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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Soru kökünde öncülde bahsedilen öğrencinin dil 
zekâsını geliştirmek için hangi zekâ alanından 
faydalandığı sorulmaktadır. Öncülde verilen du-
rumda öğrenci kelimeleri günlük hayatta karşı-
laştığı görsel unsurlarla eşleştirmekte ve bunları 
zihninde canlandırarak o kelimelerin anlamlarını 
hatırlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda onun 
görsel zekâ kapsamında düzenlemeler yaptığı 
söylenebilir.

2. C Ödev, eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanılan ve 
öğrenmelerin tekrarı, tamamlanması, geliştirilme-
si gibi işlevleri yerine getiren öğretim tekniğidir. A, 
B, D ve E seçeneklerinde verilenler ödev kullanı-
mına ilişkin doğru uygulamalardır. Ancak ödevin, 
sınıf içi öğrenci davranışlarını kontrol etmek ama-
cıyla kullanılması eğitsel açıdan doğru olmaz.

3. A Çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda öğrenci-
lerin özelliklerini dikkate alan ve bireysel farkılık-
larına hitap eden bir öğrenme sürecinde onların 
öğrenme isteğinin olumlu etkileneceği söylenebi-
lir. Ancak tüm öğrencilerin aynı hızda ilerlemeleri-
ni beklemek bu farklılıkların gözardı edilmesidir ve 
öğrenme isteğini olumsuz yönde etkiler.

4. D Soru öncülünde verilenler incelendiğinde öğret-
menin bilgileri öğrencilere aşamalı şekilde ak-
tarması sunuş yoluyla öğretimden yararlandığını 
gösterir. Farklı zekâ alanlarına yönelik çalışmalar 
verilmesi çoklu zekâ kuramını, onların önce kendi 
başlarına çalışmalarını sağlaması bireysel çalış-
ma ve ardından grupça çalışmalar gerçekleştiril-
mesi işbirlikçi öğrenme kapsamında ele alınabilir. 
Ancak verilenler arasında proje tabanlı öğrenme-
ye uygun bir süreç yoktur. Proje tabanlı öğrenme, 
öğrencilerin ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir 
konuda araştırmalar yapması, kaynaklara ulaşma-
sı, bilimsel bakış açıyla ürünler oluşturup bunları 
sunması şeklinde uygulanan öğrenme yaklaşımı-
dır.

5. E Uygun koşullar sağlandığında, hemen hemen her 
öğrencinin, önceden belirlenen düzeyde öğrene-
bileceğini savunan model, Bloom tarafından orta-
ya atılan Tam Öğrenme Modeli’dir.

6. C Gösteri deneyinde bilimsel kavram ve ilkeler öğ-
retmen tarafından gerçeleştirilen bir deney üze-
rinden öğrencilere açıklanır. Bu uygulamada 
öğrenciler bilgiyi pasif şekilde alan konumunda-
dır. Bu doğrultuda diğer seçeneklerde verilen uy-
gulamalara göre bu etkinlikte öğrenciler daha az 
aktiftir.

7. B Sunuş yoluyla öğretim yaklaşımına ilişkin A, C, D 
ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. An-
cak bu yaklaşım bilişsel alanın bilgi basamağında-
ki kazanımlarda etkilidir. Psikomotor davranışların 
kazandırılmasında etkili olduğu söylenemez.

8. D Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin küçük 
gruplarda ortak bir amaç doğrultusunda birbirle-
rinin öğrenmelerine yardımcı olmaları, iş birlikli 
öğrenme yaklaşımı kapsamında gerçekleşir. Bu 
yaklaşımın temel amacı ise öğrenciler arasındaki 
olumlu bağımlılığı (bağlılığı) ve etkileşimi geliştir-
mektir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. A Gezi etkinliği gerçekleştirilirken kuralların, süre-
cin ve işleyişin planlanmasında onların da fikrinin 
alınması, karar alma sürecine onlarında katılması 
ilgi ve motivasyonu artıracaktır. Bu da uygulama-
nın daha etkili gerçekleştirilmesini sağlamış ola-
caktır.

10. B Soru öncülünde verilenler araştırma – inceleme 
stratejisine uygun ifadelerdir. Bu strateji kapsa-
mında öğrenciler çevrelerindeki sorunları bilimsel 
bir yaklaşımla araştırırlar ve teori ile pratik arasın-
da bağ kurarak çözümler üretirler.

11. E Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin ilgileri doğ-
rultusunda belirledikleri bir konuda araştırma-
lar yapması, kaynaklara ulaşması, bilimsel bakış 
açıyla ürünler oluşturup bunları sunması şeklin-
de uygulanan öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım 
kapsamında öğrencilerin özgün ve yeni fikirler 
oluşturmaları beklenir. Varolan bilgileri olduğu gibi 
kabullenmeleri istenen bir kazanım değildir.

12. D Fen bilimleri dersi “Dünya, Ay ve Güneş” öğren-
me alanı kapsamında, öğretmen, dersin içeriğini 
ve etkinliklerini düzenlerken “Güneş” konusuna 
öncelik vermesi onun yakından uzağa ilkesinin 
gözardı ettiğini gösterir. Bu ilke, bilgi ve örnekle-
rin öğrencinin yaşadığı yakın çevreden verilme-
ye başlaması gerektiğini savunur. Bu doğrultuda 
doğru bir uygulama yapmak isteyen öğretmenin 
bu konular arasından öğrencinin yaşadığı geze-
gen olan “Dünya” başlığına öncelik vermesi gere-
kirdi.

13. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler dönüt ver-
me işlemiyle ilgili doğru bilgilerdir. Ancak öğren-
cinin her doğru adımına bir dönüt verilmelidir. Bu 
şekilde öğrenme sürecinde daha bilinçli şekilde 
hareket etmesi sağlanmış olur.

14. B Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı art-
tıkça öğrenilenlerin kalıcılığı ve etkililiği artar. Bu 
doğrultuda öğrencilerin öğrenme sürecinin plan-
lama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında 
aktif şekilde bulunmaları öğrenmelerin etkililiğini 
de daha fazla artıracaktır.

15. A Yaşıt öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerini des-
tekledikleri yaklaşım, akran destekli öğrenmedir. 
Bu yaklaşım öğrenme eksiklerinin giderilmesinde, 
öğretici konumundaki öğrencilerin gelişmesinde 
ve öğrenciler arasındaki dayanışmanın artma-
sında etkilidir. Ancak destek alan öğrencinin ken-
dinde yetersizlik hissetmesi gibi bir durum söz 
konusu değildir.

16. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler eleştirel 
düşünen bireyin özelliklerindendir. Anak bu birey 
ön yargıları savunmaz, onları sorgular ve tutarsız 
olanları süzgeçten geçirir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Büyük grup tartışmasında öğretmen hazırladı-
ğı soruları öğrencilere sorar ve tartışma tüm öğ-
rencilerin katılımıyla gerçekleşir. Küçük grup 
tartışmasında ise sınıf gruplara ayrılır ve gruplar 
belirlenen konuda tartışmaya yönlendirir. Ancak 
A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler bu teknik-
lere ilişkin yanlış çıkarımlardır.

18. D Soru öncülünde verilenler doğrultusunda bahse-
dilen öğretim tekniği beyin fırtınasıdır. Beyin fırtı-
nası tekiğinde öğrenciler bir problemin çözümüne 
ilişkin çok sayıda yaratıcı fikri kısa sürede üretir. 
Ve bu süreçte herhangi bir sınırlamayla karşı kar-
şıya kalmaz.

19. B Öğrencilerin duygu ile düşünceyi ayırt edebil-
melerini, empati becerilerinin gelişmesini kolay-
laştıran, sınıfta güven ve saygı ortamı oluşturan 
öğretim tekniği konuşma halkasıdır. Bu teknikte 
öğrenciler halka şeklinde oturur ve bir konu hak-
kında duygu ile düşüncelerini açıklar, söz konusu 
kişi ile empati kurabilir.

20. D Workshop tekniğinde oluşturulan gruplarda bir 
problem tartışılır ve üretilen fikirler uygulamaya 
dönüştürülerek pratik kazandırılır. Uygulama ge-
rektirdiği için tekniğin en temel unsurlarından biri 
uygulamayı yapması beklenen katılımcıların ye-
terli bilgi ve becerilerine sahip olmasıdır.

21. A Eğitimin evrensel olduğunu vurgulayan, bireylerin 
eğitim yoluyla yaşama hazırlanmasını ve klasik 
eserler aracılığıyla entelektüel gelişim sağlanma-
sını ön plana çıkaran anlayış daimiciliktir. Ancak 
konu alanının çok iyi özümsenmesi esasiciliğin te-
mel ilkelerinden biridir.

22. E Öğrencilerin öğrendiklerini yeni durumlarda kulla-
nabilmeleri onların uygulama düzeyinde bir davra-
nış sergileyebildiklerini gösterir. Soru öncülünde 
dikkat edilmesi gereken “özgün” ifadesidir. Dikkat 
edilirse soru öncülünde özgün ürünler oluşturul-
ması değil, öğrenilenlerin özgün ve yeni durumlar-
da kullanılmasından bahsedilmiştir. Bu da cevabı 
uygulama düzeyi şeklinde ortaya çıkarır.

23. C Program geliştirme sürecinde “Nasıl?” sorusuna 
cevap arayan program temel ögesi eğitim durum-
ları (öğrenme öğretme süreci)’dir. Eğitim durumları 
düzenlenirken dikkate alınması gereken öncelikli 
unsur ise öğretim programı ve hedefleridir.

24. D Öğrenmeyi örgütlemede, öğrenme yaşantılarını 
planlamada aşamalı bir yolun izlendiği, konu alanı 
yaklaşımının merkeze alındığı ve bir ünite tam öğ-
renildikten sonra diğeriyle ilgili çalışmaların yapıl-
dığı içerik düzenleme yaklaşımı, doğrusaldır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

25. A Soru öncülünde verilen ihtiyaç belirleme sürecin-
de konuyla ilişkili olan farklı kişilerden görüşler 
alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda kullanılan 
yaklaşımın demokratik olduğu söylenebilir. Bu 
yaklaşım, ihtiyacın baskı ve referans gruplarının 
görüşü alınarak belirlenmesi gerektiğini belirtir.

26. B Soru öncülünde verilen durumda öğretmenin bo-
yut ögesinden yararlandığı görülmektedir. Bu 
öge, görseldeki unsurların ebatlarını ifade eder. 
Öğretmen de bilinmeyen bir nesneyi tanıtmak için 
bilinen bir nesnenin boyutundan yararlanmıştır.

27. E Özellikle tehlikeli ve riskli becerilerin öğretiminden 
gerçek durumlar yerine modeller kullanarak öğre-
timi gerçekleştirmek daha etkili bir öğrenme sağ-
lar ve riskleri en aza indirir. Soru öncülünde de 
böyle bir durum söz konusudur.

28. E Eğitsel oyun yazılımları, öğrencilerin öğrendikleri-
ni tekrar etmeleri veya yeni bilgiler öğrenmelerini 
destekler. Ancak bu yazılımda temel unsur eğiti-
ci oyunlar üzerinden öğretimi ilgi ve dikkat çekici 
hale getirmektir.

29. D Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi 
aşağıdaki gibidir.

Bu koniye göre tabana yaklaştıkça yaşantılar ger-
çeğe yakın hale gelir ve öğrenciler öğrendiklerini 
yaşamlarına daha etkili transfer eder. Bu doğrul-
tuda seçenekler incelendiğinde gerçeğe en uzak 
olan yaşantı sözel sembollerle edinilenlerdir.

30. C Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi 
aşağıdaki gibidir.

Konide verilen bilgiler incelendiğinde sergilerden 
başlayarak tabana kadar olan yaşantılar tüm duyu 
organlarına hitap etmektedir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

31. E Öğrenciler dikkat çekmek amacıyla istenmeyen 
davranışlar sergilediklerinde öğretmenlerin onla-
rın bu çabalarının boşa olduğunu göstermek için 
sönmeye tabi tutmaları gerekir. Bu doğrultuda öğ-
retmen dersle ilgili sorulara dönüt vermeli, diğer-
lerini ise görmezden gelmelidir.

32. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler başarılı 
bir öğretmende olması gereken mesleki ve işisel 
özelliklerdir. Ancak başarılı bir öğretmen öğretimi 
sadece en ileri seviye öğrenciye yönelik değil, bi-
reysel farklılıklara uygun düzenler.

33. C Öğretmenlerin özel veya rencide edici durumla-
rı sınıf içinde tartışmaya açmaları doğru değil-
dir. Bundan dolayı soru öncülünde bahsedilen 
öğretmen de bu konuyu öğrencilerle başbaşa 
konuşmalı ve öncelikle bu durumu anlamaya ça-
lışmalıdır. Öncülde davranışın sürekli hale geldi-
ğinden bahsedildiği için göz teması kurmak etkili 
olmayacaktır.

34. B Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine uygun bir 
sınıfta ortaya çıkan sorunlar önce doğru şekilde 
tanımlanır ve bu şekilde etkili çözüm yolları üretil-
meye çalışılır.

35. A Soru öncülünde verilenler rekabetçi sınıf ortamı-
nın özellikleridir. Bu sınıfta öğrenciler yarışmaya 
özendirilir, birbirleriyle rekabete girerler ve başarı-
lı öğrenciler daha fazla ön plana çıkar.

36. B Öğretmenin ilk üçe giren öğrencileri seçmesi ba-
ğıl ölçüttür. Ve bunu yaparken sınavla yorumlama-
sı dolaylı ölçme olur.

37. C Yapılan araştırma balık gübrelerinin bitkilerin ye-
tişmelerine etkisi olduğuna göre;  etkileyen ba-
ğımsız değişken balık gübreleri iken; sonuçta 
oluşan etkilenen bitkilerin yetişmesi olur.

38. C Adaylardan istenen Z puanı +1’in üzerinde almış 
olmaları olduğuna göre kullanılan bağlı ölçüttür. 
Bu sınav bir işe girişte yapıldığına göre tanıma ve 
yerleştirme amacına yönelik değerlendirme yapıl-
maktadır.

%13,5

–3 –2 –1 0 1 2 3

%2,5

Z puanı

Z +1’in üzerindekiler koşulu sağlar.
13,5 + 2,5 = %16
Z puanı kullanımı Eşit Aralıklı ölçeği örnekler.
Bu durumda I ve III doğru olur.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

39. A KR20 0,70’in üzerinde bir değer aldığına göre,
I.  Test tek bir yapıyı ölçer (Doğru)
II.  Testin tutarlılığı yüksektir (Yanlış. Çünkü içtutarlı-

lığı verir.)
III.  Testin kapsam geçerliği düşüktür. (Bazı durumlar-

da kapsam geçerliği sağlanabilir. Kesinlikle dediği 
için yanlış.)

IV. Testin yapı geçerliği yüksektir. (Bazı durumlarda 
yapı geçerliği düşebilir. Kesinlikle dediği için yan-
lış.)

40. B Öğrencilere sorular sorup, sesli olarak cevapla-
maları istendiğine göre, alanlarını gerçekten bilip 
bilmedikleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu da 
testin yapı geçerliği bilgisini verir.

41. A Korelasyon tablosu dersler arasındaki ilişkiyi ve-
ren tablodur. En yüksek ilişki 1’e en yakın olan 
dersler arasında kurulur. Bu durumda Matematik-
Felsefe en yüksek ilişkili dersler olur. I. öncül yan-
lış.
Matematik-Felsefe arasında –0,86’lık ilişki birbi-
rinden çok farklı özellikleri ölçtüğünü gösterir. II. 
öncül doğru.
Tablo başarı bilgisi vermez. III. öncül yanlış. En 
düşük ilişki 0’a en yakın ilişkili dersler arasında 
kurulur. Bu durumda 0,03 ile Felsefe-Fizik arasın-
dadır. IV. öncül yanlış.

42. D Verilen paragrafta sayfa sayısı çok olduğu için 
soru sayısının azaltılması, maliyet anlamında eko-
nomikliği sağlar. Bu durumda kullanışlılık artar.

43. E ,P
50 50
35 10

100
45 0 45jn

=
+
+ = =  orta zorlukta

,r X
50
35

50
10

50
25 0 50j 1 = - = =  ayırt edici

A seçeneği doğrudur.
2. maddede B seçeneği doğru cevap olsaydı

,r X
50
10

50
10 0 00j 2 = - =

B seçeneği doğru.
,

, ,

P

q p

q

0 45

1

1 0 45 0 55

j1
=

= -

= - =

Madde varyansı 0,45 · 0,55 = 0,2475
D seçeneği doğru.
1. maddede B seçeneği bir çeldiricidir ve alt gru-
bun daha çok işaretlemesi gerekirken üst grup 
daha çok işaretlemiş. Bu durumda negatif yönde 
çalışmıştır. C seçeneği doğru.
2. maddede A seçeneği doğru cevap olursa C 
seçeneği bir çeldirici olur. Ve üst grup daha çok 
işaretlediği için negatif yönde çalışmış olur.  E se-
çeneği yanlış.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

44. D 

%13,5

61 65 69 73 77 81 85

Ayşe Hasan

%34 %34

%13,5

S =4x

44 50 56 62 68 74 80

53 71

S =6x

AyşeHasan

I. Sınav

II. Sınav

A seçeneği; 
34 + 34 + 13,5 + 13,5 = %95 Doğru
B seçeneği; Hasan ortalamanın 1,5 standart sap-
ma altındadır, doğrudur.
C seçeneği; I. sınavın ortalaması, II. sınava göre 
daha yüksek, doğru olur.
D seçeneği; I. sınavda Hasan sınıfın %97,5 dadır. 
Bu yüzden en başarılı değildir, yanlış olur.
E seçeneği; II. sınavın standart sapması, I. sınav-
dan daha yüksektir. Bu durumda II. sınav daha 
heterojendir.

45. A Bir kuruma çok kişi başvurup az kişi alınacaksa, 
sorular zor ve ayırtedici olmalıdır. Bu durumda 1. 
madde uygun olur.

46. B Verilen bilgiler bizi çoktan seçmeli, doğru yanlış 
ve eşleştirmeliye götürür. Ama içlerinde şans çok 
yüksek dediğine göre doğru yanlış testi uygun 
olan sınavdır.

47. C I. öncül yapılandırılmış gride aittir.
II. öncül yapılandırılmış gridin özelliğidir.
III. öncül tanılayıcı dallanmış ağacın özelliğidir.

48. A Gelişimin bütün alanları birbiriyle etkileşim içinde-
dir.  Bir alandaki farklılaşmanın başka bir alanı et-
kilemesi “Gelişim bir bütündür” ilkesiyle açıklanır.
söz konusu durumda Serdar’ın fiziksel gelişimin-
deki bir olumsuzluk sosyal gelişimini de olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla bu durum ge-
lişim bir bütündür ilkesiyle açıklanır. 

49. C Belli özelliklerin kazanılması açısından organiz-
manın çevresel faktörlerin etkisine en açık oldu-
ğu zaman aralığına kritik dönem denir. Bu zaman 
aralığında kazanılması gereken özellik kazanıl-
madıysa bir daha kazanılması ya çok zordur ya 
da imkansızdır. Söz konusu göz tembelliğinin gi-
derilmesi gereken kritik zaman aralığında tedavi 
edilememesi durumunda bir daha tedavi edileme-
diği ifade edilmiştir ki bu durum kritik dönem kav-
ramı ile açıklanır.

50. B Bireyin kendisine rahatsızlık veren gerçekleri ka-
bul etmemesi öyle bir şey yokmuş gibi davranma-
sı yadsıma savunma mekanizması ile açıklanır. 
söz konusu anne babaların çocuklarının durum-
larını bilmelerine rağmen kabul etmeyip öğretme-
ni suçlamaları yadsıma savunma mekanizmasıyla 
açıklanır.

51. D Erikson’a göre 6-11 yaş arasındaki çocuklar başa-
rılı olmak için çaba sarf ederler. Bu dönemde ço-
cuk başarılı olma noktasında yeterince güdülenir, 
çocuğun başarıları takdir edilirse çocuk başarılı 
bir kişilik yapısı kazanır. Aksi durumda çocuk aşa-
ğılık ve yetersizlik duygusuna kapılır. dolayısıyla 
gelişim uzmanının öğretmenlere getirdiği öneriler 
çocuklarda başarı bir kişilik özelliğinin gelişmesi-
ne yardımcı olur. 
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52. A Bireyin karşılaştığı yeni bir durumu mevcut şema-
ları ile açıklamasına özümleme denir. Taşkın’ın 
Almanya’dan gelen öğretmenin kavramları Al-
manca kullanmasında dolayı anlamamış ve dersi 
geçemediği için Almanya’da doktora yapan ho-
calardan geçmeyeceğim şeması oluşturmuştur. 
İkinci sınıfta da benzer bir durumla karşılaşınca 
yeni durumu da aynı şemayla açıklayarak yine 
dersi geçemeyeceğini düşünmesi özümlene kav-
ramı ile açıklanır.

53. C Çocuğun, nesnelerin, olayların veya kişilerin tek 
bir özelliğine dikkat etmesi aynı anda birden faz-
la özelliği göz önüne alamamasına odaklanma 
(odaktan uzaklaşamama) denir. Söz konunu du-
rumda Şirin, yazlığın eski boyasına odaklandığı 
için o odaktan uzaklaşıp da yeni boyalı evi tanıya-
maması odaktan uzaklaşma özelliğinin gelişmedi-
ğini göstermektedir.    

54. B Kohlberg’e göre bireyin yanlıca kendi çıkarını dü-
şünmesi saf çıkarcı eğilimdir. Bu evrede temel 
eğilim kişisel ihtiyaçları ön planda tutmak, kişisel 
ihtiyaçları korumaktır. Söz konusu durumda Eren, 
abisini rahatsızlığını önemsememiş ve yalnızca 
kendi isteklerini dikkate almıştır ki bu durum onun 
saf çıkarcı eğilimde olduğunu gösterir.  

55. A Piaget’e göre dışa bağlı (ahlak gerçekçilik) döne-
minde olan  çocuklar karşılaştıkları durumları so-
nuçları açısından değerlendirme eğilimindedirler. 
Kuralların değişmez olduğu düşüncesi ve yanlış 
yapılan bir davranışın mutlaka cezalandırılacağı-
na inanırlar. Ailesinden habersiz okuldan kaçarak 
yanlış bir iş yaptığını düşünen Serkan’ın ayağını 
yaralamasının kuralların dışına çıkmanın ceza-
sı olarak görmesi dışa bağlı dönemde olduğunu 
göstermektedir.

56. E Tuvalet alışkanlığı kazanma, okuma yazmaya ha-
zır hale gelme ve cinsiyet ayrımını öğrenme ilk 
çocukluk dönemi gelişim görevleri iken cinsiyet 
rollerini öğrenme ve ahlaki değer sistemi oluştur-
ma son çocukluk dönemi gelişim görevleri arasın-
da yer alır. 

57. D Çocuğun karşısındakinin bakış açısını göz önü-
ne almadan tamamen kendi kontrolünde ve kendi 
ekseninde gerçekleştirdiği konuşmalara benmer-
kezci dil denir. Çınar’ın hem kendinin konuşmasını 
hem de arkadaşına ne söylemsi gerektiğini söyle-
mesi benmerkezci dildir.
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58. C Yaşantılar sonucu kazanılan ve nisbeten kalıcı 
izli her tür davranışa öğrenilmiş davranış denir. 
Bir davranışın ortaya çıkmasını sağlayan neden-
ler öğrenme sonucu kazanılmışsa o davranış öğ-
renilmiş davranıştır. A, B, D ve E seçeneklerde 
verilen örnekler öğrenme sonucu kazanılan dav-
ranışlar olup, spor yapan birinin terlemesi herhan-
gi bir öğrenme sonucu gerçekleşecek bir davranış 
değildir.

59. E Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeler üzerin-
deki zorlaştırıcı etkisine olumsuz aktarma denir. 
Süleyman Bey’in akademik kitaplarını sağ tarafta-
ki kitaplığa taşıdıktan uzun bir süre sonra kitap al-
mak için sol kitaplığa yönelmesi olumsuz aktarma 
kavramı ile açıklanır. 

60. D Organizmanın koşulsuz bir uyarıcıyla aynı anda 
eşleşen iki uyarıcıdan birine koşullanması gölge-
leme kavramı ile açıklanır. Söz konusu durumda 
çalışanlar işten çıkarma kararına (koşulsuz uya-
rıcı) tepki duyarlar. Ancak işten çıkarma kararını 
söyleyen (kararla eşleşen) kişiye de tepki duya-
caklardır.  Çağrı bey bu kararı asistana açıkla-
tarak çalışanların kendisine değil asistana tepki 
duymalarını sağlamış ki bu durum gölgeleme ile 
açıklanır.  

61. E Klasik koşullama sürecinde bitişiklik her zaman 
geçerli olmayabilir. Yiyecek ve İçecekle ilgili ya-
şantılar söz konusu olduğunda bitişiklik olmasa 
da koşullanmanın gerçekleşebilmesi Garcia etkisi 
ile açıklanır. söz konusu durumda Çınar’ın  kös-
te yedikten saatler sonra midesi bulanmıştır. Yani 
köfte yeme ile mide bulanması arasında saatler 
olmasına rağmen köfteye koşullanması Garcia et-
kisi ile açıklanır. 

62. B Organizmanın aynı uyarıcıya farklı tepkiler verme-
sine tepki genellemesi denir. Söz konusu durum-
da Melis hanımın misafirlere tatlı ikram ettikten 
övgü alması ve bu övgülerden sonra yine aynı mi-
safirlere hamsi pilavı ikram etmesi tepki genelle-
mesi ile açıklanır. 

63. C Organizmanın kaçıncı davranıştan sonra pekişti-
rec alacağının  belirsiz olduğu tarifeye değişken 
oranlı pekiştirme denir. Söz konusu durumda çalı-
şanların kaçıncı satıştan sonra en fazla satış yap-
mış olacaklarını bilemedikleri için kullanılan tarife 
değişken oranlı tarifedir.
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64. B Kişisel yaşantıların saklandığı alana anısal bellek 
denir. Gamze hanımın oğlunun doğumunda getiri-
len hediyeleri çok iyi hatırlaması kişisel yaşantı ile 
ilgili bir durum olduğu için anısal belleğini iyi kul-
landığı söylenebilir. 

65. D Belli bir sırayla öğrenilen bilgilerden başta öğreni-
lenlerin sonrakilerden daha iyi hatırlanması önce-
lik etkisi, sonra öğrenilenlerin baştakilerden daha 
kolay hatırlanması sonralık etkisidir. Özlem hanı-
mın öğrencilerinin son konuları yanıtlayıp ilk konu-
ları yanıtlamamaları sonralık etkisi ile açıklanır.

66. A Gestalt kuramına göre uyarıcılar önlerinde bulun-
dukları fona göre algılanırlar. Dikkat çeken uya-
rıcılar şekil diğerleri zemin olur. Özgür hanımın 
kendi kızına dikkat ederken arkadaşının kızını fark 
edememesi kendi kızının şekil arkadaşının kızının 
zemin olduğunu gösterir. 

67. C Bireyin başkalarının yaşantılarından hareketle 
kazanılan tepkilere dolaylı duygu denir. Çok ya-
kın arkadaşımızın sevdiği ve çok bahsettiği birine 
sempati duymamız dolaylı duygu ile açıklanır.

68. D Bireyin gözlemlediği bir davranışı kendi standart-
larına uygun hale getirmesi, oluşturduğu standart-
lara uygun şekilde davranmasına öz düzenleme 
kapasitesi denir Zeynep’in atanma sorunu yaşa-
yacağını düşünerek kendi geleceğine yön verip 
biyolog olmaya karar vermesi öz düzenleme ka-
pasitesinin yüksek olduğunu gösterir. 

69. B Yapılandırmacı kuram bilginin öğrenen tarafından 
oluşturulması gerektiğini; bilginin kişi tarafından 
keşfedilmesi ve yapılandırılması gerektiğini savu-
nur. Dolayısıyla da felsefe ile ilgili ileri sürülen bu 
görüş felsefenin başkaları tarafından öğretileme-
yeceği, yalnızca öğrenen tarafından keşfedilerek 
yapılabileceğini savunmaktadır ki bu durum keş-
fetme aşaması ile ilgilidir. 
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70. D İnsanların önünde sonunda kendini gerçekleştire-
bilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünen 
Maslow, kendini gerçekleştiren bireylerin belir-
li özelliklere sahip olduğunu ileri sürer. Bu özel-
liklerden biri olan demokratik kişiliğe sahip olma 
özelliği öncülde verilen “koşulları ne olursa olsun 
her insana saygılı olmaları, onların görüş ve istek-
lerini dikkate almaları” ile tanımlı bir özelliktir.

71. D Ferit Bey’in kullanması gereken rehberlik hizmeti 
“izleme”dir. Bu hizmet; yöneltme, psikolojik danış-
ma, bilgi verme gibi hizmetlerden sonra bireylerin 
bulundukları ortamlarda uyum, başarı ve gelişim 
durumları hakkında bilgi edinmek için yapılan ça-
lışmaları içerir. İzleme hizmeti, uygulanan rehber-
lik hizmetlerinin sonucunu görme işlemi olup, bu 
hizmet kapsamında öz eleştiri, tartışma, değer-
lendirme yer almamaktadır. Öz eleştiri, tartışma, 
analiz, değerlendirme gibi çalışmalar araştırma - 
değerlendirme hizmeti kapsamında yer alırlar.

72. A Şeyda Kübra Öğretmen okulun açıldığı ilk hafta 
veli ve öğrencilerin tanışmasını ve kaynaşması-
nı sağlamak için oryantasyon hizmeti kapsamın-
da bir çalışma  yürütmüştür. Oryantasyon hizmeti 
problem alanlarına göre rehberlik hizmetlerinden 
eğitsel rehberlik kapsamında yer alan önleyici bir 
çalışmadır.

73. C Okullarda öğretim ve yönetim faaliyetlerinin yet-
memesi, üçüncü bir faaliyet alanının ortaya çık-
masını beraberinde getirmiştir. Bu faaliyet alanı, 
öğrencinin okula uyumu, öğrenci sağlık işleri, ku-
lüp faaliyetleri, disiplin işleri, beslenme ve barın-
ma durumu, burslar ve öğrencinin mali durumu, 
sosyal faaliyetler, öğrencinin kişisel – sosyal, eğit-
sel ve mesleki sorunları gibi durumları kapsamak-
tadır. Bu faaliyet alanı Öğrenci Kişilik Hizmetleri 
olarak adlandırılmaktadır. A, B, D ve seçenekle-
rinde sunulan hizmetler bu kapsamda yer alırken 
C seçeneği doğru bir hizmet sunumu olarak ele 
alınamaz.

74. B Psikolojik danışman tarafından yürütülen çalış-
malar rehberliğin çare bulucu işleviyle ilgilidir. Bu 
hizmet, tanımlanabilir kusurlara yönelir. Bu hizmet 
alanında, var olan bir sorunun, eksikliğin, kusu-
run, problemin tedavi edilmeye çalışılması, iyi-
leştirilmesi, ortadan kaldırılması ön plandadır. 
Dolayısıyla Erkan’ı yaşadığı sorun durumdan kur-
tarmak için yapılan yardımlarda bu kapsamda yer 
alır.

75. A “Kimdir bu?” tablosunda, + ile / işaretleri yan yana 
geldiğinde bu, hem başkalarının hem de kişinin 
kendisi ile ilgili algısının aynı olduğunu yani kişinin 
bağdaşım içinde bulunduğunu göstermektedir. 
Tabloya göre Orhan’ın bağdaşım düzeyi yüksektir. 
Ufuk, heyecanlı ve duygusal olarak değerlendiril-
diğinden duygusal yönü güçlü olarak değerlendi-
rilebilir. Hüner’in ise bağdaşım düzeyinin düşük 
olduğu görülmektedir. Koray ise kendini komik 
olarak tanımlamaktadır. Arkadaşları onu kavgacı 
olarak tanımlasalar bile. Ve/fakat bu tabloya baka-
rak Murat’ın aşırı duygusal olduğu için kendisi ve 
arkadaşları tarafından kavgacı olarak nitelendiril-
diği sonucuna ulaşamayız.
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76. E Öncüle bakıldığında İrfan’ın gazeteciliği benliği-
ne uyumlu olduğu için tercih ettiği görülmektedir. 
Super’a göre, 18 - 21 yaş aralığı gencin, belirli bir 
meslek alanına hazırlayan eğitim sürecine başla-
dığı, durumu daha gerçekçi olarak değerlendir-
meye başladığı basamaktır. Super’a göre birey bu 
evrede artık benlik kavramını uygulamaya koyma-
ya çabasındadır.

77. C Öncüle dikkat edildiğinde iki nokta öne plana çık-
maktadır. İlki ergenlik dönemi sorunları diğeri ise 
öğrenci ve ebeveyn çatışmaları. Bu noktada yürü-
tülecek tüm bireysel ve grupla psikolojik danışma 
çalışmaları doğrudan; A, B, D ve E seçeneklerin-
deki sonuçları ortaya çıkarır. Fakat ruhsal ya da 
duygusal sorunları azalan öğrencilerin akademik 
performanslarında bir artış yaşanması olasıdır fa-
kat bu öncelikli olarak eğitsel rehberlik hizmetleri 
kapsamında yer alan bir alan olduğundan bu so-
nuç ancak dolaylı bir olgu olarak ele alınabilir.

78. A Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ken-
dilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunla-
şan özel terapi türüne “oyun terapisi” denir. Oyun 
terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, 
duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymaları-
nı amaçlar. Bu terapi sürecinde B, C, D ve E seçe-
neklerindeki sonuçlar terapinin olası sonuçlarıdır. 
Fakat oyun terapisi çocuklar açısından yetişkin 
rollerini daha iyi anlama yönünde bir bilinç oluş-
turmaz.

79. D Deniz Bey, öğrencilerinin benlik saygılarını art-
tırmaya çalışmaktadır. Benlik saygısı, kişinin ne 
ölçüde kendini sevdiği, kabul ettiği ve kendisine 
ne ölçüde saygı duyduğuyla ilgili bir olgudur. İl-
kokuldan ve okulöncesinden itibaren öğrencilerin 
benlik saygısını geliştirmeye dönük tüm çabalar, 
öncülde verilen çalışmaları içermek zorundadır.

80. D Kaynaştırma Eğitimi; özel eğitim gerektiren bi-
reylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte 
eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul önce-
si, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim ku-
rumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek 
eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygu-
lamalarıdır. Kaynaştırma türlerinden biri olan yarı 
zamanlı kaynaştırma uygulamalarında ise; özel 
eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıfta-
dır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği 
derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almakta-
dır. Dolayısıyla Burak yarı zamanlı kaynaştırma 
uygulamasından yararlanmaktadır.

Çözüm Bitti.
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