyarıcı genellemesi 
ile açıklanabilir. Uyarıcı genellemesi; organizma-
nın benzer uyarıcılara aynı tepkiyi göstermesidir. 
Deniz de kırmızı elmayı yerken yaşadığı tiksinme 
duygusunu  tüm kırmızı meyve ve sebzelere ge-
nellemiştir.

59. E Ayşe’nin sokakta kimsesiz çocukları görünce  
duygulanıp ağlaması duyarlılaşma ile açıklana-
bilir. Duyarlık kazanma (hassaslaşma) organiz-
manın koşullu uyarana karşı göstermiş olduğu 
tepkinin şiddetinin artmasıdır. Ayşe de çocuk Esir-
geme Yurdu’nda büyüdüğü için  sokakta kimsesiz 
çocuklara  aile yanında yetişen bireylerin  verme-
diği bir tepkiyi vermeye başlamıştır.

60. D Bu durum olumsuz aktarıma örnektir. Olumsuz ak-
tarma; önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri 
zorlaştırmasıdır. Zeliha Hanım da durağın eski ye-
rini bildiği için yeni yerini öğrenmekte zorluk yaşa-
mıştır.
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61. A Seda aldığı kitabın karışık ve ağır bir dille yazılma-
sından dolayı konuları anlamakta zorluk çekmiştir. 
Bu durumda kitabın dilinin akıcı ve anlaşılır olma-
dığını yani telaffuz edilebilirliğinin düşük olduğunu 
söylemek mümkündür. Öğrenme psikolojisinde, 
öğrenme malzemesinin açık ve anlaşılır olması te-
laffuz edilebilirlik ile ifade edilir.

62. A Kitap okumaktan hoşlanmayan kızına yarım saat 
kitap okumadan bilgisayar oynayamazsın diyen  
bir annenin bu yaklaşımı Premack ilkesine ör-
nek olabilir. Premack ilkesi davranışın davranış-
la pekiştirilmesidir. Premack’da kişinin yapmaktan 
hoşlanmadığı alt basamaktaki davranış için, yap-
maktan hoşlandığı üst basamaktaki davranışlar 
pekiştireç olarak kullanılır. Anne de çocuğuna ki-
tap okumasına karşılık, bilgisayar oynamasını pe-
kiştireç olarak sunmuştur.

63. C Öğretmen’in yaptığı uygulama sabit aralıklı pekiş-
tirme tarifesi ile açıklanır. Sabit aralıklı pekiştirme 
de organizmanın belli bir zaman dilimi içinde yapı-
lan davranışları pekiştirilir. Pekiştirecin ne zaman 
geleceği organizma tarafından bilinir. Pekiştirece 
yakın zamanda organizmanın tepki sayısında ar-
tış görülür. Öğretmen de her hafta  düzenli olarak 
malzeme kontrolü yapmaktadır. 

64. B Eylül Hanım’ın makinenin haznesini bu şekilde 
yerleştirmesi, deneme-yanılma öğrenmesine bir 
örnektir. Bu yöntemde; organizma bir problemi 
çözmek için çeşitli yollar dener. Kendini amaca 
götüren tepkileri seçer, amaca götürmeyen başa-
rısız tepkileri eler. Haz ile sonuçlanan, başarıya 
götüren tepkiler kalıcı hale gelir. Düşünsel süreç-
lere başvurulmaz. 

65. B Gözlem yoluyla öğrenme süreci, dikkat, hatırda 
tutma, uygulama ve güdülenme basamaklarından 
oluşur. Birey dikkat edilerek gözlediği bilgiyi kulla-
nılabilmek için hatırda tutmalıdır. Özkan Bey daha 
önce izlediği (dikkat ettiği) halde kullanacağı prog-
ramı bir türlü açamadığı için hatırlama aşamasın-
da sorun yaşamaktadır.

66. D Leyla çok uğraşmasına rağmen yaptığı ödevden 
pek memnun değildir. Çünkü daha iyisini de ya-
pabileceğini düşünmektedir. Bu durum, Sosyal 
Öğrenme kuramı ilkelerine göre öz yargılama ile 
açıklanır. Öz yargılama; kişinin yaptığı işle kapa-
sitesi arasında değerlendirmelerde bulunmasıdır. 
Diğer bir ifade ile iş ile kapasitenin kıyasıdır. Leyla 
da yaptığı ödevin kendi performansının altında ol-
duğunu düşünmektedir.
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67. D İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre Funda Hanım’ın evi-
nin dekorasyonundan sıkılarak mobilyalarını ye-
nilemesi estetik ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. 
Estetik ihtiyacı kendini gerçekleştirme ihtiyacının 
içinde yer alır. Maslow’a göre sanattan, denge, 
düzen ve güzelliklerden zevke alma, bireyin kendi 
yaratıcılığını kullanma ihtiyacı estetik ihtiyaçlardır. 
Funda Hanım da estetik ihtiyacını doyurarak ken-
dini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

68. B Bireyin varlıklar ve olaylar arasında yeni ve oriji-
nal ilişkiler kurmasının yani yaratıcı düşünmesi-
nin önünde bazı engeller vardır. Bunlardan birisi 
de işleve takılmaktır. Bireyin bir nesnenin işlevine 
saplanıp onları yaratıcı bir biçimde yeni durumda 
kullanamaması işleve takılma olarak tanımlanır. 
Ancak Burhan işleve takılmamış kemeri turnike 
yapmak için yaratıcı bir şekilde kullanmıştır.

69. C Parçada sözü edilen bellek türü duyusal kayıttır. 
Duyusal kayıt; bilginin orijinal hali ile ilk ulaştığı 
bellek türüdür ve bilinçli olarak çalışmaz. Sınırsız 
bir kapasiteye sahiptir. Duyusal kayıt depolama 
yapmaz ve bilginin kalma süresi tekrarlarla arttı-
rılamaz.

70. B Okulda yaşanan herhangi bir travmatik durumda 
(silahlı saldırı, kaza, intihar v.b) durumlarda su-
nulan rehberlik hizmetlerinin temel işlevi kriz yö-
nelimlidir. Fakat öncülde geçen yıl yaşanan bir 
intihar olayından ve onun anmasından bahsedil-
mektedir. Bu noktada özellikle ergen gruplarının 
intiharı sorunlarından kurtulma yolu olarak algıla-
ma ve herhangi bir sorun durumda intihar güçlü 
bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Bu durumu en-
gellemek isteyen psikolojik danışmanın bu çabası 
rehberliğin önleyici işlevi ile ilgilidir. 

71. C Kayıp sonucu ortaya çıkan olumsuz duyguları ve 
bu duygularla ortaya çıkan davranışları yok etmek 
ya da etkisini azaltmak isteyen bir sınıf öğretme-
ni sınırlarını iyi bilmelidir. Seçenekler incelendi-
ğinde; C seçeneğinde yer alan ifadenin bir sınıf 
öğretmenin sınırlarını aşan ve rehberlik öğretme-
ninin alanına giren bir durum olduğu anlaşılmak-
tadır.

72. A İnsan hayatının her dönemi gelişime ve değişime 
dönüktür. Dolayısıyla öğrenci tanıma hizmetinin 
yaşamın her döneminde devam etmesi gerekir. 
Bu ilkeyi en iyi açıklayan ifade de A seçeneğinde 
yer almaktadır.
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73. E Derecelendirme ölçeklerine karışan hatalardan 
biri olan mantık hatasında gözlemci; gözlenen 
bireye ait benzer nitelikleri birbirinden ayıramaz. 
Seçeneklere bakıldığında yazılılarda düşük not 
alan Kerem’in özgül öğrenme güçlüğüne sahip ol-
duğunu düşünerek yani başarısızlıkla zeka prob-
lemlerini karıştırarak mantık hatası yapmıştır. 
Tersi durumda yani başarılı olanların çok zeki ol-
duğunu düşünmek de benzer bir mantık hatası ör-
neğidir.

74. D Duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireyleri et-
kileyen ve birey için önemli olan kişiler topluluğu-
na vurgu yapan tanıma tekniği Sosyal Atom’dur. 
Sosyal atom; bireylerin çevresinde yer alan sosyal 
destek sistemi hakkında uygulayıcılara bilgi ver-
mesidir.

75. D Kendini anlatmaya dayalı tekniklerden biri olan 
otobiyografileri değerlendirirken belli ölçütleri göz 
önünde bulundurmak gerekir. A,B,C ve E seçe-
neklerinde yer olan ifadeler bu kriterlere örnek 
olarak verilebilir. Fakat otobiyografinin serbest ya 
da planlı oluşu bir değerlendirme ölçütü değildir.

76. C Mesleki yönlendirmede öğrencilerin nitelikleri 
belirlemek sonrada onları bu niteliklerine uygun 
alanlara yönlendirmek üzerine kurulu yaklaşım 
Parsons tarafından temsil edilmektedir. Dolayısıy-
la Tahsin öğretmenin de bu bakış açısına uygun 
düşündüğü söylenebilir.
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77. D Okulöncesi, birinci ve beşinci sınıf öğrencileri için 
sıklıkla uygulanan oryantasyon programlarında 
temel amaç öğrencilerin okula ve çevresine uyu-
munu sağlamak ve olası problem durumların önü-
ne geçmektir. Bu programa dair verilen tek doğru 
bilgi ise D seçeneğinde yer almaktadır.

78. B Gelişimsel rehberlik yaklaşımı bireylerin gelişim 
dönemlerine uygun davranmalarını ve içinde bu-
lundukları dönemde kazanmaları gereken bilgi ve 
becerileri edinebilmeleri konusunda verilen tüm 
yardımları içerir. Bu anlayış B seçeneğinde be-
lirtildiğinin aksine görev yönelimli değil hedef yö-
nelimlidir. Dolayısıyla bu seçenek hatalı bir ifade 
içermektedir. 

79. A Ülkemizde son dönemde çeşitli değişikliklere uğ-
rayan Kapsamlı psikolojik danışma ve rehber-
lik programı ilk olarak 2006 yılında uygulanmaya 
başlandı. Bu programın oluşturulması ve yürütül-
mesine dair A seçeneği dışındaki diğer seçenek-
lerde yer alan bilgiler hatalıdır.

80. C Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ihtiyacı olan bi-
reylerin yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte 
eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel kurumlarda 
görmesine imkan veren bir uygulamadır. Bu uy-
gulamada hizmetler öğrencinin yetersizliğine göre 
değil, ihtiyaçlarına göre planlanır. Dolayısıyla C 
seçeneği hatalıdır.

Çözüm Bitti.
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