
.

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. Yapılandırmacı öğrenme kuramı ya da yaklaşımı, 
öğrencinin ön bilgileri ile yeni bilgileri ilişkilendire-
rek bilgiyi öznel olarak kendi yaşantıları ile oluştur-
duğunu vurgulayan çağdaş bir düşünceye sahiptir. 
Bu açıdan yapılandırmacılıkta bilgi öznel olarak 
öğrenci tarafından inşa edilir. Bilginin nesnel olma-
sı “davranışçı kuramlarla” bilginin nesnel ve öğren-
cinin ön bilgileri ile ilgili olması ise “bilgiyi işleme 
modeli” ile ilgilidir.

c

2. Soruda verilen bilgi grupları Bruner’ın buluş yolu ile 
öğrenme stratejisine uygundur. Bu strateji öğren-
menin ilgi ve merakla gerçekleşeceğini ve çocukla-
rın sınıf içi etkinliklerle düşünme, tartışma ve örnek 
olay gibi yöntemleri de kullanarak problem çözme 
becerisini geliştirmektedir. Etkin katılım sağlanarak 
sorularla çocukların düşünmeye sevk edildiği bu 
stratejide öğrenci özel durumlardan genel durum-
lara ulaşır ve genelleme yapar.

a

3. Öğrencinin ön bilgilerinin eksik olduğu durumlarda 
yeni bilgilerle ilişki kuruması oldukça zor olmakta-
dır. Eğer öğrenci bir birim öğrenmeyi gerçekleştire-
miyorsa başka bir birim öğrenmeyi gerçekleştirmesi 
de o kadar zordur. Bu gibi durumlarda öğretmenler 
çocukların sahip olması gereken özellikleri incele-
yip eksikliklerini giderirler.

c

4. Öğretmenler öğrenme eksiği olan öğrenci ya da 
öğrencilerin yetenekli olduğunu düşündüğü diğer 
öğrencilerle çalışmaya alırsa bu durum “akran des-
tekli öğrenme” olur. Akran destekli öğrenmede bi-
reysel ya da grupla öğrenciler birbirine yardım eder 
ve öğretirken öğrenirler. Ayrıca eksik öğrenmesi 
olan öğrencilere de yardım edilir.

e

5. Kavram haritaları; ön bilgilerle yeni bilgileri ilişki-
lendirmede, hazırbulunuşluk sağlamada, içeriği 
bütünleştirmede, kavram öğretmede, kavram ya-
nılgılarını belirleme ve gidermede, bilgileri ölçmede 
oldukça yaygın olarak kullanılan bir öğretim aracı-
dır. Ancak kavram haritaları tutum gibi duyuşsal ve 
beceri gibi psikomotor becerileri ölçmede uygulan-
maz.

d

6. Hedef kazanımların belirlenmesi, ön koşul dav-
ranışlarının belirlenmesi, giriş davranışlara sahip 
olma düzeyinin belirlenmesi, eksik ön koşul davra-
nışların tamamlanması, yeni davranışların öğrenil-
mesi için öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi, iz-
leme testi uygulaması, ek öğretim yapılması, eğer 
ünite öğrenildiyse yeni üniteye geçilmesi sırasıyla 
tam öğrenme modelini yansıtır.

e
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7. Beyin fırtınası, bir problem durumuna kısa sürede 
çok sayıda yaratıcı fikirler önermeyi gerektiren bir 
öğretim tekniğidir. Öğrencinin sorunla ilgili öznel, 
yaratıcı, sıradışı ve farklı fikirler önermesini ge-
rektiren bu teknikte paylaşma, iletişim kurabilme, 
yaratıcı düşünme, değerlendirme gibi kazanımlara 
ulaşılır. Ancak bu teknikte nesnel düşünmek söz 
konusu değildir.

e

8. Öğretmen, politikacı pazarlamacı ve psikolog gibi 
meslekleri yürütenlerde ve bu mesleğe karşı eği-
limli olanlarda sosyal (dışadönük) zekâ baskındır. 
Bu zekâsı baskın olan kişiler iletişim kurmada ve 
kişiler arası diyaloglar sağlamada oldukça yete-
neklidirler.

c

9. Günümüzde bilgi çok hızlı artmakta ve bireylerin 
bunların hepsini elde etmesi imkânsız hâle gel-
mektedir. Bu nedenle araştırma, internet kullanma, 
kaynak tarama, deney yapma, inceleme ve gözlem 
gibi bilgi ve beceriler giderek daha çok önem ka-
zanmaktadır. Tekrar, alıştırma, ezber ve anlatım 
gibi yöntemler ise daha çok geleneksel öğrenme 
yollarında ve zihinsel yetiyi geliştirmede tercih edi-
len eğitim felsefelerinde uygulanır.

a

10. Öğretim ilkelerinden biri de öğrenciye görelik ya 
da düzeye uygunluktur. Bu ilke, öğrencinin gelişim 
özelliklerinin etkinlikler üzerindeki etkisini içermek-
tedir. Yöntem ve teknik uygulaması gerçekleştiri-
lirken çocuğun zihinsel, duyuşsal ve psikomotor 
özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

b

11. Soruda verilen kazanımlar bilimsel yönteme uygun 
çalışmayı ve neden - sonuç ilişkisi kurmayı gerek-
tiren örnek olay yöntemine uygundur. Bu açıdan 
araştırma ve inceleme, örnek olay, problem çözme 
ve proje yöntem ya da yaklaşımları sözü edilen du-
ruma uygundur. Ancak gösterim (demonstrasyon) 
metodu, daha çok sunuş yoluyla öğrenmede tercih 
edilir ve bir davranışın ya da becerinin kazanılma-
sında aşamalı olarak yürütülen kılavuz ya da öğ-
retmen merkezli uygulamaya dayanan yöntemdir.

c

12. Ezberci öğrenenin özellikleri arasında sıralama 
yapma, tanımlama, hatırlama, eşleştirme yapabil-
me gibi durumlar yer alır. Bu öğrenciler ifade etme, 
özetleme, örnekleme, tasarlama, sorgulama, prob-
lem çözme gibi becerilere çok yatkın değildir.

d
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13. Aktif öğrenme yaklaşımının uygulandığı sınıflarda 
öğrenciler sürece etkin olarak katılır ve yaparak 
yaşayarak öğrenirler. Güdülenmişlik düzeyinin çok 
yüksek olduğu bu sınıflarda öğrenilenlerin günlük 
yaşamla ilişkisi sağlanır. Güven, enerji, gruba ait 
olma ve duyarlılık yetileri gelişmiş öğrenciler birey-
sel ya da grupla problem çözer ve uygulamada ak-
tif rol alır. Ancak anlatılanları dinleme ve not alma 
aktif öğrenmede değil, sunuş yoluyla öğrenmede 
daha yaygındır.

d

14. Altı şapkalı düşünme mavi şapka ile değerlendirme 
yapıp karar verme becerisini geliştirir. Alan gezi-
si ile çevre ile etkileşime girme ve iletişim kurma 
becerisi gelişir. İstasyon ürün oluşturma ve yarıda 
bırakılan bir işe katkı getirmeyi sağladığı için ya-
ratıcılığı geliştirir. Aynı şekilde deney yöntemi de 
araştırma becerisi ve yetisi kazandırır. Ancak beyin 
fırtınası problemlere farklı ve özgün çözüm yolları 
bulmayı gerektirdiği için daha çok yaratıcılığı ge-
liştirir. Empati yetisi konuşma halkası, örnek olay 
ve rol yapma gibi öğretim teknikleri ile kazandırılır.

d

15. Beden eğitimi dersinde komut, eşli çalışma, alıştır-
ma, buluş, gösterip yaptırma, yaptırma, akran öğ-
retimi, alıştırma, anlatım vb. özel öğretim yöntemle-
ri tercih edilir. Ancak bu yöntemler arasında her ne 
kadar tercih edilse de anlatım yöntemi en az etkiye 
sahiptir. Çünkü anlatım yöntemi daha çok bilişsel 
becerilere hitap eder.

c

16. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan 
düzeylerinde beceriler kazanmaları beklenir. Bu 
kazanımlara ulaşılması içinde çeşitli yöntem ve 
teknikler seçilir. Hedef alanları çeşitli olduğu için 
öğrenci özellikleri de farklılaşacak ve bu doğrultuda 
farklı yöntem ve tekniklerin seçilmesi gerekecektir. 
Bu da öğrencilerin bireysel farklılıklarının önem-
senmesinin bir sonucudur.

e

17. Altı şapkalı düşünme tekniği problem durumlarına 
farklı açılardan bakıp çözüm ile ilgili karar vermeyi 
gerektirir. Bu teknikte bakış açıları çeşitli şapka ve 
renklerle belirtilir. Buna göre,

Beyaz şapka: Tarafsızca bilgi toplama

Kırmızı şapka: Öznel ve duygusal bakış

Siyah şapka: Karamsar ve olumsuz bakış

Sarı şapka: İyimser ve olumlu bakış

Yeşil şapka: Yaratıcı bakış

Mavi şapka: Derinlemesine düşünüp karar verme

Bu doğrultuda incelendiğinde A seçeneğindeki dü-
şünce kırmızı şapkaya aittir.

a
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18. Alan gezisi bir derslik dışı öğretim tekniğidir. Bu 
teknikle okul ve çevre ilişkisi sağlama, birincil kay-
naktan bilgi elde etme, gerçek yaşam becerileri 
kazanma, somut yaşantılar edinme, sosyalleşme, 
kavram öğrenme gibi çeşitli yeterlilikler kazandırılır.

e

19. Murat’ın öğretmenine verdiği yanıt onun eleştirel 
düşünmeye sahip olduğunu gösterir. Sorgulama, 
yargılama, değerlendirme, karşılaştırma ve karar 
verme gibi özellikleri içeren eleştirel düşünmede 
ama, fakat, lakin sorgulamaya dayalı bağlaçlara 
yer verilir çünkü eleştirel düşünme karşıt düşünme-
yi de gerektirir.

d

20. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler düzenlenirken, ma-
teryal geliştirilirken ve planlama yapılırken önce-
likle dersin kazanımlarına bakılır. Demonstrasyon 
öğretim tekniği de bir sınıf içi öğretim etkinliğidir ve 
bu teknikte de önce dersin hedefleri yani kazanım-
ları belirlenir.

b

21. Öğrenilenlerin günlük yaşamla ilişkili olması için 
öğrenilenlerle yaşam arasında bağ kurmak gere-
kir. Yani öğrenciler bilgilerini kullanarak yaşamla bir 
bağlantı sağlar. “Organik tarımı artırmak için neler 
yapmalıyız?” sorusu çocukların bilgilerini kullana-
rak günlük yaşama ait pratik olarak neler yapabi-
leceklerini sorgulamaya dayalıdır. Diğer seçenek-
lerdeki sorular daha çok bilgi ve ezber düzeydedir.

a

22. Sınıf yönetiminde öğretmen ve öğrenci arasın-
da özel görüşmeyi gerektirecek durumlar olabilir. 
Özellikle öğrencinin rencide olacağı, küçük düşe-
ceği ve gizli kalması gereken konularda bireysel 
görüşme yapılması daha uygundur. Soruda verilen 
örnek olayda öğrencinin hırsız damgası yemesini 
engellemek için öğretmenin sınıf içinde uyarı yap-
maması gerekir. En uygun sözlü uyarı bireysel gö-
rüşmeye dayalı olur. Hem öğretmenin öğrenciye 
davranışının doğru olmadığını hissettirmesi hem 
de durumun farkında olduğunu sözlü olarak bildir-
mesi gerekir.

c
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23. Soruda verilen örnek olayda öğretmenin kullandığı 
en uygun dil empatidir. Empati başkasının duygu-
larını anlama ve kendini onun yerine koyabilmelidir. 
Böylece yaşanan sorunlarda daha sağlıklı bir ile-
tişim kurulmuş olur ve çözüm yolları da kolaylaş-
tırılmış olur. “Üzgünsün, seni üzmüş olmalı.” gibi 
ifadeler empatik konuşmaya uygundur.

d

24. Süper liderlikte izleyenler kendi kendinin lideridir. 
Süper liderlikte öğretmen çocukların kendi liderlik 
özelliklerini ortaya çıkarır. Etik liderlikte, insanlara-
rası ilişki ön plandadır ve öğretmen tutarlı davra-
nışlarıyla örnektir. Öğrenen liderlikte ise öğretmen 
hem kendi öğrenir hem de sınıfın öğrenmesinden 
sorumludur. Vizyoner liderlikte ise öğretmen, sınıfı 
için bir gelecek tasarlar. Dönüşümcü liderlikte ise 
değişen sınıf ve çevre olanakları dikkate alır ve de-
ğişime ayak uydurur.

e

25. Önlemsel sınıf yönetim modeli sistem yaklaşımı 
olarak da bilinir. Bu yaklaşımda amaç sınıfta sosyal 
bir sistem oluşturarak çocukların sosyalleşmelerini 
sağlamaktır. Bunda kuralların belirlenmesi ve ku-
rallara uyulması oldukça etkilidir. Bu doğrultuda is-
tenmeyen sorunlarla baş etme ve doğacak sorun-
ları engelleme yolu da gelişmiş olacaktır.

b

26. Zaman tuzaklarıyla fazla karşılaşmak istemeyen 
bir öğretmen öğrenci ilgi, ihtiyaç ve gelişim özel-
liklerine uygun etkinlikler yapmalıdır. Ayrıca etkin 
katılım sağlamalı, öğrencileri derse güdülemelidir. 
Zamandan tasarruf sağlamanın bir diğer yolu ise 
ders planı yapmaktır. Derste materyaller kullanma, 
derse ayrılan zamanı ders konuları ile geçirme, pe-
kiştireç, ipucu ve dönüt - düzeltme gibi değişkenle-
re yer verme zaman yöntemine katkı sağlayacaktır.

c

27. Materyal geliştirme sürecinde öncelikle hedefle-
rin analizi yapılır ve materyalin dersin konusuyla 
uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.

e
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28. Alıştırma ve tekrar yazılım programları öğrencile-
re öğrendikleri ile ilgili basitten karmaşığa düzen-
lenmiş etkinlikler sunarak bu etkinlikler üzerinden 
bilgilerini pekiştirmelerini sağlar. Öğrenciler bu 
etkinliklerdeki sorulan sorularla ilgili dönüt ve dü-
zeltme alırlar. Bu yazılım aynı zamanda konuların 
tekrarlarını da sağlar.

d

29. Öğretmenin dersinde gösterimlerden yararlandığı 
görülmektedir. Daha etkili öğretim için koninin ta-
banına daha yakın bir yaşantı seçmesi gerekir. E. 
Dale’in yaşantı konisine göre trafik, ilk yardım gibi 
tehlikeli ve hayati durumlarda en etkili ve kalıcı öğ-
renmeyi sağlayan yaşantı model ve numunelerle 
edinilen yaşantıdır. 

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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30. 

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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Dale’in yaşantı konisine göre en az etkili öğrenme-
ler sözel sembollerle edinilen yaşantılardır. Bunlar; 
anlatım ve görüşmedir.

e

31. Bütünlük ilkesi görselde bir araya getirilen unsur-
ların belirli bir anlam bütünlüğünde ve mantığa uy-
gun yerleştirilmesini sağlar. Bu amaçla görseldeki 
ögeler arasındaki ilişkilere göre yerleştirilerek ve 
oklarla ilişkilendirilmeler yapılarak bütünlük sağlan-
malıdır.

a
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32. Öğrenene yönelik olarak hazırlanan, öğrenme ya-
şantıları düzeneği olarak tanımlanan ve okul içi, 
okul dışı yaşantıların tümünü kapsayan planlı çalış-
manın adı eğitim programıdır. Bu program dersler, 
sosyal faaliyetler, özel gün ve haftaları içerir. Ders 
planları, ünite planları, öğretim programlarının he-
def, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ögesi 
bu program türünün kapsamında yer alır.

b

33. Eğitim durumlarının planlanması, ölçme ve değer-
lendirme uygulamalarının seçimi, konuların belir-
lenmesi ve derse ait kazanımların oluşturulması 
bir öğretim programının olmazsa olmazlarıdır. Bu 
dört temel öge arasındaki dinamik ilişkinin sağlan-
masına program geliştirme denir. Bu açıdan hede-
fe uygun içerik, hedef ve içeriğe uygun eğitim du-
rumları, hedef, içerik ve eğitim durumlarına uygun 
değerlendirme ögesi tasarlanır. Bu açıdan öğretim 
programlarının tüm ögeleri tasarlanırken önce ka-
zanımlara yani hedeflere bakılır.

c

34. Esasicilik eğitim felsefesi, öğretmen otoritesine ve 
soyut konuların öğretimine dayanan, okulda öğren-
me ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesine daya-
nan, geleneksel öğretim yöntemleri olan alıştırma, 
tekrar, anlatım ve ezberi benimseyen bir anlayışa 
sahiptir.

e

35. Konuların ardışık sıralı aşamalı ve zorunlu ilişkili 
olduğu durumlarda ön koşul ilkesi benimsenir. Bu 
ilke ışığında bir ünite bitirilmeden bir diğer üniteye 
geçilemez. Aynı zamanda bu ilke dikey kaynaşlılık 
ve doğrusal (linear) programlamaya da temel teşkil 
eder.

d

36. “Elde ettiği bilgilerin kaynağının güvenirliğini sor-
gular.” kazanımı Bloom’un aşamalı sınıflamasına 
göre bilişsel alanın değerlendirme düzeyindedir. 
değerlendirme düzeyi sorgulama, ölçütle karşılaş-
tırma, eleştirme, yargılama, hüküm verme, ispat 
etme, swot analizi yapma gibi becerileri içerir.

b
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37. Ölçülen özellik doğrudan gözlenemediğinde ken-
disiyle ilişkili olan başka bir değişken aracılığıyla 
ölçülür. Buna dolaylı ölçme denir. Soyut bir özellik 
olan öz güven, test maddeleri aracılığıyla ölçül-
mekte olduğundan dolaylı ölçme yapılmış olur.

a

38. Öz güven ölçeği dereceli puanlama (1-5 arasında) 
yaptığından eşit aralıklı ölçek düzeyinde ölçme 
yapar. Bu tür testlerde kullanılan sıfır izafidir. Yani 
ölçme sonucu sıfır bulunduğunda ölçülen özelliğin 
hiç bulunmadığı anlamına gelmez.

d

39. Amacına göre değerlendirme türleri, diagnostik 
(tanıma ve yerleştirme), formatif (biçimlendirme, 
izleme ve geliştirme), summatif (değer biçme, dü-
zey belirleme) olmak üzere üçe ayrılır. Diagnostik 
değerlendirmeler bireyleri tanımak veya tanıyıp bir 
alana, kursa, programa vb. yerleştirme yapmak 
amacıyla kullanılır. Soruda, öğretmenler özgüven 
yapısı bakımından tanınmaya çalışılmakta ve ba-
zıları bir programa yerleştirilmektedir. Dolayısıyla 
sorumuzdaki değerlendirme “tanılayıcı” olmaktadır. 
Ölçütüne göre mutlak ve bağıl olmak üzere iki tür 
değerlendirme vardır. Mutlak ölçüt, ölçme işlemin-
den önce kesin (net) olarak belli olan ölçüttür. So-
ruda, “belli bir puan ve altında puan alan” ifadesi 
ölçütün ölçme işleminden önce kesin (net) belli 
olduğunu göstermekte olduğundan mutlak ölçüt 
kullanılmıştır, diyebiliriz.

d

40. Ölçme aracının konu evrenini (kazanımları) örnek-
leme (temsil etme) derecesine kapsam geçerliği 
denir. Programdaki kazanımlar eksiksiz ve oranın-
ca testte soru olarak yer alırsa kapsam geçerliği 
yüksek olur. Sorumuzda Hüseyin Öğretmen, yal-
nızca tek bir konudan soru sormuş, diğer konular-
dan soru sormamış ve kapsam geçerliğinin düşme-
sine sebep olmuştur.

a

41. Yapı geçerliği araştırmalarında II, III ve IV. yöntem-
ler kullanılabilir. I. yöntem kapsam geçerliği çalış-
malarında kullanılır.

c

42. Test tekrar test yöntemi kararlı olan (kısa zamanda 
değişmeyen (zamana karşı dirençli olan) özellikleri 
ölçen testler için uygun bir yöntemdir. Başarı kısa 
sürede değişebilen (kararlı olmayan) bir özelliktir. 
İki uygulama arasında geçer sürede cevaplayıcılar 
yeni öğrenmeler gerçekleştirebilirler veya öğren-
diklerini unutabilirler.

b

43. Yanlışların doğru sayısında azalmaya yol açması 
ve seçeneklerin artması doğru yanıtı şansla bulma 
riskini azaltır. Dört seçenekli bir maddenin şans ris-
ki %25’tir. Kaç soru sorarsak soralım bu risk de-
ğişmeyecektir. Soru sayısının çok olması doğru ya-
nıtı bilinmeyen maddenin rastgele işaretlenmesinin 
önüne geçmez.

d
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44. Yaratıcı, özgün düşünme becerisi “sentez” düze-
yindeki kazanımlarla yoklanabilir. Sentez düzeyini 
ölçecek araçta, cevaplayıcının cevabı sınırlandı-
rılmamalıdır. Cevaplayıcı kendi düşüncesini orga-
nize edip ifade edebilmelidir. Bu ise ancak sözlü 
ve yazılı yoklamalarla (açık uçlu soru, uzun cevap) 
sağlanabilir.

b

45. Bireyin, duyuşsal, bilişsel ve psikomotor alanlarda 
sahip olduğu tüm yetenek ve kapasiteye “perfor-
mans” denir. Dolayısıyla ifade edilen tüm özellikler 
ancak “performans ödevi” ile gözlemlenebilir (ölçü-
lebilir).

c

46. Bir testin aritmetik ortalaması ( )X madde güçlükleri-

nin toplamına (RP) eşittir. Testin ortalama güçlüğü 
ise aritmetik ortalamanın (madde güçlükleri toplamı 
da diyebiliriz) madde sayısına (K) bölünmesi ile bu-
lunur.

  

,   .

P
K

X veya P

P olarak bulunur
10
4

0 40

R
=

= =

d

47. Madde ayırt ediciliği 

r
Bir gruptaki toplam cevaplay c

st do ru

cevaplayanlar

Alt do ru

cevaplayanlar

   › ›

Ü   €   €

jx

gruptan gruptan

=

-

formülüyle bulunur.

Üst gruptan doğru cevaplayanların sayısı alt grup-
tan ne kadar fazlaysa ayırt edicilik o kadar artar. 
Buna göre seçenekleri incelersek

A → 2 – 16 = –14

B → 25 – 2 = 23

12
3 ayırt ediciliği en yüksek yapan 

B seçeneğidir.

C → 3 – 22 = –19

D → 17 – 5 = 12

E → 3 – 5 = –2

b

48. Seçenekleri inceleyelim.

A) 
( )

Ü   €   €

G l k indeksi

P ki gruptaki toplam cevaplay c

st do ru

cevaplayanlar

Alt do ru

cevaplayanlarüç ü  

‹    › ›

gruptan gruptan

=

+

 ,  ( € )P Do ru
100

25 2
100
27

0 27=
+
= =

B) 
( )

Ay rt edicilik

indeksi rjx Bir gruptaki toplam cevaplay c

st do ru

cevaplayanlar

Alt do ru

cevaplayanlar›   

    › ›

Ü   €   €gruptan gruptan

=

-

 ,r
50

25 2
50
23

0 46jx =
-
= =  (Ayırt ediciliği 0,40 

ve üzerindeki maddeler çok iyi ayırt edici mad-
delerdir.) (Doğru).

C) Çeldiricilerin görevi alt grubu daha fazla kendi-
ne çekmektir. D çeldiricisi üst grubu daha fazla 
kendine çektiği için ters yönde çalışmıştır (Doğ-
ru).

D) En kuvvetli çeldirici (en çok işaretlenen)

 A = 2 + 16 = 18

 C = 3 + 22 = 25 (En kuvvetli çeldirici C’dir.)

 D = 17 + 5 = 22

 E = 3 + 5 = 8

 (Yanlış)

E) En zayıf çeldirici (en az işaretlenen) D seçene-
ğini incelerken E seçeneğini 8 kişinin işaretledi-
ğini bulmuştuk (E = 3 + 5 = 8) (Doğru).

d
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49. Organizmanın bir davranışa ilişkin ilgi, istek ve ön 
bilgilere sahip olması, onun o davranışı yapmak 
için hazır olduğunu gösterir. Ferhat’ta Keman ça-
lışmaya istekli olmadığından Keman çalışmamıştır 
ki bu durum onun hazırbulunuşluk düzeyinin düşük 
olduğunu gösterir.

c

50. Freud’a göre anal dönemde olan bir çocuğun çok 
sıkı bir tuvalet eğitimine tabi tutulması inatçı, katı 
kuralcı ve cimri bir kişilik özelliği kazanmasına se-
bep olmaktadır. Ali’nin bu davranışları onun anal 
dönemde olumsuz yaşantılar geçirdiğini göster-
mektedir.

b

51. Vygotsky’e göre bireyin çevresinin yardımıyla ger-
çekleştirdiği öğrenmesi yakınsal gelişim alanı ola-
rak nitelendirilir. Fuat’ın abisinin yardımıyla konuyu 
öğrenmeside yakınsal gelişim alanı ile açıklanır.

a 

52. Çocuğun bir kaç kelime kullanarak cümle kurmaya 
başladığı, cümle kurarken gramer kullanmadığı dil 
gelişim özelliğine telgrafik konuşma denir. Efe’nin 
bir konuşması telgrafik konuşma döneminde oldu-
ğunu gösterir.

e

53. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre itaat ve 
ceza eğilimindeki bireyler otoritenin olduğu durum-
larda kurallara uyar, otoritenin olmadığı durumlar-
da uymazlar. Turgut’da onu kimsenin görmediğini 
düşünmesi (otoritenin olmadığını) kimse görmediği 
için de o davranışı yapabileceğini düşünmesi onun 
itaat ve ceza eğiliminde olduğunu gösterir.

a

54. Erikson’a göre 2 - 4 yaş arasındaki çocuklar her 
şeyi tek başlarına yapma eğilimi gösterir. Bu ça-
baları desteklenirse özerk bir kişilik özelliği kaza-
nırken aksi durumda kuşku ve utanç duymaktadır. 
Sevda’nın annesinin Sevda’ya kızması da Sevda, 
da özerk bir kişilik özelliğinin gelişmesine engel 
teşkil edecektir.

b
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55. Piaget’in kişisel gelişimin kuramına göre çocuğun 
dünyayı kendi merkezinden görmesi her şeyi kendi 
bakış açısına göre değerlendirmesi benmerkezci-
liktir. Meral’in kendisine vuran Elif’i annesinin de 
gördüğünü düşünmesi benmerkezci bir bakış açı-
sıdır.

c

56. Gelişimde, kalıtımla getirilen özelliklerin nerede du-
racağını belirleyen temel faktör çevredir. İkizlerde 
kalıtımla getirilen ortak sanatsal yetenekler gerekli 
çevresel koşullar sağlanırsa kendisini geliştirdikle-
ri sağlanmazsa geliştiremedikleri anlatılmıştır. Bu 
durum gelişiminin kalıtım ve çevrenin etkisiyle ger-
çekleştiğini gösterir.

d 

57. Bireyin alternatiflerine ilişkin bir arayışının olmadığı 
kimlik seçimi yapmadığı kimlik statüsü dağınık kim-
liktir. Emre’nin hangi bölümde okuyacağına karar 
vermemesi veya bunu önemsememesi onun dağı-
nık bir kimlik olduğunu gösterir.

e

58. Bireyin olumsuz bir durumun asıl nedenleri bir ke-
nara bırakıp akla uygun başka gerekçelerle açık-
laması mantığa bürüme savunma mekanizmasıdır. 
Murat da çok araştırmadan bir telefon almış ama 
daha iyisini daha ucuza bulunca yaşadığı rahatsız-
lığı mantıklı gerekçeler bularak bertaraf etmeye ça-
lışması mantığa bürünen savunma mekanizmasını 
kullandığını gösterir.

a

59. Organizmanın davranışları hakkında bilgi sahibi 
olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Ustanın çırağa ha-
talarını söyleyip nasıl düzeltmesi gerektiğini söyle-
mesi geri bildirimle açıklanır.

C

60. Yaşantılar yoluyla kazanılmış davranışa öğrenilmiş 
davranış denir. Kopya çeken bir öğrencinin öğret-
menine yakalanınca yüzünün kızarması utanma 
duygusundan kaynaklanan bir durumdur. Utanma 
da öğrenme sonucu ortaya çıkan bir davranış oldu-
ğu için cevap D seçeneğidir.

D
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61. Sonradan öğrenilen bir bilginin önce öğrenilen 
bir bilgiyi unutturmasına geriye ket vurma denir. 
Seren’in kafenin yeni adını öğrenince eski adını 
unutması geriye ket vurma olarak açıklanır.

B

62. Bireyin bir davranışı yapabileceğine olan inancına 
öz yeterlilik algısı denir. Antrenörün, bu söylemi 
sporcuların kendilerine güvenmelerini sağlamak 
ve yeterlilik algısını yükseltmek için yapılmış bir 
konuşmadır.

a

63. Bireyin gözlemlediği bir davranışı zihninde şe-
malaştırmasına sembolleştirme kapasitesi denir. 
Didem Hanım, öğrencilerine gösterdiği bir tekniği 
daha sonra bakmadan yapmalarını istemesi sem-
bolleştirme kapasitesi geliştirmeye yarayacak bir 
davranıştır.

D

64. Çok istenen bir davranışın az istenen bir davranışı 
yaptırmak amacıyla pekiştirmek olarak kullanılma-
sı premack ilkesidir. Mehmet Bey de trafik dersini 
dinletmek için ders çalışmayı pekiştireç olarak kul-
lanmıştır ki bu durum premack ilkesi ile açıklanır.

E

65. Belli bir sırayla yapılacak işlere ilişkinin bilgilerin 
saklandığı alana işlemsel bellek denir. Onur’un 
yaptığı ameliyatta hocasının izlediği sıraya göre 
yapması işlemsel belleğini kullandığını gösterir.

C

66. Yaşam alanı kuramına göre; birey yaşadığı çevre-
nin fiziksel, sosyal ve psikolojik tüm süreçlerinden 
etkilenir. Dolayısıyla bir davranışı açıklamak için 
onu etkileyen tüm süreçlerin bir arada düşünülmesi 
gerekir.

A
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67. Gestalt kuramına göre benzer uyarıcılar bütün ola-
rak algılanır. Alper’in futbolcuların forma renklerine 
göre ayırması benzerlik ilkesiyle açıklanır.

B

68. Organizmanın birden fazla sabit sayıda davranı-
şının pekiştirilmesine sabit oranlı pekiştirme denir. 
Firmanın her 90 puanda yani 10 davranışta bir bilet 
vermesi sabit oranlı pekiştirme tarifesidir.

D

69. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardın-
dan, koşullandığı uyarıcının başka bir uyarıcıyla 
eşleşmesine bağlı olarak o uyarıcıya da koşul-
lanması üst düzey koşullanmadır. Fatma da önce 
Sami’ye koşullanmış ve tedirginlik davranışı gös-
termiştir. Daha sonra da Sami’nin yanda gördüğü 
kardeşinden de tedirgin olmaya başlamıştır. Bu du-
rum üst düzey koşullanma olarak açıklanır.

B

70. Organizmanın aynı uyarıcıya farklı tepkiler göste-
rimine tepki genellemesi denir. Faruk’un tavlada 
babasını yenince, satrançta da yenebileceğini söy-
lemesi tepki genellemesidir.

E
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71. Bireylerin içinde bulundukları anı yaşayabilmeleri, 
hümanist yaklaşıma göre varoluşsal biçimde yaşa-
ma ile açıklanır. Ahmet, çocukluk yıllarında sürekli 
kurs ve dershanelere gittiğinden yakınmaktadır. 
Farklı bir anlatımla, çocukluk yıllarını doya doya 
yaşayamadığından ve anı yakalayamadığından 
şikâyet etmektedir. Ahmet’in bu durumu varoluşsal 
biçimde yaşamadaki eksiklikle açıklanabilir.

c

72. Gelişimsel rehberlik anlayışı, rehberlik hizmet-
lerinin belirli dönemlerde ve sorun yaşandığı kriz 
durumlarında sunulmasına karşı olarak ortaya çık-
mıştır. Gelişimsel rehberlik anlayışında rehberlik 
hizmetleri yaşamın her döneminde ve bütün alan-
lara yönelik olarak sunulur. Bu nedenle, mesleki 
rehberlik çalışmalarına sadece lise döneminde yer 
verilmesi, gelişimsel anlayışıyla örtüşmez. Geli-
şimsel rehberlik anlayışına göre mesleki rehberlik 
çalışmalarına okul öncesi dönemden itibaren baş-
lanmalıdır.

d

73. Okullarda rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabil-
mesi ve etkili olabilmesi için öğrenci ile ilgili her-
kesin ortak bir anlayış içinde çalışmaları gerekir. 
Bu amaçla psikolojik danışmanların rehberlik hiz-
metlerinin daha sağlıklı sunulmasıyla ilgili bilgilerini 
öğretmenlerle paylaşmaları gerekir. Psikolojik da-
nışmanların, öğrenciyle ilgili diğer kişilere yönelik 
yapmış oldukları bilgilendirmeler müşavirlik (kon-
sültasyon) hizmetleri kapsamında yer alır.

c

74. İnsanların yaşadığı sorunların birçoğunun altında 
diğer insanlarla etkili ilişki ve iletişim kuramamak 
yatar. Bu durumda olan öğrenciler belirlenmeli ve 
gerekli alanlarda desteklenmelidir. Bir bireye yöne-
lik yapılacak, arkadaş edinme, etkili ilişki ve iletişim 
kurma, grupla çalışma becerileri kazandırma gibi 
konularda yapılacak çalışmalar sosyal beceri eğiti-
mi olarak adlandırılır. Soru kökünde verilenlere göre 
Mesut’un sosyal beceri eğitimine ihtiyacı vardır.

b
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75. Rehberliğin işlevleri sekiz başlık altında incelen-
mektedir. Bu işlevler arsında yer alan uyum sağ-
layıcılık, bireylerin yaşamış oldukları değişimlere 
alışabilmeleri, uyum sorunlarını çözebilmeleri gibi 
amaçlarla yapılan çalışma ve etkinlikleri içerir. Me-
sut, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kuramamakta ve 
uyum sorunları yaşamaktadır. Bu nedenle Mesut’a 
yapılacak yardımlar rehberliğin uyum sağlayıcı iş-
levine yönelik olmalıdır.

a

76. Holland, geliştirmiş olduğu mesleki danışma kura-
mında, altı farklı kişilik tipi ve bu kişilik tipine uygun 
meslekler belirlemiştir. Bu kişilik tipleri arasında yer 
alan sosyal tip; iletişimi güçlü, empatik, diğer in-
sanlarla bir arada olmaktan ve iş birliği içinde çalış-
maktan hoşlanan, yardımsever bireylerin yer altığı 
kişilik tipidir. Bu bilgiler doğrultusunda seçenekler 
incelendiğinde, hukuk, iletişim, halkla ilişkiler ve 
psikolojik danışmanlık alanlarının insanlarla ilgili 
olduğu ve sosyal tipe uygun alanlar olduğu görü-
lecektir. Ancak E seçeneğinde verilen ziraat alanı, 
sosyal tipe değil, gerçekçi tipe uygun alanlar ara-
sında yer almaktadır.

e

77. Sosyometri sonuçları değerlendirilirken, sınıf için-
de arkadaşları tarafından tercih edilmeyen veya en 
az tercih edilen öğrenciler yalnız veya terk edilmiş 
olarak değerlendirilir. Çekimser, grup içinde tercih 
yapmayan öğrencilerdir. Bu neden B seçeneğinde 
verilen sosyometri tekniğinin yorumlanmasına iliş-
kin yanlış bir bilgidir.

b

78. Bireyi tanımada kullanılan test dışı tekniklerden biri 
de vaka konferansı veya vaka görüşmesidir. Vaka 
görüşmesinde alanında uzman birden fazla kişi bir 
araya gelerek bireyi veya yaşadığı sorunu değer-
lendirir. Her bir uzman kendi alanıyla ilgili bilgileri-
ni paylaşır. Soru kökünde doktor, psikolog, rehber 
öğretmen ve sınıf öğretmeni bir araya gelerek öğ-
renciyi değerlendirmişlerdir. Bu durumda kullanılan 
teknik vaka konferansıdır.

d

79. Bireysel gelişim raporu, özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile 
akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine iliş-
kin değerlendirme sonucunu gösteren rapordur. 
Bireysel gelişim raporunu düzenlemek psikolojik 
danışmanların görevidir. Psikolojik danışmanlar, 
öğretmenler ve ailelerle de iş birliği yaparak öğren-
ciler için bireysel gelişim raporu düzenlerler.

a

80. Psikolojik danışma sürecinin nasıl işlemesi gerek-
tiğine ilişkin birçok psikolojik danışma kuramı var-
dır. Ancak bir kuram ne kadar iyi olursa olsun tek 
başına bütün danışma sürecini, bütün davranış ve 
uyum bozukluklarını açıklamada yetersiz kalacak-
tır. Bu yüzden duruma göre bütün kuramların gö-
rüşlerinden yaralanılabileceği fikri ortaya atılmıştır. 
Bu görüş eklektik yaklaşım olarak adlandırılır. 

a


