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1. Öğrenme, tekrar ve yaşantı sonucu  meydana  
gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.  
Ahmet’in babası gibi araba kullanması, parkta 
köpek gören bir çocuğun korkması, annesini gören 
bebeğin sevinmesi, uçaktan korkan Mustafa’nın 
uçağa binmemesi öğrenilmiş davranışken  heye-
canlanan çağlayanın gözbebeğinin büyümesi ref-
lekse örnektir. 

                           CEVAP: D

2. Organizmanın bir uyarıcıyla çok sık karşılaşması 
durumunda  uyarıcıya gösterdiği tepkisinin azala-
ması durumuna alışma denir.Eda, sigara içmemek-
te arkadaşlarıyla kafede buluşurken arkadaşları 
sigara içtiği için sigara bölümünde oturmuş ve ilk 
başta sigara kokusunu yoğun algılarken bir süre 
ortamda kaldıktan sonra sigara  kokusunu algıla-
yamaması alışmayla açıklanır.

CEVAP: A

3. Önceki bilgilerin  yeni bilgileri unutturması, hatır-
lanışını engellemesi durumuna ileriye ket vurma 
denir.Şadip üniveriste 2. Sınıfta Latinceyi öğrenmiş 
4.sınıfta ise Yunancayı öğrenmiştir.Mezun olduktan 
sonra ilkokul düzeyinde yunanca dersi verecek 
olan şadip girdiği yunanca sınavında aklına latince 
kavramlar geldiği için Yunancayı hatırlayamaması 
önceki bilgilerin sonraki bilgileri unutturduğunu 
gösterip ileri ket vurmayla açıklanır.

CEVAP: A

4. Koşullu uyarıcı, nötr uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile 
eşleşmesi sonucu anlam kazanmış halidir.kafe-ta-
vuk yemeği-zehirlenme. Yaşantı geçirildikten sonra 
kafeyi görünce mide bulantısı tepkisinin gösterilme-
si nötr uyarıcının koşullu uyarıcı haline geldiğinin 
göstergesidir.

CEVAP: B
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5. Organizmayı rahatsız eden uyarıcının ortamdan 
çekilmesi durumuna olumsuz pekiştirme denir.
Bunun sonucunda organizma rahatsızlık veren 
uyarıcıyla karşılaştığında davranışı yapma sıklığın-
da artış görülür.Buna göre rehber öğretmen derste 
verimli ders çalışma yollarını anlatırken öğrenciler-
den birinin çok konuştuğunu ve diğer öğrencilerin 
dersi dinlemesini engellediğini görünce konuşan 
öğrenciyi dışarı çıkartması bireyi rahatsız eden 
uyarıcının ortamdan çekildiğini gösterir bu durum 
da olumsuz pekiştirme ile açıklanır. 

CEVAP: B

6. Kişinin kaç davranıştan sonra pekiştirileceğini bil-
diği pekiştirme tarifesi sabit oranlı tarifedir.Buna 
göre pazarlama sirketindeki patronunun çalışanlara 
pazarladıkları her on adet için prim vermesi kaç 
davranıştan sonra pekiştirileceklerini bildikleri için 
sabit oranlı tarifeye örnektir.

CEVAP: A

7. İstenmeyen davranışın bireye yorulana kadar yap-
tırılmasına Bıktırma (Yorma) denir.Bireyin yoruldu-
ğundan emin olunması gerekir.Çünkü söylenmeye 
başladığı zaman istenmeyen davranışın yapılması 
bırakılırsa kısa bir süre sonra o davranışı tekrar 
yapmasına neden olur.Bu nedenle yorulduğundan, 
bıktığından emin olmak gerekir.Buna göre Deniz 
hanım kızının kendisinin makyaj malzemelerini kul-
lanmasından rahatsızlık duymakta ve kızının yoru-
lana kadar makyaj yapmasını sağlaması bıktırma 
ile açıklanır.

CEVAP: C

8. Thorndike öğrenmenin üç temel yasasından bah-
seder.Bunlar hazırbulunuşluk, tekrar yasası ve etki 
kanunudur.Hazırbulunuşluk, organizmanın  ilgi, 
istek, motivasyon, önbilgileri vs. kapsayan kav-
ramdır.Buna göre Emrahın müziğe ilgisi vardır 
ancak babası resim kursuna gitmesini sağlamış ve 
Emrahın resime ilgisi olmamasından dolayı başarılı 
olamaması hazırbulunuşlukla açıklanır.

CEVAP: C
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9. Sosyal öğrenmenin aşamaları ; Dikkat, Hatırda 
tutma, uygulama ve güdülemedir.Uygulama model 
alma sürecindeki davranışı meydana getirme süre-
cidir yani öğrenilenlerin performansa aktarılmasıdır.
Buna göre soruda verilen Cemal’in annesinden 
sebze yemeklerini öğrenmiş ve sebze yemeği 
pişirdikten sonra annesi gibi güzel olmadığını far-
ketmesi uygulama aşamasında bir sıkıntı olduğunu 
gösterir.

CEVAP: D

10. Özellikle yabancı dil kelimelerini öğrenmek amacıy-
la kullanılan ve tanıdık olmayan bilgiyi Türkçe söy-
lenişe benzer kelimeyle eşleştirilmesine anahtar 
sözcük denir.Buna göre eczacılık fakültesinde oku-
yan Faruk’un bakteri öldürücü etkisi olan penisilini 
beni silin diye kodlaması anahtar sözcüğe örnektir.

CEVAP: A

11. Bilgilerin, kavramların, okul öğrenmelerinin depo-
landığı bellek alanına anlamsal bellek denir.Buna 
göre Yabancı dil sınavına girecek olan Edanın 
sınavda kavramları hatırlayamaması ve soruları 
boş bırakması anlamsal bellekte sıkıntı yaşadığını 
gösterir.

CEVAP: D

12. Kavrama yoluyla öğrenme en etkili öğrenme yolu-
dur, yeni durumları transferi kolaydır, öğrenme 
bütün olarak gerçekleşir, çözüme aniden ansızın 
gidilir ve öğrenme tamamen zihinde gerçekleşir.

CEVAP: E
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13. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 
hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık 
tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştiri-
lecek olan uygulamalar aşağıdaki şekilde yürütülür:

 Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı veril-
diği durumlarda, danışmanlık tedbiri uygulamaları 
rehberlik servisi tarafından yerine getirilir. Eğitim 
kurumlarında rehberlik öğretmeni bulunmadığı 
veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği 
bulunmadığı durumlarda ise danışmanlık tedbiri 
uygulamaları rehberlik ve araştırma merkezleri 
veya il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görev-
lendireceği çocuğun ikamet adresine en yakın 
okulun rehber öğretmeni tarafından yerine getirilir.

CEVAP: D

14. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre okul önce-
si dönemde rehberlik hizmetleri; çocuğun sosyal-
leşmesine, ilkokula hazır olması için uyum çalış-
malarına, kendini ifade etmeye yönelik sosyal 
beceriler kazanmasına, olumlu benlik algısı ile 
mesleklere ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesine 
ve aile rehberliğine yönelik olarak eğitsel, mesleki 
ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında 
yürütülür.

 “Çocuğun zorlu yaşam olaylarıyla baş etme bece-
rileri kazanmasına yönelik  etkinlikler hazırlama” 
hizmeti ilkokul kademesinde sunulan rehberlik hiz-
metlerindendir.

 CEVAP: E

15. Hümanist yaklaşıma ait üç temel beceri(teknik) 
vardır. Bunlar koşulsuz kabul,empati ve saydamlık-
tır. Koşulsuz kabul, insanın biricik,tek ve benzersiz 
olduğu anlayışından yola çıkarak insanlara karşı 
önyargılı davranmamak, onları olduğu gibi kabul 
edebilmektir. Hacı Bektaş-i Veli şiirinde koşulsuz 
kabul ilkesine vurgu yapmıştır.

CEVAP: A
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16. Rehberlik servisinde çalışan personeller;bireyler-
den elde etmiş oldukları bilgileri kimseyle pay-
laşmamalıdırlar. Ancak bireyin kendisine ya da 
çevresindeki herhangi birine  zarar verme durumu 
söz konusu ise, yetkili makamlar bilgilendirilmelidir. 
Okul psikolojik danışmanı Seda Hanım, okul müdü-
rünün bilgisi dahilinde resmi makamları bilgilen-
dirmesi rehberlik hizmetleri anlayışına göre daha 
uygundur.

CEVAP: D

17. Hümanist yaklaşıma göre her birey biricik ve tektir. 
Bu nedenle her bireyin farklı özelliklere sahip oldu-
ğu kabul edilmeli ve bireye yönelik hizmetler kişiye 
özel sunulmalıdır. Psikolojik danışman Ergün Bey 
daha önce çalıştığı okulda hazırladığı zaman cet-
veli,anket gibi evrakları bireysel farklılıkları göz ardı 
ederek görüşmeye gelen öğrencilere uygulamıştır.

CEVAP: B

18. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre eğitsel 
rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik 
özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel 
kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliş-
tirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin 
gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve 
ailesine sunulan hizmettir.

 Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişi-
sel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla gerçekleşti-
rilen rehberlik hizmetlerini kapsar.

 Buna göre Aykut Bey’in öğrencilere konu alanına 
ve grup sayısına göre sunduğu rehberlik hizmeti 
sırasıyla eğitsel ve grup rehberliğidir.

CEVAP: B

19. Gelişim alanları baz alınarak tüm öğrencilere yöne-
lik hizmet vermenin amaç edinildiği gelişimsel 
rehberlik modeli zaman çizelgesi ile sınırlı değildir, 
öngörüsel ve önleyici çalışmalar modelin merkezin-
de yer alır. Öğretimle kaynaştırılmış iç içe girmiş bir 
hizmet vardır. Uygulamayı sınıf rehber öğretmenle-
ri yaptığından dolayı öğretmen odaklıdır

CEVAP: C
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20. Süper mesleki gelişimin doğum anı ile başladığını 
ve bireylerin birden fazla mesleği başarabilecekle-
rini savunur. Ayrıca; Bireyin mesleki problemlerle 
başa çıkabilme becerisi sahip olduğu mesleki 
olgunluğun düzeyine bağlıdır. Meslek seçimi bir 
benlik oluşturma sürecidir. Buna göre I.öncül hari-
cindeki diğer öncüllerin hepsi doğrudur.

  CEVAP: E

21. Orta Yol Cevap Verme ya da Boş Bırakma Hatası: 
Envanteri cevaplayan kişinin, envanterde yer alan 
sorular içerisinde daha çok “bazen”, “kararsızım” 
gibi orta yol cevapları işaretlemesi veya seçeneği 
boş bırakmasıdır.

  CEVAP: A

22. İyileştirici işlev öğrencilerin yaşamış oldukları 
sorunların giderilmesi için yardım etmek amaçlanır. 
Var olan sorunların olumlu durumlara bırakılması 
için sunulur. Sınav kaygısı da öğrenciler için isten-
meyen bir durum olduğundan dolayı öğretmen 
iyileştirici rehberlik ile yardımlarda bulunmalıdır.

  CEVAP: D

23. Bir bebeğin  gelişimi doğum öncesi doğum sonrası 
ve doğum sonrasındaki çeşitli faktörlerden etkilenir. 
Bu faktörlerden bir kısmına annenin yaşı, genetik 
bozukluklar  soysa ekonomik düzeyin düşüklüğü, 
annenin kullandığı ilaçlar sayılabilir. Ancak babanın 
yasının doğrudan  bebeğin gelişimine bir etkisi yok-
tur.

CEVAP: E

24. Bebekler doğduklarından  emme ve tutma yakala-
ma şemaları ile dünyaya gelirler. Çeşitli alanlarda 
refleksleri de kademeli olarak gelişir. Avuç içine 
dokunulduğunda önce parmaklarını açarak yakala-
ma refleksleri kullanmaya çalışır 

             CEVAP: E
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25. Yaşamın ikinci yılından başlayarak yedinci yılına 
kadar geçen süre temel becerilerin kazanıldığı-
dönemdir. Tüm çocukların ortak özellik taşıması 
ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan ‘temel 
beceriler’ ismini almıştır. Bunlar koşma, atlama, 
sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla 
vurma gibi hareketlerdir.

 İki yaşından sonra temel hareketler kaba bir şekilde 
ortaya çıkar. Önce çocuk, kendi bedeninin hareket 
becerisini anlamak ve bunu denemek için çaba 
gösterir. Daha sonra bedeni üzerindeki kontrolü ile 
hareketlerini daha uyumlu ve kontrollü yapmaya 
başlar. Buna göre C seçeneğinde verilen ifade 
daha sonraki dönem çocuklarının göstermesi gere-
ken davranışlar arasındadır. 2-3 yaş çocuğunun 
gösterebileceği bir motor davranış değildir.

   CEVAP: C

26. Sosyal psikoloji bireyin toplumla ilişkisi ve toplumun 
birey üzerindeki etkisini araştıran psikolojinin alt 
dalıdır. Erkeklerin bayanlardan etkilenerek, daha 
çok para harcamaya eğilimli olması sosyal psikolo-
jiyle daha çok ilgilidir.

   CEVAP: A

27. Algıda seçicilik, bireyin ilgi,ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda uyarıcıların bazılarını şekil,diğerleri-
ni zemin olarak seçmesidir.  Ferhat Bey’in, çocuğu 
olduktan sonra çevresinde özellikle çocuklu bayan-
ları fark etmesi algıda seçicilik kavramına örnektir.

     CEVAP: A

28. Erikson’a göre, insanın yaşamında belli başlı sekiz 
kritik dönem vardır. Her dönemde de atlatılma-
sı gereken bir kriz, bir çatışma bulunmaktadır. 
İnsanların sağlıklı bir kişilik kazanmalarında bu 
krizlerin ya da çatışmaların başarılı olarak atlatıl-
ması, kendinden sonraki evre için sağlıklı temeller 
oluşturur. Eğer bir dönemdeki kriz tam olarak 
çözümlenemezse Freud’un kuramında olduğu gibi 
birey, o döneme takılıp kalmaz. Ancak, yaşamının 
daha sonraki dönemlerinde de bu kriz devam eder, 
çözümleninceye kadar problem yaratır.

    CEVAP: A
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29. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir; 
bir gelişim döneminde kazanılan yada kazanıla-
mayan bir görev diğer dönemleride etkilemektedir. 
Soruda da bir gelişim döneminin diğer gelişim 
dönemine etkisi anlatılmaktadır. Bu durum gelişi-
min yordanabilir bir sıra izlediğini göstermektedir.

  CEVAP: D

30. Egosantrizm: Çocuğun dünyayı sadece kendi bakış 
açısıyla görmesi ve dünyada yaratılan herşeyin 
kendisi için olduğuna inanmasıdır. “Üç yaş çocuğu 
pay laşmayı bilmez. İsteklerinde ısrarlı ve sabırsız 
davranır.” ifadesi egosantrizmle açıklanabilir

CEVAP: B

31. Freud’un Psikanalitik kuramına göre, birey çocuk-
luk döneminden başlayarak belirli gelişim basa-
makları içinde kendi cinsiyet rolüne uygun rolleri 
kazanmakta ve bir cinsel kimlik geliştirmektedir, 
Bireyin cinsiyet rolüne uygun bir cinsel kimlik geliş-
tirememiş olması psikopatolojik davranışlara neden 
olmaktadır.

 CEVAP: B

32. “Sosyal öğrenme kuramında”, bireylerin cinsel rol-
lerinin toplumsal ödüllendirme yolu ile kazandıkları 
ifade edilmektedir. Çocuklar cinsiyet rollerine ve 
toplum değerlerine uygun davranış gösterdikleri 
zaman ödüllendirildiği, uygun davranış göster-
medikleri zaman ise cezalandırıldığını, bunun bir 
sonucu olarak ta çocukların, rasyonel değerlendir-
me ve gözlemler yaparak ve topluma uygun model-
ler seçerek cinsiyetlerinin gereği olan davranışları 
öğrendikleri belirtilmektedir.

CEVAP: B
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33. Aşırı hoşgörü tutum içinde olan anne-baba çocu-
ğun istediklerine hiçbir denetim ve sınırlama getir-
meksizin daima izin verir. Bu tutum otoriter tutumun 
tam karşıtıdır. Çocukların davranışlarında hiçbir 
sınırlama olmadığı için neyin yapılıp, neyin yapıla-
mayacağı konusu belli değildir. Çocuk anne-baba-
dan çekineceği yerde onları yönetir duruma gelir. 
Disiplin yok denecek kadar düşüktün “Çocuktur 
yapar” “0 daha çocuk ne bilsin” denerek çocuğun 
yaptığı olumsuz davranışlar görmezlikten gelinir. 
Anne babalar sadece çocuklarının mutlu olmalarını 
isterler ve çocukları ile çok fazla ilgili değillerdir. 
Ebeveynler çocuklarına koşulsuz sevgi vermekte-
dirler. Bu sevgide onların temel ana-babalık işlev-
lerini yerine getirmelerine engel olmaktadır.

  CEVAP: C

34. 8-12 aylık bebeklere bakım- veren kişi uzun süre 
ayrıldığında, ağlayarak, araştırarak, reddederek 
kaygılarını belirtirler. Ayrılık kaygısı onsekizinci 
ayda doruğa ulaşır. Annenin geri döneceği gerçeği 
ile kendilerini rahatlatamadıkları için ayrılık kaygısı 
yaşarlar. Bu durum nesne sürekliliği ile açıklanabi-
lir. On aylık çocuklarda nesne sürekliliği yeni yeni 
gelişmeye başladığından, bebekler bu ayrılma ve 
hayal kırıklığına dayanamaz ve hazzı erteleyemez-
ler. Tanıdıkları çevrede çocuklar ayrılığa daha az 
kaygı gösterirler.

     CEVAP: E

35. Fallik dönemde (3-6 yaşları arası) çocuklar genital 
organlarına dokunmaktan zevk almaya başlarlar. 
Karşı cins ebeveyne belirgin bir şekilde daha fazla 
sevgi gös-terisinde bulunurlar. Ebeveynler çocukla-
rı ile sıcak bir sevgi ilişkisi kurmalıdırlar. Çocuklar 
yetişkinleri model alarak kendi cinsiyet rollerini 
kazanmaya çalışırlar

 CEVAP: C
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36. Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilerin kısa sürede, 
çok sayıda fikir üretmeleri sağlanır. Bu sürecin 
sağlıklı gelişebilmesi için öğrencilerin hepsinin fik-
rini söylemesini sağlayacak esnek ortamlar oluştu-
rulmalıdır. Fakat özgür fikrin hemen pekiştirilmesi 
beyin fırtınası için söz konusu değildir. Bu değer-
lendirme ancak fikirlerin değerlendirilme aşamasın-
da gerçekleştirilir.

CEVAP: A

37. Ali öğretmen, etkinlikte görüş geliştirme tekniğini 
kullanmıştır. Bu teknikte tüm sınıf fikirlerini payla-
şır, görsel tutum formları kullanılarak öğrenciler bu 
fikirlere katıldıklarını, katılmadıklarını hatta katıldık-
ları fikirleri değiştirebileceklerini fakat değiştirme 
nedenlerini gerekçeleri ile açıklamaları beklenir. 
Görüş geliştirme tekniğinde amaç, bireylerin baş-
kalarının fikirlerine saygı göstermelerini ve onlarla 
empati kurabilmelerini sağlamaktır.

CEVAP: B

38. Yaratıcı drama yönteminde öğrenciler bir beceri ya 
da durumu sınıfın önünde canlandırırlar. Drama, 
öğrencilere fantezi ve gerçek sebep – sonuç ilişki-
lerini açıklama fırsatı verir.

 Teknik güdülenmeyi artırır, grup etkileşimini geliş-
tirir ve farklılıklara tolerans ve anlayış sağlar. Bu 
yöntem aynı zamanda eleştirel düşünme, anali-
tik beceriler, karar verme ve yaratıcılığı geliştirir. 
Drama, doğaçlama, rol oynama ve tiyatro teknik-
lerinden yararlanarak öğrencilerin bir yaşantıyı, 
bir olayı, bir fikri ya da soyut bir kavramı oyunsu 
süreçlerle canlandırmasıdır.

CEVAP: E

39. Demonstrasyon yani gösteri tekniğinde amaç bilgi 
edinmek, ilgi uyandırmak ve çalışma standardını 
geliştirmek, göze ve kulağa aynı anda hitap etmek 
suretiyle bir işin nasıl yapıldığını göstermektir. Bir 
işin nasıl yapıldığını göstermek, yazılı ve sözel 
öğretimden çok daha etkilidir.Gösteri tekniği sade-
ce anlatım yolu kullanıldığında onun etkisizliğini 
azaltacak yardımcı bir tekniktir.

CEVAP: A
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40. Verilen sorunun cevabı A seçeneğidir. Çünkü istas-
yon tekniğinde; bütün sınıfın her aşamaya katkı 
sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını 
ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir tek-
niktir. Bu teknikte öğrenciler, herhangi bir konuda 
belirli aşamalardan geçerek ve etkinlikleri tamam-
layarak ortaya bir ürün koyarlar. Ortaya konulan 
ürünlerin öğrencilere özgü olmasına dikkat edilir. 
İstasyon tekniği, öğrencilerde birlikte çalışma, bir-
birlerini tanıma, iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir 
işe katkı getirme ya da işi bitirme ve üretme özellik-
lerini geliştirir.

CEVAP: A

41. Epistemolojik inanç, bireylerin bilginin ne oldu-
ğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile 
ilgili öznel inançları olarak tanımlanabilmektedir. 
Tanımıyla bile, öğrenme sürecine yönelik tutum ve 
davranışları etkileme gücü belirgin olan epistemo-
lojik inanç kavramı ülkemiz gündemine yeni girmiş 
bir kavramdır.

 Epistemolojik inançları gelişmiş öğrenciler;

- bilişsel ve metabilişsel öğrenme stratejilerini 
daha etkili ve verimli kullanmakta,

- zorlayıcı öğrenme görevleriyle uğraşırken 
çabaları sürdürme eğilimi göstermekte,

- daha yüksek düzeyde akademik başarıya 
ulaşmakta,

- okula ve eğitime yönelik daha olumlu tutumlar 
geliştirmekte,

- karmaşık konularla ilgili daha derin, nitelikli ve 
çok yönlü düşünceler geliştirmektedirler.

CEVAP: A
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42. Proje tabanlı öğrenme ile öğrenenler, yaşamla-
rında karşılaşabilecekleri sorunları, sınıf ve diğer 
ortamlarda farklı disiplinlerle bağlantı kurarak ve 
bir senaryo çerçevesinde ele alarak çözmeye çalı-
şırlar. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, temelde; 
grupla birlikte çalışma becerileri, yaşam beceri-
leri, bilişsel işlem becerileri, kendi kendini yönet-
me becerileri, tutumlar, eğilimler, inançlar (kendi 
kendine yeterlik) gibi becerilerin ve özelliklerin 
gelişmesine olanak sağlayabilir. Çünkü bu süreçte 
öğrenciler, farklı disiplinlerden gerçek bir konu ya 
da sorun üzerinde, birlikte çalışarak, ürünler oluştu-
rarak veya araştırmalar düzenleyerek başkalarına 
fikirlerini anlatma, sonuçları düzenleme, verileri 
grafik haline getirme, tahminde bulunma, soruları 
inceleme cevaplandırmaya yönlendirilirler.

CEVAP: C

43. Örnek olay yöntemi probleme dayalı öğrenme 
yaklaşımlarında kullanılır. Öğrenciler ilgi çekici ve 
merak uyandırıcı bir metin (problem durumu) üze-
rinde, veri toplama, çözüm önerisinde bulunma, 
tartışma, sonuç elde etme gibi etkinliklerde bulu-
nur. Örnek olay, gerçekleri ve sorunları yansıtan 
öykülemeler etrafında organize edilmiş öğrenme 
yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem, gerçek ve 
aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu 
kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak ama-
cıyla kullanılır.

CEVAP: A

44. Delphi tekniği birçok alanda kullanılır. Özellikle, 
askeri konularda ve tıp eğitiminde kullanılır. Bilimsel 
araştırmalar başta olmak üzere eğitimin farklı alan-
larında da tercih edilir. Bir problem durumuna ilişkin 
olarak uzman görüşlerin sistematik yollarla elde 
edilmesine, uygun çözüm yollarının geliştirilmesine 
ve süreçte farklı görüş, bakış açısı ve deneyimler-
den faydalanılarak çözüm üretilmesine dayalı bir 
tekniktir. Delphi tekniği uzaktaki uzmanlardan yazılı 
görüş alma şeklinde düzenlenir.

CEVAP: C
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45. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Çünkü soyut 
kavramların somut nesnelerle ilişkilendirilmesi bir 
anlamda somutlaştırılması somuttan-soyuta öğre-
tim ilkesi ile ilişkilidir.

CEVAP: C

46. Programlı öğretim uygulamalarının ilkelerinden biri 
olan küçük adımlar, bilginin alt (basit) parçalara 
bölünerek basitten karmaşığa doğru öğretilmesi 
anlayışına dayanır. Programlı öğretim beş adım-
dan oluşur, bunlar küçük adımlar ilkesi; öğretilecek 
konunun küçük adımlara bölünmesi, etkin katılım; 
her bireyin sürece dahil olması, bireysel hız; bireyin 
kendi hızına göre ilerlemesi, anında dönüt düzelt-
me; bireyin yaptıklarında haberdar edilmesi yani 
düzeltme ya da dönüt verilmesidir, başarı ilkesi ise 
bireyin yeni konuya geçmesi olarak açıklanır.

CEVAP: C

47. “Açık oturum” tekniğinde, 3–5 kişilik grubun belirli 
konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyici-
lere aktardığı bir tekniktir. Panelden farkı üyeler 
başkandan söz alarak konuşurlar ve aralarında 
tartışmazlar. Sadece bir konu ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini açıklarlar. Başkan, üyelere söz vere-
rek oturumu yönetir. Sonunda tüm sınıf tartışmaya 
katılabilir.

CEVAP: B

48. Eleştirel düşünme, kuşku temelli sorgulayıcı bir 
yaklaşımla konulara bakma, yorum yapma ve 
karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ilişkilerini 
bulma, ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yaka-
lama, çeşitli kriterleri kullanarak sıralama yapma, 
verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini 
belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlan-
dırma, çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir. 
Eleştirel düşünmede, elde edilen ya da söylenen 
bilgiler hakkında mutlak bir sonuca varmak yerine, 
alternatif açıklamalar olabileceğini de göz önünde 
tutmak gerekir. (Bu anlamda fikirlerde kararlı ve 
ısrarcı bir tavır sergilenmez.) Eleştirel düşünme, 
bireyin yaptığı gözlemlere ve ürettiği bilgilere daya-
narak sonuçlara ulaşma sürecidir. Birey bu süreçte 
bilgiyi etkili bir biçimde elde ederek değerlendirir ve 
kullanır.

CEVAP: E
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49. Tematik öğretimin amacı, farklı ilgi ve yeteneklere 
sahip öğrencilerin derslerde bu ilgi ve yeteneklerini 
nasıl kullanabileceklerine yöneliktir. Bir konu ya da 
bir tema etrafında oluşan öğretim metodu sayesin-
de öğrencilerin devinişsel (drama, maket-materyal 
ve müzik grupları), duyuşsal (şiir, yaratıcı yazı 
grupları vb.) ve bilişsel (metin araştırma, senaryo 
grupları gibi) becerilerini geliştirebilecekleri düşü-
nülmektedir. Aynı zamanda her öğrenciden bu 
alanlara yönelik becerilerin tamamına sahip olma-
sı beklenemeyeceğinden öğretimde kendi ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda bir öğretim yaklaşımının 
benimsenmesi de geliştirilen tekniğin ilkelerinden 
biridir.

CEVAP: B

50. Kimya öğretmenin, öğrencilerine “Renkli havlu 
kağıtlar sağlığa zararlı mı?” problemini tanımlama-
larını ve problem durumu üzerinde bilimsel süreç 
yöntem ve becerilerini kullanarak sürece ilişkin 
çözüm yolları üretmelerini sağlamıştır. Bu süreç 
araştırma inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çünkü J. Dewey tarafından 
geliştirilen araştırma yaklaşımı öğrencilerin, sunu-
lan bir problem senaryosundan hareketle bilimsel 
süreç basamaklarını kullanarak çözüm yolları üret-
meleri esasına dayanır.

CEVAP: D

51. Öz düzenleme bireyin kendini gözlemlemesi, 
değerlendirmesi ve kendini gerçekleştirmesi şeklin-
de ortaya çıkar. Ayrıca çocukların kendi öğrenmele-
rine ilişkin planlama yapmaları bunuları uygulama-
ları ve sonuçlarını değerlendirmeleri de bu sürecin 
içindedir.

CEVAP: A

52. Fen bilgisi dersinde öğretmen materyallerin 
sınırlı olması nedeniyle konu ile ilgili bir deneyin 
(KİNESTETİK - MANTIKSAL) birlikte yardımlaşa-
rak ( SOSYAL) yapmalarını ardından bulguları aka-
daşlarıyla paylaşmalarını hedeflemiştir.(SÖZEL) 
Burada kullanılmayan zeka alanı müziksel olarak 
açıklanmıştır.

CEVAP: B
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53. Akran dayanışmasın da büyük öğrenciler, küçük 
öğrencilerle çalışır. Akran dayanışması sayesinde 
öğrencilerde, 

- Akran (yaşıt) öğrenme uygulamasında;

- Yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenme hızına 
uygun yaşantılar edinmesine olanak sağlanır.

- Öğrenciler arasında yakınlık, dostluk ve daya-
nışma sağlanır.

- Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenme-
leri daha kalıcı olur.

- Sınıf öğrenmelerine olumlu destek sağlanır.

 Bu nedenle sorunun cevabı B seçeneğidir.

CEVAP: B

54. Pekiştirme, bir davranışın ortaya çıkma olasılığını 
artıran uyarıcıların verilmesi işlemidir. Öğrenme 
sırasında öğrencinin gösterdiği olumlu davranıştan 
sonra öğretmen pekiştireç verirse (örneğin; gülüm-
seme, sınıfa alkış yaptırma, “aferin”, “çok güzel”) o 
davranış kalıcı olur. “Öğretmenlerinin bu davranışı 
karşısında öğrenciler ise sorulan her soruya cevap 
vermek için gayret gösterirler.” İfadesi ise etkin 
katılım ile ilişkilidir. 

CEVAP: D

55. Vee diyagramı; bilgiyi ispat etmede, bu ispat için 
belirlenenlerin yorumlanmasında, kavram yanıl-
gılarını belirlemede ve gidermede, öğrencilerin 
ilgisini konuya çekmede, teorinin ve uygulamanın 
bir arada öğrenilmesinde kullanılan öğretimsel 
bir teknik ve ölçme (değerlendirme) aracıdır. Vee 
diyagramını kullanan öğrenciler bilişüstü düşünme 
yollarını geliştirmede, bilginin kavramsal, ilişkisel 
ve hiyerarşik yapısı ile doğasını inceleyerek anlam-
lı bir şekilde öğrenmede ve kavram yanılgılarını 
azaltmada avantajlı olur. 

CEVAP: B
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56. Öğretim mekan ve zaman sınırlandırması yapılarak 
gerçekleştirilen planlı ve programlı bir durumdur. 
Kendiliğinden gerçekleşmez, kendiliğinden gerçek-
leşen eğitimdir ve eğitim yaşam boyu devam eder 
ayrıca eğitim, en genel anlamıyla kültürleme süre-
cidir. Diğer bir anlamıyla kültürel değerleri bireye 
kazandırma sürecidir.

CEVAP: D

57. Örtük programın özellikleri şunlardır;

- Öğrenmeleri günlük yaşamla ilişkilendirir, 
yaşam becerilerini kazandırır.

- Öğrenme, birincil kaynaklarla etkileşime geçi-
lerek sağlanır.

- Öğrencide üst düzey düşünme becerilerini 
(yaratıcı, araştırıcı, yansıtıcı vb.) geliştirir. 
Öğrencinin zihinsel gelişimini destekler.

- Öğrenciler somut yaşantıları üzerinden yapa-
rak-yaşayarak öğrenirler.

- Öğrencinin kendini tanımasına ve sosyal uyu-
muna yardımcı olur.

- Okul içi ve dışı faaliyetleri kapsar.

CEVAP: C

58. Bireysel temel; öğretim programı bireyin kendisini 
gerçekleştirme sürecini desteklemelidir. Bu neden-
le programın odağını bireyin ilgi, yetenek ve gelişim 
özellikleri oluşturmalıdır.

CEVAP: B

59. Çekirdek programlama yaklaşımı, J. Dewey tara-
fından savunulmuştur. Konu ve sorun merkez-
lidir. Toplumsal sorunlar öğretimin konusudur. 
Öğrenciler bu sorunları çözmek üzere toplumu bir 
laboratuvar gibi ele alarak demokratik bir ortamda, 
iş birlikli olarak çalışırlar. Öğretimin merkezine 
ortak, çekirdek (önemli) konular öğretilme sırası-
na göre yerleştirilir. Ortak çekirdek konularını her 
öğrenci almak zorundadır. Daha sonra her öğrenci 
ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları alabilir. 
Dersler arasındaki sınır kaldırılmıştır. Piramitsel 
yaklaşıma benzemektedir. Farkı öğrenciye birden 
fazla uzmanlık alanı seçeneği vermesidir.

CEVAP: C
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60. Romantik (Radikal) tasarımda, okulun işleyişinin ve 
işlevlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunu-
lur. Öğrencinin doğasına uygun eğitim anlayışının 
öneminden söz edilir. Okul programları öğrencinin 
doğasına uygun olarak düzenlenmelidir. Bu neden-
le eğitim programı çocuğu özgürleştirmeye yönelik 
olarak yeniden düzenlenmelidir ve öğrenci bireysel 
sorumluluğunu ve özgürlüğünü geliştirmelidir.

CEVAP: B

61. Öğretmenin, derse başlarken öğrencilere video/ 
slayt izletmesi, dikkat çekme ve bu derste öğrene-
ceklerinin günlük hayatta da işlerine yarayacağını 
açıklaması güdüleme(istekli kılma) ile ilişkilidir.

CEVAP: D

62. Ses tonu ve vurguyu önemser – işitsel öğrenen

 Uzun süre aynı yerde duramazlar.-kinestetik öğre-
nen

 Sesli okuma yaparlar.-işitsel öğrenen

 Dokunma-hareket, yaparak-yaşayarak öğrenirler- 
kinestetik öğrenen

 Öğretmenin jest ve mimiklerini önemserler-görsel 
öğrenen

 CEVAP: E

63. Önlemsel model: Ortaya çıkabilecek olumsuz dav-
ranışı önceden tahmin etmeyi ve ortaya çıkmadan 
önlemeyi hedefler.

 Önlemsel modelde etkinlikler daha çok gruba yöne-
liktir.

CEVAP: B

64. Yakınlık (Eş zamanlılık, Anındalık): Sınıf içerisinde 
aynı anda ve birbirine yakın olarak bir çok sorun 
ortaya çıkabilir, öğretmenin bu sorunları takip etme-
li ve anında müdahale etmelidir. Örneğin iki öğrenci 
aralarında tartışırken başka bir öğrenci durumu 
öğretmene ilettiğinde bu kez tartışan iki öğrenci 
öğretmene ileten öğrenciyi muhbir olarak suçlaya-
rak hedef görebilir..

CEVAP: C
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65. D seçeneğinde yer alan, materyalde kalıcılık için, 
mavi renk yazı tercih edilmelidir ifadesi yanlıştır.

 En kalıcı materyal, sarı zemin üzerine yazılan siyah 
yazılar ile sağlanabilir. Aynı zamanda okunabilirliği 
en yüksek olan yazı zemin rengidir.

CEVAP: D

66. I., II. ve IV. ifadeler doğrudur.

 III. ifade yanlıştır. Doğrusu, kalın çizgiler, ince çizgi-
lere göre daha etkilidir olacaktır.

CEVAP: D

67. Her asetatta yalnızca tek bir kavram öğretimi 
yapılabilir ve kavram ile ilgili bilgilerin tamamı tek 
bir asetatta verilmelidir.Bu nedenle asetatlardaki 
bilgilerde detay yoktur, özet niteliği taşır.

CEVAP: D

68. Zaman sabit tutulduğunda bireyler,

- Okuduklarının- %10                                   

- Duyduklarının- %20                                   

- Gördüklerinin- %30                                    

- Görüp+Duyduklarının- %50                       

- Söylediklerinin- %70                                  

- Yapıp Söylediklerinin- %90 ını HATIRLARLAR

 Seçenekler arasında en kalıcı olan C seçeneğinde 
yer alan söylemek ifadesidir.

CEVAP: C

69. Materyal seçiminde ilk dikkate alınması gereken 
faktör, hedef-davranışlar yani kazanımlardır.

CEVAP:  D

70. İki değer(ölçüm) arasında sonsuz sayıda değer 
alabilen değişkenler, sürekli değişken olarak ifade 
edilir.Sürekli değişkenler, ondalıkla, buçukla ifade 
edilebilir.

 Seçenekler arasından, 1. ve 4. ifade buçukla ifade 
edilebilirken, 2. ve 3. ifadeler buçukla ifade edile-
mez.

CEVAP: C
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71. Korelasyon katsayısı, -1.00 ile +1.00 arasında 
değişir. 

 +0.30 dan 0.70 e kadar olan korelasyon değerleri, 
pozitif orta korelasyon olarak ifade edilir.

 +0.70 ve üzeri ise pozitif yüksek korelasyondur.

 +1.00 için, pozitif mükemmel korelasyon diyebilirz.

 Seçenekler arasındaki 0.83 değeri pozitif yüksek  
korelasyon değeridir.

CEVAP: A

72. 1-Filmin başlamasına 2 saat kaldı.=Süre ifadesinde 
mutlak sıfır kullanılır. Saat, yapay birime örnektir.

 2-Ayşe, 16 Haziran 1996 doğumludur.=Takvim bil-
diren zaman diliminde, bağıl sıfır kullanılır.Çünkü 0 
yılı bazı olaylar dikkate alınarak tanımlanmıştır.

 3-Dağın yüksekliği 1900 metredir.=Rakım ifade-
lerinde, bağıl sıfır kullanılır.Metre, yapay birime 
örnektir.

CEVAP: C

73. Korelasyonun gücü için, + veya – işaretini dikka-
te almayız.İşaretler korelasyonun yönünü belirtir.
Korelasyon gücü için, sayısal değere bakarız.
Sayısal değer ne kadar yüksek ise, korelasyon 
gücü o kadar fazladır diyebiliriz.

 Soruda verilen katsayıları, işaretleri dikkate alma-
dan sıralarsak,korelasyon gücü için, -0.86 > 0.84 
>-0.13>0.12 >0.02 sırasına ulaşırız.

CEVAP: C
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74. Orta güçlükte olan soruları zorlaştırdığımızda=gü-
venirlik azalır.Orta güçlükte olan maddelerin güve-
nirliği yüksektir.

 Soruları, açık, net, anlaşılır yazdığımızda=Güvenir-
lik artar.

 Test-Tekrar-Test yöntemini  uyguladığımızda=Gü-
venirlik değişmez.Test-Tekrar-Test Yönteminin kul-
lanılması, sadece sonuçların güvenirliğini belirler.

 Teste homojen sorular eklediğimizde=İçtutarlık ve 
duyarlık arttığı için, güvenirlik artar.

 Sınav süresi ideal iken azaltıldığında=Güvenirlik 
azalır.

CEVAP: C

75. Psikolojik yapılı testlerde ilk aranan geçerlik türü 
yapı geçerliğidir.Yapı geçerliğinin,2 belirleyicisi var-
dır.

 1.Hazırlanan test, özelliğe sahip olan ve olmayan 
grubu ayırabilmelidir.

 2.İçtutarlık yüksek olmalıdır.

 Soruya göre, içtutarlık katsayısı yüksek olan testin, 
yapı geçerliği hakkında olumlu yorum yapabiliriz.

CEVAP: D

76. Çoktan seçmeli testler, geçerliği ve güvenirliği en 
yüksek olan klasik ölçme araçlarıdır.

 Çoktan seçmeli testlerde, puanlama objektif olarak 
yapılır.

 Çoktan seçmeli testler, bilişsel alanın,

- bilme

- kavrama

- uygulama

- analiz

- değerlendirme  basamaklarını ölçmede elve-
rişlidir.

 Çoktan seçmeli testlerin, uygulanması ve puanlan-
ması kolaydır ancak hazırlanmışsı zor ve uzmanlık 
gerektirir.

CEVAP: D
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77. Eğer bir ölçme aracında sorularda, seçenek var ise 
şans başarısı faktörü vardır deriz.

 Sorudaki ölçme araçları arasından, yazılı yoklama, 
sözlü yoklama ve boşluk doldurmada seçenek 
bulunmadığından şans başarısı yoktur.

CEVAP: C

78. Tablo sorusunda, aritmetik ortalama,mod,medyan 
ve standart sapma var ise mutlak başarı için med-
yana bakarız.Çünkü medyan en sağlam veridir.
Medyanı yüksek olan grupta mutlak başarı en yük-
sektir.

 Soruda medyan değeri en yüksek olan,1. sınıftır.

CEVAP: A

79. Tablo sorusunda, aritmetik ortalama,mod,medyan 
ve standart sapma var ise ve farklılaşma yorumu 
yapılması isteniyorsa, standart sapmaya bakarız.
Standart sapma ne kadar yüksek ise farklılaşma ve 
güvenirlik o kadar yüksektir.

 Soruda standart sapma değeri yani farklılaşması 
en yüksek olan sınıf, 4. sınıftır.

CEVAP: D

80. Bir dağılımda, aritmetik ortalama, mod ve medyan 
birbirine eşit ise o dağılım için normal dağılım özel-
liği göstermektedir diyebiliriz.

 Tablodaki bilgilere bakıldığında 4. sınıfın aritmetik 
ortalama, mod ve medyan birbirine eşittir ve normal 
dağılım özelliği göstermektedir.

CEVAP: D


