
.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayan-
lar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Siran Öğretmen; öğrencilerine onların zeki öğren-
ciler olduğunu, karamsar olmanın onlara yakışma-
yacağını, şayet insanüstü bir güçle çalıştıklarında 
hayal ettikleri başarılara ulaşacaklarını ve bu ko-
nuda uzman olacaklarını söylemeye çalışmıştır. 
Ancak kullandığı kelimeler günümüzde kullanılma-
dığı için öğrenciler Siran Öğretmen’i anlayamamış-
lardır. Öğretim ilkeleri içersinde bu durum açıklık 
ilkesinde karşılığını bulmaktadır. Açıklık (Ayanilik) 
ilkesinde öğretmen öğrencilerin anlayabilceği açık 
ve net ifadeler kullanmalıdır. 

a

2. Anlatım yöntemi kullanılırken öğrencilerle uzun göz 
teması kurmak onların tedirgin hissetmesine sebep 
olur. Bunun yerine her öğrenciyle kısa göz bağlan-
tıları kurulmalıdır. 

b

3. Sunuş stratejisi somut yaşantı kazandırmaktan zi-
yade, bilişsel alanın bilgi düzeyine yönelik kazanım-
ları kapsamaktadır. Öğretmen merkezli olan bu yak-
laşım kapsamında öğrenciler edilgen durumdadır.

a

4. Öğretmenin Yeşilay Haftası dolayısıyla gerçekleş-
tirmiş olduğu teknik sempozyumdur. Öğrenciler 
önceden belirlenmiş olan içerikleri dinleyicilere 
tebliğ ederler. Sempozyumların sonunda forum ya-
pılabilir. Forum tekniği dinleyicinin en etkin olduğu 
tartışma tekniğidir. Dinleyiciler soru sorar ve düşün-
celerini aktarır. Süreci yönlendiren, izleyicidir. Öğ-
retmenin ilk uyguladığı etkinlik sempozyum (bilgi 
şöleni), ilk etkinlik sonunda uyguladığı etkinlik ise 
forumdur. 

e

5. Öğretmenin sınıfta uygulamış olduğu teknik kolleg-
yumdur. İki panelist grubun bulunduğu kollegyum-
da öğrenci grubu konuyu sunar ve tartışırken kay-
nak grup gerekli noktalarda açıklama yapar ve soru 
grubunun takıldığı noktalara gerekli cevabı verir. 

e

6. Gösteri yöntemini uygulayacak olan bir öğretmen 
mutlaka yöntemin öğrenci seviyesine uygunlu-
ğuna dikkat etmelidir. Öğrenci seviyesine uygun 
olmayan bir yöntem ne kadar doğru uygulanırsa 
uygulansın, istenilene tam olarak ulaşmada yeterli 
olmayacaktır. 

a
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7. Araştırma-inceleme stratejisinde kullanılan en etkili 
yöntem, projedir. Proje çalışmalarında öğretmen 
rehberliğinde çalışan öğrenci problem çözme ba-
samaklarını kullanarak bir ürün ortaya koyar. Ya-
parak yaşayarak öğrenme temelinde gerçekleşen 
projede öğrenci merkezli bir anlayış bulunmakta ve 
araştırma-inceleme stratejisinin hedefleriyle para-
lellik göstermektedir. 

b

8. Öğrenme konularının küçük bilgi birimlerine ayrıl-
dığı, bir bilgi birimi öğrenilmeden yeni bilgi birimine 
geçilmediği, öğrenciye her aşamada dönüt düzelt-
me verildiği, bireysel ve kendi düzeyinde öğrenme 
olanakları sağlayan model, programlı öğretimdir. 

b

9. Çoklu zekâ kuramının eğitim öğretim sürecine en 
büyük katkısı öğrencileri çok yönlü geliştirmesidir. 
Bu şekilde öğrencilere sadece güçlü ve baskın 
olan değil tüm zekâ alanlarına hitap eden bir ders 
ortamı yaratılmakta ve öğrenciler tüm zekâ alanla-
rına yönelik olan etkinliklere katılmaktadır. 

c

10. Proje yöntemi disiplinler arasıdır. Bu yüzden söz-
konusu yöntemin tek disiplinle ilgili olduğu söyle-
nemez. Bir proje hazırlanırken en az iki disiplinle 
ilgili öğrenci araştırma yapar ve bilimsel düşünme 
yollarını kullanıp bir ürün ortaya koyar. 

e

11. Öğrencilerin sosyal ve iletişim becerilerini gelişti-
ren, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi sosyal dav-
ranışları kazandıran, sınıf içerisinde olumlu bağ-
lılığı artıran en etkili öğrenme yaklaşımı iş birlikçi 
öğrenmedir. 

a

12. B, C, D ve E seçeneklerinde belirtilenler bilgisa-
yar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında göste-
rilebilir. Anında dönüt düzeltme imkânı sağlaması 
bilgisayar destekli öğretimin bir sınırlılığı değil, bir 
avantajıdır. 

a



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

4 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-5

13. “Sağlıkla ilgili bilinen yanlış inanışları sorgular.” ka-
zanımı en çok eleştirel düşünme becerisine katkı 
sağlayacaktır. Çünkü eleştirel düşünme becerisi; 
sorgulama, tutarlılık sağlama, yargıda bulunma, 
karar verme, eleştiri yapma gibi becerilerine katkı 
sağlar. 

b

14. De Bono’nun altı şapkası:

 ● Beyaz şapka: Tarafsız, objektif  şapkadır.

 ● Kırmızı şapka: Duygusal şapkadır. 

 ● Sarı şapka: İyimser şapkadır. O işin avantajları 
ortaya konulur.

 ● Siyah şapka: Kötümser şapkadır. Eleştiri, olum-
suz görüşler ve riskleri içerir.  

 ● Yeşil şapka: Yenilikçi, özgün  şapkadır. 

 ● Mavi şapka (Gökyüzü): Serinkanlı şapkadır. Dü-
şünce sistematize edilir. Karar verici şapkadır. 

Seçeneklere bakıldığında siyah ve sarı şapkaların 
zıt fikirler içerdiği söylenebilir. 

c

15. Yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek isteyen bir 
öğretmen, fikirlerin bilimsel olmasına önem verme-
melidir. Öğrenci aklına gelen her fikri ortaya ko-
yabilmelidir. Zihinsel kurulum yaratıcı düşünmeyi 
engelleyen faktörlerden biridir ve bilinen bilimsel 
yolların dışına çıkmamak olarak ifade edilebilir. 

e

16. Öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan 
mikro öğretim tekniğinde öğretmen adayları kısa 
bir ders anlatımı yapar ve bu anlatım kayıt altına 
alınır. Sınıfça yapılan değerlendirmeden sonra  bu 
eleştiriler ışığında konuyu tekrar anlatır. Mikro öğ-
retim tekniği öğretmen adaylarının öz değerlendir-
me, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme becerile-
rini geliştiren bir tekniktir. 

d

17. Bilişsel çıraklık tekniğinde uzman süreçten yavaş 
yavaş desteğini çeker. Başlangıçta öğretmeni göz-
lemleyen öğrenci zamanla süreçte kendi başına 
kalır. Bu teknik, bilişsel ve devinişsel becerilerin 
kazandırılmasında etkili olarak kullanılabilir.

e

18. Öğretmenin kullanmış olduğu kavram öğretim 
tekniği, tahmin - gözlem - açıklamadır. Deneyden 
önce öğrencinin tahminleri alınır. Sonrasında de-
neyi izleyen öğrenciler, ilk tahminlerini de düşüne-
rek ulaştıkları açıklamaları paylaşırlar. 

a
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19. Gerçeğin zor, tehlikeli, maliyetli olduğu durumlar-
da gerçeğin yapay ortamları oluşturulmaktadır. Bu 
tekniğe benzetim denilmektedir. Askerî eğitimlerde 
sıklıkla kullanılan benzetim tekniğinde askerî öğren-
ciler similatörler yardımıyla yaparak yaşayarak öğ-
renmekte ve anında dönüt düzeltme almaktalardır. 

c

20. Öğrencilerin yaratıcı ve empatik düşünme beceri-
lerini geliştiren, onların sosyal iletişim becerilerine 
katkı sağlayan ve öğrencilerin sürece etkin bir şe-
kilde katıldığı öğretim tekniği dramadır. 

c

21. Problem çözme yöntemi araştırma stratejisine uy-
gun bir öğretim etkinliğidir. Bundan dolayı öğrenci-
lerin birincil kaynaklara ulaşması ve sınıf dışı sü-
reçler geçirmesi gerekir.

a

22. “Konuşmaları ile tutum ve davranışları çelişkili bir 
öğretmendir.” cümlesi paragraftaki durumu doğru 
bir şekilde yansıtmaktadır. Öğretmen sigaraya ha-
yır semineri verirken aynı zamanda öğrencilerinin 
karşısında sigara kullanmış ve doğru bir model ol-
mamıştır. Öğretmenin konuşmaları, tutum ve dav-
ranışlarıyla çelişmektedir. 

c

23. Öğrencileri subjektif kriterlere göre değerlendirme 
çağdaş bir öğretmen özelliği değildir. Çağdaş bir 
öğretmen, öğrencilerini objektif kriterlere göre de-
ğerlendirmelidir. 

c

24. Öğrenciler arasında iletişim ve iş birliğinin en fazla 
olduğu oturma düzeni küme oturma düzenidir. Bu 
oturma düzeninde öğrenciler küçük gruplar halinde 
ve yüz yüze iletişime uygun bir yapıdan bir arada 
bulunurlar.

a
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25. Sınıf içerisinde diğer öğrencilerin de duyabileceği 
bir şekilde küfür eden bir öğrenciye, öğretmenin 
vereceği en uygun davranış sözlü uyarıdır. Böy-
lece  öğrenci yaptığı davranışın doğru olmadığını 
fark edecek ve diğer öğrenciler de bu davranışı 
yapmamaları gerektiğini anlayacaklardır. 

d

26. İstenmeyen davranışların nedenlerini, davranış 
ortaya çıkmadan kaldırmayı amaçlayan sınıf yöne-
timi modeli önlemsel modeldir. Bu model oluşabile-
cek problemleri öngörerek gerekli tedbirleri almayı 
teme alır.

b

27. “Materyaldeki görsel özellikler (resim, grafik, renk 
vb.) önemli noktaları vurgulamak için olabildiğince  
fazla kullanılmalıdır.” ifadesi doğru değildir. Mater-
yallerde önemli noktaları vurgulamak ve dikkati 
çekmek için görsellerden faydalanmalıdır ancak 
aşırı görsele yer vermek dikkati azaltacağı için uy-
gun değildir. 

e

28. Materyaller öğretimin etki ve kalitesini artırmak 
amacıyla kullanılır. Öğretmenin iş yükünü azaltma 
gibi bir sonucu ve faydası yoktur.

c

29. Çoklu ortam öğrenmelerinde hem sözel hem de 
görsel bilgilerin kullanılması daha doğru olacaktır. 
Anlatım ya da yazılı metinlerle birlikte resimlerin 
kullanılması daha fazla yarar sağlar. Öğretim sü-
recinde hem sözel hem görsel materyallerin birlikte 
kullanılması ikili kodlamadır. 

a
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30. Yüz yüze öğrenme ile elektronik ya da uzaktan 
eğitim kapsamındaki öğrenmeleri bütünleştirmeyi 
sağlayan sınıf içi öğrenme faaliyetlerini teknolojik 
araçlar aracılığıyla çevrim içi öğrenme süreçlerinin 
sentezlenmesini sağlayan yaklaşım harmanlanmış 
öğrenmedir.

c

31. Yaşantı konisine göre başkalarının yardımıyla edi-
nilen en somut yaşantı gösteridir. 

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Bütün duyu
organlarıyla

Kendi
kendine
edinilen

Gözle

Göz ve kulakla

Göz ya da kulakla

Başkalarının
yardımıyla

edinilen
Televizyonla edinilen yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

Geziler yardımıyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

Doğrudan doğruya maksatlı yaşantılar

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar

Ç
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b

32. “Eğitim bireyin davranışlarında,kendi yaşantısı yo-
luyla, kasıtlı, istendik, kalıcı izli davranış değişikliği 
sürecidir.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde anlatıl-
mak istenen, bireyin eğitim sürecine bizzat kendisi-
nin girdiği yani çevresiyle etkileşim hâlinde olduğu 
ve bu etkileşim sonucunda oluşan yaşantıdır. 

a

33. Genellik ve eşitlik ilkesi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın eğitim kurumlarının herkese açık ol-
duğunu belirtir. 

c
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34. Öğrencilerin kendi doğalarına uygun bir eğitim al-
malarını, kendi doğalarına uygun seçim ve karar 
verme hakkı verilmesi gerektiğini belirten program 
tasarımı romantik - radikal tasarımdır. Bu tasarım 
öğrencinin yapısını, özelliklerini, doğasını ve sos-
yalleşmesini öngörür. 

c

35. Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış en çağ-
daş akım olan yeniden kurmacılık eğitim felsefesi  
toplum merkezli eğitim anlayışını savunur. Top-
lumlar sürekli değiştiği için eğitim programları da 
değişmelidir. Bu felsefe eğitim programının hedef 
boyutuyla ilgilidir. Eğitimin hedefi toplumu yeniden 
yapılandırmaktır. Toplumsal gelişimin sağlanma-
sında okulların kullanılması gerekir. Okul, gelişimin 
öncüsüdür. 

d

36. Öğretmenlerin okullarda en çok kullandığı, ancak 
elde edilen bilgilerin geçerlilik ve güvenilirlik açısın-
dan yüksek olmadığı ihtiyaç belirme tekniği gözlem 
tekniğidir. 

e

37. Sorumuzda başlangıç noktası şeklinde ifade edilen 
ölçme işleminde kullanılan sıfırdır. Ölçme işlemle-
rinde mutlak (doğal, gerçek) ve bağıl (izafi, itibari, 
göreceli, keyfî) olmak üzere iki tip sıfır kullanılır. 
Mutlak sıfır gerçek manada yokluk bildirirken ba-
ğıl sıfır gerçek manada yokluk bildirmez. Bağıl sıfır 
daha sonradan yapay olarak belli bir noktanın sıfır 
olarak kabul edilmesiyle oluşur. Mutlak sıfıra örnek 
olarak uzunluk, ağırlık, hacim, süre, hız, para ve 
sayma sayılarıyla yapılan ölçme işlemleri verilebilir. 
A seçeneğinde sayma sayılarıyla ölçme yapılmış-
tır. C seçeneğinde hacim, D seçeneğinde para, E 
seçeneğinde süre ölçümü yapılmıştır. Bağıl sıfıra 
örnek olarak rakım, tarih, sıcaklık (celcius ve fah-
renayt cinsinden), enlem, boylam, saat ölçümleri 
ve psikolojide, eğitimde kullanılan testlerin puanla-
rı örnek olarak verilebilir. B seçeneğinde ilgi testi 
kullanıldığından yapılan ölçme işlemi bağıl sıfırlı bir 
ölçme işlemi olacaktır.

b

38. Değerlendirme işlemi, ölçütüne göre mutlak ve ba-
ğıl olmak üzere ikiye ayrılır. Kullanılan ölçüt ölçme 
işleminden önce kesin olarak belliyse mutlak de-
ğerlendirme, ölçme işleminden sonra belirlenebili-
yorsa bağıl değerlendirme söz konusudur. Mutlak 
ölçütler rekabet yaratmazken bağıl ölçütler rekabet 
yaratır ve seçme, eleme yapma amacıyla kullanılır-
lar. Sorumuzda bir seçme, eleme durumu söz konu-
su olduğundan (İlk 10’a girenler yarışma takımına 
alınmış) bağıl değerlendirme yapılmıştır. Amacına 
göre ise diagnostik (tanıma ve yerleştirme), for-
matif (biçimlendirme, izleme geliştirme), summatif 
(değer biçme) olmak üzere üç tür değerlendirme 
vardır. Sorumuzda bireylerin bir elemeye tabi tutul-
duktan sonra yarışma takımına yerleştirilmeleri söz 
konusu olduğundan yapılan değerlendirmenin türü 
(amacına göre) tanıma ve yerleştirme olacaktır.

c
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39. Değerlendirme ifadelerinde karar, yargı, hüküm 
bulunduğundan bu ifadelere “Eee ne olmuş?” so-
rusunu yönelttiğimizde mutlaka bir cevap alırız. 
Seçeneklere bu soruyu yöneltelim ve alacağımız 
cevapları görelim. A seçeneğinde finallere kala-
mamışlar, B seçeneğinde hazırlık sınıfına yerleş-
tirilmişler, C seçeneğinde cezai işlem uygulanmış, 
E seçeneğinde para cezası kesilmiş. Cevap aldığı-
mıza göre bunlar değerlendirmedir. D seçeneğinde 
aynı soruyu yöneltelim hiçbir cevap alamayız. (Eee 
T puanı, 70 olarak hesaplanmış da ne olmuş?) 
Çünkü bu ifade değerlendirme olmayıp ölçmedir.

d

40. Göz rengi ile mesleki başarı arasındaki ilişki (kore-
lasyon) sıfır (0) çıkar. Çünkü değişkenler arasında 
herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. İlişkinin sıfır 
olması durumunda oluşabilecek grafikler şunlardır:

y

x

y

x

b

41. Güvenirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. 
Dolayısıyla sorumuzda güvenirliğin düşük çıkma-
sına sebep olan etkenler tesadüfi hataya neden 
olanlar olacaktır. A, B, D ve E seçeneklerinde tesa-
düfi hatalar ortaya çıkacağı için güvenirlik olumsuz 
etkilenecektir. C seçeneğinde ise herkese beşer 
puan eklendiği anlaşılmaktadır (sabit hata). Bu du-
rum, güvenirliği değil geçerliği düşürecektir.

c

42. A seçeneğinde uygunluk geçerliği,

C seçeneğinde puanlama güvenirliği,

D seçeneğinde kapsam geçerliği,

E seçeneğinde kullanışlılık

düşük olacaktır.

B seçeneğinde ise mülakat puanları mülakattan 
daha sonra (gelecekte) ortaya çıkan iş performans-
ları ile karşılaştırılmakta ve düşük bulunmakta ol-
duğundan bu seçenek yordama geçerliğinin zayıf 
olması için bir gerekçe olarak sunulabilir.

b
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43. Bireyin süreç içerisinde yapmış olduğu çalışmaları-
nın sistemli bir şekilde biriktirildiği dosyalara “port-
folyo” denir. Bu bakımdan, öğrencilerin gelişimini 
bir bütün olarak tüm aşamalarıyla takip etmek için 
kullanılabilecek en uygun araç portfolyodur.

c

44. Davranışın varlığını ya da yokluğunu gösteren dav-
ranışın kalitesi, derecesi hakkında bilgi vermeyen 
puanlama aracı kontrol listesidir.

e

45. Şans başarısı en yüksek olan test türü doğru - yan-
lış testidir. Doğru yanlış testlerinde şans başarısı 
%50’dir.

b

46. 

,

P
N
D

P

P

60
15

0 25

=

=

=

P = Madde güçlük in-
deksi

D = Doğru cevapla-
yanlar

N = Toplam cevapla-
yıcı

D

47. Bireyin mutlak başarısının yorumlanmasında ham 
puana bakmak gerekir. Buna göre Ceyda’nın en 
yüksek puan aldığı tarih dersinde mutlak başarısı 
en yüksektir.

b

48. Bağıl başarının yorumlanmasında Z veya T stan-
dart puanlarına bakmak gerekir. İlk olarak Z puan-
larını, sonra en başarılı olduğu testteki T puanını 
bulalım.

Z
Ham puan Aritmetik ortalama    

puan› =
-

Standart sapma

,

,

Z

Z

Z

Z

Z

3
65 62

1

4
75 81

1 5

2
55 56

0 5

5
50 65

3

3
73 73

0

Edebiyat

Tarih

Fizik

Almanca

Biyoloji

=
-

=

=
-

= -

=
-

= -

=
-

= -

=
-

=

Ceyda’nın bağıl başarı-
sının en yüksek olduğu 
test edebiyattır. Şimdi bu 
Z puanını T puanına dö-
nüştürelim.

 Tpuanı = 10Z + 50

TEdebiyat = (10:1) + 50

 = 60

e 

49. Gelişim sürecinde uyarıcıların organizmanın 
gelişimini etkilemesi çevre faktörü ile açıklanır. 
Erikson’un psikosoyal kuramına göre anne, baba 
ve öğretmen çocuk için birer çevresel faktördür. 
Onların davranışları çocuğun özerklik, girişimcilik, 
başarı duygularını yakından etkilemektedir. Bu 
yüzden doğru cevap B seçeneğidir.

B
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50. Büyüme vücutta meydana gelen boy artışı, kilo ar-
tışı gibi biyolojik değişimleri ifade ederken olgun-
laşma ise bir organın kendinden beklenen görevleri 
yapabilecek düzeye erişmesidir. Büyüme organla-
rın boyutları ile ilişkili bir kavram iken olgunlaşma 
organların işlevleri ile ilgili bir kavramdır. Büyüme 
olgunlaşma için ön koşuldur ancak tek koşul de-
ğildir. Olgunlaşmanın gerçekleşebilmesi için boy 
artışının yanında nörolojik bir gelişime de ihtiyaç 
vardır. Soruda da bu duruma örnek vardır. Çocu-
ğun parmaklarının uzaması büyümedir ancak bü-
yümenin gerçekleşmesi parmakların olgunlaşması 
için tek başına yeterli değildir.

E

51. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinin yanlış 
olduğu görülmektedir. Çünkü gelişim dönemlerinin 
sırası sabittir. Gelişim dönemlerinin süreleri deği-
şebilir. Bireysel farklılıklar olduğundan kimi bireyler 
bir gelişim dönemini kısa sürede atlatırken kimi bi-
reyler aynı gelişim dönemini daha uzun sürede at-
latabilir. Ancak bir birey bir gelişim dönemini atlayıp 
diğerine geçemez. Uzun ya da kısa tüm dönemleri 
sırasıyla geçer. Yani gelişim dönemleri arasında hi-
yerarşik bir sıra vardır.

C

52. Bireyin baskılardan bunalarak çevresindekilerin 
beklentilerinin tam tersi olan bir kimliği seçmesi 
ters kimlik olarak adlandırılır. Faruk’un da anne ve 
babasının isteklerinin tam tersine hareket etmesi 
onun ters kimliğe sahip olduğunu gösterir.

E

53. Tuvalet eğitiminin bireyin kişilik gelişiminde etkisi-
nin olduğunu söyleyen kuramcı Freud’dur. Psiko-
sosyal kuramı ortaya atan kuramcı Erikson’dur. Bu 
yüzden C seçeneğindeki ifade yanlıştır.

C

54. Bireyin normalde kabul edilmeyecek davranışları-
nı ek açıklamalar getirerek kabul edilebilir duruma 
sokması neden bulma (mantığa bürüme) savunma 
mekanizması olarak adlandırılır. Hikmet de kopya 
çekmek gibi kabul edilmeyecek, yanlış bir davra-
nışı biyoloji dersinin hayatta işe yaramayacağını 
düşünerek mantıklı hâle dönüştürmüştür.

D

55. Piaget’e bilişsel gelişimi dört evrede incelemiştir. 
Piaget’e göre gelişimi etkileyen dört temel faktör-
den ikisi olgunlaşma ve çevredir. Olgunlaşmanın 
temelinde kalıtım vardır. Bu yüzden Piaget kalıtı-
mın etkisinin önemli olduğunu belirtmektedir (çev-
renin de etkisi vardır tabii ki). Vygotsky ise kalıtım-
dan çok sosyal çevrenin etkisine vurgu yapmıştır 
ve bilişsel gelişimi dönemsel olarak incelememiştir.

C
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56. Dil gelişiminde tek sözcük döneminin önemli oldu-
ğunu söyleyen kuram dönemsel gelişim kuramıdır. 
Bu yüzden D seçeneğindeki ifadeler yanlıştır. Diğer 
seçeneklerdeki ifadeler ise doğrudur.

D

57. Gelenek sonrası dönem sosyal anlaşmalar ve ev-
rensel ahlak olmak üzere iki evreye ayrılmaktadır. 
Bu dönemdeki bireyler insan haklarına, demokra-
siye, insan hayatına önem verirler. Bu yüzden D 
seçeneğindeki ifade gelenek sonrası dönemi yan-
sıtmaktadır. A, B, E seçenekleri gelenek öncesi, C 
seçeneği ise geleneksel dönem ile ilgili ifadelerdir. 

D

58. İnsancıl kurama göre ihtiyaçlar hiyerarşisinin üçün-
cü basamağı sevgi ve ait olma basamağıdır. Bu 
basamaktaki bireyler bir kişi ya da grup tarafından 
sevilmek, bir kişi ya da gruba ait olmak isterler. Ho-
liganlık ise bu ihtiyacın bir sonucudur. Çünkü kim-
se tarafından kabul edilmeyen birey, taraftar grubu 
tarafından kabul edilince bu ihtiyacını karşılamaya 
dönük davranışlarda bulunur.

C

59. Bir davranışın öğrenilmiş olması için yaşantı sonu-
cu meydana gelmiş olması ve kalıcı izli olması ge-
rekir. Bu yüzden refleks, içgüdü gibi doğumla gelen 
davranışlar ile bir faktör etkisi altında sergilenen 
geçici davranışlar, öğrenilmiş davranış değildir. A 
ve E seçeneklerindeki davranışlar refleks, D se-
çeneğindeki davranış içgüdüsel, B seçeneğindeki 
davranış geçici davranıştır. C seçeneğindeki dav-
ranış hem yaşantı sonucu oluşmuş hem de kalıcı 
izli olduğu için öğrenilmiş davranıştır.

C

60. Organizmanın dışarıdaki uyarıcıları alma seviyesi 
genel uyarılmışlık hâli ile ilişkilidir. Eğer birey içsel 
ya da dışsal bir uyarıcıya çok fazla maruz kalırsa 
ya da uyarıcılar çok az etkilerse istenilen düzeyde 
öğrenmeler gerçekleşmez. En iyi öğrenme ortamı 
orta düzey uyarılmışlık hâlinde gerçekleşir. Heye-
can ve kaygı da genel uyarılmışlık hâlini etkiler. 
Aşırı kaygı ve düşük kaygı öğrenmeyi olumsuz et-
kiler. Buğra’nın annesinin baskısı onda fazla kaygı 
oluşturduğu için öğrenme istenilen düzeyde ger-
çekleşmemiştir.

D

61. Öğrenilen bir konu ne kadar çok başka kavramla 
ilişkili olursa onun öğrenilmesi o kadar kolay olur. 
Bu yüzden bir kavramın başka bir kavramı çağrış-
tırması onun öğrenilmesini kolaylaştırır. Buna an-
lamsal çağrışım (çağrışımsal anlam) denir. Selda 
da derste öğrendiklerini çocuğunun yaşantılarıyla 
ilişkilendirmiş ve daha etkili öğrenme yaşantıları 
gerçekleştirmiştir.

E
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62. Thorndike’a göre bir uyarıcın organizmada oluş-
turduğu çağrışımı o uyarıcıyı başka bir uyarıcıyla 
eşleştirerek diğer uyarıcıya aktarmak çağrışımsal 
geçiş olarak adlandırılır. Holding de TV platformu-
nun isminin insanlar üzerindeki çağrışımını kendi 
isimlerine aktarmıştır. Bu durum çağrışımsal geçiş 
örneğidir.

D

63. Organizmanın ne zaman pekiştirileceğini bildiği, 
yani pekiştirecin belirli zaman aralıklarıyla verildiği 
pekiştirme tarifesi sabit zamanlı tarifedir. Öğretme-
nin her hafta ödevleri kontrol etmesi sabit zamanlı 
tarifeye örnektir. Organizmanın davranış sayısı-
na göre pekiştireç aldığı ancak kaç davranıştan 
sonra pekiştirileceğini bilmediği pekiştirme tarife-
sine değişken oranlı tarife denir. En çok artı alan 
öğrencinin ödüllendirilmesi buna örnektir. Çünkü 
öğrenciler pekiştireci almak için kaç davranış yapa-
caklarını bilmemektedirler.

D

64. Organizmanın bir davranışta bulunduktan sonra 
ortama sevilmeyen bir uyarıcının girmesi ya da 
sevilen bir uyarıcının ortamdan çıkması sonucu 
davranışlarında azalmanın olması ceza kavramı ile 
açıklanır. Mustafa da tehlikeli hareketler yaptıktan 
sonra kaza yapmış yani ortama istenmeyen uyarıcı 
olan acı (canının yanması) girmiş ve bu olay sonra-
sı davranışlarında azalma olmuştur.

C

65. İnsanlar kendilerine benzer olan kişileri model 
alma eğiliminde olurlar. Gökçen Bey’in öğrencileri 
de Amerika’daki profesörle kendilerini karşılaştır-
mışlar, “Bu kişi de zengin değildi profesör oldu biz 
de değiliz ve biz de profesör olabiliriz.” şeklinde dü-
şünerek daha fazla çalışmışlardır.

E

66. Uzun süre kullanılmayan bilgilerin hatırlanmasında 
yaşanılan zorluk bozulma olarak adlandırılır. Bire-
yin kullanmadığı bellek izinde bozulmalar meydana 
gelir. Kıvanç da mezun olduktan sonra 10 yıl bo-
yunca makine teknolojisi ile ilgili bilgileri kullanma-
dığı için bu bilgiler bozulmuştur.

A
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67. Organizmanın başlangıçta herhangi bir tepki ver-
mediği uyarıcının (nötr uyarıcı), organizmanın do-
ğuştan tepki verdiği bir uyarıcı (koşulsuz uyarıcı) 
ile eşleşmesi sonucu organizmanın tepki vermeye 
başlamasına tepkisel koşullanma denir. Sorudaki 
örnekte priz başlangıçta nötr uyarıcıdır. Elektrik 
çarptığında Selin’in hissettiği acı ise koşulsuz uya-
rıcıdır. Acı karşısında Selin’in elini çekip ağlaması 
koşulsuz tepki, Selin’in priz görünce ağlaması ise 
koşullu tepkidir.

D

68. İnsanların davranışlarını düşünceleri yönetir. Eğer 
kişi bir davranışı yapamayacağına inanırsa farkın-
da olmadan davranışlarını ona göre ayarlar ve bu 
beklentisi gerçekleşir. Bu duruma kendini gerçek-
leştiren kehanet denir. Betül de baştan İngilizce 
öğrenemeyeceğini düşünmüş davranışlarını buna 
göre düzenlemiş ve sonuçta da başarısız olmuştur.

C

69. Gestalt ilkelerinde insanlar yarım olan uyarıcıları 
tam algılama eğiliminde olurlar. İnsanlar her şeyi 
tam olarak algılamak istedikleri için eksik olan uya-
rılar insanda rahatsızlık oluşturur ve merak duy-
gusu oluşturur. Bu yüzden film fragmanlarında en 
heyecanlı sahneler yarım bırakılır.

D

70. Sıralı bilgilerin ve psikomotor davranışların sak-
landığı bellek türü işlemsel (prosedürel) bellektir. 
Volkan da psikomotor davranışları öğrettiği için öğ-
rencilerin işlemsel belleğini çalıştırmıştır.

A
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71. Rehberlik hizmetleri sunulurken insanlar arasında 
herhangi bir ayrım yapılmaz. Dini, dili, ırkı, ekono-
mik durumu ne olursa olsun, her birey değerli gö-
rülür. Bu anlayış, “Rehberlik hizmetlerinin temelin-
de demokratik ve insancıl anlayış vardır.” ilkesinin 
gereğidir. Soru kökünde görüşü verilen öğretmen, 
öğrencileri arasında ayrımcılık yapmakta, her insa-
nın değerli ve önemli olduğu görüşüne aykırı dav-
ranmaktadır. Bu düşüncesi, rehberlik hizmetlerinin 
temelinde demokratik ve insancıl anlayış vardır il-
kesine aykırıdır.

a

72. Bireylerin yaşadıkları çevrede bir statü edinmeleri 
ve çevresindekilerin takdirini almaları gibi ihtiyaç-
ları saygı-saygınlık basamağında yer alır. Hakan 
Bey, özelikle okul yönetiminin takdirini almak için 
çok çalıştığını dile getirmektedir. Bu davranışı, 
onun saygı ihtiyacını gidermeye çalıştığını gösterir.

d

73. Öğrencilere yönelik olarak ihtiyaç duyulan bilgilerin 
ulaştırılması bilgi toplama ve yayma kapsamında 
yer alır. Bu amaçla, sınıf rehber öğretmenleri veya 
psikolojik danışmanlar çeşitli etkinlik ve çalışma-
lar yürütürler. Panolar, bireysel ve grupla yapılan 
bilgilendirmeler, bilgi toplama ve yayma hizmetleri 
kapsamında yer alır.

b

74. Empati insanlara anlaşıldığı duygusunu veren ve 
yalnızlıktan kurtaran mesajlardır. Empatide, kar-
şıdaki birey doğru biçimde anlaşılır ve anlaşıldığı 
uygun ifadelerle iletilir. A seçeneğinde verilen cüm-
lede annenin duygusu söz konusudur. O yüzden 
Sevda’ya ilişkin empati olamaz. Sevda, öğretmeni 
Ergün Bey’le görüşmesinde, gecikme nedenini ar-
kadaşlarının görmemesi olarak açıklamıştır. Bu du-
rum karşısında yaşanan duygu en uygun biçimde 
D seçeneğinde ifade edilmiştir.

d

75. Rehber öğretmenlerinin okullarda program ve plan 
hazırlanması, ders kitaplarının hazırlanması gibi 
süreçlere müşavirlik yapmaları rehberliğin işlevle-
rinden ayarlayıcılık kapsamında yer alır. Soru kö-
künde okul rehber öğretmenlerinin sınıf rehberlik 
programlarının hazırlanmasına müşavirlik yapma-
ları sorulmuştur. Bu konuda yapılan yardımlar reh-
berliğin işlevlerinden ayarlayıcılık kapsamındadır.

c

76. Super’a göre meslek seçimi gelişimsel bir süreç 
içerisinde gerçekleşir ve yaşam boyu devam eder. 
Super’ın kuramında mesleki gelişim süreci;  büyü-
me, araştırma, yerleşme, koruma ve çöküş dönem-
lerine ayrılır. Koruma döneminde bireyler kazan-
dıkları benlik kavramını sürdürmeye, elde ettikleri 
işi en iyi şekilde yapmaya çalışırlar.

e
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77. Okul rehberlik programları hazırlanırken öğrencile-
rin özellik ve ihtiyaçları merkeze alınır. Bu nedenle 
okul rehber öğretmenlerinin rehberlik programlarını 
hazırlamadan önce, öğrencileri iyi bir biçimde tanı-
maları gerekir. Bu noktada seçilecek bireyi tanıma 
aracının kısa süre içinde bütün okula uygulanabilir 
nitelikte olması gerekir. Seçenekler içinde verilen 
tekniklerden; otobiyografi, ilgi envanterleri, sos-
yometri ve derecelendirme ölçekleri gibi araçların 
kısa sürecinde bütün öğrencilere uygulanması ve 
değerlendirilmesi söz konusu olmaz. Ayrıca bu tek-
nikler belirli bir alana ilişkin bilgi vermektedir. Prob-
lem tarama listeleri öğrencilerin, sağlık, aile, okul, 
arkadaşlık ilişkileri gibi birçok alanda bilgi verdiği 
gibi geniş öğrenci grubuna uygulama fırsatı da ver-
mektedir. Bu nedenle kullanılacak en uygun araç, 
problem tarama listesidir.

e

78. Tabloda dikey sütun seçilen öğrencileri göstermek-
tedir.  Birinci tercihlere 3, ikinci tercihlere 2 ve üçün-
cü tercihlere ise 1 puan verildiğinde Berkin’in puanı 
8 olmaktadır. Berkin ile Selin birbirlerini 1. derece-
den tercih etmişlerdir. Mehtap, tercih yapmadığın-
dan sınıfta yakın gördüğü arkadaşının olmadığı 
yorumu da doğru olacaktır. Puanlama yapıldığın-
da Selin’in 13 puanla lider yani sınıfın liderinin kız 
öğrenci olduğu görülmektedir. Ancak sınıfta yalnız 
öğrencinin olmadığı yorumu yanlış olacaktır. Çün-
kü Harun’un hiç tercih edilmediği, Mehtap’ın ise 
sadece bir arkadaşı tarafından 3. dereceden tercih 
edildiği görülmektedir. Bu öğrenciler sınıfta yalnız 
öğrencilerdir.

c

79. Serkan Bey, sınıflara girerek sınavlar hakkında öğ-
rencilerine bilgi vermiştir. Sınıflarda veya seminer 
salonu gibi ortamlarda öğrencilerin bilgilendirilmesi 
için yapılan çalışmalar grup rehberliği olarak adlan-
dırılır. Serkan Bey’in yapmış olduğu çalışma grup 
rehberliği kapsamında yer alır.

b

  

80. Okullarda rehberlik hizmetlerinde görev alan psi-
kolojik danışmanların, sınıf rehber öğretmenlerinin 
ve branş öğretmenlerinin rehberlik ilkelerine uyma-
ları gerekir. Rehberlik ilkelerinden biri olan gizlilik 
ilkesi gereği öğrenci hakkında elde edilen bilgiler 
yaşamsal bir tehlike söz konusu olmadıkça diğer 
ilgililerle paylaşılmaz. Rehberlik ders saatine gir-
mek, sınıfındaki rehberlik çalışmalarını planlamak, 
çalışmalarına ilişkin rehberlik servisine dönüt ver-
mek sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasın-
dadır. Ancak öğrenciye ait özel bilgiler gerekli du-
rumlarda psikolojik danışmanla paylaşılabilir. Diğer 
öğretmenler ile paylaşılması durumunda rehberlik 
anlayışına ve yasal düzenlemelere aykırı davranıl-
mış olur.

b


