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1. Disiplinler arası (ilişki merkezli) eğitim programı 
tasarımı; ortak konular üzerinden yola çıkıp 
dersler arasında geçiş sağlanarak yapılacak uy-
gulamaları kapsar. Örneğimizde de öğretmenin 
‘Cumhuriyet Bayramı’ konusunu Türkçe, sosyal 
bilgiler, müzik ve görsel sanatlar derslerinde ay-
nı zamanda birbirine paralel konular olarak iş-
lemesi nedeniyle disiplinler arası (ilişki merkezli) 
eğitim programı tasarımına uygun bir uygula-
madır diyebiliriz. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

2. Psiko-motor alandaki davranışlar, zihin kas 
koordinasyonuyla ortaya konan becerilerdir. 
I.öncüldeki hedef cümlesi duyuşsal alanda, II. 
öncüldeki şekil çizme becerisi psiko-motor, III. 
öncülde, hesap makinesi ve bilgisayar kullanma 
becerisi psiko-motor, IV. öncülde, matematik 
araç ve gereçleri kullanma becerisi psiko-motor, 
V.öncülde, yapılan işten zevk alma, sevme gibi 
davranışlar duyuşsal alanda hedef davranışlar-
dır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

3. Soruda verilen açıklama çağdaş eğitim anlayışı-
nın gereklerini ortaya koymaktadır. Çağdaş eği-
tim anlayışı; öğrenciyi merkeze alıp, öğrenci ilgi 
ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireysel farklılıklar 
gözetilmeksizin öğrenciyi aktif kılacak etkinlikler 
şeklinde düzenlenmelidir. E seçeneğinde verilen 
öğrencileri bilgi ile donatmak için konuları ön 
plana çekme uygulaması daha çok klasik eğitim 
ya da esasici felsefeye uygun bir anlayıştır. 

Cevap E 

4. Modüler içerik düzenleme yaklaşımında; modül-
lere, ünitelere, öbeklere ayrılarak ve ayrılan her 
modül kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturacak 
şekilde düzenleme yapılır. Bu modüller diğer 
modüllerden bağımsız olarak oluşturulurlar. So-
ruda verilen örnekte de okulda yapılacak çalış-
maların kulüpler şeklinde modüllere ayrılması ve 
bağımsız çalışmalar ortaya konulması söz ko-
nusudur. 

Cevap C 

 

 

 

5. Göktuğ Öğretmen’in süreçte yararlandığı öğre-
tim ilkesi yakından uzağadır. Bu ilkede öğrenci-
ye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, ör-
neklerin verilmesinde, hem doğal hem de sosyal 
olarak onun en yakın çevresinden hareket edil-
melidir. Bu, sadece yer ve yaşayış açısından 
değil zaman açısından da aynı anlamdadır. Ya-
kın zamandan uzağa, yakın aile ve okul çevre-
sinden uzağa, yakın köy-kasaba-bölge-ülke çev-
resinden uzağa ilkesi birçok derste rahatlıkla 
kullanılabilir ve bu ilkeye uyma, öğrenmenin dü-
zeyini yükseltir. 

Cevap C 

 

 

 

6. Öğretim sürecinin sonunda belirlenen hedeflere 
öğrencilerin % 90’ının ulaşamaması durumunda 
tamamlayıcı ek öğrenme fırsatlarına yer verilir. 
Bunlar: 

 → Evde ve okulda ek öğretim, 

  → Birebir öğretim, 

 → Küçük gruplarla öğretim, 

 → Bilgisayarlı öğretim, 

 → Programlı öğretim, 

 → Akademik oyunlarla öğretim 

 Tam öğrenme modelinde süreci ayrıntılı bir 
şekilde planlayan ve uygulayan öğretmendir. Bu 
nedenle ek öğrenme fırsatlarının hazırlanma-
sında ve sunulmasında öğretmen aktiftir. Ancak 
akran öğretimi asla yapılmaz.  

Cevap B 
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7. Programlı öğretim Skinner’ın pekiştirme ilkeleri 
esas alınarak ortaya atılmış bir öğretim tekniği-
dir. Programlı öğretim temelde öğretimin birey-
selleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi 
iki önemli yenilik getirmektedir. Programlı öğre-
tim öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılma-
sını, bireysel öğrenme hızına göre ilerleme kay-
detmesini ve öğrenme sonucunun anında kont-
rol edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. 

 1. Küçük adımlar ilkesi: Programlı öğretimde 
öğrenilecek bilgi, her biri kolaylıkla kavrana-
cak küçük birimlere bölünür. Bu küçük bilgi 
birimleri basitten karmaşığa doğru ve ön ko-
şul ilişkilerine göre aşamalı olarak dizilir. 

 2. Etkin katılım ilkesi: Her bilgi biriminden 
sonra öğrencinin kazandırılmak istenen dav-
ranışı göstermesi istenir. Öğrencinin davra-
nışta bulunması bir alıştırma veya soru ile 
sağlanır. Böylece öğrenci öğrenme işine et-
kin olarak katılmış olur.  

 3. Başarı ilkesi: Öğrenmenin gerçekleşmesi 
için öğrencinin doğru davranışının pekiştiril-
mesi gerekir. Öğrencinin pekiştireç alabilme-
si için soruları doğru cevaplandırması gere-
kir.  

 4. Anında dönüt düzeltme ilkesi: Öğrenci 
yaptığı davranışın doğruluğu yanlışlığı ile il-
gili bilgi almalıdır.  

 5. Bireysel hız ilkesi: Öğrenmede bireysel 
farklılıklar vardır. En iyi öğrenme bireyin 
kendi hızıyla gerçekleştirdiği öğrenmedir. Bu 
nedenle öğrenciye kendi hızına göre ilerleme 
imkânı verilmelidir. 

Cevap E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Caroll modelinin ögelerini zaman kavramıyla 
açıklar. Beş ana unsur aşağıdaki şekildedir: 

 1-YETENEK: Yetenekli öğrencilerle yeteneği 
olmayan öğrencilerin öğrenme süreleri eşit de-
ğildir. Planlama yapılırken bunu dikkate almak 
gerekir. 

 2-ÖĞRETİMDEN YARARLANMA YETENEĞİ: 
Ön koşul öğrenmeler düzeyini kapsar. Ön koşul 
öğrenmesi olanlar daha hızlı, ön koşul öğrenme-
leri eksik olanlar daha yavaş öğrenirler. 

 3-SEBAT (SABIR): Öğrencinin istekli olarak 
öğrenmeye ayırdığı zamanı ifade eder. 

 4-FIRSAT: Öğrenme için verilen zamanı ve 
olanakları kapsar. 

 Her öğrencinin öğrenme zamanı farklıdır, dikka-
te alınmalıdır. 

 5-ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ: Öğretim hizmetlerinin 
ek zaman gerektirmeyecek şekilde düzenlen-
mesini kapsar. Öğretim hizmeti ek zaman gerek-
tirirse niteliksizdir. Nitelikli öğrenme ve öğretim 
hizmeti şarttır.  

Cevap D 

 

 

 

 

9. Ebru Öğretmen’in süreçte kullandığı kuram, 
probleme dayalı öğrenmedir. Probleme dayalı 
öğrenme, öğrenene eleştirel düşünme, iş birliği 
yapma, kendi kendine düşünme ve problem 
çözme gibi beceriler kazandırmaktadır. Proble-
me dayalı öğrenmede öğrenen sürecin merke-
zindedir ve sürece aktif olarak katılır. PDÖ; ya-
şamın karşılaşılan sorunlarını tanımak, bu so-
runların öneminin farkında olmak, nedenlerini 
anlamak, sorunları çözmek, olası sorunlara ön-
ceden çözüm aramak gibi durumlardan yola çı-
karak gerçek yaşamdan problemler kullanılması 
görüşüne hizmet eden bir yaklaşımdır.  

 PDÖ’nün amacı, gerçek ya da gerçeğe yakın 
problem durum oluşturarak öğrencilerin düşün-
melerine, problem çözme ve zihinsel becerilerini 
geliştirmelerine, yetişkin rollerini öğrenmelerine, 
bağımsız birer öğrenci olmalarına yardımcı ol-
maktır. Bireyler sürecin sonunda elde ettikleri 
bilgiyi raporlaştırırlar. Eğer seçilen problem di-
siplinler arası yaklaşımla ele alınarak raporlaştı-
rıldıktan sonra sunulsaydı cevap proje tabanlı 
öğrenme olurdu.  

Cevap A 
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10. Serap Öğretmen’in süreçte yararlandığı kuram, 
aktif öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre; öğre-
nenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdı-
ğı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle 
ilgili kararlar ve öz düzenleme yapma olanakla-
rının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğ-
renenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini 
kullanmaya zorladığı bir öğrenme süreci olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Aktif öğrenmenin, öz düzenleme ve karmaşık 
öğretimsel işler olmak üzere iki koşulu vardır 

 Öz düzenleme; öğrenenin kendi öğrenmesinin 
sorumluluğunu taşıması ve kendi öğrenmesi ile 
ilgili kendinin alması ve uygulamasıdır. Öğrenen 
birey neyi öğreneceği, zamanını nasıl kullana-
cağı, bu süreçte hangi stratejileri izleyeceği, na-
sıl yoğunlaşacağı gibi birçok konuda kararı ken-
disi verir. Aktif öğrenme teknikleri, öğrenenlere 
bu olanakları verecek şekilde tasarlanmıştır.  

 Karmaşık öğretimsel işler; öğrenme sürecinde 
çocuğun zihninin aktifleşmesini, öğrenilenlerin 
derinlemesine işlenmesini, analiz, sentez, de-
ğerlendirme gibi üst düzey düşünme süreçlerinin 
harekete geçmesini sağlar.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

11. Esin Hanım’ın süreçte yararlandığı teknik, pa-
neldir. Panel toplumsal ya da güncel bir sorunun 
dinleyiciler karşısında farklı yönleriyle tartışılma-
sını sağlayan tekniktir. Panel sonunda varsa 
dinleyicilerin soruları yanıtlanarak süreç sonlan-
dırılır.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

12. Ayşe Hanım’ın süreçte amacına ulaşabilmesi 
için öğrencilerinin empati becerisini geliştirmesi 
gerekmektedir.  Empati becerisini en fazla geliş-
tiren teknikler, rol oynama ve konuşma halkası-
dır. Seçenekler incelendiğinde doğru yanıtın rol 
oynama olduğu görülmektedir.  

Cevap D 

13. Aysun Hanım’ın süreçte kullandığı teknik, dedi-
kodudur. Dedikodu tekniği verilen bir konunun 
değişimli ve dönüşümlü şekilde başka gruplarda 
bir öğretmen rehberliğinde tartışılmasını sağla-
yan tekniktir. Sürecin sonunda gruplar elde ettik-
leri bilgileri arkadaşları ile paylaşır ve süreç son-
landırılır.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Serkan’ın içinde bulunduğu süreç, seminer 
tekniğidir. Herhangi bir konuyla ilgili yapılan 
araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu 
bilgiler üzerinde tartışma amacıyla birkaç yetkili-
nin yönetimi altında düzenlenen toplantılara se-
miner denir. Üniversitelerde bir öğretim üyesinin 
denetimi altında genellikle yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerinin yaptıkları araştırmalarla ilgili 
rapor hazırlama; tartışma biçiminde yönetilen 
grup çalışmaları da seminerdir. Süresi konuya 
bağlı olarak değişen seminerler, genellikle aka-
demik özellik taşırlar.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Okan’ın süreçte sahip olduğu düşünme şekli, 
yakınsak düşünmedir. Yakınsak düşünme bece-
risine sahip olan bireyler; alternatif bakış açıları 
yakalayamayan, en kısa yolun en iyi bildiği yol 
olduğunu savunan, problemleri çözerken pratik 
çözümler denemek yerine formül kullanmadan 
işlem yapmak istemeyen bireylerdir.  

Cevap B 
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16. Soruda verilen özellikler incelendiğinde verilen 
özelliklerin birleştirme II tekniğine ait olduğu gö-
rülmektedir.  Eğer sürecin sonunda grup puanı 
değil de sadece bireysel puanlar hesaplanarak 
süreç sonlandırılsaydı birleştirme tekniği olurdu. 
Sürecin başında üyelerin tamamı öncelikle üni-
tenin tamamını okudukları için ayrılıp birleşme 
tekniği olamaz. Ayrılıp birleşme tekniğinde ilk 
aşamada her birey belirlenen bir konuda uzman-
laşır. Daha sonra herkes konusunu diğer grup 
arkadaşlarına öğretir.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

17. Araştırma inceleme stratejisi uygulama ve üstü 
basamaklardaki kazanımlara aittir. Seçenekler 
incelendiğinde C seçeneğinde yer alan “Öğren-
cilerin öncelikle bütün tanımları eşleştirmelerini 
sağlamalıdır.” ifadesi bilgi basamağına yönelik-
tir. Bu yüzden bu basamağa ulaşmak amaç 
olamaz. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

18. Sibel Hanım’ın süreçte kullandığı teknik, görüş 
geliştirmedir. Eğitim ortamında bir konuda yapı-
lan düşünce alışverişinde, tartışmasında kişinin 
kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlana-
rak geliştirmesini ve savunmasını ya da değiş-
tirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini 
sağlayan bir öğretme - öğrenme tekniğidir. Gö-
rüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuplanmış 
tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğ-
rencilerde görüş geliştirmek için kullanılan bir 
tartışma yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu yön-
temin kullanılması için konuların belirgin çelişki-
ler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğ-
retiliyor olması gerekir. Görüş geliştirme, bütün 
sınıfın katılımı ile gerçekleştirilir. Beş ayrı karto-
na; 

 - Kesinlikle katılıyorum 

 - Katılıyorum 

 - Fikrim yok 

 - Katılmıyorum 

 - Kesinlikle katılmıyorum 

 yazılarak sınıfta farklı yerlere asılır. 

 • Konular tahtaya yazılır ve öğrencilere bir 
süre düşünme fırsatı verilir. 

 • Öğrencilerin kendi görüşlerini gösteren kar-
tonun altında yer alması istenir. 

 • Öğrenciler yerini aldıktan sonra tartışmaya 
başlanır. Öğrencilerin bulundukları noktada 
neden durduklarını açıklamaları, birbirini din-
lemeleri ve ikna etmeye çalışmaları sağlanır. 

 Bu yöntemin sonunda “Şu görüş doğru, bu gö-
rüş yanlıştır.” denilemez. Öğrencilerde; karşıt 
görüşü dinleme, karşıt görüşe saygılı davranma, 
aynı konunun farklı bakış açılarını görme, kendi 
görüşlerinin değişebileceği kazanımlar ortaya 
çıkar.   

Cevap D 

 

 

19. Ozan Bey’in süreçte kullandığı teknik, rulmandır. 
Rulmanda; 

 - Öğrencilerin bir konuyu farklı konuşmasına 
fırsat veren bir tekniktir. 

 - Teknikte öğrenciler iç içe iki çember oluştu-
rur.  

 - İç ve dış çemberdekiler yüzyüze gelecek 
şekilde ikişerli biçimde ayakta dururlar ve 
konuşurlar.  

 - Sonra herbiri bir adım kayarak önce eşinin 
yanındaki ile yeni bir ikili oluşturur. 

 - Böylece her öğrenci birkaç eşle görüşme 
fırsatı bulur.  

Cevap B 

 

 

 

20. Pınar Hanım’ın süreçte öğrencilerinin sorunun 
neden ve alt nedenlerine ulaşmasında yararla-
nabileceği teknik, balık kılçığı (ishikawa diyag-
ramı)dır. Balık kılçığı tekniğinde asla çözüm yolu 
bulunmaz sadece problemin nedenleri ve alt 
nedenleri yer alır.  

Cevap C 
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21. Soruda verilen açıklamaya dikkatli bakılınca, 
öğrencilerin içinde bulunduğu yaş grubunun ön 
planda tutulduğu ve bu yaş gruplarının değiş-
mesi nedeniyle öğretmenlerin sınıf yönetim an-
layışlarının da değişerek öğrenci gelişim dönem-
lerine uygun olan bir modelin kullanılması gerek-
tiği vurgulanmaktadır. Öğrenci gelişim dönemle-
rini kendine rehber alarak sınıf yönetimine yön 
verilmesi gelişimsel yaklaşımın kullanılmasını 
gerektirecektir.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ders sırasında sıkılan öğrencilerle karşılaşılma-
sı halinde yapılabilecek en doğru davranış; ders 
içeriği ile uyumlu olacak şekilde yeni etkinliklere 
yer verilmesidir. Böylelikle öğrencilerin ilgisi der-
se çekilmiş olacaktır ve öğrenciler sıkılmadan 
kazandırılmak istenen becerileri elde edebile-
ceklerdir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Sınıf yönetiminin amaçları arasında; zamanın 
etkili kullanımı, devamsızlıkların azaltılması, öğ-
rencilerin motivasyonu, etkili iletişim ortamının 
oluşturulması sayılabilir. Fakat sınıf yönetiminin 
amaçları arasında öğretmen beklentilerinin, is-
teklerinin öğrenciler tarafından yerine getirilmesi 
söylenemez. Çünkü sınıf içerisinde demokratik 
bir ortamın yaratılması gerekir.  

Cevap C 

24. Etkili sınıf ortamlarından beklenen temel şey 
verimliliktir. Verimlilik; öğretimde, zamanın kul-
lanılmasında yapılan etkinliklerle en fazla bece-
rinin elde edilmesine kadar sayabileceğimiz bir-
çok işi kapsatmadır. Etkili bir sınıf içerisinde her 
isteyenin istediği şeyi her an yapabileceği anla-
mı çıkmayacaktır. Çünkü böylesi bir durumda 
beklenilen verim elde edilmeyecek sınıfta büyük 
bir kaosa neden olacaktır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Verilen soruda materyal hazırlamada dikkat 
edilmesi gerekilen hususlar sorulmuştur. Seçe-
nekler arasında yer alan “Okul yönetiminin bek-
lentilerini karşılamalıdır.” ifadesi doğru bir ifade 
şekli değildir. Çünkü materyali kullanacak olan 
öğretmendir ve amacı öğrencilerin etkili ve kalıcı 
bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleridir. 
Yani bu süreçte okul yönetiminin beklentilerinin 
önemi yoktur.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

26. Soruda verilen öncüllere tek tek göz atıp faydası 
mı yoksa sakıncası mı olduğuna bakarsak; 

 I. Çoklu öğrenme ortamı sağlar. - faydası 

 II. Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir. - 
sakıncası 

 III. Temini pahalı, sürekli taşınması zahmetli 
olabilir. - sakıncası 

 IV. Öğrenilenlerin hatırlanılmasını sağlar. - fay-
dası 

 V. Bazı durumlarda dil daha çok kullanılmayabi-
lir. – sakıncası 

Cevap D 
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27. Soruda verilen metinde temel vurgu, öğrencile-
rin en iyi öğrenmesi için yapılacak etkinlikler ve 
kullanılacak eğitim materyalleridir. Seçenekler 
arasında yer alan ve Dale’nin yaşantı konisinde 
de vurgulamış olduğu temellerden “Öğrenme 
işine katılan duyu organlarının sayısı arttıkça 
öğrenmenin daha iyi gerçekleşeceği ve kalıcı 
olacağı” gerçeğine uygun olan bir etkinlik olduğu 
söylenebilir. Verilen diğer seçeneklerin de doğru 
olacağı söylenebilir ama soru kökünde yer alan 
“temel nedeni” vurgusu bizi C seçeneğine yö-
neltmektedir. 

Cevap C  

 

 

 

 

 

 

28. Hazırlanan ders planının giriş bölümünde dikkat 
çekme bölümü yer alır. Dikkat çekmede amaç; 
öğrencilere derste olduklarını ve öğretmenin de 
derse geldiğini fark etmelerini sağlayacak ilginç 
ya da öğrenciyi derse çekebilecek herhangi bir 
etkinliğin konmasıdır.  Seçeneklerde verilen et-
kinliklerden D seçeneğinin dışındaki etkinliklerin 
hepsinin dikkat çekme olduğunu söyleyebiliriz. D 
seçeneği için ise güdüleme etkinliği demek daha 
uygun olacaktır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

29. Yordama, aralarında korelasyon olduğu bilinen 
değişkenlerden bilinenlerden bilinmeyeni tahmin 
etme işidir. Soruda verilen durumda mesleki ye-
terlilik, kıdem ve gelir düzeyinden mesleki do-
yum düzeyleri yordanmak istendiğinden, 
yordanan değişken, mesleki doyumdur. 
Yordanan değişken bu durumda bağımlı değiş-
kendir. Diğer yandan yordamada kullanılan, yani 
yordayıcı değişkenler ise bağımsız değişkenler-
dir. Bu soruda yordayıcı, yani bağımsız değiş-
kenler mesleki yeterlilik, kıdem ve gelir düzeyi, 
bağımlı (yordanan) değişken ise mesleki do-
yumdur.  

Cevap C 

30. Eğer bir özellik iki ya da daha fazla değişken ve 
bu değişkenler arasında kurulan bir bağıntıya 
dayalı olarak ölçülüyorsa türetilmiş ölçme söz 
konusudur. KPSSP10 ve KPSSP121 puanları-
nın hesaplanmasında testlerden elde edilen 
ölçme sonuçları ağırlıklandırılmak suretiyle yeni 
bir ölçme sonucu elde edildiği için türetilmiş 
ölçme söz konusu olur. Diğer yandan bu puanlar 
standart puanlardır ve sorunun açıklamasında 
bu durum belirtilmektedir. Standart puanlar gru-
bun ortalama ve standart sapmasına dayalı ola-
rak elde edilen puanlar olduğundan norm daya-
naklıdır.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Geçersiz sayılan bir soru o soruyu işaretleyen 
tüm adayların doğru kabul etmesi durumunda 
yapılan hata, sistematik hatadır. Çünkü sorunun 
yanlış olduğunu fark ettiği için soruyu boş bıra-
kan ama sorunun ölçtüğü özelliğe sahip olanlara 
puan verilmemiş, oysa sorunun ölçtüğü özelliğe 
sahip olmadığı halde işaretleyenlere puan veril-
miş olur.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

32. Eşit oranlı ölçeklerin sıfırı mutlaktır. Yani gerçek-
ten yokluğu gösterir. Oysa eğitimde kullanılan 
testlerle elde edilen ölçme sonuçlarının sıfırı 
gerçek yokluğu göstermez, yani mutlak değildir. 
Sorunun öncülünde de “belirlenen bu düzey öl-
çülen özelliğin yokluk düzeyini gösteremez” de-
nilerek sıfırın gerçek yokluğu göstermediği belir-
tilmektedir. O halde bu ölçme araçları (testler) 
ile eşit oranlı ölçek düzeyinde ölçme yapılamaz. 

Cevap D 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 8  
 

 7

33. Korelasyon (ilişki), iki ya da daha çok değişkenin 
birlikte değişiminin bir ölçüsü olarak tanımlanır. 
Korelasyon katsayısının işaretinin artı (pozitif) 
olması değişkenlerden biri artarken diğerinin de 
arttığı ya da değişkenlerden biri azalırken diğe-
rinin de azaldığı anlamına gelir. Aynı zamanda 
iki değişkenin özellikleri bakımından birbirine 
benzer olduğunu gösterir. Korelasyon katsayısı-
nın negatif olması değişkenlerden biri artarken 
diğerinin azaldığını gösterir. Aynı zamanda iki 
değişkenin özellikleri bakımından birbirlerinden 
farklı olduğu anlamına gelir. Korelasyon katsa-
yısı 1’e yaklaştıkça değişkenlerin arasındaki iliş-
kinin yüksekliğini gösterir.  Korelasyon katsayısı 
0’a yaklaştıkça ilişkinin zayıf olduğu anlamına 
gelir. Buna göre coğrafya ile felsefe yıl sonu ba-
şarı ortalamaları arasında -0,85 korelasyon ol-
duğundan coğrafya dersinin yıl sonu başarı orta-
laması düşerken felsefe dersi yıl sonu başarı or-
talaması artar. Oysa D seçeneğinde “Coğrafya 
dersinin yıl sonu başarı ortalaması düşerken fel-
sefe dersi yıl sonu başarı ortalaması da düşer.” 
denildiğinden yanlış olur.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Kullanışlılık; bir ölçme aracının hazırlanması, 
uygulanması, puanlaması esnasında hazırlaya-
na, uygulayana, uygulanan ve puanlayana sağ-
ladığı kolaylıklar ve ekonomiklerdir. Soruda uz-
manın bireysel uygulanan zekâ testlerinin uygu-
lanmasının ekonomik olmadığını, çok zaman ve 
emek gerektirdiğini düşüncesiyle alternatif bir 
zekâ testi geliştirmek istediği vurgulanarak, kul-
lanışlılığa ilişkin gerekçe belirtilmektedir. 

Cevap C  

35. Bir ölçme aracı ile ölçülmek istenen özelliğe 
sahip olduğu bilinen bir gruba ölçme aracı uygu-
lanır. Yine aynı ölçme aracı bu defa ölçülmek is-
tenen özelliğe sahip olmayan bir gruba uygula-
nır. Eğer ölçeğin yapı geçerliği var ise özelliğe 
sahip olanların sahip olmayanlardan daha yük-
sek puanlar alması gerekir. Bu durum ölçeğin 
yapı geçerliği hakkında bilgi verir. Soruda belirti-
len durumda uzmanın testin psikometrik özellik-
lerinin belirlenmesi için zekâ geriliği ve üstün 
zekâlı olduğu bilinen iki grup bireye testi uygu-
lamıştır. Bu uygulama sonucunda uzmanın zekâ 
geriliği olan bireylerin puan ortalamaları ile üstün 
zekâlı olan bireylerin puan ortalamaları arasın-
daki farkı test etmesi ve üstün zekâlı olan birey-
lerin lehine anlamlı fark bulunması yapı geçerli-
ğinin kanıtıdır.  

Cevap B 

 

 

 

 

36. Testin türü ne olursa olsun güvenilir olması 
gerekir. Bu nedenle güvenirliği düşük olan II ve 
V numaralı testlerin herhangi bir amaç için kul-
lanılması uygun olmaz. Soruda verilen ilk durum 
başarı testlerini işaret ediyor. Başarı testleri için 
kapsam geçerliğinin yüksek ve testin orta güç-
lükte olması gerekir. Bu nedenle III numaralı test 
I numaralı amaç için en uygundur. Diğer yandan 
II numaralı durumda seçme yapılması söz ko-
nusu olduğu ve gelecekteki performansı 
yordaması beklendiğinden zor ve yordama ge-
çerliği yüksek olan I numaralı test uygun olur.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

37. Kapsam geçerliği bir testin ölçmek istediği ko-
nudaki hedef-davranışları ne kadar iyi örnekle-
diği ve soruların bu hedef-davranışları ölçüp öl-
çemediği anlamına gelir. Sorusuz yazılı yokla-
malarda soruyu öğrenci kendisi yazıp yanıtı 
kendisi vereceğinden, ölçülmek istenen kapsamı 
örnekleyemeyecektir. Bu nedenle bu tür yazılı 
yoklamaların kapsam geçerlikleri düşüktür.  

Cevap E 
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38. Merkezi eğilim ölçülerinden olan mod ve med-
yanı bulmak için grafiği tabloya dönüştürmek ge-
rekir. Grafikteki puanlar X, frekanslar f ve top-
lamlı frekanslar tf ile gösterilerek aşağıdaki gibi 
bir tablo oluşturulur.  

X f tf 

30 4 4 

45 6 10 

55 4 14 

60 4 18 

65 8 26 

70 2 28 

80 6 34 

85 2 36 

 Buna göre frekansı en yüksek olan 65 puan 
mod olarak bulunur. Medyan ise 36 veri oldu-
ğundan, veri sayısı çifttir. Bu durumda 36’nın ya-
rısı olan 18 ve onun bir fazlası olan 19’uncu sı-
ralarda bulunan puanlar bulunup toplanıp ikiye 
bölünür. Tabloda tf sütununda 18’inci sırada 60 
puan bulunmaktadır. Diğer yandan 19’uncu sı-
rada ise tf sütununda 19 olmadığı için onun üs-
tündeki ilk yer olan 26’ya karşılık gelen 65 puan 
olur. Bu durumda 60 ve 65 puanlar toplanıp iki-
ye bölünerek 62,5 medyan olarak bulunur.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Testin türü ne olursa olsun teste alınacak mad-
denin ayıt edici olması gerekir. Diğer yandan 
ayırt edici olan bu sorulardan başarı testlerine 
orta güçlükte, seçme testlerine ise zor olan so-
ruların seçilmesi öncelikle tercih edilir. Madde 
güçlüğü; doğru yanıt veren kişi sayısının (anah-
tarlanmış doğru yanıtı işaretleyen), toplam kişi 
sayısına bölümü ile bulunur. Ayırt edicilik ise üst 
gruptaki doğru yanıt verenlerin sayısından alt 
gruptaki doğru yanıt verenlerin sayısından çıka-
rılarak, gruplardan birindeki toplam kişi sayısına 
bölümü ile aşağıdaki gibi bulunur.  

 Madde:1  A B* C D E Toplam 

Üst Grup 8 20 7 7 8 50 

Alt Grup 14 10 4 12 10 50 

Toplam 22 30 11 19 18 100 

1 1x
30 (20 10)

P 0,30 ve r 0,20
100 50

-
= = = =  

Madde:2 A* B C D E Toplam 

Üst Grup 20 8 7 8 7 50 

Alt Grup 6 10 8 12 14 50 

Toplam 26 18 15 20 21 100 

1 2x
26 (20 6)

P 0,26 ve r 0,28
100 50

-
= = = =  

Madde:3 A B C* D E Toplam 

Üst Grup 1 2 42 2 3 50 

Alt Grup 10 12 8 9 11 50 

Toplam 11 14 50 11 14 100 

1 3x
50 (42 8)

P 0,50 ve r 0,68
100 50

-
= = = =  

Madde:4 A B C D E* Toplam 

Üst Grup 12 8 12 8 10 50 

Alt Grup 6 10 8 6 20 50 

Toplam 18 18 20 14 30 100 

1 4x
30 (10 20)

P 0,30 ve r 0,20
100 50

-
= = = =-

Madde:5 A B C D* E Toplam 

Üst Grup 4 4 4 32 6 50 
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Alt Grup 12 10 14 1 13 50 

Toplam 16 14 18 33 19 100 

1 5x
33 (32 1)

P 0,33 ve r 0,62
100 50

-
= = = =  

 Buna göre madde 3 başarı, madde 5 ise seçme 
testi olarak tercih edilmelidir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Madde ayırt edicilik indeksi bir sorunun bilen ve 
bilmeyeni, başka bir ifade ile başarılı ve başarılı 
olanları sorunun ayırıp ayırmadığını gösteren bir 
madde istatistiğidir. Madde ayırt ediciliğinin ne-
gatif (eksi)olması durumunda madde (soru) bi-
lenle bilmeyeni ters yönde ayırt ediyor demektir. 
Bu nedenle ayırt ediciliği negatif olan sorular 
teste kesinlikle alınmaz. Ayırt edicilik indeksleri; 
üst gruptaki doğru yanıt verenlerin sayısından 
alt gruptaki doğru yanıt verenlerin sayısından 
çıkarılarak, gruplardan birindeki toplam kişi sa-
yısına bölümü ile aşağıdaki gibi bulunur.  

Madde:1  A B* C D E Toplam 

Üst Grup 8 20 7 7 8 50 

Alt Grup 14 10 4 12 10 50 

Toplam 22 30 11 19 18 100 

( )
1x

20 10
r 0,20

50

-
= =  

Madde:2 A* B C D E Toplam 

Üst Grup 20 8 7 8 7 50 

Alt Grup 6 10 8 12 14 50 

Toplam 26 18 15 20 21 100 

2x
(20 6)

r 0,28
50

-
= =  

Madde:3 A B C* D E Toplam 

Üst Grup 1 2 42 2 3 50 

Alt Grup 10 12 8 9 11 50 

Toplam 11 14 50 11 14 100 

3x
(42 8)

r 0,68
50

-
= =  

Madde:4 A B C D E* Toplam 

Üst Grup 12 8 12 8 10 50 

Alt Grup 6 10 8 6 20 50 

Toplam 18 18 20 14 30 100 

4x
(10 20)

r 0,20
50

-
= =-  

Madde:5 A B C D* E Toplam 

Üst Grup 4 4 4 32 6 50 

Alt Grup 12 10 14 1 13 50 

Toplam 16 14 18 33 19 100 

5x
(32 1)

r 0,62
50

-
= =  

 Ayırt ediciliği negatif olan 4 numaralı madde 
teste alınmaz.  

Cevap D  
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41. Olgunlaşma, bireyin genetik olarak doğuştan 
getirdiği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden 
meydana gelen biyolojik değişikliklerdir. Kişinin 
kalıtsal olarak sahip olduğu gizil gücü yavaş ya-
vaş ortaya çıkartması ve biyolojik olarak bir işi 
yapabilecek düzeye gelmesidir. Bir başka deyişle 
olgunlaşma; vücuttaki sistemler ve bu sistemlere 
bağlı organların kendilerinden beklenen görevleri 
yerine getirebilecek düzeye ulaşmasıdır.  

 Hazırbulunuşluk, bir şeyi öğrenebilmek için 
gerekli olan ön koşul davranışların kazanılmış 
olması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle bireyin 
yeni bir öğrenme durumunda sahip olduğu özel-
liklerin tümüdür. Bireyin olgunlaşmasının ya-
nında önceki öğrenmelerinin, ilgilerinin, tu-
tumlarının, güdülenmişlik düzeyinin bir sonu-
cudur. Hazır olma organizmanın bir konuyu 
tam olarak öğrenebilmesi için gerekli geliş-
me düzeyine, ön bilgilere ve güdülenme dü-
zeyine erişmesidir. Organizmanın bir davranışı 
yapabilecek gelişim düzeyine gelmesi, ön bilgi-
lere sahip olması ve olumlu tutum (güdülenme) 
sahibi olması hazırbulunuşluk düzeyinin temel 
göstergesidir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

42. Yaşam boyu gelişimci Paul Baltes’e göre evrim-
sel seçilimin sunduğu faydalar yaş ilerledikçe 
azalmaktadır. Dolayısıyla ‘Yaşam uzamı’ ile ‘Ev-
rimsel Seçilimin Faydaları’ arasında negatif ve 
yüksek bir korelasyon bulunmaktadır.  

Cevap A 

 
 
 
 
 
 
 
 
43. Hande Hanım, öğrencilerin müzik alanında 

başarılı olmalarının nedeninin ailelerinin sahip 
olduğu müzik yeteneğinden geldiğini bulmuştur. 
Bu durum genler aracılığıyla aktarılmıştır ve do-
ğuştan gelmektedir. 

Cevap C 

44. Bir duyu organı aracılığı ile elde edilen bir bilgi-
nin daha sonra diğer bir duyu organına aktarıl-
ması “duyular arası aktarım” olarak adlandırılır. 

Cevap B 

 
 
45. Bilinç dışı; bilincin dışında olan ve özel birtakım 

tekniklerle bilince çıkarılabilen yaşantıların bu-
lunduğu yerdir. Freud’a göre insanın kişilik yapısı 
bir buzdağı gibidir. Sadece çok az bir bölümü dı-
şarıdadır ve görülebilmektedir. Ana kısım olan 
buzdağının altındaki kısımdan ise pek haberdar 
değilizdir. İnsan davranışları tümüyle, bilinçli, 
mantıksal düşüncenin ve istencin ürünü değildir. 
Çeşitli nedenlerle bilince çıkması engellenen ve 
bilinç dışında tutulan korku, kaygı ve çatışmalar 
kişiyi yetişkin yaşamda etkilemekte ve bu etkile-
yici fikri birey ayırt edememektedir. 

Cevap C 

 
 
46. Bir kişinin yanlış bir inancının olabileceğini an-

lama ve ayrıca bu yanlış inanca neyin neden 
olabileceğini belirleyebilme yeteneğine “yanlış 
inanç ilkesi” denir. Bireyin bu ilkeye sahip ola-
bilmesi için bir problemi ya da durumu başka bir 
insanın bakış açısıyla görebilmesi gerekir. 

Cevap D 

 
 
 
47. David Elkind ergenlik dönemindeki benmerkezci 

düşünmenin iki farklı görünümü olduğunu kabul 
etmektedir. Bunlardan birincisi ergenin tüm in-
sanların dikkatinin kendisinde olduğunu ve her 
hareketinin hayali seyirci (hipotetik seyirci) kit-
lesi tarafından izlendiğini düşünmesidir. Sahnede 
olma duygusu olarak da tanımlanan bu düşünce 
biçiminde ergen, kendi düşüncesiyle öylesine 
meşguldür ki, başkalarının farklı koşuşturmaları, 
ilgileri ve ihtiyaçları olduğunu ve kendisiyle, ken-
di ölçüsünde ilgilenemeyeceğini kavramakta zor-
lanır. Ergenlik dönemine özgü benmerkezci dü-
şüncenin bir başka görünümü ise kişisel efsane 
(kişisel söylence, kişisel mit) olarak adlandırı-
lan durumdur. Ergen, mantıklı bir dayanağı ol-
maksızın, kendisine bir şey olmayacağını, kendi-
sine zarar gelmeyeceğini, kendisinin önemli ve 
değerli olduğunu düşünür. Çok hızlı araba kul-
lansa da ona bir şey olmayacaktır ya da 
AİDS’ten başkaları ölebilir ama böyle bir şey 
kendisinin başına gelemez.  
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 Kendisini bir film kahramanı, ünlü bir mucit ya da 
ödüllü bir yazar gibi hayal etmektedir. Bu düşün-
cenin bir diğer görünümü yaşadığı her şeyin tek, 
biricik ve kendine özgü olduğuna dair inançtır. 
Bu nedenle şimdiye kadar hiç kimsenin bu kadar 
derin duygular yaşamamış olduğunu kabul eder-
ler. 

Cevap C 

 
 
 
48. Bilişsel gelişimde ilk aşama eylemsel dönem-

dir. Çocuk, bu dönemde çevreyi eylemlerle 
anlar; çevresindeki nesnelerle ilgili yaşantıyı 
onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket 
ettirerek kazanır. Onlar için nesneler; bazı ey-
lemler, yaptıkları şeylerdir. Örneğin; kaşık, 
yemek yediği; bisiklet, bindiği birer nesnedir. 
Bu dönemde çocuğa bisiklete binmeyi öğretir-
ken, ne sözel sembol ne de imge kullanabilir-
siniz. Çocuklar en kolay psikomotor eylemler-
le öğrenebilirler. Çocukların yaparak öğren-
mesi söz konusudur. Sözcükleri de onlara iliş-
kin eylemlerle öğrenirler. 

Cevap A 

 
 
 
49. Bebeğin bakımı, ihtiyaçlarının anne ya da onun 

yerine geçen yetişkin tarafından karşılanma bi-
çimi, bebekteki güven ya da güvensizlik duygu-
sunun temellerini oluşturmaktadır. Sevgi - şefkat 
gösterilen, ağladığı zaman fiziksel ihtiyaçları 
karşılanan, dolayısıyla ihtiyaç hissettiğinde an-
nesini yanında gören bir bebekte temel güven 
duyguları oluşur. Bu dönemde annesine bağımlı 
olan bebeğin gerek fiziksel gerekse psikolojik ih-
tiyaçlarının yeterince karşılanmaması ya da ge-
ciktirilmesi durumunda ise bebek kendisini gü-
vende hissetmez ve başkalarına yönelik ilk gü-
vensizlik duygularını yaşamaya başlar. 

Cevap A 

 
 
50. Girişimciliğe karşı suçluluk döneminde çocuğun 

en belirgin özelliklerinden birisi oldukça meraklı 
olmasıdır. Çevresindeki nesneleri ve kendi ye-
terliklerini keşfetme çabasına girer. Çevresinde 
olup bitenlere olan merakını gidermek için yetiş-
kinlere "bitmez tükenmez" sorular sorar. Bu dö-
nemde çocuk karşı cinsle olan farklılığını keş-
fetmesiyle birlikte yetişkinlere cinsel içerikli ve 
cinsiyet farklılıklarına ilişkin sorular da yöneltir. 

Çocuğun "yaşamı keşfetmeye" yönelik girişimci 
davranışlarının yetişkinler tarafından azarlan-
ması, ayıplanması, yasaklanması ya da ceza-
landırılması; onun yetişkinlerin "yanlış" gördüğü 
bu davranışları için suçluluk yaşamasına, kendi-
ni suçlu hissetmesine neden olacaktır. 

 Ters (olumsuz) kimlik; kimlik karmaşası yoğun 
olan ergen bu rahatsızlık duygusundan kurtul-
mak için, toplumsal beklentilerin tam karşıtı olan 
rolleri ve idealleri benimser. 

Cevap C 

 
 
 
 
 
51. İtaat ve ceza evresinde; çocuklar güçlü otori-

tenin koyduğu kurallara sorgulamadan uyması 
gerektiğine inanır. Kural ve otoriteye körü kö-
rüne bağlılık doğru olarak kabul edilir. Çocuk-
lar otoriteye uyarak ceza almaktan kaçınırlar. 
Bu dönemdeki çocuklar yakalanma ve ceza-
landırılma ihtimaline önem verirler. 

Cevap A 

 
 
 
 
52. Hümanist psikoloji akımı psikanalitik ve dav-

ranışçı yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkmış-
tır. Hümanistik görüş, psikanalitik ve davra-
nışçı kuramların determinist yaklaşımları ve 
insan doğasına ilişkin olumsuz ve müdahaleci 
bakış açılarının bireyin potansiyellerini sınır-
layıcı olarak ele almaktadır. Bu akıma göre bi-
rey, bağımsız, amaca yönelik, eşsiz ve de-
ğişme ve gelişme gücüne ve kapasitesine sa-
hiptir. 

Cevap E 

 

 

53. Bireyin yeni edindiği bilgiye ihtiyaç duymasına 
karşın, yerine eski bilgisini kullanması "ileriye 
ket vurma" olarak açıklanır. Yani eski bilgisi, ye-
ni bilgisini engellemektedir. 

 Evleneli birkaç ay olmuş bir bayanın artık yeni 
soyadına ihtiyacı vardır. Ancak bankacılık işlem-
lerinde kızlık soyadını kullanması, yeni bilgiye 
ihtiyaç duymasına karşın eski bilgisini kullandı-
ğını yani ileriye ket vurduğunu göstermektedir. 

Cevap D 
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54. Skinner'a göre cezaya alternatif yollardan en 
etkilisi sönmeye tabi tutma yani görmezden 
gelmedir. Ancak bu yöntem, istenmeyen her 
davranış için uygun değildir. İstenmeyen davra-
nış, ilgi - dikkat çekmek için yapılıyorsa kullanıl-
malıdır. Öğretmenin, öğrencisinin istenmeyen 
davranışlarına aldırış etmeyi bırakması, gör-
mezden geldiğini göstermektedir. 

 Öğretmenin yapmış olduğu "Anladım ki, eskiden 
ben üstüne gittikçe bu davranışın devam etme-
sine yol açıyormuşum." açıklamasından hare-
ketle, aslında farkında olmadan bu davranışları 
pekiştirdiği görülmektedir. Davranışın görmez-
den gelinmesi ile sönme süreci başlamıştır. İs-
tenmeyen davranış önce artmış, sonra azalarak 
ortadan kalkmıştır. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Bir davranışın "öğrenilmiş" olarak kabul edile-
bilmesi için, 

 - Yaşantı yoluyla oluşması yani doğuştan 
gelmemesi 

 - Kalıcı ya da izli (görece sürekli) olması yani 
geçici olmaması 

 - Davranışta bir değişikliğin olması 

 gerekmektedir. 

 İstendik yönlü davranışlar öğrenme yoluyla 
kazanıldığı gibi istenmedik davranışlar da öğ-
renme yoluyla kazanılabilir. Örneğin okula baş-
layan bir çocuk alfabeyi öğrenebileceği gibi te-
neffüs aralarında arkadaşlarından küfür etmeyi 
de öğrenebilmektedir. Bu nedenle öğrenilmiş 
davranışın "istendik yönlü olma" gibi genel bir 
özelliği söz konusu değildir. 

Cevap A  

56. Pekiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken 
önemli bir unsur da zamanlamadır. Kural olarak 
pekiştirmenin, istenen davranışın hemen ardın-
dan yapılması gerekmektedir. (C) seçeneğinde 
açıklanan durumda, Ayşe Hanım oğluna sevdiği 
şekerlemeleri ödevini bitirir bitirmez değil, öde-
vini bitirdikten sonra bilgisayarla oynarken ver-
miştir. Bu durumda doğal olarak pekişen davra-
nış, çocuğun bilgisayarla oynaması olmuştur. 

 Not: B seçeneğinde zamanlamaya uygun dav-
ranılmış olmasına karşın "etki yayılması" mey-
dana geldiği için istenmeyen davranış da pe-
kişmiştir. Oluşan durumun zamanlama ile bir il-
gisi yoktur. 

Cevap C 

 

 

 

57. Bir uyarıcı koşullu hale geldikten sonra, bu uya-
rıcının nötr bir uyarıcıyla bitişiklik bağı ile eşleş-
mesi, "üst düzey koşullanma" sürecini açıkla-
maktadır. 

Sınav esnasında depremi yaşayan ve göçük al-
tında kalan bir kişi, bu yaşantısını sınav ile ilişki-
lendirmiş ve sınav, korku tepkisine yol açan ko-
şullu uyarıcı haline gelmiştir. 

Daha sonra, başlangıçta nötr bir uyarıcı olan sı-
nav salonu ile koşullu bir uyarıcı olan sınav eş-
leşerek, sınav salonunun da koşullu uyarıcı ha-
line gelmesine yol açarak "üst düzey koşullan-
ma" meydana getirmiştir. 

Cevap D 

 

 

 

58. Gözlem yoluyla öğrenme sürecinde "dikkat, 
hatırda tutma, uygulama ve güdülenme" olmak 
üzere dört basamak bulunmaktadır.  

 "Bilişsel olarak öğrenilenler" ifadesi ile dikkat 
edilen bilginin semboller haline dönüştürüldüğü 
yani hatırda tutulduğu anlatılmaktadır. Ancak bu 
durum, sembolleştirilmiş bilginin uygulanması 
yani davranışa dönüştürülmesi için yeterli değil-
dir. Çünkü bireyin fiziksel ve psikomotor özellik-
leri yeterli değilse uygulama ortaya çıkmaz. Ör-
neğin küçük bir çocuk, annesinin kek yaparken 
sırasıyla neleri karıştırdığını aklında tutabilir an-
cak henüz yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadığı 
için keke annesinin verdiği şekli veremeyebilir. 
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 Bireyin bir davranışı başarabileceğine ilişkin 
öznel algısına "öz yeterlik" denir. Sembolleşti-
rilmiş bir bilginin uygulanabilmesi için bireyin bu 
davranışı yapabileceğine inanması da gerekir. 
Çünkü bazı bireyler yeterli fiziksel ve psikomotor 
yeterliğe sahip oldukları halde, yapamayacakla-
rını düşündükleri için uygulamayı ortaya koya-
mazlar. 

 Tüm bu açıklamalardan hareketle bir davranışın 
sembolleştirilmiş yani hatırda tutulmuş olması-
nın, performans için yeterli olmadığı sonucuna 
rahatlıkla ulaşılabilir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Organizmanın yapmış olduğu bir davranışın 
ardından "Bu da pekişir" umuduyla benzer yeni 
bir davranış daha gerçekleştirmesine "tepki ge-
nellemesi" denir. 

 Zor bir problemi çözünce öğretmeninden övgü-
ler işiten öğrencinin, diğer soruları da çözebile-
ceğini göstermeye çalışması tepki genellemesi 
için uygun bir örnektir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Organizmanın gerçekleştirmiş olduğu bir davra-
nışın ardından istenmeyen bir sonuçla karşılaş-
masına "ceza" denir. Cezalandırılan davranışlar 
bastırılır yani tekrarlanmaz. 

 İp yumaklarıyla oynarken eline iğne batan çocu-
ğun ip yumaklarından uzak durması cezanın 
sonucudur. Çünkü çocuk yaptığı davranışın ar-
dından istenmeyen bir sonuçla karşılaşmıştır. 

Cevap A 

61. Bir kişinin sadece daha önce duyduğu ya da 
gördüğü için, bu bilgiyle ikinci karşılaşmasında 
bilgiyi doğru olarak kabul etmesi, "propaganda 
etkisi" olarak açıklanır. 

 Murat'ın, Ali'nin açıklamasını doğru olarak kabul 
etmesi, daha önce böylesi bir açıklamayı duy-
masından yani propaganda etkisinden kaynak-
lanmaktadır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Hull'ün sistematik davranış kuramına göre öğre-
nilmiş bir tepkinin meydana gelebilmesi için mut-
laka dürtüye ihtiyaç duyulur. Dürtü alışkanlık gü-
cünü harekete geçirerek davranışı meydana ge-
tirir. Bir dürtünün alışkanlık gücünü harekete ge-
çirme derecesine "reaksiyon gücü" denir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

63. Şekil - zemin algısı, bireyin psikolojik durumun-
da da etkilenmektedir. 

 

 Örneğin, yukarıdaki resme bakan genç bayanla-
rın çoğu resimdeki genç bayanı, yaşlı bayanlar 
ise genellikle yaşlı bayanı görmektedir.  Bu du-
rumda şekil - zemin algısının tamamen çevresel 
koşullara göre şekilleneceği söylenemez. 

Cevap C 
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64. Gestalt kuramda yer alan algı yasalarından biri 
olan "basitlik", iyi organize olmuş - anlamlı şekil-
lerin basit olduğunu ve basit şekillerin öncelikle 
algılanma eğilimini açıklamaktadır. 

 Öğretmenin ders boyunca anlatmak istediklerini 
kısa - öz cümlelerle sunması, cümlenin organize 
olma yeteneğini artırır, anlamayı kolaylaştırır. 
Buna karşın uzun, laf kalabalığı içeren, birden 
çok bilgiyi barındıran cümlelerin anlaşılabilirliği 
düşük olmaktadır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Bireyin gerçekleştirdiği birkaç başarısız davranı-
şın ardından "Ne yaparsam yapayım başarama-
yacağım." şeklinde bir düşünceye bürünmesi 
"öğrenilmiş çaresizlik" olarak açıklanmaktadır. 

 "Aklıma gelen başıma geldi." durumu ise "ken-
dini gerçekleştiren kehanet" olarak açıklanır. Bu 
unsur, "Bir kişi neyin olmasını bekliyorsa, onun 
olma ihtimali daha yüksektir." şeklinde yorum-
lanmaktadır. Çünkü düşüncelerimiz davranışla-
rımıza yön vermektedir. Haliyle kişi neyin olma-
sını bekliyorsa, düşünceleriyle davranışlarına bu 
şekilde yön vermekte ve düşündüğü şeyin olma 
ihtimalini artırmaktadır. 

 Nermin'in ikinci nişanlılığında önceki deneyimi-
nin etkisiyle zihnini kemiren düşünceleri sorunla-
ra yol açmış ve beklediği kötü şeyin gerçekleş-
mesine aracılık etmiştir. Kısacası, Nermin'in ak-
lına gelen başına gelmiş yani kendini gerçekleş-
tiren kehanet oluşmuştur. 

Cevap D 

66. Açıklayıcı Bilgi: Bir şeyin ne olduğunu bilmek, 
açıklayıcı bilgi ile ilgilidir. Okulda edindiğimiz te-
orik bilgilerin çoğu bu kapsamda ele alınabilir. 
Erikson’un belirttiği “Girişimciliğe Karşı Suçluluk” 
dönemindeki çocuğun bitmek tükenmek bilme-
yen “Bu ne?” soruları, açıklayıcı bilgi kazanımı-
na dönüktür (Tanık, 2011). 

 Uzun süreli bellek, ifade edilebilir ve ifade edi-
lemeyen olmak üzere iki bellek bölümünden 
oluşmaktadır. İfade edilebilir bellekte anlamsal 
ve anısal; ifade edilemeyen bellekte ise işlemsel 
alanlar bulunmaktadır. Hangi bellek bölümlerin-
de, hangi türden bilgilerin bulunduğu, aşağıdaki 
tabloyla daha iyi anlaşılabilir (Tanık, 2012): 

 

İfade Edilebilir Bellek 
İfade Edileme-

yen Bellek 

Anlamsal 

(Semantik/ 

Olgusal) 

Anısal 

(Episodik/Olaysal

/Öz yaşamsal) 

İşlemsel 

(Procedural) 

- Gerçekler, 

kelimeler, 

kavramlar, 

tanımlar, 

gramer kural-

ları 

- Okulda öğ-

rendiğimiz 

bilgilerin çoğu

- Öznel, geçmiş 

yaşantılarımız, 

kişisel tecrübe-

lerimiz, belli 

olaylar 

- Öznel geçmişi-

mize dair olayla-

rın çoğu 

- Motor beceriler 

ile klasik koşul-

lanma yoluyla 

öğrenilen duy-

gular 

- Bir işlemin 

nasıl yapılaca-

ğı, işlem sırası 

Tablo: Tanık (2011)

 "Aşağıdakilerden hangisi koşulsuz tepki içer-
mektedir?" şeklindeki bir soruya cevap veren 
öğrencinin açıklayıcı bilgiye ihtiyacı bulunmak-
tadır. Böylesi bir bilgi anlamsal bellek bölü-
münde bulunabilir. 

Cevap B 

 

 

 

67. Duyusal kayıt bellek, bilinçsizce yani denetimi-
miz dışında çalışmaktadır. Başka bir deyişle, 
hangi bilginin buraya ulaşıp ulaşmayacağına biz 
karar veremeyiz. Duyusal kayıt bellek bir nevi 
"Ne bulduysan al." programına sahiptir. 

 Yürütücü kontrol süreci, bilginin çevreden duyu 
organları yoluyla alınmasını sağlayan duyusal 
bellek süreci dışındaki tüm süreci kontrol etmek-
tedir. 

Cevap A 
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68. Bir problemle karşılaşan kişinin, uyarıcıları ince-
leme - karşılaştırma - ilişki kurma sürecinin ar-
dından doğrudan sonuca ulaşması "kavrama yo-
luyla öğrenme" olarak açıklanmaktadır. 

 Elektrik ustası vaviyen anahtarın yapısını ince-
lemiş, bunu geçmiş tecrübeleriyle ilişkilendirmiş 
ve doğrudan sonuca ulaşmış yani kavrama yo-
luyla öğrenme gerçekleştirmiştir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

69. İşitme engelli çocukların büyük çoğunluğunda, 
işitsel bilgilerin bir kısmını alabilen bir işitme ka-
lıntısı bulunmaktadır. İşitme kalıntısı terimi, işit-
me duyusunda sesleri analiz edip işitme siniri 
yoluyla beyindeki işitme merkezine gönderen 
hasar görmüş fakat canlı kalmış bir alan için kul-
lanılmaktadır. İşitme engellilerin kaynaştırma-
sında işitme kalıntısından yararlanılmalıdır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

70. En az kısıtlayıcı ortam; özel gereksinimli öğren-
cinin normal akranlarıyla, eğitim gereksinimleri-
nin en üst düzey karşılanacağı eğitim ortamıdır. 
Buna göre seçeneklerde verilen eğitim ortamla-
rının içinde en az kısıtlayıcı ortam normal okul 
bünyesinde normal sınıf yani kaynaştırma eğiti-
midir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

71. Bireyin test yoluyla ölçülebilen karakter yapısı, 
“özellik” kavramıyla açıklanır. Başarılı bir iş per-
formansı için gerekli karakter yapısı, “faktör” 
kavramıyla açıklanır. 

Cevap A 

72. Kaynaştırma eğitiminde çocuğu normal hale 
getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kul-
lanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Sosyometri, sınıftaki öğrencilerin birbirlerini nasıl 
gördüklerini, hangi özelliklerle tanıdıklarını öğ-
renmek amacıyla kullanılamaz. Bu amaçla kul-
lanılabilecek teknik, “Kimdir bu?” tekniğidir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

74. Bireyler yetenek, ilgi, değer, tutum, gelişim özel-
likleri, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik 
yönleri bakımından birbirinden farklılık gösterir-
ler. Rehberlik hizmetleri yürütülürken bu özellik-
ler göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim prog-
ramları ve ortamı bu özellikler dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

75. Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin yaklaşık 
%85’ini hafif derece zihinsel yetersizlik gösteren 
bireyler, yaklaşık %10’unu orta derecede zihin-
sel yetersizlik gösteren bireyler, yaklaşık %3-
%4’ünü ağır derecede zihinsel yetersizliği olan 
bireyler ve yaklaşık %1-%2’sini ise çok ileri de-
recede zihinsel yetersizliği olan bireyler oluştur-
maktadır. 

Cevap E 
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76. Üstün ya da özel yeteneklileri belirlemek için, 
yetenek testleri kullanılır. Ancak bu tekniği öğ-
retmenler kullanamaz. Uzmanlık gerektirir.  

 Olumlu-olumsuz olan tipik ve anlamlı öğrenci 
davranışlarını kaydetmek için, vaka kaydı tekniği 
kullanılır. Vaka incelemesi tekniği, sorunu olan 
kişinin sorunun derinlemesine incelenmesi tek-
niğidir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Soruda Holland’ın tipoloji kuramının görüşleri 
açıklanmaktadır. Holland’a göre bir kimsenin 
davranışı onun kişiliği ile çevrenin özelliklerinin 
etkileşimi ile belirlenir. O halde bir kimsenin kişi-
lik özelliğinin ve çevresinin örüntüsünü bilirsek 
onun nasıl davranacağını, örneğin hangi 
mesleği seçeceğini, tahmin edebiliriz. Meslek 
tercihleri kişiliğin yansımasıdır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Bireyin gelecekte mutlu olması ve çalışma haya-
tında verimli olabilmesi, özeliklerine göre bir üst 
öğrenime ya da mesleğe yönlendirilmesi ile 
mümkündür.  Bireyin yöneltilmesinde aynı za-
manda toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücü ih-
tiyacı da dikkate alınmalıdır. Yöneltici rehberlik, 
böyle bir yönlendirmeyi amaçlar.  

Cevap E 

79. Okula yeni gelen öğrencilerin okula ve çevresine 
uyumunu destekleme çalışmaları, oryantasyon 
(duruma alıştırma) hizmeti kapsamındadır. Bu 
çalışma uyum sağlama fonksiyonunu yerine ge-
tirir. Problem alanı olarak eğitsel rehberliktir. 
Eğitsel rehberlik akademik yaşamda uyum ve 
başarının artırılması için yürütülen çalışmaları 
içermektedir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Yeteneklerinin üzerinde başarı sergileyen öğ-
rencilerin aileleri ile görüşmek, müşavirlik hizme-
ti kapsamına girer. Müşavirlikte rehberliğin ilke 
ve anlayışları doğrultusunda ortak bir anlayış ile 
öğrencinin başarısını arttırma noktasında, öğ-
rencinin eğitiminden ve gelişiminden sorumlu ki-
şilerle iş birliği yapma söz konusudur. Aile ilişki-
leri hizmeti ise, ailelerin okulu/sınıfı tanımaları, 
bilgilenmeleri, kendi rolleri ve neler yapabilecek-
leri konusunda fikir sahibi olmaları için yürütülen 
çalışmaları içerir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


