
.

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. Soru öncülünde verilenler incelendiğinde öğretme-
nin “ters yüz öğrenme” yaklaşımı kullandığı görül-
mektedir. Bu yaklaşımında, geleneksel sınıf öğreti-
minin aksine öğrenciler konu kapsamındaki bilgileri 
kendi çalışmalarıyla öğrenip sınıfa gelir. Ardından 
sınıfa bu konularda ilgili alıştırma ve pekiştirme et-
kinlikleri öğretmen rehberliğinde yürütülür.

c

2. Öncülde verilen durumda öğretmenin gerçekleş-
tirdiği planlamada farklı yetenek alanlarına yöne-
lik etkinliklerden yararlandığı yani bireysel farklara 
hitap etmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu doğrul-
tuda öğretmenin kullandığı yaklaşımın çoklu zekâ 
kuramı olduğu söylenebilir. Çoklu zekâ kuramını 
dikkate alan öğretmenlerin, öğretim sürecini plan-
larken öğrenciler arasındaki bireysel farkları ve bir 
bireyde birden çok zekâ boyutunun bulunduğu gö-
rüşünü göz önünde bulundurmaları gerekir.

c

3. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerin dönüt 
kullanımına ilişkin doğru olduğu söylenebilir. An-
cak bitişiklik özelliği gereği dönüt ve düzeltmenin 
davranışın hemen ardından verilmesi daha etkili 
olacak ve yanlış öğrenmenin kalıcı hâle gelmesini 
önleyecektir.

d

4. Öncülde verilen bilgiler gözden geçirme işlemi ile 
ilgilidir. Bu işlem, dersin geneline üstten bir bakış 
yapılmasını ifade eder. Öğretmenin; öğrencilerini 
kazanımlarla ilgili bilgilendirmesi, kazanım ve içerik 
ilişkisini kurması, neyi nasıl kazanacaklarını onlara 
açıklaması bu işlem kapsamındadır. Gözden geçir-
mede öğretmen o derste konuların nasıl işleneceği 
hakkında öğrencilere bilgi verir.

e

5. Öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlik özellikle öğren-
cilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye 
yöneliktir. Eleştirel düşünme becerisi; bilgiyi ürete-
bilme, sonuçlara ve çıkarımlara ulaşma, değerlen-
dirme etkinliklerini içerir. Eleştirel düşünen bir birey; 
fikirleri olduğu gibi kabul etmez, sorgular ve irdeler, 
bilgiyi kullanır, muhakeme yapar, mantıklıdır, tu-
tarlıdır, objektiftir, yargıya varır ve değerlendirme 
yapar.

b

6. Soru öncülünde bahsedilen durumda öğretmenin 
sunuş yoluyla öğrenmeye uygun davrandığı görül-
mektedir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde etkin-
liklerin merkezinde öğretmen yer alır. Öğretmen; 
öğrencilere bilgiyi sağlayan, kavramların genelle-
melerini sunan ve açıklayıcı örnekler veren konu-
mundadır. Süreçte sorular ve örnek isteme yoluyla 
öğrencilerinden dönüt alır ve yoğun bir etkileşim 
kurar. 

c
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7. Öncülde verilen uygulama konferans tartışma tek-
niğine örnektir. Konferans, bir uzmanın üst düzey-
de bilgi gerektiren bir konuda izleyici bir gruba bilgi 
vermesidir. Etkinlik sonunda izleyiciler konuşmacı-
ya sorular sorabilirler. Konferans tekniği, sınıfa bir 
uzman getirilmesi ya da öğrencilerin konferansın 
yapıldığı ortama götürülmesi şeklinde de uygula-
nabilir. Uygulama öncesinde konferans konusu öğ-
rencilere bildirilmeli, soru sorabilmeleri için hazırlık 
yapmaları sağlanmalıdır.

a

8. Soru kökünde özellikleri verilen öğretim tekniği 
sokratik tartışmadır. Sokrat tartışması, öğrencide 
var olan bilgileri ortaya çıkarmayı ve onlara keş-
federek öğretmeyi amaçlar. Bu teknikte öğretmen, 
öğretimin başında öğrencilere gerekli ön bilgileri 
kazandırır. Ardından onlara çeşitli sorular sorarak 
eski bilgilerinden hareketle yeni bilgileri keşfetme-
lerini sağlar.

c

9. Soru öncülünde pilot adayları için oluşturulan tem-
silî ortamlar benzetim tekniğine örnektir. Bu teknik-
te uygulama gerçeğine yakın yapay ya da sanal 
bir ortam oluşturularak gerçekleştirilir. Benzetim, 
özellikle psikomotor davranışları kazandırmada, bi-
reyleri gelecekte alacakları rollere hazırlamada ve 
mesleki deneyim kazandırmada kullanılabilir.

e

10. Öncülde bahsedilen örnek uygulama Philips 66 (vı-
zıltı 66) tekniğine uygundur. Bu teknikte, sınıf kü-
çük gruplara ayrılarak etkinliğe başlanır. Her gruba 
gruptaki kişi sayısı kadar dakika konuşma süresi 
tanınır. Gruplarda birer lider belirlenir. Her grup be-
lirlenmiş olan konuyu kendi içinde tartışır. Tartışma 
sonunda her grubun lideri sınıfa tartışmayla ilgili 
rapor sunar.

a

11. Soru öncülünde bahsedilen süreç bilişsel çırak-
lık tekniğine göre düzenlenmiştir. Bilişsel çıraklık, 
beceri öğretiminde öğrencinin beceriyi sergileyen 
bir uzmanı görerek başladığı ve uzmanın giderek 
azalan desteği ile o işi kendi başına yapar duruma 
geldiği bir öğrenme sürecidir.

e
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12. Akran öğretiminin aşağıdaki eğitsel yararları sağla-
dığı söylenebilir:

 ● Öğrenciler kendi öğrenme özelliklerine uygun 
süreçler geçirir.

 ● Öğrencilere anında dönüt ve düzeltme verilme-
sini sağlar.

 ● Öğrenciler öğrenme adımlarını kendi öğrenme 
hızıyla ilerler.

 ● Öğrencilere daha dikkatli ve duygusal destek 
verilir.

 ● Öğretici olan akran konuda daha da uzmanlaşır.

 ● Öğretici rolündeki öğrenci, akranının ihtiyaçla-
rını daha iyi anlar.

 ● Sınıf içinde yarışmayı azaltarak iş birlikli öğren-
me ortamı oluşturur.

d

13. Soru öncülünde bahsedilen tartışma tekniği açık 
oturumdur. Bir grup konuşmacı bir masada kendi 
aralarında belirlenen konuyla ilgili bir tartışma ger-
çekleştirirler. Konu genellikle güncel ve toplumu il-
gilendiren bir yapıdadır. Açık oturumda tartışmaya 
dinleyiciler katılamazlar. Bu teknikte gruptaki kişiler 
konu hakkındaki görüşlerini bir başkanın nezaretin-
de açıklarlar fakat kendi aralarında bir tartışmaya 
girmezler. Açık oturumdaki en önemli noktalardan 
biri, tartışmayı başkanın yönlendirmesidir.

b

14. Öncülde bahsedilen durumda öğretmenin etkinlik 
sonunda yararlandığı öğretim tekniği konuşma hal-
kasıdır. Bu teknikte bir öykü, bir canlandırma, bir 
olay, bir resim vb. bir durumla ilgili olarak öğrenciler 
kendilerini öyküde yer alan birinin yerine koyarak 
düşünürler, kendilerini ifade ederler, duygu ve dü-
şüncelerini açıklarlar.

d

15. Öncülde özellikleri verilen tartışma tekniği akvar-
yumdur. Bu teknikte öğrencilerin iç içe iki çember 
oluşturacak biçimde oturmaları sağlanır. İç gruptaki 
kişi ya da kişiler konu ile ilgili tartışırken dış çemberi 
oluşturan öğrenciler tartışmayı izler. İç çemberde-
ki tartışma tamamlandıktan sonra bu öğrenciler ile 
dış çemberdeki öğrenciler yer değiştirerek süreç 
tekrarlanabilir.

e

16. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler anlatım yön-
temine ilişkin doğru bilgilerdir. Ancak bu yöntemde 
içerik öğretmen tarafından genelden özele doğru 
aktarılır.

a

17. Soru öncülünde verilen uygulama adımları buluş 
(keşif) yoluyla öğrenme yaklaşımına aittir. Bu-
luş stratejisinde öğretmen, öğrencilerinde merak 
duygusunu canlandırmak üzere öğretim sürecine 
problem durumları sunarak başlar. Öğrencilere 
kaynaklar önerir. Onların ön bilgilerini kontrol eder. 
Konu kapsamında örnekler verir, gerekli verileri ise 
öğrenciler toplar. Öğrenciler analizleri sonucunda 
soyutlamalara, genellemelere ve kavramlara ken-
dileri ulaşır.

b
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18. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler programlı 
öğretim ilkeleri açısından doğrudur. Ancak bu yak-
laşımda öğrencilere hatalarına ilişkin dönüt ve dü-
zeltmeler anında verilmelidir.

e

19. Öncülde verilenler iş birlikli öğrenmenin özellikle-
rinden yüz yüze destekleyici etkileşim ile ilgilidir. 
Yüz yüze destekleyici etkileşimde öğrenmenin 
daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için 
gruptaki öğrenciler birbirlerini cesaretlendirmeli, 
desteklemeli, yardım etmeli, güdülemeli hatta bir-
birlerini pekiştirmelidir.

d

20. Öğrenciler arasındaki rekabet duygusunu ortadan 
kaldırmayı ve onlara birlikte çalışabilme alışkanlığı 
kazandırmayı amaçlayan bir öğretmenin, grup ça-
lışmalarının yer aldığı uygulamalardan yararlanma-
sı gerekir. Ancak programlı öğretimde çalışmalar 
bireysel olarak yürütülür.

b

21. Öğretmenlerin tam öğrenme yaklaşımını gerçek-
leştirirken seçenekler arasından öncelikle öğrenci 
giriş davranışlarını belirleyip varsa eksik öğrenme-
lerini tamamlamaları gerekir. Diğer seçeneklerde 
verilen işlemler öğretim sürecinde gelecek uygula-
malardır.

e

22. Öncülde verilen durumda öğretmen, önlemsel mo-
deli kullanmaktadır. Önlemsel model; geleceği kes-
tirmeye, istenmeyen davranışı ve sonucu meydana 
gelmeden önleme yönelimidir. Model iyi çalışırsa 
istenmeyen davranışın görülme sıklığında düşme 
olabilir.

b
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23. Soru kökünde verilenler liderlik tiplerinden dönü-
şümcü liderlik ile ilgilidir. Bu öğretmen sınıfta ani ve 
etkili değişimi gerçekleştirmeyi amaçlar. Mesleğin-
deki ve çevresindeki değişim ve gelişmeleri dikkate 
alır. Yaşadığı zamanın gerektirdiği teknolojik araç 
ve gereçleri kullanmaya özen gösterir. Mesleki geli-
şim amaçlı kursları ve seminerleri takip eder. Edin-
diği bilgi ve becerileri uygulama sürecine yansıtır. 
Öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşır.

a

24. Öğretmenlerin istenmeyen bir durumla karşılaş-
tıklarında ben dili kullanarak öğrencilere durumun 
yanlış olduğuna dair farkındalık kazandırması ge-
rekir.

c

25. Soru öncülünde verilen istenmeyen durumun öğ-
renci velisinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu 
durumda öğretmenin bu durumu veli ile iş birliği 
yaparak çözmesi gerekir.

d

26. Öğretmenin gösterimlerden daha etkili öğrenme 
yaşantıları seçmesi için Dale’nin yaşantı konisini 
dikkate alması gerekir. 

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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Koniye göre seçenekler arasından gösterimlere 
göre daha etkili olan öğrenme yaşantısı doğrudan 
edinilen yaşantılardır. Çünkü koninin tabanına inil-
dikçe öğrenmelerdeki kalıcılık da o kadar artacaktır.

b

27. Öğretmenler, materyalleri tasarlarken ya da öğre-
timle ilgili düzenlemeleri yaparken öncelikle prog-
ramda yer alan hedefleri analiz etmelidir.

c
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28. A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler zihin hari-
talarıyla ilgili doğru bilgilerdir. Ancak ilişki kuran 
çizgilerin üzerine açıklamaların yazılması kavram 
haritasında gerçekleştirilen bir uygulamadır.

c

29. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler kavram hari-
talarıyla ilgili olarak doğrudur. Ancak bu görsellerde 
kavramlarla ilgili geniş açıklamalara değil, kısa ifa-
delere yer verilerek ilişkiler gösterilir.

e

30. Öğrencilerin bilgileri tekrar etmeleri için kullanılma-
sı gereken öğretim yazılımı alıştırmadır. Bu yazılım, 
öğrencilerin temel bilgilerine sahip oldukları bir ko-
nuda kullanılabilir. Bilgisayar kazanımlar doğrultu-
sunda basitten karmaşığa doğru hazırlanmış olan 
soruları öğrencilere yöneltir. Öğrenciler de verdik-
leri cevaplara uygun dönüt ve düzeltmeler alırlar.

b

31. Soru öncülünde öğretmenin gerçekleştirdiği uygu-
lama ekstra program kapsamında yer alır. Resmî 
programın dışında planlı olarak yapılan ve daha 
çok sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinlikle-
ri içeren programdır. Resmî programın dışındaki 
okul korosu, bandosu, orkestrası, drama çalışma-
ları, öğrenci toplulukları, atölye çalışmaları, konfe-
ranslar vb. etkinlikler ekstra programı oluşturur. Bu 
program o okulun bünyesinde planlı olarak öğret-
menlerin gözetiminde gerçekleştirilir. Bu program 
kapsamındaki etkinliklere katılım gönüllülüğe da-
yalıdır.

b

32. Öncülde verilen bilgiler ilerlemeci eğitim felsefe-
si ile ilgilidir. Bu felsefe, pragmatizme dayanır ve 
onun eğitime uyarlaması olarak kabul edilir. Bun-
dan dolayı ilerlemecilik, değişimi gerçeğin esası 
olarak kabul eder ve eğitimin sürekli bir gelişim 
içinde olması gerektiğini savunur. Eğitim, yaşama 
hazırlık olarak değil de bireyin tecrübelerine dayalı 
şekilde yaşamın kendisi olarak kabul edilmelidir. 
Bunun yanı sıra eğitim bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına 
göre tasarlanmalı ve onun yararına olmalıdır.

d
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33. Soru öncülünde özellikleri verilen ihtiyaç analizi 
yaklaşımı analitik yaklaşımdır. Bu yaklaşım gü-
nümüzden çok gelecekte ortaya çıkması olası 
durumlarla ilgilenir. Analitik yaklaşım kapsamında 
yönelimler belirlenerek gelecekte karşılaşılacak 
durumlara göre eğitim ihtiyaçları belirlenir. Tabii 
ki geleceğe dair tahminler yürütülürken ulusal ve 
uluslararası şartlar dikkate alınarak çıkarım yapılır.

a

34. Soru kökünde verilen kazanım devinişsel alanın 
beceri hâline getirme düzeyindedir. Bu düzeyde 
birey, davranışı kurallarına uygun şekilde ideal ola-
rak ve eksiksiz sergiler. Becerinin tam olarak kaza-
nıldığı basamak bu düzeydir.

b

35. Alıştırma ilkesine göre, içerikte öğrenilen bilgilerin 
pekiştirilmesine yönelik soru ve etkinliklere yer ve-
rilmelidir.

c

36. Program geliştirme sürecinin aşamaları sırasıyla 
aşağıdaki gibidir:

 ● Çalışma gruplarını belirleme

 ● Çalışma planı hazırlama

 ● İhtiyaçları belirleme

 ● Hedefleri oluşturma

 ● İçeriği seçme

 ● Belirtke tablosu hazırlama

 ● Eğitim durumlarını düzenleme

 ● Değerlendirme faaliyetlerini belirleme

 ● Program taslağını pilot okullarda deneme

 ● Deneme uygulamasını değerlendirme

 ● Programın eksiklerini düzeltme

 ● Programı tüm ülkede yaygınlaştırma

Bu doğrultuda pilot uygulama yapıldıktan sonra ilk 
olarak bu uygulamanın değerlendirilmesi gerekir.

d

37. Puanlamayla, sembolleştirmeyle ilgili kurallar ölç-
me kuralıdır. Buna göre C seçeneğindeki ifade 
ölçme kuralıdır. Tüm soruların doğru cevabının 
gözlenmesi hâlinde 100 puan (sayı) ile gösterile-
ceği belirtilmiştir. Sınav süresince uyulacak kurallar 
bütününe ise yönerge (sınav kuralı) denir. Diğer 
seçeneklerdeki ifadeler yönerge maddesi olarak 
kabul edilir.

c
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38. Değer biçmeye dönük değerlendirmelerde bir not 
ya da sertifika verme amacı vardır. Vizeler ve eh-
liyet sınavları buna dönüktür. Mesleki yönelim en-
vanterleri tanımaya dönüktür.

e

39. Değerlendirmeye dayanak olan kriterlere ölçüt de-
nir. Buna göre A, B, C ve D seçeneklerindeki ifa-
delerden yararlanarak değerlendirme yapılabilir. 
Bunlar ölçüttür. Ancak E seçeneğindeki ifade ile 
değerlendirme yapmak mümkün değildir. Çünkü bu 
ifade ölçme kuralıdır ve bu ifadeden yararlanılarak 
ölçme yapılabilir.

e

40. Ölçme sonuçlarına belirli bir sistem, mantık 
dâhilinde karışan hatalara sistematik hata denir. Bu 
hata türü eğitimde genellikle öğretmenin yanlı dav-
ranması şeklinde görülür. Sorumuzda, Eren Öğret-
men bazı öğrencilerin puanlarını artırarak yanlı bir 
tutum sergilediğinden ölçme işlemine sistematik 
hata karışmıştır.

d

41. Ölçme aracında bulunması istenen özellikler güve-
nirlik, geçerlik ve kullanışlılıktır. Sabit ve sistematik 
hatalar güvenirliği etkilemezler. Güvenirlik yalnızca 
tesadüfi hatalardan etkilenir. Geçerlik ise tüm hata-
lardan etkilenir. Sorumuzda sistematik hata oluştu-
ğundan geçerlik olumsuz etkilenecektir.

d

42. Soru sayısının azaltılması daha az maliyetle, 
emekle ve zamanla testin hazırlanmasını, uygulan-
masını ve puanlanmasını sağlayacağından kulla-
nışlılık artacaktır. Soru sayısı azalınca güvenirlik ve 
geçerlik düşer, soru sayısının azalmasının objek-
tiflik üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

b
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43. Kısa cevaplı testlerde düzeltme formülü kullanıl-
maz. Eksik, yanlış öğrenmeler tespit edilebilir.

a

44. Yazılı yoklamalar

 ● Genel izlenimle

 ● Sınıflamayla

 ● Sıralamayla

 ● Cevap anahtarıyla puanlanabilir.

Bu yöntemlerin en gelişmişi (kalitelisi) cevap anah-
tarıyla puanlamadır.

c

45. Soruda tanımı yapılan araç kavram haritasıdır.

d

46. Tüm cevaplayıcıların doğru veya yanlış cevap-
ladıkları maddelerin ayırt ediciliğe katkısı yoktur. 
Tüm cevaplayıcıların yanlış cevapladığı 4. mad-
de ve tüm cevaplayıcıların doğru cevapladığı 10. 
maddenin ayırt ediciliğe katkısı yoktur.

b

47. En çok tekrar eden gözleme mod denir. Buna göre 
en çok tekrar eden (en çok cevaplayıcı tarafından 
alınan) puanımız 3 olduğu için mod = 3’tür.

b

48. Testten yüksek puan alanların (üst grup) yanlış, 
testten düşük puan alanların (alt grup) doğru ce-
vapladığı maddeler negatif ayırt edicidirler. Buna 
göre öğrencilerin testten aldıkları puanlar incelen-
diğinde üst gruptakilerin çoğunun yanlış cevapladı-
ğı, alt gruptakilerin ise tamamının doğru cevapladı-
ğı madde 5. maddedir.

e
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49. Organizmanın bir davranışı yapabilecek biyolojik 
düzeye ulaşmasını ifade eden olgunlaşma, bir dav-
ranışın öğrenilebilmesinin ön koşuludur. Yani orga-
nizmanın bir davranışı öğrenebilmesi için öncelikle 
yeterli olgunluğa ulaşması gerekir. Söz konusu 
durumda Pelin Hanım’ın amacına ulaşamaması da 
öncelikle Suat’ın o bilgileri öğrenebilecek zihinsel 
olgunluğa ulaşmamış olmasıyla ilgilidir.

d

50. Gelişim sürecinde belli özelliklerin ortaya çıkış sı-
rası aşağı yukarı kestirilebilir ve bu durum “Gelişim 
yordanabilir bir sıra izler.” ilkesiyle açıklanır. Verilen 
parçadaki açıklamada da bu duruma vurgu yapıl-
maktadır. 

b

51. Zihinsel gelişim sürecinde bireyin içinde bulunduğu 
kültürel ve tarihsel unsurların belirleyici etkisi oldu-
ğunu öne süren Vygotsky’e göre birey kendi başına 
ulaşabileceği düzeyden çok daha ötesine başkala-
rının desteğiyle ulaşabilmektedir. Bu nedenle ço-
cukların gelişimi sürecinde yetişkinlerin de akran-
larının da önemli rolü olduğunu savunan Vygotsky, 
ayrıca dili öğrenip kullanmanın da zihinsel gelişi-
me önemli katkısı olduğunu vurgular. Çünkü dil 
gelişim sürecinde çok önemli bir araçtır. İnsanlar 
sosyal çevrelerinden dil aracılığıyla destek alırlar. 
Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerindeki ifadeler 
Vygotsky’nin zihinsel gelişime ilişkin görüşlerine 
uygunken D seçeneğindeki ifade Vygotsky’nin gö-
rüşlerine göre doğru değildir.

d

52. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre ilko-
kul yıllarında başarıya karşı yetersizlik krizi yaşanır. 
Bu dönemde çocuklar başarılı olmaya yeterince 
güdülenir ve çocukların yaptıkları davranışlar takdir 
edilirse çocuklarda başarı duygusu gelişir. Aksi tak-
dirde ise çocuk yetersizlik duygusuna kapılır. Ayla 
Hanım’ın söz konusu tavrı da Gürbüz’ün başarı 
duygusunu kazanmasına yardımcı olur.

e

53. Bireyin esas hedefine gösteremediği tepkileri baş-
ka bir hedefe göstermesine yön değiştirme veya 
yer değiştirme denir. Söz konusu durumda da Tahir 
Bey personele yönelik öfkesini onlara göstermek 
yerine elindeki kalemi ve defteri yere fırlatmıştır. 
Dolayısıyla bu durum yön değiştirme savunma me-
kanizmasıyla açıklanabilir.

c
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54. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre ye-
tişkinlik yıllarında kendine ve başkalarına faydalı 
olabilen, kendini de başkalarını da mutlu edebilen 
bireyler üretken bir kişiliğe sahip olurken bunları 
başaramayan bireylerde durgun bir kişilik yapısı 
ortaya çıkar. Üretkenlik, üreme fonksiyonunu yeri-
ne getirmenin yanı sıra işini iyi şekilde yapma, bir 
sanat eseri ortaya koyma, akademik bir çalışma 
yapma, toplumsal sorumluluk projelerine katılma 
vb. durumlarla ilişkili bir özelliktir. Ateş Bey de yurt 
dışında yaptığı işlerden çok memnundur ve bunları 
yaptığı için kendisini iyi hissetmektedir. Dolayısıyla 
onun üretkenlik duygusunu kazanmış olduğu söy-
lenebilir.

a

55. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre çocuğun 
nesnelerin, olayların veya kişilerin bir tek özelliği-
ne dikkat edip aynı anda birden fazla özelliği göz 
önüne alamamasına odaklanma denir. Bu durum 
somut işlemler döneminde (7-8 yaşından sonra) 
odaktan uzaklaşma becerisinin gelişmesiyle bir-
likte ortadan kalkar ve çocuk birçok özelliği aynı 
anda göz önüne alabilecek hâle gelir. Söz konu-
su durumda da Efe’nin kardeşi büyük ve yeşil lego 
parçalarını diğerlerinden ayıramamaktadır ki bu 
durum onda odaktan uzaklaşma becerisinin geliş-
mediğini gösterir. 

b

56. Yetişkinlerin bağlanma biçimlerine ilişkin yapılan 
sınıflamaya göre kendine karşı olumlu bir algısı ol-
masına karşın başkalarına ilişkin olumsuz bir algısı 
olan bireylerin kayıtsız bağlanma biçimine sahip 
olduğu bilinmektedir. Vecihi de kendinden başka 
kimseye güvenmediğinden onun kayıtsız bağlan-
ma biçimine sahip olduğu söylenebilir.  

b

57. Piaget’nin zihinsel gelişim kuramında bireyin yeni 
bir durumu zihninde var olan şemalarıyla açıklama-
sı sürecine özümleme denir. Bir çocuğun çelloyu 
zihnindeki keman şemasıyla açıklayarak “dev bir 
keman” şeklinde nitelendirmesi de özümlemeyle 
açıklanabilecek bir durumdur.

e

58. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, kişisel 
ihtiyaçlarını ve çıkarlarını ön planda tutup bu doğ-
rultuda davranan bireyler saf çıkarcı evrenin eğilim-
lerini yansıtmaktalardır. Bu evredeki birey “karşılık-
lılık” anlayışıyla hareket eder. Harun da  “Ne kadar 
ekmek, o kadar köfte!” anlayışını savunduğundan 
onun saf çıkarcı evrenin eğilimlerini yansıttığı söy-
lenebilir.

d
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59. Öğrenmeyi etkileyen önemli bir unsur olan anlam-
sal çağrışım öğrenilecek bilgilerin zihindeki bilgi-
lerle çağrışım oluşturmasının öğrenme üzerindeki 
kolaylaştırıcı etkisine işaret eder. Fransızca söz-
cükleri kendi yaşantısından olay ve kişilerle ilişki-
lendirerek öğrenmeye çalışan Onur’un da bu fak-
törden yararlanmaya çalıştığı söylenebilir.

a

60. Organizmanın önceleri tepki göstermediği bir uya-
rıcıya, onunla geçirdiği bir yaşantıdan sonra tepki 
gösterir hâle gelmesi sürecine tepkisel koşullanma 
denir. Söz konusu durumda da genç, ormanda yı-
lan tarafından sokulduktan sonra “orman” sözcü-
ğünden dahi tedirgin olmaya başladığından bu du-
rum tepkisel koşullanma süreciyle ilişkilendirilebilir.

d

61. Bir davranışın ardından organizma açısından isten-
dik bir uyarıcının ortama katılması yoluyla söz ko-
nusu davranışın devam etmesini sağlama sürecine 
olumlu pekiştirme denir. Barış Bey’in öğrencilerini 
övmesi ve onlara kitap hediye etmesi de başarılı 
performanslarının devam etmesini sağlamaya yö-
nelik bir uygulamadır. Dolayısıyla Barış Bey’in bu 
uygulamaları olumlu pekiştirme süreciyle açıklanır.

e

62. Çok tercih edilen bir davranışın az tercih edilen bir 
davranışı yaptırmak amacıyla pekiştireç olarak kul-
lanılmasına Premack ilkesi denir. Söz konusu du-
rumda da Emel Hanım çalışanlara haftanın ilk dört 
günü fazla mesai yaptıkları (az tercih ettiği davra-
nışı yaptıkları) takdirde cuma günü işe gelmeyebi-
leceklerini (çok tercih ettikleri davranışı yapabile-
ceklerini) söylediğinden Emel Hanım’ın Premack 
ilkesinden yararlandığı söylenebilir.

C

63. Bir davranışın sürekli aynı şekilde yapılmasına 
bağlı olarak bir süre sonra fazla çaba harcamadan 
ve düşünmeden neredeyse otomatik bir şekilde ya-
pılmaya başlanmasına alışkanlık kazanma denir. 
Kemal Usta’nın da işini neredeyse otomatikleşmiş 
bir şekilde yapıyor olması bu kavramla açıklanabi-
lecek bir durumdur. 

b

64. Bilişsel kuramlara göre, bilgilerin benzer özellikleri-
ne göre gruplanarak kategorize edilmesi sürecine 
örgütleme denir. Söz konusu durumda da öğrenci-
nin bu süreçten yararlandığı söylenebilir. 

b
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65. Bilgiyi işleme kuramına göre kısa süreli bellekteki 
bilginin uzun süreli bellekte nereye yerleştirilece-
ğini belirleyerek bilgilerin uygun yapılar hâlinde 
buraya yerleştirilmesini sağlayan zihinsel süreç 
kodlamadır.

a

66. Öğrenmenin, bilgilerin zihinde birbiriyle ilişkilendiril-
mesi süreciyle gerçekleştiğini ve bireyin bu süreç-
te aktif rol oynadığını ileri süren bilişsel kuramlara 
göre birey karşılaştığı uyarıcıları yorumlayıp an-
lamlandırmaktadır. Dolayısıyla III, IV ve V. ifadeler 
bilişsel kuramların temel söylemlerine uygundur. I 
ve II. ifadeler ise davranışçı kuramların söylemleri-
ni yansıtmaktadır.

e

67. Bir problemin belli bir düşünme sürecinin ardından 
problemle ilgili unsurlar arasındaki ilişkilerin bir-
denbire fark edilmesine bağlı olarak çözülmesine 
kavrayarak öğrenme denir. Söz konusu durumda 
da Ozan, yaşadığı soruna dair ne yapabileceğini 
düşünürken, birden aklına gelen fikri uygulayarak 
sorunu çözdüğünden bu durum kavrayarak öğren-
meyle açıklanır.

C

68. Bilgilerin bir metin veya cümle içinde kullanılarak 
akılda tutulması esasına dayanan bellek destekle-
yici ipucu yöntemi bağ (zincirleme) yöntemidir. Söz 
konusu durumda öğrencinin de bu yöntemi kullan-
dığı söylenebilir.

d

69. Sosyal öğrenme kuramına göre birey davranışla-
rıyla çevresindekileri, çevresindekiler de bireyin 
davranışlarını etkilemektedir ki bu durum karşılıklı 
belirleyicilik kavramıyla ifade edilir. Verilen açıkla-
mada da bu kavramla ilgili bir durumdan bahsedil-
mektedir. Çünkü öğretmenin performansıyla öğ-
rencileri, öğrencilerinde öğretmenin performansını 
belirlediğinden bahsedilmektedir.

a

70. Albert Bandura tarafından temellendirilen sosyal 
öğrenme kuramına göre öğrenme her zaman bi-
reyin kendi yaşantılarına bağlı olarak gerçekleşen 
bir süreç değildir ve birey başkalarının yaşantıla-
rından hareketle de birçok şeyi öğrenebilir. Dolayı-
sıyla söz konusu ifade sosyal öğrenme kuramının 
öğrenmeye bakış açısını yansıtmaktadır.

d
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71. Çağdaş eğitim sadece akademik başarının merke-
ze alındığı ve bilişsel hedefler üzerine odaklanan 
geleneksel eğitim anlayışına tepki olarak ortaya 
çıkmıştır. Seçenekler içinde yer alan, geziler dü-
zenlenmesi, seçmeli dersler, demokratik bir ortam 
oluşturma gibi çalışmalar çağdaş eğitim anlayışı-
na uygundur. Ancak çağdaş eğitim öğrencileri tüm 
yönleriyle geliştirmeyi hedeflediği için akademik 
başarısı yüksek öğrencileri ayrı bir sınıfta toplamak 
gibi uygulamalara yer vermez. Çünkü bu uygulama 
öğrenciler arasında ayrımcılık anlamına gelir.

c

72. Rehberlik hizmetleri birey adına onun sorunlarını 
çözmez. Bireylerin yaşamış oldukları sorunları-
nı çözmelerine yardımcı olur. Bu anlayış özerklik 
ilkesinin bir gereğidir. Özerklik, bireylerin kendi 
sorunlarını çözebilecek güce ulaşmaları amacıyla 
rehberlik hizmetlerinin sunulmasıdır.  Eğer Serdar 
Bey, Sevil ile konuşarak arkadaşlık kurma konu-
sunda sosyal beceriler kazandırsaydı özerklik ilke-
sine uygun davranmış olurdu. Ancak Serdar Bey, 
öğrencisinin sorunlarını çözmesine fırsat vermek 
yerine onun adına sorunlarını çözmeye çalışmıştır. 
Bu davranışı özerklik ilkesine aykırıdır.

e

73. Rehberlik ve eğitim hizmetlerinin etkili sunulabilme-
si için ailelerin ekonomik koşullarının, kültürel yapı-
sının ve eğitimden beklentilerinin dikkate alınması 
gerekir. Bu nedenle de öğretmenlerin veya psikolo-
jik danışmanların bu konularda bilgi toplamaları ge-
rekir. Ailelerin ekonomik koşullarını, kültürel yapısı-
nı ve eğitimden beklentilerini öğrenmek amacıyla 
yapılacak çalışmalar rehberlik hizmet alanlarından 
araştırma ve değerlendirme hizmeti kapsamında 
yer alır.

d

74. Karşımızdaki bireyi suçlayan ve kişiliğine yönelik 
olumsuz mesajlar içeren ifadeler sen dili, davra-
nışın bizde bıraktığı etkinin iletilmesi ise ben dili 
olarak adlandırılır. Soru kökünde verilen cümlede 
geçen, sorumsuz olduğun ifadesi sen dilinin kulla-
nıldığını gösterir. Çünkü karşımızdakinin kişiliğine 
yönelik bir suçlama ve eleştiri vardır. Cümlenin de-
vamında gelen ifadeler olumlu olsa da bir etiketle-
me ve suçlama yapıldığından kullanılan ifade sen 
diline örnektir.

b

75. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen birçok 
faktör vardır. Aile ilişkilerinden ekonomik koşulara, 
duygusal durumundan yeteneklerine kadar birçok 
özellik öğrencilerin başarılarını etkiler. Bu neden-
le eğitsel rehberlik kapsamında nerdeyse sınırsız 
diyebileceğimiz çalışmalar ve etkinlikler yer alır. 
Ancak öğrencilerden yeteneklerinin üstünde başa-
rı beklemek bu çalışmalardan biri değildir. Çünkü 
yetenekleri üzerinde başarı beklenen öğrenciler 
kendilerini baskı altında hissedecek ve stres bo-
zukluğu yaşayacaklardır. Korku ve kaygı her du-
rumda öğrenme ve başarı üzerinde olumsuz etki 
yapacaktır.

c
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76. Bireylerin kendilerini tanımaları, meslekleri tanıma-
ları, karar vermeleri, mesleklerine hazırlanmaları 
ve mesleklerinde başarılı olmalarına yönelik çalış-
malar mesleki rehberlik olarak adlandırılır. Bireyle-
rin mesleklerini seçmeleri, kesin olmamakla birlikte 
genel olarak lise yıllarını kapsayan 14 -18 yaşların-
da gerçekleşir. Ancak mesleki rehberlik çalışmaları 
sadece meslek seçmeyle sınırlı değildir. Bireylerin 
meslek seçiminde sağlıklı karar verebilmeleri ön-
ceki dönemde kazandıklarına da bağlıdır. Bu ne-
denle mesleki rehberlik çalışmalarına okul öncesi 
dönemden itibaren başlanır. Bu dönemde yapıla-
cak çalışmalar, meslekleri fark etme, her mesleğin 
saygın olduğu, meslek seçiminde cinsiyet ayrımı-
nın olmadığı gibi konulara yönelik olmalıdır.

a

77. Mesleki rehberlik kuramları, kişilik temelli, psika-
nalitik, gelişimsel, öğrenme ve karar kuramları ola-
rak sınıflandırılabilir. Bu yaklaşımlar arasında yer 
alan gelişimsel kuramlar, meslek seçimine anlık 
bir karar olarak bakmazlar. Gelişimsel kuramcılara 
göre meslek seçimi gelişimsel bir süreç içerisinde 
gerçekleşir. Meslek seçimini gelişimsel bir süreç 
olarak açıklayan kuramcılar; Ginzberg, Super ve 
Gottfredson’dur. Seçenekler içinde verilen Super’ın 
Benlik Kuramı gelişimsel kuramlar arasında yer 
alır.

a

78. Bireyi tanıma hizmetlerinde gizlilik esastır. Ancak 
özel olmayan bilgiler öğrenciyle ilgili diğer kişiler-
le paylaşılabilir. Seçenekler içinde verilenlerden 
öğrencinin ailesinin ekonomik koşulları hakkında 
sınıf öğretmeni ile bilgi paylaşmasında bir sakınca 
yoktur. Çünkü sınıf öğretmenlerinin yapmış olduğu 
çalışmalarda ve etkinliklerde öğrencisinin ekono-
mik durumuna dikkat etmeleri gerekir. Örneğin dü-
zenlenecek bir gezide öğrencinin ekonomik koşul-
ları yetersizse öğretmenin gerekli tedbirleri alması 
gerekir.

e

79. Bireyi tanıma çalışmalarında çeşitli amaçlarla test 
tekniklerinden faydalanılır. Bu testlerden, ilgi en-
vanterleri bireylerin hoşlandıkları etkinlikleri, başarı 
testleri bireylerin mevcut durumunu, tutum ölçekleri 
mesleklere ve derslere ne derece değer verildiğini 
belirlemede kullanılır. Seçenekler içinde yer alan 
projektif teknikler ise kişilik testleri içinde yer alır.  
Yetenek testleri ise bireylerin gelecekteki başarı-
larını yordama amacıyla kullanılır. Soru kökünde 
öğrencilerin ileride başarılı olabilecekleri alanları 
belirleme amacıyla kullanılabilecek test tekniği so-
rulmaktadır. Bu nedenle doğru cevap yetenek test-
leri olmalıdır.

b

80. Okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında sınıf 
rehberlik programları ve okul rehberlik programı 
hazırlanır. Sınıf rehberlik programları sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından, okul rehberlik programı 
ise psikolojik danışmanlar (okul rehber öğretme-
ni) tarafından hazırlanır. Dolayısıyla okul rehberlik 
programını hazırlamak ve okul müdürlüğüne sun-
mak, okul rehber öğretmeninin görevidir.

c


