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1. Çağdaş eğitim anlayışı içerisinde; iş birliği, birlik-
te hareket etme ve bildiklerini arkadaşlarıyla 
paylaşma esası vardır. İş birliği içinde hareket 
eden öğrenciler yalnızca bireysel olarak yapa-
cakları işlerin sorumluluklarını almazlar, arka-
daşlarına yardımcı olup karşılaşılan problemin 
üstesinden dayanışmayla gelirler. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verilen açıklamada program değerlendirmenin 
gerekliliği vurgulanmıştır. E seçeneğinin dışında 
kalan bütün seçenekler program değerlendir-
menin gerekliliği ve sağlayacağı yarardan söz 
ederken E seçeneğinde, seçilen değerlendirme 
modelinin özgünlüğü vurgulanmaktadır. Fakat 
program değerlendirilirken seçilen değerlendir-
me modelinin özgünlüğüne bakılmaz çünkü 
önemli olan özgünlük değil programdaki olumlu 
ve olumsuz yönlerin tespitidir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

3. İçerik seçimi yapılırken öncelikle hedefler rehber 
alınır ve hedefe bağlı olacak konular belirlenir. 
Seçilen içeriğin bilimsel geçerliği olan konular-
dan oluşması gerekir çünkü kişiden kişiye deği-
şen ya da safsata denilebilecek konular öğrenci-
lere öğretilemez. İçeriğin öğrenci açısından öğ-
renilebilecek, öğretmen açısından da öğretilebi-
lecek şekilde olması gerekmektedir. Fakat konu-
lar ortalama öğrenci seviyesine göre ve öğret-
menin becerisine uygun seçilemez çünkü öğ-
retmen bütün konuları verebilecek yeterlilikte 
olmalıdır. 

Cevap B 

4. İhtiyaçlar belirlenirken bireyden, toplumdan, 
konu alanından ve doğadan beklentiler alınır. 
Alınan beklentilerin programda hedef olarak yer 
alması için belirlenen dört süzgeçten (eğitim 
ekonomisi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi 
ve eğitim felsefesi) geçmesi gerekmektedir. So-
ruda verilen örnek durumda öğrenci, öğrenme 
psikolojisi açısından hedefi gerçekleştirecek dü-
zeyde değildir. O dönem çocuğunun somut iş-
lemler döneminde olacağı göz önünde tutulma-
mıştır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tuğba Öğretmen’in süreçte yaptığı deney, açık-
lık ilkesine yöneliktir. Eğer öğrettiği kavram so-
yut bir kavram olsaydı ve somutlaştırarak öğ-
rencilerinin anlamasına yönelik etkinlik planla-
saydı somuttan soyuta ilkesi olurdu.  

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Soru incelendiğinde sorunun sonunda “öğrenci-
lerinin aktif katılımını sağlayarak deney yapmış-
tır.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadelerden hem 
öğrencilerin hem de öğretmenin aktif olduğu bir 
ortamın oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu özellikleri 
sağlayan seçenek, gösterip yaptırmadır. Göste-
rip yaptırma, psikomotor davranışların öğreti-
minde kullanır.  

Cevap B 
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7. Serap’ın olayların içinde yer almak yerine olay-
ları sezgileri yoluyla anlamlandırmaya çalışması 
yansıtıcı gözlem, bu süreçte duygularından çok 
mantık ve kavramlarını kullanarak gerektiğinde 
bilimsel yaklaşımı temele alması ise soyut kav-
ramsallaştırmaya ait bir özeliktir. Her iki özelliğe 
de sahip olan bireylerde özümseyen öğrenme 
stili ortaya çıkmaktadır.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Alan uzmanlarının belirlenen bir konuyu bir 
başkan eşliğinde farklı bakış açılarıyla tartışma-
sını sağlayan teknik, paneldir. Panelin sonunda 
eğer zaman kalırsa dinleyiciler uzmanlara soru-
larını yöneltebilirler. Panel ile açık oturumun en 
önemli farkı açık oturumda başkandan izin alın-
madan asla konuşulmaz. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Üst düzey akademik bir metnin bir danışman 
eşliğinde anlamlandırılarak tartışılmasının sağ-
landığı teknik, Sokrat semineridir. Bu sorunun 
en büyük çeldiricisi kavramsal değişim metinle-
ridir. Ancak kavramsal değişim metinleri akade-
mik olarak yanlış bilinen bir bilginin düzeltilme-
sinde kullanılır.  

Cevap D 

10. Soru incelendiğinde basamakları verilen teknik, 
çalıştay (workshop- düşünme atölyesi) dır. Bu 
teknikte izlenecek basamaklar; 

1. Çalışmanın amacı belirlenir. 

2. Katılımcıların kimler olacağı belirlenir. 

3. Katılımcı gereksinimleri belirlenir. 

4. Çalışmayı yönetecek kişiler belirlenir (koor-
dinatör). 

5. Maddi kaynaklar bulunur. 

6. Yer ve zamana karar verilir. 

7. Koordinatör oluşturduğu bir çalışma grubu ile 
her bir oturumun hedeflerini, işleyişini, kap-
samını belirleyerek çalışmayı başlatır. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Erdem Bey’in öğrencilerine, “Teknolojiyi kullan-
ma becerileri nasıl geliştirilir?” sorusunu yönelt-
mesi, öğrencilerinin ister grup içinde isterlerse 
bireysel olarak çalışabileceklerini, süreçte bilim-
sel süreç basamaklarını kullanarak çalışmaları-
nı, veri toplamalarını, verilerini analiz ederek yo-
rumlamalarını, sonuç ve genellemelere ulaştık-
tan sonra elde ettikleri ürünleri raporlaştırarak 
sunmalarını belirtmesi süreçte proje tabanlı öğ-
renme yaklaşımının kullanıldığının göstergesidir. 
Projenin probleme dayalı öğrenmeden en temel 
farkı disiplinler arası yaklaşım ele alınarak süre-
cin sonunda elde edilen ürünün sunulmasıdır. 

Cevap C 
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12. Soru analiz edildiğinde Oya Hanım’ın süreçte 
Ausubell’in geliştirmiş olduğu anlamlı öğrenme 
kuramına bağlı olarak dersini işlediği görülmek-
tedir. Bu modelde;  

 1. Organize edici bilgiler kullanılmalıdır. 

 • Derste kullanılacak önemli kavramların ta-
nımları verilmelidir. 

 • Derste geçen genellemeler ve ilkeler önce-
den verilmelidir (tümdengelim). 

 • İşlenecek konunun ana hatları verilmeli ve 
öğrencilerin görebileceği bir yere yazılmalı-
dır. 

 2. Anlatımda bol ve değişik örnekler kullanılma-
lıdır. 

 3. Anlatılanlar resim, şema, grafik gibi belirgin-
leştirici araçlarla desteklenmelidir. 

 4. Anlatılan konuda geçen kavram ve ilkeler 
arasında benzerlikler ve farklılıklar üzerinde 
önemle ve zaman vererek durulmalıdır. 
Olumlu pekiştirme ile olumsuz pekiştirme 
birbiriyle fonksiyon yönünden benzer fakat 
uygulanış biçimleri farklı iki kavramdır. Bun-
ların benzer ve farklı yönleri açık seçik orta-
ya konmadan anlamlı olarak kazandırılması 
çok güçtür. 

 5. Öğrenciye kazandırılacak bilgiler anlamlı 
şekilde organize edilmiş bir bütünlük gös-
termelidir. 

 6. Ezberleme teşvik edilmemeli, öğrenciler 
ezberleme için cesaretlendirilmemelidir. Öğ-
rencilerin ders kitabındaki bilgiyi kitabın ifa-
desiyle tekrar etmeleri yerine kendi kelimele-
riyle söylemeleri sağlanmalıdır. 

 7. Anlamlı öğrenme sırasında öğrenciler konu 
ile ilgili kendi görüşlerini rahatça söyleme, 
takıldıkları noktaları çekinmeden sorma ve 
tartışma olanaklarına sahip olmalıdırlar.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

13. Aysun Hanım, süreçte karşılıklı sorgulama tek-
niğini kullanmıştır. Bu teknikte amaç bireylere ya 
da gruplara not vermek değil bireylerin grup 
içinde konuyu derinlemesine sorgulayarak öğ-
renmesinin sağlanmasıdır.  

Cevap B 

14. I. Ders tümevarım ile yapılandırılır. → Buluş 
stratejisi 

II. Öğrenciler yarı aktiftir. → Sunuş stratejisi 

III. Temel ilke ve kavramalara öğrenciler ulaşır. 
→ Buluş stratejisi 

IV. Bloom taksonomisine göre kavrama basa-
mağına uygun etkinlikler düzenlenmelidir. → 
Buluş stratejisi 

V. Bilimsel süreç basamakları kullanılır. → 
Araştırma-inceleme stratejisi 

Cevap B  

 

 

 

 

 

 

15. Banu Hanım, süreçte öğrenci takımları başarı 
grupları tekniğini kullanmıştır. Bu teknikte; 

 • Heterojen gruplar oluşturulur. 

 • Öğrenciler kendi takımlarında öğrenmeleri 
gereken konuyu çalıştıktan sonra sınav olur-
lar. 

 • Öğrencilere puanlar verilir ve bu puanlar 
dahilinde öğrenciler başarı sıralamasına ko-
yulurlar. 

 • Başarı sıralamasına göre takımlara puanlar 
verilir. 

 • Takımın başarısı için tek yol tüm takım üye-
lerinin konuyu derinlemesine öğrenmesidir.  

Cevap A 

 

 

 

 

 

16. Büşra Öğretmen’in masalı anlattıktan sonra 
sınıfın ortasına bir çember çizerek öğrencilerine 
çemberin etrafına oturmalarını söylemesi, ar-
dından öğrencilerine  “Siz Pamuk Prenses’in ye-
rinde olsaydınız, ne yapardınız?” sorusunu yön-
leterek yanıtlamalarını istemesi süreçte konuş-
ma halkası tekniğini kullandığının göstergesidir. 
Konuşma halkasında gelişmesi beklenen en te-
mele beceri empatidir.  

Cevap B 
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17. Gagne’nin öğretim durumları modelinin uygula-
ma basamakları: 

1. Dikkati çekme 

2. Öğrenciyi hedeften haberdar etme 

3. Ön koşul öğrenmelerin hatırlanmasını sağ-
lama 

4. Uyarıcı materyaller sunma 

5. Öğrenciye rehberlik etme 

6. Performansı ortaya çıkarma 

7. Dönüt sağlama 

8. Performansı değerlendirme 

9. Hatırlama ve transferi güçlendirme  

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Burcu Hanım’ın süreçte kullandığı teknik, zıt 
paneldir. Bu teknikte işlenmiş konularda anla-
şılmayan yerleri açığa kavuşturmak için öğrenci-
lerin iki gruba ayrılarak konuyla ilgili sorular ve 
cevaplar hazırlamasını sırayla bu soruları birbir-
lerine sormalarını sağlaması gerekmektedir.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Öğrenme stratejileri; dikkat stratejileri, yürütücü 
biliş stratejileri, anlamlandırmayı artırıcı strateji-
ler, duyuşsal stratejiler ve tekrar stratejileridir. 
Verilen özellikler incelendiğinde tekrar stratejile-
rine ait olduğu görülmektedir.  

Cevap E 

20. Soru analiz edildiğinde soruda verilen özellikler 
mikro öğretim tekniğine aittir. Mikro öğretim ge-
nelde kısa bir sürede 4-5 kişilik küçük gruplara 
uygulanır. Öğrencinin performansı öncelikle vi-
deo kameraya kaydedilmektedir. Mikro öğretim 
öğrenci tarafından yapılan (kısa süreli olarak) bir 
davranışın gözlenmesi, gözlemin kayıt edilip öğ-
renciye hatalarının belirtilmesi ve davranışın bel-
li bir yeterlik düzeyine gelene kadar öğrenciye 
tekrar ettirilmesi ve her tekrarda hataların belirti-
lip düzeltilmesi yoluyla öğrencilerin davranışı 
belli bir yeterlik düzeyinde kazanmasını amaçla-
yan bir öğretim tekniğidir. Bir öğrencinin istenen 
davranışı sergilemesi sırasında videodan tüm 
öğrenciler ve öğretmen, öğrencinin performan-
sını izlemektedir. Mikro öğretim tekniği, öğrenci-
nin kendi performansını izleyip eksikliklerini 
kendisinin görüp değerlendirme olanağını da 
sunar. Buradan sağlanan dönütlerden faydala-
narak aynı beceri başka bir öğrenci tarafından 
tekrar edilir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

21. Verilen açıklamanın tamamı yuvarlak masa sınıf 
oturma düzeninin özellikleri arasında yer almak-
tadır. Bu sınıf oturma düzeninin en önemli özel-
liği öğretmenle öğrenciler arasında iletişimin 
yüksek olmasıdır. Çünkü öğretmen öğrencilerle 
birlikte yuvarlak masanın etrafında toplanır ve 
böylelikle kimse kimseden farklı bir konuma sa-
hip olmadan eşit koşullar altında sınıfta varlığını 
ortaya koyar. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

22. Sınıf yönetiminin en önemli ögesi öğretmendir. 
Sınıf içerisinde dengeleyici, belirleyici ve model 
alınan bir konuma sahiptir. Eğer bir öğretmen 
öğrencilerinden bir şeyler yapmalarını istiyorsa 
öncelikle o davranışa kendi yaşamında yer ver-
melidir. Yani öğretmen öğrencileri için örnek 
(model) olmalıdır. 

Cevap A 
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23. Kurallar belirlenirken öncelikle dikkat edilmesi 
gerekilen husus öğrencilerle birlikte kuralların 
belirlenmesidir. Belirlenen kuralların uygulanıl-
masında bir istikrara sahip olunmalı, öğretmen 
model olmak için kurallara uygun davranışlarda 
bulunmayı bir görev olarak bilmelidir. Fakat ku-
rallar öğrenciden öğrenciye göre farklılık göste-
recek yapıda olamaz. Çünkü öğretmen kuralları 
uygularken tutarlı davranmalıdır.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

24. Sınıf yönetimi sırasında öğretmenin önemle 
üzerinde durması gerektiği hususların başında 
etkili iletişim becerileri gelmektedir. Fakat ileti-
şim her zaman istenilen düzeyde gerçekleşe-
memektedir. Bunun nedenlerini sorunun A, B, D 
ve E seçeneklerinde görebiliyoruz. Fakat öğren-
cilere ismiyle hitap etmek iletişim engelleri ara-
sında yer almaz. Öğrencilere ad (lakap) takmak 
olumsuz faktörler arasında yer alır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

25. Karatahtanın kullanımında dikkat edilmesi gere-
ken bir takım hususlar vardır. Bunlar; herkesçe 
görülecek büyüklükte ve herkesçe okunacak 
güzellikte yazılar yazılmalıdır. Bunun yanında 
konuyla ilgili olan yazılar tahta kalabilir ama öğ-
rencilerin karıştırmamaları için anlık olarak yazı-
lan yazılar silinmeli, öğretmen sınıf yönetiminde 
sorun yaşamamak için sırtını sınıfa dönmemeli-
dir.  Tahtayı silerken dikkat edilmesi gerekilen 
nokta ise; tebeşirin çok toz çıkarmaması için 
tahta yukardan aşağıya ya da aşağıdan yukarı-
ya doğru silinmelidir. Tahtanın soldan ya da 
sağdan silinmesi halinde daha fazla toz çıkacağı 
için öğrenciler rahatsız olacaktır. 

Cevap C 

26. Dale’nin yaşantı konisine göre en fazla duyu 
organımızın katıldığı eğitim etkinlikleri en kalıcı 
ve en etkili eğitim etkinlikleri olacaktır. Verilen 
seçeneklerden “Doğrudan doğruya edinilen 
maksatlı yaşantılar” dan kazanılan yaşantıların 
en üst düzey öğrenmeyi gerçekleştireceği söy-
lenebilir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Öğretim ortamında kullanılan araçlar; görsel 
araçlar, işitsel araçlar, görsel-işitsel araçlar ve 
teknoloji destekli araçlar olarak ayrılmaktadır. 
Sorunun seçeneklerinde verilen araçlardan; ka-
ra tahta, levhalar, şimşek kartlar ve pazen tahta 
görsel araçlar arasında yer alırken, pikap ve 
plaklar ise görsel-işitsel araçlar arasında yer al-
maktadır.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Araç gereçle yapılan öğretimin birçok faydasın-
dan bahsedilebilir. Soruda verilen A, B, C ve E 
seçenekleri bu faydalar arasında sayılabilir. Fa-
kat D seçeneğinde verilen “Araç kullanımı öğ-
rencilerin düşünmelerini azaltabilir.” şeklindeki 
ifade araç gereç kullanmanın sakıncalarındandır 
denilebilir. 

Cevap D 
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29. Bağımsız ve bağımlı değişkenin belirlenmesi 
için sorunun öncülünde verilen “…uygulanan 
uyum programının öğrencilerin üniversiteye 
uyum düzeylerine etkisi…”  cümlesinin bulun-
ması gerekir. Bu cümlede “ektik” kelimesinden 
önceki uyum programı ve uyum düzeyi değiş-
kenlerdir. Bu değişkenlerden neden olan uyum 
programı olduğundan bağımsız, sonuç olan 
uyum düzeyi olduğundan bağımlı değişken olur.  

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Elde edilen ölçme sonucunun sıfırının ölçülen 
özelliğin yokluğu göstermediği, yani bağıl sıfırın 
söz konusu olduğu ve birimlerin eşit olduğu öl-
çeğe eşit aralıklı ölçek adı verilir. Eğitimde ve 
psikolojide kullanılan test-ölçek-envanter gibi 
araçlarla elde edilen ölçme sonuçlarının sıfırı 
daima bağıl sıfırdır. Bu nedenle bu araçlarla ede 
edilen ölçme sonuçları eşit aralıklı ölçek düze-
yinde kabul edilir. Diğer yandan “Üniversiteye 
Uyum Ölçeği” öğrencilerin okudukları sorulara 
verdikleri yanıtlara dayalı olarak, kendini rapor 
etme türünde olduğundan (soruda bu açıklama 
yapılıyor) ölçülen özellik olan uyum düzeyi doğ-
rudan ölçülemez. Zaten eğitimde ve psikolojide 
kullanılan test-ölçek-envanter gibi ölçme araçları 
ile yapılan ölçmeler dolaylı ölçmelerdir.  

Cevap E 

31. Sorunun açıklama bölümünde YDS için; “Bu 
sınavdan farklı durumlar için belirlenmiş farklı 
kesme puanlarına dayalı olarak bu puan ve üs-
tünde puan alanların İngilizce düzeyinin yeterli 
olduğu kabul edilmektedir.” deniliyor. Belli bir 
kesme puanının olması durumunda ölçüt mutlak 
ölçüt olur. Aynı zamanda yeterliliğe dayalı sına-
ma durumlarında daima mutlak ölçüt ve mutlak 
değerlendirme söz konusudur. Diğer yandan so-
ruda YDS’den TOEFL yordanıyor denilmekte. 
Bu durumda YDS yordamada kullanılan yani 
yordayıcı değişken (aynı zamanda bağımsız 
değişken) TOEFL ise yordanan (bağımlı) değiş-
ken olur.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Bir eğitim sürecinin sonunda yapılan değerlen-
dirmeye düzey belirleyici ya da değer biçmeye 
dönük değerlendirme denir. Bu değerlendirme-
lerde genellikle diploma, karne, ehliyet gibi bir 
belgenin verilmesi söz konusudur ve genel ola-
rak başarı ya da yeterliliği belirlemek için yapılır. 
Soruda bahsedilen ADB kurs sonrası verilen ye-
terlik tanımlayan bir belge olduğundan düzey 
belirleyici ya da diğer adıyla değer biçmeye dö-
nük değerlendirmedir. Mutlak ölçütün temel 
özelliği ölçme yapılmadan önce belirlenmiş bir 
kriter olmasıdır. Yani mutlak ölçütten bahsedili-
yorsa, ölçme işlemi yapılmadan önce ölçütün bir 
değer (puan, süre, kilo gibi) olarak belirlenmiş 
olması gerekir. Belirlenen bu ölçüt tüm grup için 
geçerlidir ve ölçüt gruptan bağımsız olarak belir-
lenir. Soruda “Belge alabilmek için 100 üzerin-
den 60 puan almak, yani 50 sorudan 35 tanesini 
doğru olarak yanıtlamak gereklidir.” denildiğin-
den mutlak ölçüt söz konusudur. Mutlak ölçüte 
dayalı değerlendirmelere kriter/ölçüt dayanaklı 
ya da referanslı değerlendirme denir.  

Cevap A 
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33. Gözlenen davranış ya da performansın düzeyi-
nin puanlanabildiği ölçeklere dereceleme ölçeği 
denir. Soruda verilen ölçme aracında evet, kıs-
men ve hayır olmak üzere bir dereceleme yapıl-
dığından bu ölçme aracı dereceleme ölçeğidir.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Performans değerlendirme; öğrencinin bilgi ve 
becerilerini sergileyen bir ürün oluşturmalarını 
gerektirir. Bu görevler kompozisyon yazma, mo-
del oluşturma, deney düzeneği kurma, deney 
yapma, resim yapma gibi etkinliklerden oluşur. 
Ayrıca bir becerinin icrasına dayalı olarak yapı-
lan değerlendirmeler de performans değerlen-
dirme kapsamına girer. Öğrencilerin verilen ritmi 
kurşun kalemin arkası ile masaya vurulması 
şeklinde ses çıkartarak tekrar etmeleri bir per-
formans değerlendirme olur. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Birbirinin paraleli olan A ve B testlerinin puanları 
arasında hesaplanan korelasyon katsayısının 
0,87 olması testlerin birbirleri ile tutarlı oldukları-
nı göstermektedir. Aynı zamanda testlerin KR-
20 güvenirliklerinin de yüksek oluşu güvenirliğin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer yandan 
A testinin 30 gün ara ile tekrar uygulanmasında 
korelasyonun düşük çıkması testlerin ölçtüğü 
özelliğin zamanla değiştiğini, kararlı olmadığını 
göstermektedir.  

Cevap A 

36. Sorunun öncülünde verilen bilgiye göre bilim 
sanat merkezine öğrenci seçmek için kullanılan 
test öğrencilerin daha önceki akademik başarı 
puanları ile ilişkilendirilmektedir. Bu durumda ye-
tenek testinin geçerliği için ölçüt olarak daha ön-
ceki puanlar alınmakta, uygunluk geçerliği ince-
lenmektedir. Korelasyonun yüksek ve 0,87 ol-
ması uygunluk geçerliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Cevap B  

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Eğitimde yazılı ve sözlü yoklamaların puanlan-
masında performansa dayalı değerlendirmeler-
de puanlayıcılar arası güvenirlik hesaplanabilir. 
Birden çok puanlayıcının puanlama yapması du-
rumunda, puanlayıcıların birbirleri ile tutarlı pu-
anlama yapıp yapmadıklarını belirlemek için kul-
lanılan tutarlık anlamında bir güvenirlik türüdür. 
Puanlayıcıların verdikleri puanlar arasındaki ko-
relasyonun düşük olması puanlayıcıların tutarlı 
olmadığı, yani puanlama güvenirliğinin düşük 
olduğunu gösterir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Soruda madde güçlükleri verilmiş, madde 
varyansları verilmemiştir. Bununla birlikte mad-
de güçlüğü ve varyansı arasındaki grafik sorul-
maktadır. Madde güçlüğü 0,50 olduğunda mad-
de varyansı maksimum değeri olan 0,25 olur. 
Madde varyansı 0,50’den 0’a ya da 1’e doğru 
gittikçe madde varyansı da küçülür. Bu durumu 
gösteren grafik A seçeneğinde verilen grafiktir.  

Cevap A 
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39. Merkezi eğilim ölçüleri olan mod, medyan ve 
aritmetik ortalamanın bulunması için ham puan-
ların bulunması gerekir. Madde puanları matrisi-
nin satırlarının toplamı öğrencilerin ham puanla-
rını verir. Ham puanlar aşağıdaki gibi bulunur.  

M  A  D  D  E  L  E  R Ham

Puan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ö
  
Ğ

  
R

  
E

  
N

  C
  İ

  L
  

E
  

R
 

A 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

B 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 

C 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 

D 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

E 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 

F 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 

G 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 

H 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

I 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 

J 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

 Ham puanlarda en çok tekrar eden 5 puan oldu-
ğundan mod 5 olur. Medyanın bulunması için 
puanların önce sıraya dizilmesi gerekir. Ham 
puanlar sıraya dizildiğinde 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 8 
olarak elde edilir. Tam ortadaki iki puan da 5 ol-
duğundan medyan 5 olur. Aritmetik ortalama 
tüm ham puanların toplanıp kişi sayısına bölümü 
ile bulunur. Puanlar toplandığında 
8+5+5+5+7+6+5+5+5+4=55 olarak bulunur. 
Toplam 10 puan olduğundan ortalama 
55/10=5,5 olarak bulunur.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Bir sorunun madde varyansı büyüdükçe o soru 
ölçülen özellik bakımından bireylar arasındaki 
farklılıkları daha çok ortaya koyar. Madde güçlük 
indeksi 0,50 olduğunda madde varyansı alabile-
ceği en büyük değer olan 0,25’e ulaşır. Madde 
güçlük indeksi soruya doğru yanıt verenlerin 
toplam kişi sayısına bölümüdür. Madde puanları 
matrisinin sütunları toplandığında her soruya 
kaç kişinin doğru yanıt verdiği aşağıdaki gibi bu-
lunur. 

M  A  D  D  E  L  E  R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ö
  
Ğ

  
R

  
E

  
N

  C
  İ

  L
  

E
  

R
 

A 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

B 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

C 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

D 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

E 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

F 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

G 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

H 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

I 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

J 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

Toplam 2 3 5 8 1 4 6 7 10 9 

 Testin 3 numaralı sorusuna 10 öğrencinin 5’i 
doğru yanıt verdiğinden, madde güçlük indeksi 
0,50 olur. Bu durumda bu maddenin madde 
varyansı da 0,25 olur ve ölçülen özellikler açı-
sından öğrencilerin bireysel farklılıklarını ortaya 
çıkarmada en etkili olan madde olur. 

Cevap D 
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41. Davranışçı ve psikanalitik akımların insan irade-
si ve seçme özelliğini ikinci plana atıp, insan 
davranışlarını değişik güçlerle açıklama çabası-
na karşı çıkan ve insancıl olarak adlandırılan 
hümanist yaklaşım, insanın değerini psikolojide 
tekrar kazanması olarak görülür. Hümanistik 
psikologların en önemlilerinden Abraham 
Maslow ve Carl Rogers; insanın seçimi dışında 
içsel ve dışsal etkilerle psikolojiyi sınırlamanın 
ve yönlendirmenin doğru olmadığını vurgula-
maktadırlar. Bunun yerine, hümanist psikologlar 
kişinin özgür seçme yeteneği ve rasyonel seçim-
ler sonucunda hayatını kendisinin şekillendirdi-
ğine inanırlar. Bu yaklaşım insanoğlunun iyi ve 
güzel için daima eğilim gösterdiğini, kendi po-
tansiyelini ortaya koymak ve gerçekleştirmek 
için çaba gösterdiğini belirtir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

42. Genel olarak 12 – 20 yaş arası ergenlik dönemi 
olarak adlandırılır. Ortalama olarak kızlar erkek-
lere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaları ne-
deniyle bu dönem ülkemizde kızlarda 10 – 12 
yaşları arasında, erkeklerde 12 – 14 yaşları ara-
sında başlar. Ergenliğin sonuna doğru bu farkın 
kapandığı görülür. Ergenlik döneminin cinsiyet-
ler arasında böylesi farklılıklara yol açması 
hormanal yapıdaki değişikliklerdir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

43. Soruda bahsedilen araştırmada; evlat edinilen 
çocukların zekâsı, kendilerini evlat edinenlerin 
zekâ düzeylerinden çok, gerçek biyolojik anne 
ve babalarına benzediği söylenmektedir. Bu da 
bizi kalıtıma götürür. 

Cevap B 

44. Freud’a göre, ilk çocukluk yıllarında geçirilen 
yaşantının kişilik gelişiminde önemi büyüktür. 
Yaşamın ilk yıllarında yapılandırılan özellikler 
son derece kuvvetlidir ve sonradan değişime 
büyük direnç gösterir. Psikoseksüel kurama gö-
re, kişiliğin normal gelişimi için her dönemde bi-
reyin temel gereksinimlerinin doyurulması gere-
kir. Eğer temel gereksinimler karşılanmazsa kişi-
lik gelişimi bundan etkilenir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Engellenmeyle başa çıkmanın bir yolu, bir başka-
sı ile özdeşim kurmadır. Başkası gibi durma, dü-
şünme ve davranma yoluyla ulaşmak istediğimiz 
amaçlara ulaştığımızı sanırız. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Animizm (Canlandırmacılık); yaşayan ve ya-
şamayan nesneler arasında ayrım yapamama 
durumunda ortaya çıkan karmaşadır. Hub, Ay’ın 
çok bitkin olduğunu söyleyerek Ay’ı kişileştirmiş-
tir. 

 Artifikalizm (Yapaycılık); çocuğun doğa olayla-
rının doğal oluş hallerini anlayamamasıdır. Baş-
ka bir güç tarafından yapıldığını düşünür. 
Hub’un Ay’ın gökyüzünde tekrar yapıldığını dü-
şünmesi yapaycılıktır. 

Cevap D 
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47. Döngüsel tepki; bebeğin belli türdeki davranışları 
ısrarlı bir şekilde tekrarlamasıdır. Piaget’e göre 
‘egzersiz’ olarak da adlandırılan bu tekrarlayan 
yaşantılar, bebeğin yeni kazandığı beceriyi, yeni 
öğrendiği bilgiyi özümlemek ve şemalarına yerleş-
tirmek için yapılandırılmaktadır. Çocuk önceleri te-
sadüfi yaptığı davranışları daha sonra bilerek ya-
par. Yani rastlantı sonucu bulduğu, zevk aldığı, 
başardığı hareketi bilerek sürekli yapar. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. İşlem öncesi dönemdeki çocuk olayları başkala-
rının bakış açısına göre değerlendirebilecek bi-
lişsel düzeyde bulunamaz. Yani diğer bireylerin 
de olayları kendisi gibi algıladığını düşünür. 
Dünyanın merkezinde kendisinin bulunduğunu 
düşünür. Çocuk; bakış açısı (perspektif) almada 
yetersizlik gösterir ve kendi gördüğünü, duygu ve 
düşüncelerinin başkalarında da aynı olduğunu 
sanır. Çocuk kendi ve kendi dışındakileri ayırt 
edemez. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Yaklaşık 5 – 10 yaşlarını içine alan ahlaki ger-
çekçilik döneminde, çocuk kuralların farkındadır. 
Otoritenin koyduğu kuralların kesin olduğuna ve 
bu kurallara uyulması gerektiğine inanır. Davra-
nışın arkasında yatan nedenleri göz önüne ala-
maz ve fiziksel zararın büyüklüğüne yani sonu-
cun ne olduğuna göre değerlendirme yapar. 

Cevap C 

50. Çocukların temel sosyal ve akademik becerileri 
öğrendikleri bir dönem olan ilköğretimin ilk ka-
demesi, kendini gösterme, başarı kazanma, 
takdir edilme gibi sosyal ihtiyaçların oldukça 
önem kazandığı bir evredir. Çocuklar okul ve 
okul dışında yaptıkları faaliyetlerde başarılı ol-
duklarında ya da başarıları ön plana çıkarılıp 
takdir edildiklerinde kendilerini başarılı, yeterli, 
yetenekli göreceklerdir. Yetişkinlerin çocuğun 
derslerinde ve yaptığı diğer faaliyetlerde yaptık-
larından çok yapamadıklarını; güçlü yönlerinden 
çok sınırlı yönlerini vurgulamaları ya da daha 
çok eksiklerine, hatalarına odaklanmaları onun 
kendi yeteneklerine, yeterliklerine karşı güven-
sizlik duymasına, dolayısıyla kendisini yetersiz 
görmesine yol açacaktır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Psikososyal moratoryum; kimlik bunalımı yaşa-
yan ve çözüm yolu bulamayan bireylerin duru-
mudur. Kimlik bunalımı yaşayan ergen, bir türlü 
çözüm bulamazsa, süreci ertelemeye karar ve-
rir. Erteleme yaptığı evrede boş vermiş, kararsız 
bir görüntü sergiler. 

 A Seçeneği; Başarılı kimlik statüsüne, 

 B Seçeneği; İpotekli kimlik statüsüne, 

 C Seçeneği; Dağınık kimlik statüsüne, 

 D Seçeneği; Gölgelenmiş kimlik statüsüne uy-
gundur. 

Cevap E 
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52. Deneysel yöntemde değişkenler arasındaki 
neden – sonuç ilişkileri araştırılır. Değişkenler 
gözlenebilen ve farklı değerler alan özelliklerdir. 

 Deneysel çalışmalarda incelenen değişkenler 
dışında tüm değişkenler denetim altına alınır. 
Bağımsız değişken, etkisi incelenen değişken-
dir. Neden – sonuç ilişkisinde neden konumun-
da olan değişkendir. Bir grupta fazlalığı ya da 
eksikliği hissedilen faktördür. Bağımlı değişken 
ise, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen 
değişkendir. Deney yönteminin sonucunda elde 
edilen faktördür. 

 Deneysel çalışmalarda deneyin yapıldığı deney 
grubu ile üzerinde hiçbir işlemin yapılmadığı 
kontrol grubu bulunmaktadır. Gruplar arası 
denkliğin sağlanması önemlidir. Deney grubuna 
denenecek koşullar uygulanır ve deneyin etkisini 
bulmak için grupların sonuçları karşılaştırılır. 

 Deneysel yöntemin avantajlarını şöyle sıralaya-
biliriz: Bu tür araştırmalarda iyice kontrol edilmiş 
bir laboratuvar veya buna yakın bir araştırma or-
tamı vardır. Ayrıca deneysel yöntemle yapılan 
bir araştırmada, iki olay arasındaki sebep – so-
nuç ilişkisini daha kolay belirleyebiliriz ve başka 
durumlar hakkında daha güvenilir genellemeler 
yapabiliriz. Bu yöntemin sınırlılığı olarak, yapay 
laboratuvar ortamından gerçek hayat olaylarına 
genelleme yapılmasının zorluğunu söyleyebiliriz. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

53. Duyu organları yoluyla, duyusal kayıt belleğe 
ulaşan bilgi, burada henüz orijinal haliyle bulu-
nur, yani anlamlı değildir. 

 Dikkat yoluyla kısa süreli belleğe ulaştığında ise 
bilgi sadeleştirilir ve anlamlı hale getirilir. Bilginin 
anlamlı hale getirilmesi "algılama" süreci olarak 
açıklanır. 

 Algılama, bireyin deneyimlerinden, beklentilerin-
den, değer yargılarından etkilenir. Bu nedenle 
aynı uyarıcı, farklı bireyler tarafından farklı şekil-
lerde algılanabilir. 

 Sınıf öğretmeninin öğrencileri sertçe azarlarken, 
birinin bu durumu umursamaması, diğerinin ise 
hakkını araması, algılama süreçlerindeki farklılı-
ğı göstermektedir. 

Cevap B 

54. Kısa süreli belleğin kapasitesinin yaklaşık 7 
birim olduğu (5 - 9 birim arası) kabul edilmekte-
dir. Bazı durumlarda kısa süreli bellek 7 birim-
den çok daha fazla bilgiyle karşılaştığı halde, 
bunları hafızada tutmayı başarabilmektedir. 

 Bunu sağlamanın yollarından biri de kümeleme-
dir. Kümeleme, yeni bilgilerin, uzun süreli bellek-
teki bilgiler yardımıyla gruplanmasıdır. 

  Katılımcılara verilen ve on üç harften oluşan "A 
H V L A A I S D R I N I" şekli, "HAVALAR ISIN-
DI" haline getirildiğinde sadece iki birimlik yer 
kaplamaktadır. Böylece bilginin hafızada tutul-
ması son derece kolay hale gelmiştir. 

Cevap B 

 

 

 

 

55. Kavramlar, şemalar, genellemeler uzun süreli 
bellek içerisinde "semantik sistemde" yer almak-
tadır. Bu sistem, önceki öğrenmelerimizle yeni 
öğrenmelerimiz arasında bağlantı kurmakta, bil-
giyi ürettiği anlama göre ilişkilendirmektedir. 

 "Ufak atta civcivler yesin." ifadesinde bilginin 
ürettiği anlam olayları abartan insanlara inandı-
rıcı olmadığını belirtmektir.  

 Semantik sistem sayesinde, bilgi yer ve zaman-
dan bağımsız olarak örnekte belirtildiği gibi üret-
tiği anlama göre yorumlanabilmiştir.  

Cevap A 

 

 

 

 

56. Karşılıklı belirleyicilik ilkesi "birey - davranış - 
çevre" üçlüsü arasında yer alan karşılıklı ilişkiyi 
açıklamaktadır. Bu süreçte bireysel özellikler 
davranışı, davranış çevreyi, çevre de bireyi etki-
leyerek bireyin bir sonraki davranışlarına yön 
vermektedir. 

 Karamsar, gittiği her yerde suratını asan ve 
olumsuz düşüncelerini yansıtan bir kişinin (bi-
reysel özellikleri davranışlarını etkiliyor) zamanla 
arkadaş toplantılarına davet edilmemesi, çevre-
nin bu davranışlardan etkilendiğini göstermekte-
dir. Çevre, bu kişiyi toplantılara davet etmeyerek 
bireyi etkilemekte, bundan olumsuz etkilenen bi-
rey de karamsarlığını daha da artırmaktadır. 

Cevap C 
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57. Bandura'ya göre gerçek, şimdi - şu anda yaşa-
dıklarımızdır. Bunun dışında kalan her şey zih-
nimizdeki sembollerden ibarettir. 

 Bandura, insanların dünyanın kendisinden ziya-
de onun bilişsel temsilcileriyle yani zihinlerinde 
oluşturdukları sembollerle etkileşimde bulundu-
ğunu belirtmektedir. 

 Geçmişten bugüne kadar olan tüm yaşantımız, 
zihnimizde semboller aracılığıyla saklanmakta-
dır. Başka bir deyişle, insanlar geçmişlerini bu-
günlerine zihinlerindeki semboller aracılığıyla 
taşımaktadırlar. 

 Üniversite yıllarında sevgilisi tarafından aldatılan 
bir gencin, aradan geçen onca yıla karşın halen 
bu acıyı yaşaması, sembolleştirme kapasitesiyle 
ilişkilidir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. İstenmeyen tepkiye yol açabilecek uyarıcının 
her seferinde artırılarak verilmeye devam edil-
mesine karşın, artışların asla tepki oluşturacak 
eşiği aşmamasına dayalı uygulamaya "eşik yön-
temi" denir. 

 Başka bir deyişle bu uygulamada "hissettirme-
me - farkına vardırmama" söz konusudur. 

 Mert, babasına her gün internetle ilgili olumlu bir 
cümle kurmuş, ancak arka arkaya çok sayıda 
cümle kurarak niyetini belli etmemeye çalışmış-
tır. Başka bir deyişle, istenmeyen tepkiye yol 
açabilecek bir uyarıcıyı (babanın olumsuz cevap 
vermesi istenmeyen tepki, bu tepkiye yol açabi-
lecek uyarıcı da internettir), hissettirmeden 
sunmuştur. 

Cevap E 

59. Davranış değiştirme teknikleri belirli davranışla-
rın değerlendirilmesiyle başlar. Hem istenen 
hem de istenmeyen davranış bir arada değer-
lendirilir. Aynı zamanda davranış değişimini 
kontrol eden çevrenin değerlendirilmesi de ge-
rekir. Davranışın değerlendirilmesine fonksiyo-
nel analiz denilmektedir. Bir davranışın üç yönü 
vardır. Bu üç faktör açısından davranış değer-
lendirilmeden planlama yapmak ve davranış de-
ğiştirmek mümkün olmaz (Schultz ve Schultz, 
1998; Özbay ve Erkan,2009). 

 1. Davranışın sıklığı 

 2. Davranışı meydana getiren durum 

 3. Davranışa ilişkin yapılan pekiştirme 

 Sigara içen ancak sigarayı bırakmak isteyen 
kişiye yöneltilen sorular, fonksiyonel analiz ya-
pıldığını göstermektedir.  

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Thorndike'ın kuramında "etki, tekrar ve 
hazırbulunuşluk" olmak üzere üç temel yasa bu-
lunmaktadır. 

 Hazırbulunuşluk yasası, kendi içerisinde üç 
madde barındırır: 

 - Organizma bir davranışı yapmaya hazırsa ve 
yaparsa haz duyar. 

 - Hazırsa ancak engellenirse kızgınlık duyar. 

 - Hazır değilse ancak yapmaya zorlanırsa 
kızgınlık duyar. 

 Mükemmeliyetçi tutuma sahip ebeveynler, ço-
cuklarının her konuda "en iyisi" olmasını bekle-
dikleri için, onların hazırbulunuşluk düzeyinin 
üzerinde beklentilere girmektedirler. Bu durum-
da çocuk çoğunlukla fiziksel, bilişsel ya da duy-
gusal açıdan hazır olmadığı bir şeyi yapmaya 
zorlanmaktadır. Böylesi bir beklenti Thorndike'ın 
hazırbulunuşluk yasasına aykırıdır. 

Cevap A 
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61. Öğrenmeyi etkileyen "malzemeyle ilgili faktörler" 
arasında yer alan "çağrışımsal basamaklar dizi-
ni", kavramlar arasındaki çağrışımsal ilişkilerden 
faydalanarak bilginin örgütlenmesini sağlamak-
tadır. 

 Bilginin örgütlenmesinde çağrışımlardan fayda-
lanıldığı için öznellik söz konusudur. Örneğin 
"Peynir" kavramı bazı kişilere "ekmek, fare, be-
yaz" gibi kavramları çağrıştırırken, bazılarına 
"süt, inek, buğday" gibi farklı kavramları çağrıştı-
rabilir. 

 Çağrışımsal basamaklar sayesinde bilginin 
örgütlenmesi sağlandığı için, birey bir konu için 
konunun anlamlılık düzeyini artırabilir. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Organizmanın istediği bir uyarıcının (olumlu 
pekiştirecin) ortamdan çıkartılmasına "II. tip ce-
za" denir. II. tip cezada mahrumiyet söz konu-
sudur. 

 Organizmanın istemediği bir uyarıcının (olumsuz 
pekiştirecin) ortamdan çıkartılmasına ise "olum-
suz pekiştirme" denir. Bu sayede organizma is-
temediği bir durumdan kurtulmuş olur. 

 İsmet Bey'in arabanın anahtarlarını alması, 
Mustafa için II. tip cezadır. Mustafa'nın final sı-
navlarına çok çalışıp yüksek puanlar alınca ara-
banın anahtarlarına tekrar kavuşması ise, iste-
mediği bir durumdan (arabanın anahtarlarının 
elinden alınması) kurtulmasını sağlamış ve sı-
navlara çalışarak yüksek puan alma davranışını 
olumsuz pekiştirmiştir. 

Cevap E 

63. Çocuk yaramazlık yapmaya başladığında anne 
"Yaramazlık yapmayı bırakırsan sana çikolata 
alırım." dediğinde çocuğun yaramazlık yapmayı 
bıraktığı görülmektedir. Bu noktada annenin pe-
kiştirmesi sayesinde çocuk yaramazlık yapmayı 
bırakıyormuş gibi gözükse de aslında çocuk ya-
ramazlık yaparak çikolataya ulaşmaktadır. Bu 
durumda öğreneceği şey, bir sonraki kez misa-
firliğe gittiğinde tekrar yaramazlık yaparak, sus-
ması için annesinden çikolata elde etme isteği 
olacaktır. 

 Başka bir deyişle, anne oğlunun yaramazlık 
davranışını karşıt pekiştirmiş, bu nedenle isten-
meyen bir davranışın yerleşmesine yol açmıştır.  

Cevap B 

 

 

 

 

64. Gölgeleme gündelik yaşamda sık sık yaşadığı-
mız çatışmaların bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çatışma yaşayan birey, bir seçime 
vardığında, karşılaştığı iki unsurdan birinin, di-
ğerini gölgelediği söylenebilir. 

 Mehmet okula gitmeyi istemediği gibi yağmuru 
da istememektedir. Başka bir deyişle "kaçınma - 
kaçınma çatışması" yaşamıştır. Bu noktada 
yağmurda ıslanmaktansa okula gitmeyi seçmiş 
yani yağmur, okulu gölgelemiştir. 

Cevap A 

 

 

 

 

65. İşitsel uyarıcıların gruplanarak algılanması za-
man içinde birbirlerine olan yakınlıklarına göre 
gerçekleşmektedir. Örneğin, müzikte ritm algı-
laması, zaman içinde birbirine değişik yakınlık-
larda bulunan vuruşlara dayalıdır. Yakınlık ya-
sasıyla ilgili verilen nokta ya da ritm örnekleri 
anlamsız, nötr uyarıcılarla ilgilidir. Ancak, okuya-
rak, yazarak, konuşarak iletişim kurduğumuzda 
yakınlık faktörünü, sürekli olarak kullanırız. Ko-
nuşmayı sözcükler ve cümleler arasındaki du-
raklamalara göre anlamlandırırız (Senemoğlu, 
2005). 

 Türkünün çalınma hızına göre farklı anlamların 
ortaya çıkması değişik yakınlıklarda bulunan vu-
ruşlarla yani yakınlık yasasıyla açıklanır. 

Cevap D 
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66. Festinger’in bir başka önemli teorisi bilişsel 
çelişkidir. Bir kişinin sahip olduğu tutum, inanç; 
sahip olduğu başka bir tutumun, inancın tersini 
gerektirirse bu iki durum arasında bir çelişki or-
taya çıkar. Festinger’e göre birbiriyle çatışan tu-
tumlar birey üzerinde gerilime yol açar, rahatsız-
lık duygusu oluşturur. Birey bu rahatsızlıktan 
kurtulmak için tutum değiştirir. Festinger’e göre 
insanların sürekli olarak araştırma ve düşünme 
içerisinde olmasını, değişmesini sağlayan ana 
etken bu bilişsel çelişkidir. Çelişki ne kadar güç-
lü ise, bireyin bu çelişkiden kurtulmak için ortaya 
koyacağı performans da o derecede yüksek 
olacaktır (Tanık, 2012). 

 Öğrencinin yaşamış olduğu durumda düşünce-
sini değiştirdiği görülmektedir. Çünkü sahip ol-
duğu bir inanç, başka bir tutumun tersini gerek-
tirmiş ve bilişsel çelişkiye yol açmıştır. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

67. Bir uyarıcı koşullu hale geldikten sonra, nötr 
uyarıcı ile koşullu hale gelen uyarıcının ilişkilen-
dirilmesi sonucunda nötr uyarıcı da koşullu hale 
dönüşebilir. Bu durum "üst düzey koşullanma" 
olarak adlandırılır. 

 Çocuk için oyuncak ayısı korku tepkisine yol 
açan "koşullu uyarıcı" haline dönüşmüştür. Ça-
maşır makinesi ise "nötr uyarıcı" konumundadır. 
Ancak oyuncak ayısını çamaşır makinesinde gö-
rünce, çamaşır makinesinden de korkmaya baş-
ladığına göre, nötr uyarıcı ile koşullu uyarıcı eş-
leşerek üst düzey koşullanma meydana gelmiş-
tir. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

68. Kişisel ve çevresel faktörlerin bireyin yaşamında 
en hızlı değişim sergilediği dönem ergenlik yılla-
rı olduğu için, bu yıllarda yaşanan stresin de da-
ha yoğun olması beklenmektedir. 

Cevap C 

69. Johari penceresinde geçen gizli bölme, bireyin 
bildiği başkalarının bilmediği özelliklerinin yer 
aldığı bölmedir. Arzu listesi, gizli bölmeyi açığa 
çıkarmada etkili olabilir. Çünkü arzu listesi bire-
yin açığa vurmadığı ya da vuramadığı arzu, is-
tek, beklentilerini açığa çıkarmada kullanılır. 
Johari penceresinde geçen kör bölme, bireyin 
farkında olmadığı başkalarının bildiği özellikleri 
ile ilgili bölmedir. Buna göre sorunun seçenekle-
rinde verilen tekniklerden arzu listesi tekniği dı-
şındakiler, bu bölme ile ilgili bilgi vermede etkili-
dir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Müşavirlik, rehberlik ile ilgili ortak anlayışı ka-
zandırmaya yönelik yürütülen çalışmaları içerir. 
Bu süreç önerilere, talimatlara, yönergelere da-
yanır. Bu hizmet öğrencinin eğitiminden ve geli-
şiminden sorumlu kişilere yöneliktir. Parçada 
danışmanın kardeş kıskançlığı konusunda ne 
yapabileceklerine ilişkin aileye verdiği öneriler 
bu hizmet kapsamında değerlendirilir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Kendini açma, bireyin başkalarının yaşantılarına 
benzer yaşantılarını onlarla paylaşması, kendin-
den örnekler vererek karşı tarafı rahatlatmasıdır. 
Soruda danışman, aileye kendilerinden örnekler 
vermelerini önermektedir. Buna göre kendini 
açmayı kullanmalarını tavsiye etmektedir. 

Cevap D 
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72. Soruda araştırma hizmeti kapsamında yürütüle-
bilecek bir çalışmadan söz edilmektedir. Okul 
PDR programının gerçekçi bir temele oturtulma-
sı, etkili olabilmesi için okulda ne gibi hizmetlere 
ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi gerekir. Araş-
tırma hizmeti “programın ihtiyaçlarını” ortaya 
koymaya yöneliktir. Öğrencilerin okula uyum so-
runlarının ve öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi 
ile bunlara yönelik hizmetler planlanacaktır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Bireysel psikolojik danışma, kapsamlı programın 
“müdahale hizmetleri” boyutunda yer alır. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Anket tekniğinin en önemli avantajı, kısa za-
manda çok sayıda kişiye ulaşılabilmesidir. So-
runun diğer seçenekleri anketler için doğru bilgi-
ler değildir. 

Cevap A 

75. Ayşe’nin yaşı gereği altını ıslatması normal bir 
durum değildir. Öncelikle fiziksel bir rahatsızlık-
tan kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendir-
meli, eğer kaynaklanmıyorsa daha sonra altta 
yatan psikolojik sebepler araştırılmalıdır. Bu 
amaçla ailenin bir uzmandan yardım alması ge-
rekecektir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Bireyin doğuştan getirdiği gizilgüçlerini (potansi-
yelini) ve yaşantılar yoluyla edindiklerini doğru 
şekilde değerlendirebilmesi, algılaması kendini 
tanımadır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Her öğrenci sahip olduğu potansiyel doğrultu-
sunda bir performans göstermelidir. Bu nedenle 
danışmanlardan öğrencilere en iyi olmaları için 
bir güdüleme yapmaları beklenmez. 

Cevap A 
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78. Roe, yaşamın ilk yıllarında geçirilen yaşantılar 
ile yetenekler, ilgiler ve tutumlar arasındaki ilişki-
leri ve bunların hayatta genel yöneliş ve özel 
olarak meslek seçimi kararına nasıl yansıdığını 
ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre çocukluk 
yaşantılarından kaynaklanan ihtiyaçlar meslek 
seçimini belirler. Ama bu, tek belirleyici etmen 
değildir. Roe’ya göre kabul edici ana babaların 
çocukları sevilme ve saygı görme gereksinimle-
rini doyurdukları için artık bu gereksinmeler dav-
ranışı belirlemede bilinç dışı güdü haline dön-
meyecekler ve bu kimseler meslek seçerken in-
san ve insan olmayan mesleklere savunucu 
olamayan bir tutumla yönelebileceklerdir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Soruda “öğrencinin dosyasında yer almasında 
sakınca olmayan bilgiler içinde” en yüksek gizli-
liğe sahip olan bilgi sorulmaktadır. Buna göre 
dosyadaki üçüncü düzey bilgiler aranmalıdır. Bu 
gizlilik düzeyinde seçeneklerde öğrencinin “sınıf 
içindeki başarı düzeyi” yer almaktadır. Buna gö-
re cevap A’dır. 

 Kişisel gelişim dosyasındaki bilgilerin gizlilik 
düzeyleri:  

 Üçüncü düzey: Sınıf içindeki başarı düzeyi, 
öğretmenler ve uzmanların öğrenciye tavsiyele-
ri, standart test sonuçları vs. bulunur. Bu bilgiler 
öğrencinin ve velinin onayı alınmadan verilmez.  

 Dördüncü düzey: Psikolojik inceleme, psikiyatrik 
muayene sonuçları, sosyal hizmet raporları, tıb-
bi ve yasal inceleme sonuçları vb. bilgilerdir. Bu 
tür bilgilerin toplu dosyada yer almaması, başka 
yerde saklanması yerinde olur. Bu bilgiler gizli-
dir, ne öğrenciye ne de veliye verilir. 

Cevap A 

80. Mevzuata göre (madde 59) “Bireyselleştirilmiş 
eğitim programlarını uygulamak ve değerlendir-
mek” öğretmenlerin görev ve sorumlulukları ara-
sındadır. 

 Mevzuata göre rehber öğretmenin görev ve 
sorumlulukları: 

 MADDE 63 – (1) Rehber öğretmen bulunduğu 
okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danış-
ma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de 
yapar: 

A) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailele-
rine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planla-
mak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, ku-
rum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 

B) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin birey-
sel gelişimini değerlendirmek üzere formlar 
hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, 
öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği 
yapmak 

C) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğ-
renciler için bireysel gelişim raporu düzen-
lemek 

Ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri 
yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, 
izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle 
iş birliği yapmak 

Cevap C 
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