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1. Öğretmenlerin öğretim sürecinin planlanma-

sına ve uygulanmasına yönelik görev ve rol-
lerine ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Öğretmenler, öğretim programları üzerinde 

her türlü değişikliği yapar. 
B) Öğretmenler, öğretim sürecini planlama ça-

lışmalarından önce ihtiyaç analizi çalışmaları 
yapar. 

C) Aynı sınıfın ya da dersin öğretmenleri öğretim 
sürecini planlamada işbirliği yapar. 

D) Öğretmenler, uygulamada karşılaştıkları so-
runlar karşısında öğretim planlarını değiştirir. 

E) Öğretmenler, zaman zaman yazılı (prosedü-
rel) programın dışındaki etkinliklere de yer 
verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Öğretim programlarının kazanımlarında bire-

yin; 
I.  Bir konuya, etkinliğe ya da nesneye ilgi duy-

ması 
II. Kas ve sinir sisteminin koordinasyonuyla bazı 

davranışları ortaya çıkarması 
III.  Zihinsel süreçlerini kullanarak bilgiyi anlam-

landırması 

gibi özellikleri edinmeleri amaçlanır. 

Buna göre, verilen özellikler hangi alanlarla 
ilişkilendirilmelidir? 

 
 I II III 
A) Duyusal Devinimsel Bilişsel 
B) Duyusal Bilişsel Devinimsel 
C) Bilişsel Duyusal Devinimsel 
D) Bilişsel Devinimsel Duyusal 
E) Devinimsel Bilişsel Duyusal 

3. • İçerik açık, derinliğine ve temellendirilerek 
düzenlenir. 

• Öğrenilecek konunun yapısı kullanılacak yön-
temi de ilgilendirir. 

• Öğrenci aktif olarak gözlem ve araştırma ya-
parak öğrenme etkinliklerine katılır, ancak 
ikinci plandadır. 

Yukarıda özellikleri verilen program tasarımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Disiplinlerarası 
B) Konu alanı 
C) Disipliner 
D) Süreç 
E) Geniş alan 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Esasici eğitim yakla-
şımı ile çelişen bir ifadedir? 

 
A) Okul bir reform merkezi değil; öğrenim kuru-

mudur. 
B) Hem değişme hem de kuşaklar arasındaki 

çatışma engellenmelidir. 
C) Kültürel miras, geçmişin bilgi ve becerilerinin 

yeni kuşaklara kazandırılmasıyla korunur. 
D) Eğitim yaşamdır, yaşama hazırlık değildir. 
E) Öğrenciye kendi kendini denetleme beceri ve 

yeteneğini kazandırmak için gerekirse zor 
kullanılmalıdır. 

  
 
 
 
5. Uygulanan bir eğitim programında ulaşılabi-

len ve ulaşılamayan kazanımları belirleyerek 
buna göre programın güçlü ve etkili yönleri 
ile zayıf ve etkisiz yönlerini belirlemek aşağı-
dakilerden hangisi ile gerçekleşir? 

 
A) Program tasarımı 
B) Programı uygulama 
C) Programı öngörme 
D) Program geliştirme 
E) Program değerlendirme 
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6. Öğretme – öğrenme etkinliklerinin planlı bir 
şekilde yürütülmesini sağlayan, bu süreci 
kontrol eden, öğretimi yönlendirerek ölçme 
işlemlerine kılavuzluk eden esas değişken 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çevre koşulları 
B) Bireysel gereksinimler 
C) Konu alanları 
D) Kazanımlar 
E) Sosyal beklentiler 

 
 
 
 
 
 

7. Ülkemizde 2005 yılında uygulamaya konulan 
yeni ilköğretim programlarına yön veren değişim 
unsurları bulunmaktadır. 

Verilenlerden hangisi bu değişim unsurların-
dan sayılmaz? 

 
A) Katı davranışçı programdan bilişselci ve yapı-

landırmacı yaklaşıma geçilmesi 
B) Öğrencilere kazandırılması gereken ortak 

beceri alanlarının belirlenmesi 
C) Türk Dili ve Tarih bilinci oluşturulmasının 

programın ana hedefleri arasında yer alması 
D) Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, 

anlayış ve tutumların önem kazanması 
E) Öğrenciyi uygun mesleklere yönlendirmenin 

öncelikli bir sorun olarak görülmesi 
 
 
 
 
 
 
8. Ayşe halı dokuma becerisini; 

I.  İş-teknik derslerinde,  
II. Halk eğitim kurslarına devam ederek, 
III. Arkadaşlarını gözleyerek ve 
IV. Kendi hazırladığı program dahilinde 
öğrenmiştir. 

Ayşe bu beceriyi sırasıyla hangi eğitim türle-
riyle edinmiştir? 

 
 I II III IV 

A) Örgün Sargın Yaygın İnformal 
B) Yaygın Sargın Örgün İnformal 
C) Sargın Örgün Yaygın İnformal 
D) Örgün Yaygın İnformal Sargın 
E) Yaygın Örgün İnformal Sargın 

9. Tyler’e göre eğitim programı “amaçlar”, “eğitim 
durumları” ve “sınama durumları” olmak üzere üç 
temel öğeden oluşmaktadır. Bununla birlikte  
“içerik”, “eğitim durumları” öğesinin içerisinde yer 
alan bir alt öğedir. 

Buna göre, verilenlerden hangisi Tyler’in “içe-
rik” öğesini “eğitim durumları” öğesinin kapsa-
mında ele almasına yön veren temel etmen-
dir? 

 
A) Öğrenenin etkinlikleri sonucunda bilgiyi oluş-

turması 
B) Eğitim programının öğelerinin sistematik bir 

bütün olması 
C) Sorun merkezli program tasarımının önem 

kazanması 
D) İşbirliği gerektiren eğitim uygulamalarının 

yaygınlaşması 
E) Eğitim programlarının uygulanmasında zor-

luklarla karşılaşılması 
 
 
 

 
10. I. 1982 Anayasası’nda Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi eğitiminin ve öğretiminin ilk ve orta öğ-
retim kademelerinde zorunlu hale getirilmesi 

II. Okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte 
öğrenim görmesi 

III. Öğrencilere burs, kredi vb. olanaklar sağla-
narak öğrencilerin eğitim hizmetlerinden fay-
dalanmalarının sağlanması 

Yukarıda verilen örneklere karşılık gelen Türk 
Milli Eğitimin temel ilkeleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
 I II III 
A) Laiklik Demokrasi eğitimi Eğitim hakkı 
B) Laiklik Eşitlik Fırsat eşitliği 
C) Eğitim hakkı Karma eğitim Fırsat eşitliği 
D) Eşitlik Demokrasi eğitimi Eğitim hakkı 
E) Laiklik Karma eğitim Fırsat eşitliği 
  
 
 

 
11. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin bireysel bo-

yutlarından biri sayılmaz? 
 

A) Mutlu olma 
B) Kendini gerçekleştirme 
C) İyi vatandaş olma 
D) Statü sahibi olma 
E) Yaşamı sevme 
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12. Belirtke tablosunun en önemli işlevi aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 
A) Ders konularını önem sırasına koyma 
B) Öğrenci kazanımları ile etkinlikler arasındaki 

ilişkileri gösterme 
C) Öğrencileri öğretimi planlama sürecinde et-

kin kılma 
D) Öğretmenlerin öğretim sürecini planlamada 

işbirliği yapmasını sağlama 
E) Ölçme işlemlerinin amacını saptama 

 
 

 
 
 

13. • Öğrencilerin toplumsal sorunlara çözüm 
üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olması 

• Farklı alanlarda bulunan konuların, tüm öğ-
rencilerde ortak bir temel oluşturmak üzere 
ana bir tema etrafında birleştirilmesi 

• Öğrenmelerin birincil kaynaklara dayandırıl-
ması 

Yukarıda açıklamaları verilen program tasa-
rım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çocuk 
B) Hümanist 
C) Yeniden yapılandırmacılık 
D) Çekirdek 
E) Yaşantı  

 
 
 
 
14. Geleneksel eğitim anlayışlarında, öğrencilerin 

yaratıcı ürünler ortaya koymasını destekleyen 
uygulamalara yer verilmezken; yaratıcı düşünme 
becerisi ile ilgili yanlış inanışların değişmesiyle 
günümüzde eğitim sistemlerinde bu beceriyi ge-
liştirmeye yönelik etkinliklere sıkça yer verilmek-
tedir. 

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünme 
becerisi ile ilgili öne sürülen yanlış düşünce-
lerden biri değildir? 

 
A) Yaratıcı bireylerin orijinal ürünler ortaya koy-

malarında çaba harcamalarına gerek yoktur. 
B) Yaratıcı düşünme, uygun ortam ve koşullarda 

gerçekleşir. 
C) Yaratıcı düşünme, üst düzey bir zeka gerekti-

rir. 
D) Yaratıcı bireyler, zihinsel ve bilişsel olarak 

dengesizdirler. 
E) Yaratıcılık, yalnızca belirli alanlarda gerçek-

leşmektedir. 

15. • Öğretmen problem senaryoları sunarak, 
öğrencilerin problem çözme sürecindeki et-
kinliklerine rehberlik yapar. 

• Öğrenci problem çözme becerilerini kullana-
rak farklı çözüm yolları üretir. 

Yukarıda verilen öğretmenin ve öğrencinin 
temel görevleri hangi öğretme - öğrenme yak-
laşımında söz konusudur? 

 
A) Buluş  
B) Araştırma – inceleme 
C) Tam öğrenme 
D) Basamaklı öğretim 
E) Programlandırılmış öğretim 

 
 
 
 
 
 

 
16. Aşağıdaki öğretmen etkinliklerinin hangisinin 

öğrencilerin derse katılımını sağlamadaki gü-
cü en azdır? 

 
A) Katılımı özendirecek ödül sistemi kullanma 
B) Öğrenme durumlarını ilgi çekici ve merak 

uyandırıcı hale getirme 
C) Derse katılmanın önemine ilişkin açıklamalar 

yapma 
D) Öğrencilerin düzeyine uygun etkinlikler dü-

zenleme 
E) Öğrencileri dersin kazanımlarından haberdar 

etme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Aşağıdakilerden hangisinin olması durumun-

da öğretme – öğrenme etkinliklerinden beyin 
fırtınası tekniğini kullanmak en uygun olur? 

 
A) Bilimsel hayaller kurmaya dayalı düşünme 

becerilerini geliştirme 
B) Öğrencilerin konuşma ve kendini ifade etme 

isteğini geliştirme 
C) Bir dizi olayı problem durumuna dönüştürme 
D) Ön planda bulunmak isteyen öğrencilere fır-

sat oluşturma 
E) Bir sonucu ortaya çıkaran etmenleri belirleme 
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18. Skinner’in pekiştirme ilkelerine göre; 
•  Bilgi üniteleri, öğrencilerin aşama aşama iler-

lemelerini sağlayacak şekilde düzenlenmeli-
dir. Bu aşamalar bir ünitenin öğrenilecek en 
küçük bilgi birimini (davranışını) oluşturmak-
tadır. Öğrenci, bir bilgi birimini öğrenemeden 
diğer bilgi birimine geçememektedir.  

•  Anında kontrol pekiştirmenin temel ilkesidir. 
Başarı ve doyuma ulaşmak için öğrenci yap-
tıklarının doğru olduğunu bilmelidir. Bunun 
için öğrencinin kendi yanıtını, verilmesi gere-
ken doğru yanıtla bir sonraki adıma geçme-
den önce karşılaştırmalıdır.  

•  Öğrenci zamanı kendine göre ayarlamakta-
dır. Bu durum sınıf ortamında öğrenciler ara-
sında düzey farklılığından kaynaklanan 
olumsuzlukları ortadan kaldırarak öğretimin 
bireyselleştirilmesini sağlamaktadır. 

•  Öğrenciye her bir bilgi birimini öğrenmesini 
sağlayacak alıştırmalar ve sorular sunulur. 
Sorular ve alıştırmalar, verilen bilginin kaza-
nılıp kazanılmadığını yoklamakla birlikte bil-
giyi edinmede ve kavramada bir öğrenme 
aracı görevi görmektedir. Böylece öğrenme 
işi öğrencinin kendisi tarafından bizzat yapıl-
maktadır. 

Programlı öğretimin temelini oluşturan pekiş-
tirme ilkeleri dikkate alındığında açıklaması 
verilmeyen temel ilke aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Küçük adımlar   
B) Bireysel hız 
C) Anında dönüt – düzeltme   
D) Etkin katılım 
E) Başarı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Ses temelli cümle öğretim tekniğini uygulayan 
ilköğretim 1. sınıf öğretmeni Deniz, etkili bir öğ-
renme-öğretme ortamı oluşturmak için öğrencile-
rinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerini göz 
önünde bulundurmaktadır. Henüz kavramların 
algılanması konusunda yeterli düşünme becerile-
rine sahip olmayan öğrencilerin güçlü öğrenme 
yaşantıları geçirmelerini sağlamak amacıyla on-
ların birden fazla duyu organını etkin kılan ma-
teryaller kullanarak seslerin hissedilmesinde hem 
görsel hem de işitsel etkinliklere yer vermektedir. 
Anlaşılmayan durumlarda ise; sunumunu daha 
açık ve net örneklerle desteklemektedir. 

Deniz öğretmen, öğrencilerin gelişim düzeyle-
rine göre seslerin algılanmasına yönelik ger-
çekleştirdiği etkinliklerde aşağıdaki öğretim 
ilkelerinden daha çok hangisini dikkate aldığı 
söylenebilir? 

 
A) Tümdengelimsel 
B) Hedefe görelik 
C) Hayatilik 
D) Ekonomiklik 
E) Açıklık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. •  Öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine yar-

dımcı olarak öğrenmeleri desteklenir. 
•  Öğrenciler ortak amaçlar doğrultusunda etki-

leşime geçerek sosyal becerilerini geliştirir. 
•  Slavin, Bandura ve Dewey, bu öğretim yakla-

şımının temsilcileri arasındadır. 

Yukarıda verilen bilgiler hangi öğretme – öğ-
renme yaklaşımı için söz konusudur? 
 
A) Tam öğrenme 
B) Bireyselleştirilmiş öğretim 
C) Sosyal öğrenme 
D) İşbirlikli öğrenme 
E) Programlandırılmış öğretim 
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21. Sema öğretmen, 4. sınıf Türkçe dersinde işlenen 
konuyla ilgili öğrencilerin çeşitli düşünceleri de-
ğerlendirmelerini ve konuyu daha iyi kavramala-
rını istemektedir. Bu amaçla Sema öğretmen, sı-
nıfı ikişerli gruplara ayırır. Öğrencilerin öğrendik-
leri konuyla ilgili düşüncelerini birbirleriyle pay-
laşmalarını ister. Daha sonra eşlerin ayrılıp sınıf-
ta yeni ikili grupların oluşturulmasını sağlar. Öğ-
rencilerin yeni grup arkadaşlarıyla kendi düşün-
celerini ve eski grup arkadaşının düşüncelerini 
paylaşmalarını ister. Süreçte yeni ikililer oluşturu-
larak konunun kavranılmasına katkıda bulunur. 
Son olarak da üretilen düşüncelerin tartışılmasını 
sağlayarak dersi sonlandırır. 

Sema öğretmenin yukarıda verilen öğretim 
uygulamasında kullandığı öğretim tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Balık kılçığı 
B) Dedikodu 
C) Altı şapkalı düşünme 
D) Akvaryum 
E) Tereyağ-ekmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Öğretme – öğrenme süreçlerinde hem sunuş 

yolu hem de buluş yolu öğretim stratejilerini 
kullanan bir öğretmen için aşağıdakilerden 
hangisinin söylenmesi uygun değildir? 

 
A) Anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirmeye çalış-

maktadır. 
B) Öğrencilerin süreçte katılımını desteklemek-

tedir. 
C) Öğrencilerin öğrenme stillerini geliştirmeye 

çalışmaktadır. 
D) Nesnel bilgilerin özümlenmesine yer vermek-

tedir. 
E) Öğretim sürecinde soru-cevap etkinliklerine 

ve nitelikli örneklere yer vermeye çalışmakta-
dır. 

23. İlköğretim 6. sınıfta “Yerli mallarını kullanmanın 
önemi” teması aşağıdaki etkinliklerle işlenmiştir. 
• Sınıf beşer kişilik küçük gruplara ayrılmış, 
• Sosyal Bilgiler dersinde yerli malı kullanma-

nın ülke ekonomisine katkısı araştırılmış, ma-
tematik dersinde ülkedeki tüm fabrikaların 
yerli malı üretebilmesine ilişkin mali analiz 
çalışmaları yapılmıştır. 

• Gruplar Türkçe dersinde konuyla ilgili şiirler 
yazmış ve müzik dersinde şiirleri bestelemiş-
lerdir. 

• Gruplar daha sonra bir araya gelerek elde et-
tikleri sonuçları tartışarak, ortak sonuçlar elde 
etmiş ve ürünlerini okul panosunda ve okul 
gazetesinde tüm okul ile paylaşmışlardır. 

Bu etkinlikte kullanılan öğretim yaklaşımı ya 
da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Proje tabanlı öğrenme 
B) Örnek olay incelemesi 
C) Problem çözme 
D) Çoklu zekaya dayalı öğrenme 
E) Bireyselleştirilmiş öğretim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Toplu taşıma araçlarında nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini öğrencilerine öğretmeyi amaçlayan bir 
öğretmen; sınıfa bu konuyla ilgili kısa bir film iz-
letmiş, getirdiği gazete haberlerinin okunmasını 
sağlamış ve öğrencilerin filmi ve gazete haberle-
rini inceleyerek bu durumda neler yapılabileceği 
konusunda çözümler üretmelerini sağlamıştır. 

Öğretmenin yukarıda verilen etkinlikte kul-
landığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 
A) Analoji 
B) Proje temelli öğretim 
C) Rol oynama 
D) Çalışma grubu 
E) Örnek olay 
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25. Günümüzde bazı öğrencilerin gelecekle ilgili 
belirli bir hedeflerinin ve amaçlarının olmayışı, bu 
nedenle çoğunlukla dersleri ve okulu gözden çı-
kararak şiddet ve çatışmalarla kendilerini ispat 
etmeye çalışmaları toplumda karşılaşılan önemli 
bir sorundur. 

Good ve Power’in “Aktif Öğrenme” kuramına 
göre; yukarıda verilen problem durumundaki 
öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Gölge 
B) Yansıtıcı 
C) Bağımsız 
D) Yabancılaşmış 
E) Bağımlı 

 
 
 
 
 

 
26. Bir öğretmen, öğrencilerine dersin konusuyla ilgili 

bir problem durumu sunar. Öğrencilerinin prob-
lem durumunu tanımlamasına ve çözümü için 
gerekli bilgileri elde etmelerine rehberlik eder. 
Daha sonra öğrenciler elde ettikleri bilgiler ışı-
ğında probleme yönelik geçici çözüm önerilerin-
de bulunur ve veriler toplayarak analizini yapar. 

Problem çözme sürecinin aşamaları dikkate 
alındığında bu aşamadan sonra yapılması ge-
reken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Sonuçları raporlaştırma 
B) Problemin sınırlandırılması 
C) Hipotezlerin kurulması 
D) Çözüme ulaşılıp uygulanması 
E) Hipotezlerin test edilmesi 

 
 
 
 
 

 
27. Aşağıdaki sorulardan hangisinin öğrenme 

kuramlarına yönelik olması beklenmez? 
 

A) Organizmada meydana gelen davranış deği-
şikliği hangi koşullarda ve nasıl gerçekleşir? 

B) Öğrenilen bir davranışın kalıcılığı nasıl sağ-
lanır? 

C) Öğrenme stilleri ve yolları nelerdir? Nasıl ge-
liştirilir? 

D) Bireylerin gösterdiği hangi davranışlar bir öğ-
renme ürünü olarak kabul edilir? 

E) Öğretmen, öğrenme sürecini nasıl kılavuzlar? 

28.  
I II 

• Amacı; karşı görüşte 
olan öğrencilerin sa-
vunduğu fikirleri çü-
rütmek ve kendi fikir-
lerini gruba kabul et-
tirmektir. 

• Çelişkili konunun yal-
nızca iki zıt tarafı tar-
tışılır. 

• Tartışmaya katılan 
gruplar sonuna kadar 
aynı görüşü savunur-
lar. 

• Sadece 3-5 kişilik iki 
konuşmacı grup sü-
reçte aktiftir. Diğer öğ-
renciler izleyicidir. 

 

• Amacı; öğrencilerin 
görüşlerini gerekçe-
lendirerek açıklama-
sı ve gelişmeye açık 
olmasıdır. 

• İki zıt görüşün ara-
sında kararsızım 
olan üçüncü bir gö-
rüş daha vardır.  

• Tartışma sürecinde 
öğrenciler gerekçe-
lerini açıklayarak 
görüşlerini değişti-
rebilirler. 

• Süreçte bütün öğ-
renciler aktiftir. 

 
 

 

Yukarıda verilen (1) ve (2) numaralı yerlere 
getirebilecek en uygun öğretim yöntem ve 
teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
sıralamada verilmiştir? 
 
 I II 
A) Görüş geliştirme Münazara 
B) Münazara Akvaryum 
C) Akvaryum Konuşma halkası 
D) Münazara Görüş geliştirme 
E) Görüş geliştirme Yaratıcı drama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. I. Örnek olay 
II. Beyin fırtınası 
III. Anlatım 
IV. Altı şapka 
V. Güdümlü tartışma 

Yukarıdaki öğretim yöntem ve teknikleri aşa-
ğıdakilerden hangisinde, öğrencilerin zihinsel 
etkinliklerde bulunması açısından en az olan-
dan en fazla olana doğru sıralanmıştır? 
 
A) II – I – III – IV – V  
B) IV – II – V – III – I  
C) III – I – V – IV – II  
D) III – V – I – IV – II  
E) II – IV – I – V – III  
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30. İngilizce öğretmeni Muratcan, geçmiş zaman 
kipini işledikten sonra, sınıfı gruplara ayırmış, 
gruplara bu kiple yazılmış üç cümle vermiş, bu 
cümleleri kullanarak gruplardan bir durum yarat-
malarını ve yarattıkları bu durumu sınıfta arka-
daşlarına canlandırmalarını istemiştir. 

Bu süreçte Muratcan öğretmenin yer verdiği 
öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

   
A) Demonstrasyon 
B) Fikir taraması 
C) Yaratıcı drama 
D) Zihin haritası 
E) Dönüşümlü öğretme 

 
 
31. I.  Öğrenme, sınırlı etkinlik dizgelerinin sınırlı 

yaşantılar yardımıyla bilgi birikiminin üzerine 
kurulmasıyla oluşur.  

II.  Bilgi ve becerinin kazanılmasından çok; öğ-
rencilerin düşünmesi, sorumluluk alması, 
davranışlarını kontrol etmesi ve deneyimler 
yaşaması önemlidir. 

III.   Öğrencinin nasıl öğrendiği değil; ne öğrendiği 
oldukça önemlidir. 

IV. Bilgiler, evrensel geçerliği olan birimler olarak 
değil; işleyen hipotezler şeklinde ele alınır. 

V. Bu öğrenme kuramında amaç; mükemmel 
bilgiyi oluşturmaktır. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da 
hangilerini yapılandırmacı öğrenme kuramı 
için doğru olması beklenir? 

 
A) II, III ve IV             B) I ve III              C) II ve IV  
       D) I, II ve IV               E) II, III ve V  

 
 
32. Çeşitli nedenlerden (bıçak darbesi, çarpma vb.) 

dolayı açık yarası bulunan bir hastaya dikiş at-
manın nasıl yapılması gerektiğini hemşire adayı 
öğrencilerine öğretmek isteyen bir öğretim ele-
manı, durumun tehlikeli olması nedeniyle öğren-
cilerin bir manken üzerinde uygulamalar yaparak 
öğrenmelerini sağlamıştır. 

Bu etkinlikte öğretmenin öğrencilerinde geliş-
tirmeyi amaçladığı hedef alanı ve bu amaçla 
kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 
A) Duyuşsal / Workshop 
B) Devinimsel / Simülasyon 
C) Devinimsel / Gösteri 
D) Bilişsel / Benzetim 
E) Devinimsel / Mikro öğretim 

33. Türkiye’de yeni ilköğretim programları; öğrencile-
rin öğrenmeleri üzerinde ailelere de önemli gö-
revler getirilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte ailelerin 
katılım göstereceği etkinliklerden biri değil-
dir? 

 
A) Yönlendirme gerektiren bazı ödevlerde öğ-

rencilere destek olma 
B) Çocuklarının gelişim dosyalarını tutma ve öğ-

retmene sunma 
C) Öğrenci öğrenmelerinin değerlendirilmesine 

katılma 
D) Çalışma yapraklarının öğrenci tarafından ya-

pılmasını kontrol etme 
E) Öğrenci gelişimi konusunda öğretmenlerle 

işbirliği içerisinde olma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Beden Eğitimi dersinde gösterip yaptırma yön-

temini etkili olarak uygulayan Ali öğretmen, öğ-
rencilerinin devinimsel gelişimlerinin daha iyi 
gerçekleşebilmesi amacıyla önce minderde ya-
pılması daha fazla aşamadan meydana gelen 
becerileri, ardından sayıca daha az aşamadan 
oluşan becerileri kazandırmıştır. 

Ali öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde 
aşağıda verilen gösterip yaptırma yöntemi il-
kelerinden hangisini göz önünde bulundur-
madığı söylenebilir? 

  
A) Öğretim sürecine basit ve yapılabilecek bece-

rilere yer vererek başlama 
B) Meydana gelebilecek olumsuz durumlar için 

güvenlik önlemlerini alma 
C) Kullanılacak materyalleri önceden hazırlama 

ve provasını yapma 
D) Anında dönüt ve düzeltme işlemlerine yer 

verme 
E) Öğrencilere istedikleri kadar tekrar yapma fır-

satı sunma 
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35. Turgut, Matematik dersindeki konuları öğrenme-
de güçlük yaşamakta; öğrenmiş olduğu konuların 
ise sorularını ve problemlerini çözümlemekte zor-
lanmaktadır. 

Bu durumun farkına varan öğretmenin, Tur-
gut’un bu sorununu çözmede uygulayacağı 
aşağıdaki etkinliklerden hangisinin en uygun 
sonucu vermesi beklenir? 

 
A) Eksik ve yetersiz olduğu konularda dönüt ve-

rerek ek öğretim hizmetini sunma 
B) Öğrenilemeyen konulara yönelik araştırma 

ödevleri verme 
C) Matematik dersini öğrenmek için daha fazla 

çaba harcaması gerektiğini vurgulama 
D) Konuları iyi bilen öğrenciyle birlikte çalışma-

sını sağlama 
E) Problem senaryoları üzerinde çalıştırma 

 
 
 
 
 
 
36. Gençler ile yetişkinler arasında yaşanan kuşak 

çatışmalarına yönelik farklı görüş ve düşünceler 
bulunmaktadır. 

Bu farklılıkları öğrencilerine buldurmak iste-
yen bir rehber öğretmenin aşağıdaki yöntem-
tekniklerden hangisini kullanması en uygun-
dur?  

 
A) Programlı öğretim 
B) Görüş geliştirme 
C) Münazara 
D) Kavram haritası  
E) Altı şapkalı düşünme 

 
 
 
 
 
37. I.  Değerlendirmenin yapılması 

II.  Öğrenci giriş davranışlarının tespit edilmesi 
III.  Hedeflerin belirlenmesi 
IV. Öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi 

Yukarıda verilen temel öğretim modelinin uy-
gulama aşamalarının doğru sıralaması aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) II – III – I – IV  
B) IV – I – II – III               
C) III – II – IV – I   
D) II – III – IV – I                 
E) III – IV – I – II  

38. Öğretme-öğrenme süreçlerinde insan onuru-
na saygı gösteren, öğrenme ve kişisel ilişki-
lerde eşitlik ilkesine uygun davranan bir öğ-
retmenin öncelikle sahip olduğu mesleki rol 
boyutu aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)  Mesleki standartlar      
B)  Yansıtmacı stratejiler 
C)  Kendine yetme     
D)  Üst düzey yeterlik 
E)  Etik standartlar 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Öğretmenin sınıfta sorabileceği aşağıdaki 
sorulardan hangisi eğitimin hedefleri sınıfla-
masının en üst düzeyinde bir öğrenme ürü-
nüyle ilgili olduğu söylenebilir? 

 
A) Yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine kat-

kısı nedir? 
B) Nesli tükenmekte olan hayvanların korunma-

sı için neler yapılabilir? 
C) Akdeniz Bölgesi’nde cephe yağışlarının gö-

rülmesinin nedeni nedir? 
D) Ülkemizdeki tarım ürünlerinin bölgelere göre 

dağılımı nasıldır? 
E) Hikâye ve roman türleri arasındaki benzerlik-

ler ve farklılıklar nelerdir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Bir ilköğretim okulunda düzenlenen eğitim 

seminerinde; “Bir okuldaki öğrenci başarısı      
%70’in altına düşerse öğretmen, yeni teknik ve 
yöntemleri işe koşmalı, etkinlikleri tekrarlamalıdır. 
Beklenen başarıya ulaşıncaya kadar bu etkinlik-
ler ve ek uygulamalar devam etmelidir.” diyen 
bir uzmanın aşağıdaki öğretim kuramlarından 
hangisine vurgu yaptığı söylenebilir? 

 
A) Temel öğretim 
B) Çoklu zeka 
C) Programlı öğretim 
D) Tam öğrenme 
E) Yapılandırmacılık 
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41. İlköğretim okulunda görev yapan bir sınıf öğret-
meni öğrencilerinin verimli ve düzenli ders çalış-
ma alışkanlıklarının olmadığını, bu durumun 
akademik başarılarını olumsuz yönde etkilediğini 
fark etmiştir. Öğrencilerinin verimli ders çalışma-
larını engelleyen faktörleri kendilerine buldurmak 
amacıyla, sınıfta 3-5 kişilik gruplar oluşturmuş ve 
öğrencilerinden kendi aralarında tartışarak etkili 
olarak ders çalışmamalarının sebeplerini belirle-
yip hazırlamış olduğu diyagrama yazmalarını is-
temiştir.  

Yukarıdaki öğretme-öğrenme sürecinde öğ-
retmenin uyguladığı öğretim yöntem ve tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sokrat semineri 
B) Çalışma grubu 
C) Balık kılçığı 
D) Zihin haritası 
E) Birlikte öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. Aşağıda verilen düşünme becerisi / temel 

özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlış-
tır? 

 
 Düşünme 

Becerisi 
Temel 
Özellik 

A) Problem 
Çözme 

Bilgiyi edinme süre-
cinde öğrenenin etkin 
olması 

B) Yaratıcı Geniş bir hayal gücü-
ne sahip olunması 

C) Analitik Öğrenme konularının 
bütün-parça-bütün iliş-
kisine göre düzenlen-
mesi 

D) Yansıtıcı Bireyin öğrendiklerini 
düzenli, alternatifli ve 
tutarlı bir şekilde kendi 
ifadeleriyle açıklaya-
bilmesi 

E) Eleştirel Çelişkili ve zıt düşün-
celer geliştirme 

43. Sınıfında öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri 
bulunan bir öğretmenin aşağıdakilerden han-
gisini yapması etkili bir sonuç vermez? 

 
A) Öğrencilerin öğrenme yollarını geliştirme 
B) Problem çözme ve beyin fırtınası gibi üst dü-

zey etkinliklere yer verme  
C) Okul rehberlik servisinden yardım alma 
D) Öğrencilerin ön koşul bilgi eksikliklerini belir-

leme ve giderme 
E) Aileden eksik öğrenmelere ilişkin destek alma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerinin far-
kında olmasına, bireysel hedefler belirleyerek 
bunlara yönelik projeler üretmesine fırsat ve-
ren öğretmenin hangi zeka alanına ağırlık 
verdiği söylenebilir? 

 
A) Mantıksal 
B) Sözel 
C) Uzamsal 
D) Sosyal 
E) Bireysel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine ör-

nek olarak gösterilemez? 
 

A) Bir kütüphanedeki kitap sayısını belirleme 
B) Otomobilin bir saatte almış olduğu yol mesa-

fesini belirleme 
C) Bir kompozisyondaki yazım hatalarını sayma 
D) Bir dersteki başarısızlığın nedenlerini belirle-

me 
E) Bir sınıftaki öğrencileri, ağırlıklarına göre sıra-

lama 
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46. I. Matematik sınavından alınabilecek en yüksek 
puan 100’dür. 

II. Matematik sınavından 60 ve altında alan öğ-
renciler dersi tekrar ederler. 

III. Öğrencilerin matematik dersinden başarılı 
sayılabilmesi için soruların % 30’unu doğru 
cevaplamış olmaları gerekmektedir.  

IV. Matematik sınavındaki her sorunun değeri 2 
puandır. 

V. Matematik sınav sonuçlarına göre yüksek 
puanı alan ilk 3 öğrenciye burs verilecektir. 

VI. Sınavın süresi 60 dakikadır. 

Yukarıdaki açıklamalar “ölçme kuralı” ve “öl-
çüt” kavramlarını örneklendirme bakımından, 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak grup-
lanmıştır? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Verilenlerden hangisinde yapılan ölçme işle-
mine sistematik hata karışmıştır? 

 
A) Öğretmen sınıfı geçebilmeleri için 10 puana 

kadar gereksinimi olan öğrencilere ek puan 
vermiştir. 

B) Öğretmen bazı öğrencilerin sınav kağıdını 
cevap anahtarına bakmadan puanlamıştır. 

C) Başarı ortalaması düşük çıkan sınıfta her öğ-
rencinin puanına 10 puan eklenmiştir. 

D) Öğretmen bazı sınav kağıtlarındaki puanları 
hatalı toplamıştır. 

E) Sınav süresi yetersiz kaldığı için bazı öğren-
ciler soruların tümünü cevaplayamamıştır. 

48. Matematik dersi öğretmeni uyguladığı sınavın 
puanlamasını yaptıktan sonra ilk olarak, (I) öğ-
rencilerin puanlarını en yüksek olandan en düşük 
olana doğru alt alta yazmış, daha sonra ise öğ-
rencilerin grup içerisindeki yerlerini belirlemek 
için (II)  her bir puana sıra numarası vermiştir. 

Öğretmenin bu süreçte kullanmış olduğu öl-
çek türleri hangi seçenekte doğru olarak ve-
rilmiştir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49. Bağıl değerlendirme grup içerisindeki bireylerin 

grup içerisindeki başarılarının karşılaştırılmasına 
dayanır. Bu tür değerlendirme öğrencinin grupta 
bulunan diğer öğrencilere göre başarısını göste-
rir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
bağıl değerlendirmede kullanılan ölçütlerden 
biri değildir? 
 
A) Grubun aritmetik ortalaması 
B) Gruptaki öğrencilerin başarısı 
C) Ülke düzeyindeki normlar 
D) Öğrencinin öğrenme eksiklikleri 
E) Öğrencilerin standart puanları 

 
 
 

 
50. Verilenlerden hangisi portfolyo değerlendir-

me uygulamalarının temel amaçlarından biri 
sayılmaz? 

 
A) Öğrencilerin etkinlikleriyle bilgiyi oluşturması-

nı sağlama 
B) Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilme-

sine olanak verme 
C) Öğrencinin yeteneğini süreç içerisinde geliş-

tirme 
D) Öğretim sürecinin başında durum tespiti 

yapma 
E) Öğrencinin gelecekte yönelebileceği eğitim 

programlarını belirleme 

 Ölçme Kuralı Ölçüt 

A) I, II ve III IV, V ve VI 

B) I, IV ve VI II, III ve V 

C) II, III ve V I, IV ve VI 

D) I, II ve VI III, IV ve V 

E) IV ve VI I, II, III ve V 

 I II 

A) Eşit aralıklı Sıralama 

B) Sıralama Sıralama 

C) Eşit oranlı Sıralama 

D) Sıralama Eşit aralıklı 

E) Eşit aralıklı Eşit oranlı 
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51. I. Öğrencinin oto kontrolünü sağlama 
II. Velilere öğrencilerin gelişimine ve değerlendi-

rilmesine katkıda bulunma olanağı verme 
III. Ölçütlerin öğrenci tarafından değiştirilebilmesi 
IV. Her alan ve konu için standart bir form kulla-

nabilme 
V. Değerlendirme sırasında öğrencinin ilgi ve ih-

tiyaçlarını göz önünde bulundurma 

Verilenlerden hangileri rubriklerin özellikle-
rinden kabul edilir? 
 
A) I, IV ve V 
B) I ve V 
C) I, II ve IV 
D) II, III ve V 
E) I ve IV 

 
 
 
 
 

 

52. “Bir ürünün nasıl çıkarıldığı, çıkarılan ürün kadar 
önemlidir” diyen bir öğretmenin aşağıda veri-
len hangi davranışı bu düşüncesini doğru 
olarak yansıtır? 

 
A) Üründeki hata miktarını değerlendirmede te-

mel almak 
B) Birbirine benzer ürünleri doğru kabul edip, 

bunları değerlendirmek 
C) Değerlendirmede ürünün yapılış sürecine 

ağırlık vermek 
D) Ürünü diğer ürünlerle karşılaştırarak değer-

lendirmek 
E) Değerlendirmeyi, ürüne ve ürünün hazırlanış 

sürecine bakarak yapmak 
 
 
 
 
 
 

53. Bir ölçme aracındaki birim aralığının küçül-
tülmesinin, ölçme sürecine sağlayacağı en 
önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ölçme sürecinin farklı değerlerle ölçülmesini 

sağlar. 
B) Ölçme sonuçlarının güvenilir ve duyarlı olma-

sını sağlar. 
C) Ölçme sonuçlarının sayısal olarak ifade edil-

mesine olanak verir.  
D) Ölçme aracının amaca hizmet etme derece-

sini yükseltir. 
E) Puanlayıcının dikkatini artırır. 

54. Öğretmenin bir testi geliştirmede uygulamış 
olduğu aşağıdaki düzenlemelerin hangisi 
kapsam geçerliğini sağlamaya yönelik değil-
dir? 

 
A) Testteki soruların dersin konu alanını örnek-

lemesini sağlamak 
B) Soruları orta güçlükte hazırlamak 
C) Belirtke tablosu hazırlamak 
D) Uzman görüşü almak 
E) Testteki her bir sorunun ilgili hedef davranışı 

temsil etmesini sağlamak 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. Verilen amaçların hangisiyle ilgili olarak ha-

zırlanan bir ölçme aracında yordama geçerli-
ğine yönelik çalışma yapmaya gerek bulun-
maz? 

 
A) Öğrencilerin öğretim programlarındaki kaza-

nımlara sahip olma düzeyini belirlemek 
B) Bir üst eğitim kurumuna gidecek öğrencileri 

belirlemek 
C) Spor kulüplerine oyuncu seçmek 
D) İşe alınacak elemanları belirlemek 
E) Öğrencileri çeşitli mesleklere yönlendirmek 

 
 
 
 
 
 
 

 
56. Bir öğretmen öğrencileri değerlendirirken yaptığı 

ilk sınavda kısa cevaplı test uygulamış, ikinci sı-
nav da ise yazılı yoklama yapmıştır.  

Bu iki sınavla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) İlk sınav hatırlamaya dayalı bilgileri ölçmek-

tedir. 
B) İkinci sınav daha objektif ölçme sonuçları ve-

rir. 
C) Birinci sınavda şans başarısı yoktur. 
D) İkinci sınav üst düzey davranışları ölçmede 

etkilidir. 
E) Birinci sınavın kapsam geçerliği daha yük-

sektir. 
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Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin Felse-
fe sınavından aldıkları puanlar verilmiştir. (Alına-
bilecek en yüksek puan 10’dur.) 

 
 
 
 
 
 
 
57. Felsefe dersinin sınavına kaç öğrenci girmiş-

tir ve bu dağılımın modu (tepe değer) kaçtır) 
 

 Sınava Giren 
Öğrenci Sayısı 

Dağılımın 
Modu 

A) 50 15 
B) 50 8 
C) 48 15 
D) 48 6 
E) 50 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. İki farklı teste ait aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri aşağıda verilmiştir.  
 

Test X  SS 

I 60 18 

II 80 8 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 
A) I. Testte öğrencilerin öğrenme düzeyi arasın-

daki değişkenlik daha fazladır. 
B) II. Testte öğrencilerin öğrenme düzeyi birbiri-

ne oldukça yakındır. 
C) I.Testin güvenirliği II. testten daha yüksektir. 
D) II. Testte grubun mutlak başarı düzeyi daha 

yüksektir. 
E) I. Testin ranj değeri daha küçüktür. 

59. ve 60. Soruları aşağıdaki tabloya göre 
cevaplayınız. 

 
 

Bir grup öğrenciye uygulanan dönem sonu sınav-
larına ilişkin istatistikler tablodaki gibidir. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Öğrencilerin en başarılı olduğu ders aşağıda-

kilerden hangisidir? 
 

A) Fen ve teknoloji 
B) Sosyal bilgiler 
C) Türkçe 
D) Matematik 
E) İngilizce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Bu beş dersteki puanlar üzerinden bu testle-

rin hangisi için bulunacak ortalama madde 
güçlüğü en küçüktür?  

 
A) Fen ve teknoloji 
B) Sosyal bilgiler 
C) Türkçe 
D) Matematik 
E) İngilizce 

Dersler Soru  
Sayısı 

Aritmetik  
Ortalama Medyan Mod Standart 

Sapma 
Fen ve  
Teknoloji 30 15 14 10 6 

Sosyal  
Bilgiler 40 30 36 32 9 

Türkçe 30 18 16 12 7 

Matematik 50 30 32 35 12 

İngilizce 50 14 12 10 6 

Puanlar 10 9 8 7 6 5 4 

Frekans 3 6 11 5 15 8 2 
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61. Bir ölçme işleminin güvenirlik indeksi ile 
standart sapması arasındaki ilişki aşağıdaki 
grafiklerin hangisinde en doğru verilmiştir? 
 

 Grafik İlişki Düzeyi 
A)  

0.40 

B)  

0.95 

C)  

0.05 

D)  
 
 

 0.30 

E)  

– 0.90 

  
 
 
 
 
 
 
 

62. İngilizce dersinde kubaşık öğretim yönteminin 
öğrencilerin akademik başarısına etkisini belirle-
meyi planlayan bir öğretmen, bir sınıfında 
kubaşık öğretim yöntemini kullanırken, diğer sını-
fında geleneksel öğretim yöntemini kullanarak 
öğrencilerin akademik başarı düzeylerine bakıl-
mıştır. 

Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrenci nitelikleri 
B) Sınıftaki öğrenci sayısı  
C) Akademik başarı 
D) Öğretim yöntemi 
E) Öğretmenin özellikleri  

 

 
63. I.  Üç yaşındaki bir çocuğun meyve suyunu 

kendi başına bardağına doldurmak istemesi 
ancak bunu başaramaması  

II.  Yedi yaşındaki bir çocuğun öğretmeninin sor-
duğu soruları cevaplayabilecek zekâya sahip 
olmasına karşın cevap vermek istemediği için 
parmak kaldırmaması 

Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıda verilen 
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?  

 
                          I                                            II 

A)  Olgunlaşma                 Hazırbulunuşluk 
B)  Büyüme                       Öğrenme 
C)  Hazır bulunuşluk   Büyüme 
D)  Olgunlaşma                 Büyüme 
E)  Hazırbulunuşluk   Olgunlaşma 

 

 
64. Ergenlik döneminde bulunan bireylere ilişkin 

aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Bireyin fizyolojik olgunluğa erişmesi ve bazı 
hormonların etkinliklerinin artmasıyla cinsel 
nitelikli dürtülerin gücü artar. 

B) Dönemin amacı, bireyin ebeveynine olan ba-
ğımlılığından koparak aile dışındaki karşı 
cinsten kişilerle ilişkiler kurabilmesidir. 

C) Bireyde toplumsallaşma, grup etkinliklerine 
katılma, meslek seçimine ilişkin tasarılar beli-
rir. 

D) Anne-babanın düşünceleri bireyin gözünde 
önceki dönemlere göre daha fazla önem ka-
zanır. 

E) Ergen bir yandan yetişkin erkek ya da kadı-
nın bedensel özelliklerini kazanırken öte 
yandan toplumun kendinden beklediği bu rol-
leri benimsemekle yükümlüdür. 

Standart 
Sapma 

Güvenirlik 
İndeksi 

Standart 
Sapma 

Güvenirlik 
İndeksi 

Standart 
Sapma 

Güvenirlik 
İndeksi 

Standart 
Sapma 

Güvenirlik 
İndeksi 

Standart 
Sapma 

Güvenirlik 
İndeksi 
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65. Üç kız kardeş olan Pınar, Duygu ve Gülten oda-
larında sohbet ederken Gülten birden ayağa 
kalkmış ve kardeşlerinden bir konuda kendisine 
yardım etmelerini istemiştir. Ayrıca bu konuda 
anlatacaklarının aralarında kalması gerektiğini de 
söylemiştir. Bununla birlikte yardım istediği konu-
yu şu şekilde anlatmıştır: “Okulda bu akşam bir 
parti verilecek ve ben bu partiye gitmeyi çok isti-
yorum. Tüm arkadaşlarım bu partide olacak ve 
eğer gitmezsem büyük ihtimalle izin alamadığım 
için benimle dalga geçecekler. Ne şekilde olursa 
olsun benim mutlaka bu gece bu partiye gitmem 
gerek. Sizden de ben yokken evde beni idare 
etmenizi isteyecektim. Bunu benim için yapar 
mısınız?” 
Gülten’in anlattığı bu duruma ise kardeşleri şu 
yanıtları vermiştir: 
Pınar: “Eğer annemlere senin evden kaçmayı 
düşündüğünü söylemezsem ve senin evde ol-
madığını anlarlarsa ve bu olayı benim daha ön-
ceden bildiğimi fark ederlerse annemin elinden 
kurtulmam çok zor. Bu nedenle bu durumu an-
neme söylemem gerektiğini düşünüyorum.” 
Duygu: “Zaten böyle bir durumda sana yardımcı 
olmazsak çok büyük ayıp etmiş oluruz. Bugün 
sana yarın bize kardeşim benim. Elbette seni 
idare ederim.” 

Yukarıda geçen konuşmalar dikkate alındı-
ğında Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına 
göre Pınar ve Duygu sırasıyla hangi evrede 
yer almaktadır? 

 
                      Pınar                              Duygu 

A)  İtaat-ceza eğilimi        Araçsal amaç 
B)  Kişilerarası uyum        İtaat-ceza eğilimi 
C)  Araçsal amaç              Yasa ve düzen 
D)  İtaat-ceza eğilimi         Kişilerarası uyum 
E)  Araçsal amaç              İtaat-ceza eğilimi      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. I.  Çocuklar önce kalçadan adım atmayı, ardın-
dan da dizden adım atmayı öğrenirler. 

II.  Bebek doğumdan sonra motor gelişiminde 
önce başını kaldırmayı sonra gövdesini kal-
dırmayı en son da ayağa kalkmayı başarır. 

III.  Çocuklar 3-6 yaşlarına geldiklerinde beden-
sel gelişim göreceli olarak yavaşlarken biliş-
sel gelişime paralel olarak dil gelişiminde ve 
sembolik düşünme yeteneğinde bir hızlanma 
görülür. 

IV.  Sözcüklerin telaffuzunda sorun yaşayan bir 
çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla da ilişkile-
rinde bozulmalar görülebilir. 

Yukarıda verilen örneklerde aşağıdaki gelişi-
min temel ilkelerinden hangisine yer veril-
memiştir? 

 
A) Gelişim genelden özele doğrudur. 
B) Gelişim nöbetleşe devam eder. 
C) Gelişim bir bütündür. 
D) Gelişim baştan ayağa doğrudur. 
E) Gelişim süreklidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Bu dönemde çocuk artık büyüklerinin arasında-
dır, bahçe ve sokak gibi yeni yaşam alanlarına 
açılır. Kendi başına öğrenmeye başlar, bir şeyle-
rin ardından gider ve onları merakla inceler. Ço-
cuk genellikle çevresini araştırmaya evden başlar 
ve karşı cinsten anne ya da babasına karşı, cin-
sel içerikli bir ilgi geliştirir. Ancak bu konuda düş 
kırıklığına uğrar. Eğer reddedilmesini yanlış bir 
hamlede bulunmuş olmasına bağlarsa kendisini 
bu durumdan ötürü suçlu hisseder. 

Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına gö-
re yukarıda sözü edilen dönem aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Başarıya karşı yetersizlik 
B) Girişimciliğe karşı suçluluk 
C) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 
D) Üretkenliğe karşı durgunluk 
E) Temel güvene karşı güvensizlik 
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68. Hümanist yaklaşımı benimsemiş bir öğretme-
nin öğrencilerinin kişilik gelişimlerini destek-
lemek amacıyla aşağıda verilenlerden hangi-
sini yapması uygun olmaz? 

 
A) Öğrencilerine yaklaşımında koşulsuz saygıyı 

ilke edinmeli, koşulsuz saygının verilen bir 
hak olmadığını, insan olduğumuz ve değer 
verilmeye layık olduğumuz için gerekli oldu-
ğunu bilmelidir. 

B) Öğrencilerin benliğini algılama şeklinin baş-
kalarının kendilerini algılama ve değerlendir-
me biçiminden etkilendiğini gözden kaçırma-
malıdır. 

C) Öğrencilerin gerçek ve ideal benlikleri ara-
sındaki dengeyi kurmak ve aradaki farkı 
azaltmak için onlardan yetenekleri üzerinde 
başarı beklemelidir. 

D) Öğrencilere sınıf içerisinde tartışma olanağı 
sağlamalı ve böylece öğrencilerin özgüven 
ve özsaygılarının gelişmesine destek olmalı-
dır. 

E) Öğrencilerin doğuştan gizil güçlerini geliştir-
me eğilimine sahip olduklarına inanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
69. Mağazadaki gürültüyü duyan ve sinirli bir şekilde 

odasından dışarı çıkan bir mağaza müdürü yerde 
iki tane farklı ürünün ayrı iki kişi tarafından kırıl-
mış olduğunu görmüştür. Kırılan ürünlerden birisi 
oldukça pahalı bir televizyon diğeri ise fotoğraf 
makinesidir. Bu durumun nasıl gerçekleştiğini 
sorduğunda ise, çalışanlardan biri olan Recep’in 
televizyon yerde kalıp zarar görmesin diye onu 
ait olduğu reyondaki yerine koymaya çalışırken 
düşürüp, kırdığını; diğer çalışanlardan biri olan 
Erhan’ın ise ilgisini çok çeken fotoğraf makinesi-
nin nasıl çalıştığını öğrenmek için kimsenin ol-
madığı bir zamanda makineyi kurcalarken yere 
düşürdüğünü öğrenmiştir. 

Bu durumda Recep’in Erhan’a göre daha suç-
lu olduğunu düşünen mağaza müdürünün 
Piaget’in ahlak gelişimi kuramına göre aşağı-
daki dönemlerden hangisinde bulunması bek-
lenir? 

 
A) İlkeli ahlaksallık 
B) Dışa bağımlı 
C) Geleneksel 
D) Özerk 
E) Gelenek ötesi 

70. Ergenlik döneminin başında bulunan bireyler 
içerisinde oyuncak bir arabanın bulunduğu odaya 
alınmış ve onlara şu soru yöneltilmiştir. “Bu ara-
ba bu odanın içinde kaç çeşit yoldan geçebilir?” 
Bu soruya ergenler “Daha ileriye gidebilirsiniz”, 
“İstediğiniz kadar dönebilirsiniz” ya da “Bunun bir 
sınırı yok” gibi cevaplar vermişler ve bu cevapları 
verirken söylediklerini kanıtlamak amacıyla da 
herhangi bir girişimde bulunmaya gerek duyma-
mışlardır.  

Ergenlik döneminde bulunan bu bireylerin 
hangi düşünce biçimine sahip oldukları söy-
lenebilir? 

 

A) Benmerkezci          
B) Varsayımsal (Hipotetik)      
C) Özelden özele        
D) Tek yönlü      
E) Dolaylı gerçeği kavrama 

 
 
71. Birey, edindiği bilgileri zihninde ilişkilendirerek bir 

bütün halinde tutar ve her yeni edindiği bilgiyi ilgi-
li bilişsel yapı içerisine yerleştirir. 

Bu durum Piaget’ye göre bilişsel gelişimin 
temel kavramlarından öncelikle hangisi ile 
açıklanabilir? 

 

A) Örgütleme            
B) Sosyal etkileşim 
C) Olgunlaşma            
D) Dengesizlik       
E) Deneyim 

 
 

72. Bir öğretmen ilköğretim üçüncü sınıftaki öğrenci-
lerine yaptığı test sınavında şu soruyu kullanmış-
tır: “Aşağıdakilerden hangisi bitki kavramının ta-
nımıdır?” Bu soruyu okuyan bir öğrenci öğretme-
ninin yanına gelir ve “Öğretmenim, bitkinin tanımı 
-c- seçeneğinde vardı ama ben “kavram” ne de-
mek bilmediğim için doğru cevabın ne olduğunu 
bir türlü bulamadım” der.  

Bu örnek durumdan yola çıkılarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Öğretmen öğrencilerin gelişim düzeylerini 
dikkate almamıştır. 

B) Öğrenci somut işlemler dönemindedir. 
C) Soru kökündeki “kavram” terimi nedeniyle öğ-

renci soruyu cevaplayamamıştır. 
D) Öğrenci soyut kavramları anlayamamaktadır. 
E) Öğrenci soyut düşünme yeteneğini kazan-

mıştır. 
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73. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine 
özgü ben merkezciliğe uygun bir örnek oluş-
turmamaktadır? 

 
A) Şahin sınıfta en başarılı öğrenci olmayı iste-

mektedir. 
B) Sevil okulun bahçesinde yürüyüşe çıktığında 

herkesin kendisini izlediğini düşünmektedir. 
C) Faruk ehliyetsiz araba kullansa bile kaza 

yapmayacağına inanmaktadır. 
D) Babası ile sorun yaşayan Ahmet, kimsenin 

babasından kendisi kadar çekmediğini dü-
şünmektedir. 

E) Ulaş, ideolojik düşüncesinin en doğru oldu-
ğunu ileri sürmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. 14 Yaşındaki Serkan ilköğretim 8. sınıfa geçmiş-

tir. Serkan yaz tatillerinde İngilizce konuşma pra-
tiği yapmak için dil kursuna gitmektedir. Fakat yıl-
lardır kurslara devam eden Serkan pratikte iste-
nilen düzeye gelememiş ve diğerlerinden geri 
kalmıştır. Babası bu durumu öğrenince konuyla 
ilgili araştırmalar yapmış, iş arkadaşının oğlunun 
İngilizce konuşma düzeyinin iyi olduğunu öğren-
miş ve arkadaşının oğluyla Serkan’ı tanıştırmış-
tır. Bu olaydan sonra Serkan kurstan kalan za-
manlarda onunla zaman geçirmiştir. Belli bir süre 
sonra ise Serkan’ın artık İngilizce konuşmada 
zorlanmadığı görülmüştür. 

Serkan’ın İngilizce konuşma davranışında 
olumlu değişim göstermesi aşağıda verilen 
hangi kuramcının öne sürdüğü hangi kavram-
la ilişkilendirilebilir? 

 
A) Vygotsky- Yakınsal gelişim alanı 
B) Chomsky- Biyolojik görüş 
C) Rogers-Benlik algısı 
D) Adler-Üstünlük çabası 
E) Bloom-Tam öğrenme 

75. Coğrafya öğretmeni İbrahim Bey, derste “güneş 
sistemi” konusunu işlerken güneşin etrafında dö-
nen dünyamızın da içinde bulunduğu 8 gezege-
nin bulunduğunu söylemiş ve bu gezegenleri 
saymıştır. Sınıftaki öğrencilerden bazıları ise bu 
duruma itiraz ederek öğretmene Plüton gezege-
nini unuttuğunu, Plüton ile birlikte güneş siste-
minde 9 gezegen bulunduğunu söylemişlerdir. 
Bunun üzerine İbrahim Bey, Uluslar arası Astro-
nomi Birliğinin yaklaşık 3 bin astronomun katılı-
mıyla Prag’da bir toplantı düzenlediğini ve bu 
toplantıda Plüton’un “gezegen” olma sıfatını kay-
bettiğini belirtmiştir. Bundan böyle güneş siste-
minde 8 gezegen bulunduğunu ve bununla ilgili 
soru ile karşılaştıklarında bu bilgiye bağlı olarak 
cevap vermeleri gerektiğini söylemiştir. Bir ay 
sonra, öğrencilerine anlattığı bu yeni bilgiyi sı-
navda soran İbrahim Bey, öğrencilerden ikisinin 
Plüton’u güneş sistemindeki gezegenler arasında 
yazdıklarını görmüştür. 

İki öğrencinin soruya vermiş olduğu bu cevap 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklana-
bilir? 

 
A) Geriye ket vurma   
B) İleriye ket vurma   
C) Olumlu aktarma 
D) Olumsuz aktarma   
E) Gölgeleme 

 
 
 
 
 
 

76. ve 77. soruları aşağıdaki paragrafa göre 
cevaplayınız. 

 

İlköğretim 4. sınıf öğretmeni, Fen ve Teknoloji 
dersinde “Vücudumuzu tanıyalım” konusu kap-
samında sınıfa bir insan maketi getirerek öğren-
cilere “Çocuklar vücudumuzdaki iç organların ne-
ler olduğunu, bunların görevlerini ve vücudu-
muzda nerede bulunduklarını bu maket üzerinde 
yerlerine yerleştirerek öğreneceğiz.” demiştir. 
Daha sonra ise maketin iç organlarını eline almış 
ve her bir iç organın görevini anlatarak makette 
yerlerine yerleştirmiştir. Sınıftaki öğrenciler böyle-
likle öğretmen kendilerinden insan vücudundaki 
iç organları yerlerine yerleştirmelerini istediğinde, 
kolaylıkla bunu yapabilmişlerdir. Ancak, hasta ol-
duğu için derse katılamayan bir öğrenci, bir hafta 
sonra derste öğretmen kendisinden maket üze-
rinde iç organlarını yerleştirmesini istediğinde 
zorlanmış; her birini farklı yerlere koymuş, organ-
ların yerini değiştirmiş ve en sonunda uygun yer-
leştirmeyi bulmuştur. 
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76. Öğretmen konuyu anlatırken derste bulunan 
öğrencilerin maket insan vücudu üzerinde iç 
organları yerlerine yerleştirmeyi öğrenmesi, 
hangi öğrenme yolu ile gerçekleşmiştir? 

 
A) Kavrama yolu ile öğrenme     
B) Gizil öğrenme      
C) Sosyal öğrenme       
D) Klasik koşullanma      
E) Edimsel koşullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
77. Hasta olduğu için derse katılamayan öğrenci-

nin, maket insan vücudu üzerinde iç organları 
yerlerine yerleştirmeyi öğrenmesi, hangi öğ-
renme yolu ile gerçekleşmiştir? 

 
A) Kavrama yolu ile öğrenme      
B) Sosyal öğrenme                         
C) Gizil öğrenme  
D) Klasik koşullanma    
E) Deneme yanılma yolu ile öğrenme 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Kendisine haftalık ders çalışma programı hazır-
layan bir öğrenci, matematikte zorlandığı için 
programda bir gününü sabahtan akşama kadar 
yalnızca matematik dersine ayırmıştır. Hazırladı-
ğı programın etkili bir program olup olmadığını 
danışmak üzere okul rehber öğretmenine giden 
öğrenciye rehber öğretmen “ Bir gün boyunca 
matematik çalışmak yerine her gün bir-iki saat 
çalışman senin için daha faydalı olacaktır.” de-
miştir. 

Buna göre, rehber öğretmen öğrenme ile ilgili 
aşağıdaki etmenlerden hangisine vurgu yap-
maktadır? 

 
A) Genel uyarılmışlık hali 
B) Parçalara bölerek ya da bütün halinde öğ-

renme 
C) Aralıklı ya da toplu öğrenme 
D) Öncelik sonralık etkisi 
E) Anlamsal çağrışım 

79. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Düşük veya yüksek kaygı öğrenmeyi olum-

suz etkilerken, orta düzeyde kaygı öğrenmeyi 
olumlu etkiler. 

B) Türe özgü hazıroluş, yorgunluk ve uykusuz-
luk gibi durumlara bağlı olarak bilincin uyarı-
cılara açık olma düzeyini ifade eder. 

C) Bireyin belirli öğrenmeleri belirli yaşlarda ger-
çekleştirebilmesi, öğrenmenin ön koşulu olan 
olgunlaşmayla ilgilidir. 

D) Olumsuz aktarma bir öğrenmenin, yeni bir 
öğrenme sürecini zorlaştırmasıdır. 

E) Öğrencinin derse aktif katılımı güdülenme 
düzeyinin belirtisidir. 

 
 
 
 
 
 
 
80. Öğretmenler toplantısında söz alan Melahat 

Hanım “Okula yeni gelen 9. sınıf öğrencilerimiz 
kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmekle bir-
likte, üst sınıflardaki öğrencilerimizin yönetmeliğe 
uygun giyinmedikleri görülmektedir. Yönetmeliğe 
uygun giyinmeyen öğrenciler arkadaşlarının 
önünde çeşitli şekillerde uyarılmasına ve uygun 
giyinen öğrenciler ise takdir edilmesine rağmen, 
üst sınıflar alt sınıflar gibi yönetmeliğe uygun gi-
yinmeye dikkat etmemekte, tersine alt sınıflar üst 
sınıflar gibi yönetmeliğe uygun giyinmemeye 
başlamaktadır.” demiştir. 

Sosyal öğrenme süreci ve kavramları göz 
önüne alındığında bu durum aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Modelin yapmış olduğu etkinlikler onay gör-

düğünde, gözlemci etkinliği taklit etmekte; 
ceza gördüğünde ise taklit etmemektedir. 

B) Model alınan etkinlikler ne kadar basit ve 
açıksa gözlemcinin etkinliği model alma ihti-
mali o kadar artmakta; karmaşık ve zor ise 
azalmaktadır. 

C) Modelin gösterdiği etkinlikler gözlemcinin 
amacına uygunsa taklit edilmekte; değilse 
taklit edilmemektedir. 

D) Modelin davranışları gözlemcinin geçmişte 
pekiştirilen davranışları ile benzerlik gösteri-
yorsa model alınmakta; farklılık gösteriyorsa 
model alınmamaktadır. 

E) Model gözlemciden düşük bir statüye sahip-
se, modelin davranışları taklit edilmemekte; 
yüksek bir statüye sahipse en üst düzeyde 
taklit edilmektedir. 
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81. Yoğun ve uzun süreli stresin bağışıklık sistemini 
zayıflatabildiği; soğuk algınlığından kansere ka-
dar birçok rahatsızlığa karşı bireyi duyarlı hale 
getirebildiği birçok araştırmanın ortak bulguları-
dır. Bu sonuçlar paralelinde bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesine ilişkin birçok çalışma yapılmak-
tadır. Konu ile ilgili yapılan bir araştırmada, fare-
lere bir koku verilmiş ve ardından vücutta virüs-
lerle savaşmada etkili olan bir madde vücutlarına 
enjekte edilmiştir. Koku ve söz konusu maddenin 
birçok kez eşleştirilmesinden sonra, tek başına 
koku verilmiştir. Sonuçta kokunun bağışıklık sis-
temi aktivasyonunu artırdığı, bağışıklığı güçlen-
dirdiği belirlenmiştir. 

Bu araştırma aşağıdaki öğrenme kuramların-
dan hangisine örnek oluşturur? 

 
A) Edimsel koşullanma       
B) Klasik koşullanma 
C) İçgörüsel öğrenme         
D) Sosyal öğrenme 
E) Gizil öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Davranışçı öğrenme kuramlarına dayalı ola-
rak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin bir 

kısmı öğrenilmiş, bir kısmı ise öğrenilmemiş 
kabul edilir. 

B) Olumlu pekiştireçler istenilen davranışlara 
yöneltilerek devam etmesi sağlanır. Olumsuz 
pekiştireçler ise bazı zamanlarda istenilme-
yen davranışları kontrol etmede kullanılır. 

C) Bazı davranışçı kuramlar öğrenmelerde pe-
kiştirme, güdü gibi süreçlerin önemli olmadı-
ğını iddia etmişlerdir. 

D) Öğrenmelerde çevre uyaranlarının etkisi bü-
yüktür. 

E) Pekiştirme yapılmayarak sönmesi sağlanan 
bir davranış daha sonra hiçbir şekilde görül-
mez. 

83. I.  Öğretmenin olumsuz davranış gösteren 
öğrencilerine kaş çatması 

II.  Annesinden azar işitmemek için bir çocuğun 
ödevini zamanında yapması  

III.  Öğretmenin derste konuşan öğrencileri 
tenefüse çıkarmaması. 

IV.  Kekeme bir çocuğun sınıfta rahat konuşabil-
mek için, konuşurken kendisine gülen çocuk-
lara bakmaması   

V.  Yolda trafik kontrolünün olabileceğini düşü-
nen sürücünün yola çıkmadan önce alkol al-
maması  

Yukarıdaki ifadelerden hangileri olumsuz pe-
kiştirmeye örnek gösterilebilir? 
 
A)  I ve IV        B)  II ve V 
C)  I, III ve V     D)  II, IV ve V 

   E)  III, IV ve V 
 
 

 
84. Tatile gittiklerinde denize kendi başına giren ve 

oyunlar oynayan Zeynep, denizde oynarken ba-
basının onu suya daldırmasıyla tuzlu su yutmuş 
ve ağlamıştır. Bu yaşantıdan sonra Zeynep ha-
vuz, banyo gibi yerlere sorun yaşamadan girer-
ken, denize girememiştir.  

Bu durumda Zeynep’in banyo, havuz vb. yer-
lere girmesi fakat denize girmemesi aşağıda-
kilerden hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Üst düzey koşullanma 
B) Ayırt etme 
C) Etkinin yayılması 
D) Genelleme 
E) Garcia etkisi 

 
 
 
 
85. Bahçelerindeki salıncaktan düşen Ayşe, bu 

olaydan sonra salıncağa binmek istememiştir. 
Ancak annesi ve babaannesinin salıncağa binen 
çocukları gösterme, salıncakta sallanan arkadaş-
larına yardım etmesini sağlama gibi davranışları 
sonrasında salıncağa binmeye başlamıştır. Bir-
kaç ay sonra salıncağa binmek üzere parka git-
tiklerinde korkmuş ve tekrar salıncağa binmek is-
tememiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi Ayşe’nin tekrar sa-
lıncağa binmek istememesini açıklayan bir 
kavramdır? 

 
A)  Bitişiklik   B)  Gölgeleme 
C)  Genelleme  D)  Sönme 

         E)  Kendiliğinden geri gelme 
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86. Okula yeni başlayan bir öğrencinin sevecen bir 
öğretmenle derslere başlaması onda okul sevgisi 
oluştururken, sinirli ve sürekli bağıran bir öğret-
menle derse başlaması onun okuldan soğuması-
na hatta okul korkusu oluşturmasına neden ol-
maktadır.  

Öğrencilerde bu tip davranışların oluşmasın-
da aşağıdakilerden hangisi etkilidir? 

 
A) Tepkisel koşullanma 
B) Bilişsel öğrenme 
C) Sosyal öğrenme 
D) Edimsel koşullanma 
E) Batıl inançlar 

 
 
 

87. I.   İnsan beyni aynı anda birçok işlevi yerine 
getirebilir. 

II.   Davranış çevre uyaranlarca şekillenir. 
III.  Davranışın işlevi değil, davranışa neden olan 

uyarıcı önemlidir. 
IV.  Öğrenmede duygular önemlidir. 
V.   Beyinde öğrenmeye ilişkin özel hücreler bu-

lunur. 
 

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Nöro-
fizyolojik  (beyin temelli) öğretimin ilkelerin-
dendir? 
 
A) I, II ve III 
B) I, IV ve V 
C) I, III ve IV 
D) II, III ve V 
E) III, IV ve V 

 
 
 

88. Uluslararası müsabakalarda mücadele eden bir 
futbol takımına önemli bir maç öncesi, takım yö-
neticisi bu maçta galip geldikleri takdirde, yüksek 
miktarda prim verme taahhüdünde bulunmuştur. 
Ayrıca maçtan önce takımın teknik direktörü 
geçmişte kazandıkları başarılarla ilgili konuşma-
lar yapmış ve futbolculara kendileri ile ilgili çıkmış 
gazete haberlerini göstermiştir. Maçta futbol ta-
kımı rakibini ezici bir üstünlükle yenmiştir. 

Yukarıda futbol takımının galip gelmesindeki 
etken aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanır?  

 
A) Dikkat 
B) Genel uyarılmışlık hali 
C) Olumlu transfer 
D) Güdülenme 
E) Olumsuz transfer 

89. 6 yaşındaki Ceyda oyun oynamak için arkadaşı 
Selin’in evine gitmiştir. Selinler evlerinde muhab-
bet kuşu beslemektedir. Ceyda muhabbet kuşu-
nu severken kuş elini gagalamıştır. Bundan canı 
yanan Ceyda hemen evden ayılmış bir daha Se-
lin’in evine gitmemiştir. Bu olayı gören Selin ise 
muhabbet kuşundan korkmaya başlamış ve kuşu 
evde istememiştir. 

 
I. Kuş elini gagalayınca Ceyda’nın evden ay-

rılması, 
II. Bu olaydan sonra Ceyda’nın bir daha Selin’in 

evine gitmemesi, 
III. Bu olayı gören Selin’in muhabbet kuşundan 

korkması 

sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisiyle 
açıklanır? 

 
A) Kaçınma Koşullaması - Kaçma Koşullanması 

- Dolaylı Duygusallık 
B) Ayırt etme - Kademeli Yaklaşma - Kaçma 

Koşullanması 
C) Kademeli yaklaşma - Kaçınma Koşullanması 

- Genelleme 
D) Sistematik davranış - Dolaylı duygusallık - 

Kaçınma Koşullanması 
E) Kaçma koşullaması - Kaçınma Koşullanması 

- Dolaylı duygusallık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90. İlk defa ava giden Kemal Bey ormanda arkadaş-

larından uzaklaşmış ve yolunu kaybetmiştir. Ar-
kadaşlarına ulaşmak ve toplanma yerine varmak 
için zihnindeki kayıtlı işaretleri harekete geçirmiş 
dolaşırken nerelerden geçtiğine dikkat etmediği 
halde yönünü bulmuş ve ava başladıkları top-
lanma yerine geri dönebilmiştir. 

Kemal Bey’in ava başladıkları yere geri dön-
mesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabi-
lir? 
 
A) Kavrama yolu ile öğrenme 
B) Gizil (örtük) öğrenme 
C) Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
D) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme 
E) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme 
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91. Domino taşlarını birbirine eşit olarak belirli bir 
şekilde dizdikten sonra taşların en başındakinin 
devrilmesiyle ve zincirleme olarak diğer taşların 
da bu devrilmeyi izlemesiyle değişik hareketler 
ortaya çıkmaktadır. Domino taşları tek başlarına 
bir şey ifade etmezken belli bir dizim ve zincirle-
me devrilme hareketleriyle birlikte ortaya farklı 
motifler çıkmaktadır. 

Taşların tek başına bir anlamı yokken birlikte 
motif oluşturmaları aşağıdaki kuramlardan 
hangisiyle açıklanır? 

 
A) Davranışsal yaklaşım 
B) Psikanalaitik yaklaşım 
C) Varoluşçuluk 
D) Gestalt 
E) Hümanist 

 
 

 
                                                             
 
92. Hamdi Bey her hafta Sayısal Loto oynamakta 

ve bazı haftalar 3, bazı haftalar da 4 tutturarak 
ikramiyeler kazanmaktadır. Hamdi Bey’in; 
I. Sayısal Loto oynaması, 
II. Bazen 3, bazen de 4 tutturarak ikramiye ka-

zanması 

sırasıyla hangi pekiştirme tarifelerine örnek 
oluşturur? 

 
A) Değişken oranlı – Değişken oranlı 
B) Değişken aralıklı – Değişken aralıklı 
C) Değişken aralıklı – Değişken oranlı 
D) Değişken oranlı – Sabit oranlı 
E) Sürekli – Değişken aralıklı 
 
 
 
 
 

93. Öğretmen derste gürültü yapan öğrencisine         
“şimdi seni dersten çıkaracağım” diye bağırmış 
ve bunun üzerine öğrenci dersten çıkmamak için 
gürültü yapmayı kesmiştir. 
I. Öğrencinin dersten çıkarılması durumu 
II. Öğrencinin dersten çıkarılmamak için gürültü 

yapmayı kesmesi  

sırasıyla hangi kavramlarla açıklanabilir? 
 

A) I. Tip ceza – Olumsuz pekiştirme 
B) Olumsuz pekiştireç – Olumsuz pekiştirme 
C) II. Tip ceza – Olumsuz pekiştirme 
D) I. Tip ceza – Sönme 
E) II. Tip ceza – Sönme 

94. Fehmi Bey her akşam belli saatte evine gelmekte 
ve kızı Ayşe’ye çikolata getirmektedir. Ayşe de 
her akşam kapının zili çaldığında sevinç gösteri-
lerinde bulunmaktadır. Bir gün Ayşe annesiyle 
evlerinin yakınındaki okulun önünden geçerken 
de zil sesini duyunca sevinmiştir.  

Buna göre Ayşe’nin; 
I. Evin kapısının zil sesini duyduğunda sevin-

mesi 
II. Okulun zil sesini duyunca da sevinmesi  

sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A) Olumlu habercilik – Genelleme 
B) Olumsuz pekiştirme – Ayırt etme 
C) Olumlu habercilik – Ön koşullanma 
D) Olumsuz habercilik – Üst düzey koşullanma 
E) Olumsuz habercilik – Garcia etkisi 
 

95. Arda bey çok başarılı bir iş toplantısı geçirmiştir. 
Daha sonra bu durumun mutluluğunu yaşarken, 
birden bugün iş yerine farklı bir yoldan geldiğini 
hatırlamış ve başarıyı geçtiği yola bağlamıştır. O 
günden sonra Arda Bey iş yerine bu yoldan gelip 
gitmeye başlamıştır.  

Arda Bey’in (I) başarıyı geçtiği yola bağlaması 
durumu ve (II) aynı yoldan geçmeye devam 
etmesine neden olan öğrenme kuramı aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?  
 
A) Batıl inanç – Edimsel koşullanma 
B) Kendini doğrulayan kehanet – Edimsel koşul-

lanma 
C) Öğrenilmiş çaresizlik – Klasik koşullanma 
D) Karşı pekiştirme – Klasik koşullanma 
E) Alışma – Olumlu transfer 
 

96. Şehrin merkezindeki bir kafede yangın çıkmış ve 
o anda orada bulunan müşteriler büyük korku 
yaşamışlardır. Daha sonra müşteriler bu bölge-
deki kafelere gelmemeye başlamışlardır. Bu du-
rumda işletmeleri zarar etmeye başlayan iş yeri 
sahipleri kafelerine yangın merdivenleri yaptır-
mış, göz önünde bulunan yerlere yangın sön-
dürme tüpleri koymuş ve yangın alarmları taktıra-
rak güven verici uyarıcılarla müşterilerinin tekrar 
mekânlarına gelmelerini sağlamış ve onların bu 
mekanlarda kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlamışlardır. 

Bu durum hangisine örnek olarak gösterilebi-
lir? 
 
A)  Sönme            B)  Bıktırma 
C)  Karşıt koşullama           D)  Karşı pekiştirme 

        E)  İtici uyarıcıya koşullama 
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97. Neval Hanım bir arkadaşının evinde yediği böre-
ği çok beğenmiş ve tarifini arkadaşından istemiş-
tir.  Arkadaşı ise eğer beraber yaparsak daha ko-
lay öğrenirsin demiş ve birlikte bir tepsi börek 
yapmışlardır. Ertesi gün Neval Hanım sabah 
kahvaltısında eşine bu börekten yapmak istemiş 
ancak belli aşamaları yerine getirdikten sonra 
hamura önce yağı mı yoksa suyu mu koyacağını 
hatırlayamamıştır.           

Neval Hanım’ın yaşadığı bu sıkıntı hangi bel-
lek türüyle ilgilidir? 
 
A)  İşlemsel bellek         B)  Anısal bellek 
C)  Anlamsal bellek         D)  Kısa süreli bellek 

 E)  Duyusal kayıt 
 
 
 
 
 
 

98. Bilişsel öğrenme kuramının ilkelerine bağlı bir 
öğretmenin aşağıdakilerden hangisini öğret-
me – öğrenme etkinliklerinde uygulaması 
beklenmez? 
 
A) Yeni verilen bilgiyi daha önce öğrenilen bilgi-

ler ile ilişkilendirme 
B) Anlayarak ve kavrayarak öğrenmelerin olu-

şacağı etkinlikleri düzenleme 
C) Öğrencinin bilgi birimleri arasındaki ilişkileri 

keşfedeceği ortamlar oluşturma 
D) Öğrenme çevresine pekiştirici uyarıcılar yer-

leştirerek davranışın devamlılığını sağlama 
E) Bilgileri kendi içerisinde organize ederek, bü-

tün olarak sunma 
 
 
 
 
 
 

99. Tarih öğretmeninden korkan bir öğrenci, öğret-
menini alışveriş merkezinde görmüştür. Bu ya-
şantıdan sonra öğretmenini gördüğü alışveriş 
merkezinden de korkmaya başlamıştır. 

Öğrencinin çarşıda öğretmenini gördükten 
sonra hem öğretmenden hem de çarşıdan 
korkması aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nır? 
 
A) Ön koşullanma 
B) Etkinin Yayılması 
C) Garcia etkisi 
D) Dereceli koşullanma 
E) Genelleme 

100. Pekiştirme ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) Ceza almamak için davranışta bulunmak 

olumsuz pekiştirmedir. 
B) Sürekli pekiştirme öğrenilmiş bir davranışın 

kalıcılığını sağlamada en etkili pekiştirme tari-
fesidir. 

C) Pekiştirecin gücü, davranışın ortaya çıkma 
sıklığını etkiler. 

D) Pekiştireç davranıştan hemen sonra verilme-
lidir. 

E) Bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemi, 
pekiştireç seçiminde etkilidir. 

 
 

101. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir dav-
ranış değildir? 

 
A) Bireyin sarı kırmızı renklerin bulunduğu uya-

rıcılara hayranlık duyması 
B) Dengesini kaybeden çocuğun bisikletten 

düşmesi 
C) Bireyin sevdiği bir yemeğin kokusunu aldı-

ğında ağzının sulanması 
D) Çocuğun okuldan söz edildiğini duyduğunda 

terlemesi 
E) Bireyin arkadaşlarıyla tartışmaktan kaçınması 
 
 

102. Parkta salıncaktan düşen ve canı yanan, bu 
yüzden parktan korkan bir çocuk; daha sonra 
park görevlilerinden, parktaki diğer oyuncaklar-
dan ve parka giden ulaşım araçlarından da kor-
kar. 

Çocuğun parkı çağrıştıran diğer öğelerden de 
korkması aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-
nır? 

 
A) Genelleme 
B) Ön Koşullama 
C) Gölgeleme 
D) Garcia etkisi 
E) Olumsuz habercilik 

 
 

103. “İntihar girişimi, şiddete maruz kalma, cinsel 
istismar, ebeveynlerden birinin kaybı” gibi konu-
larla ilgilenen rehberlik yaklaşımı öncelikle 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ayarlayıcı rehberlik 
B) Kriz yönelimli rehberlik 
C) Önleyici rehberlik 
D) Tamamlayıcı rehberlik 
E) Geliştirici rehberlik 
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104. Eğitim öğretim kurumlarında öğrenciler farklı 
konularda rehberlik yardımına gereksinim duyar-
lar. Bunlardan bazıları öğrencilerin sıklıkla yar-
dıma gereksinim duyduğu konulardır. 

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sıklıkla 
yardıma gereksinim duyduğu konulardan de-
ğildir?   
 
A) Kendisine en uygun mesleği seçmek 
B) Duygu ve heyecanlarını yönetebilmek 
C) Diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek 
D) Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek 
E) Diğer insanlara yardım edebilmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
105. I. Başarısızlığın nedenleri ve ortadan kaldırıl-

ması konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi 
II. Öğrencilerin gelişim dönemlerine ve özellikle-

rine uygun eğitim programının hazırlanması 
III. Öğrencilerin uyumsuz davranışlarının gide-

rilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Yukarıda verilen etkinlikler sırasıyla rehberli-
ğin hangi işlevlerini yerine getirir? 

 
A) Ayarlayıcı-Uyum sağlayıcı-Önleyici 
B) Geliştirici-Ayarlayıcı-Önleyici 
C) Önleyici-Ayarlayıcı-Uyum sağlayıcı 
D) Önleyici-Geliştirici-Uyum saylayıcı 
E) Yöneltici-Tamamlayıcı-Uyum sağlayıcı 

 
 
 
 
 
 
 
 
106. Ortaöğretim kademesinde, okul güvenliğini etki-

leyen faktörlerin başında okulun çevresel özellik-
leri ve okul çevresindeki bazı kişilerin öğrencileri 
rahatsız etmeleri gelmektedir. 

Bu durumda yürütülmesi gereken rehberlik 
hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Müşavirlik 
B) Oryantasyon 
C) Plan / Program hazırlama 
D) Çevre ile ilişkiler 
E) İzleme 

107. Öğrenmeye karşı duyulan istek ve tutum, öğ-
renme sürecinin önemli özellikleridir. Öğrencinin 
öğrenmeye yönelik tutumları “başarıya odaklı”, 
“başarısızlıktan kaçınan” ve “başarısızlığı kabul 
eden” tutumlar olmak üzere üçe ayrılır. Başarıya 
odaklı tutum sergileyen bir öğrenci kendine uy-
gun öğrenme stratejileri geliştirir. Başarısızlıktan 
kaçınan tutum sergileyen bir öğrenci başarısızlığı 
dışsal faktörlere yükler. Başarısızlığı kabul eden 
bir öğrenci ise çalışmalarında sürekli destek ve 
yönlendirmeye ihtiyaç duyar. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “başarı-
sızlıktan kaçınan” tutumun özelliklerinden bi-
risidir? 
 
A) Ders dışı etkinliklere fazla zaman ayırır. 
B) Başarısızlığı dersin zorluğunda arar. 
C) Başarılı olamama korkusu yoktur. 
D) Başarısızlığı kaçınılmaz görür. 
E) Amaç ders geçmek değil, öğrenmektir. 

 
 
 

 
108. Okulda öğrenme güçlüğü yaşayan ve buna 

bağlı olarak başarıları düşen öğrencilerin be-
lirlenmesi aşağıdakilerin hangisinin kapsa-
mındadır? 

 
A) Eğitsel rehberlik 
B) Kişisel rehberlik 
C) Mesleki rehberlik 
D) Ayarlayıcı rehberlik 
E) Bireysel rehberlik 

 
 
 

 
109. Veli çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim ku-

ramamakta, onlarla genellikle iletişim çatışmaları 
yaşamaktadır. Bu durum arkadaşlarının ondan 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ailesinin ve 
öğretmeninin bu konudaki çabaları, Veli’ye des-
tek olmaları da bu durumu değiştirememiştir. Bu-
nun üzerine öğretmeni, Veli’nin rehberlik servisi 
ile görüşmesini sağlamıştır. 

Bu durumda, Veli’ye öncelikle aşağıdaki reh-
berlik türlerinin hangisinde hizmet verilmeli-
dir? 
 
A) Mesleki    
B) Kişisel 
C) Eğitsel    
D) Yönlendirici                  
E) Grup rehberliği 
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110. “Ben diğer insanlarla iletişim kurmada başarılı-
yım ve öğrenme ortamlarında aktif rol alabilirim. 
Bu nedenle öğretmen olmalıyım. Zaten etrafım-
daki herkes bu işte başarılı olabileceğimi söylü-
yor” düşüncesine sahip bir bireyin sınıf öğ-
retmeni olmaya karar vermesi hangi kuramcı-
nın görüşleriyle açıklanabilir? 

 
A) Ginzberg             B) Holland                C) Roe 
              D) Parsons  E) Super 

 
111. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin eğit-

sel rehberlik kapsamında öğrencileriyle ya-
pabileceği etkinliklerden biri değildir? 

 

A) Zeka testi uygulayıp sonuçlarını öğrencilerle 
paylaşma 

B) Öğrenme motivasyonunu arttıran açıklamalar 
yapma 

C) Zaman yönetimi konusunda öğrencileri bilgi-
lendirme 

D) Sınavda başarılı olmak için sınava hazırlan-
ma yöntemlerini açıklama 

E) Etkili öğrenme konusunda örnekler sunma 

 
112. Bireyi tanıma hizmetlerinde birey hakkında elde 

edilen bilgiler okul ortamında bireye yardımı 
amaçlayan, yöneticilere, öğretmenlere, ana - ba-
balara başta rehber öğretmenler (Psikolojik Da-
nışman) olmak üzere bireyle ilgili herkese ve bi-
reyin kendisine yarar sağlar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyi ta-
nımada bilgi toplamanın işlevlerinden değil-
dir? 

 
A) Öğretmenler bu bilgilere dayanarak öğrenci-

lerin özelliklerini, yaşadığı güçlükleri daha iyi 
tanıyabilir ve onlara akademik yardımda bu-
lunabilir. 

B) Öğrencilerle ilgili sistematik ve objektif bilgiler 
öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kendileri 
hakkında alacağı kararlarda gerçekçi olmala-
rını sağlar. 

C) Rehber öğretmenler, öğrenciler hakkında 
edinilen bilgilere dayanarak, öğrenciler adına 
almaları gereken kararları gerçekçi temellere 
dayanarak belirleyebilirler.  

D) Veliler, çocukları ile ilgili olarak alınacak eğit-
sel, mesleki, psikolojik ve sosyal kararları ve 
gelişmeleri daha somut olarak kavrayabilirler 
ve okula daha çok yardımcı olabilirler. 

E) Yöneticiler, okul programında ve eğitim faali-
yetlerinde gerekli değişme ve iyileştirmeleri, 
okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gelişim dü-
zeyleri hakkındaki bilgilerden yararlanarak 
daha gerçekçi olarak, planlayıp düzenleyebi-
lirler. 

113. Aşağıdakilerden hangisi sosyogramın sosyal 
ilişkiler bakımından sağladığı bilgilerden de-
ğildir? 

 
A) Liderler 
B) Terkedilmişler 
C) Reddedilenler 
D) Klik nedenleri 
E) Karşılıklı çekenler 

 
 
 
 

114. Öğretmen ve danışmanların öğrencilerinin geli-
şimlerini desteklemek için onlara karşı empatik 
bir dil kullanması beklenir. Empatik bir dil kullan-
mak, bireye saygı duymak, onu anlamak ve onu 
incitmemek amacına yöneliktir. Bu da “ ben dili” 
ile iletişim kurarak gerçekleştirilebilir.  

Buna göre, sınıftaki öğrenme ortamına kendi 
aralarında konuşarak zarar veren bir grup öğ-
renciye öğretmenleri hangi cümleyle hitap 
ederse ben dili kullanmış olur? 

 
A) Geveze çocuklar, size söylüyorum, lütfen su-

sar mısınız? 
B) Amma çenesi düşük öğrencilersiniz, susun 

artık! 
C) Kendi aranızda konuşmaktan hoşlanıyorsu-

nuz ama, konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. 
D) Arkadaşlarınızı rahatsız etmekten utanmıyor 

musunuz, susun! 
E) Kendi aranızda konuşmanız hoş bir şey mi 

sizce? 
 
 
 
115. Mesleklerin ve üniversitede seçilecek bölüm-

lerin okuldaki alanlarla ilişkisini anlayamadı-
ğını belirten Zeynep’i okul rehber öğretmeni 
(psikolojik danışman);  
I. Üst eğitim kurumları, 
II. Bu kurumlarda bulunan bölümler,  
III. Bu bölümlerde okutulan dersler,   
IV. Bu bölümlerin ileride seçebilecekleri meslek-

ler hakkında bilgilendirmiştir.   

Yukarıda bulunan konularda Zeynep’i bilgi-
lendiren okul rehber öğretmeni aşağıdaki 
rehberlik hizmetlerinden hangisini yürütmüş-
tür? 
 
A) Bireysel rehberlik  
B) Bireyi tanıma 
C) Bireysel psikolojik danışma 
D) Müşavirlik  
E) İzleme 
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116. Okullarda belli aralıklarla toplanan ve Rehberlik 
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik genel karar-
lar alan kurul, Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme 
Kurulu olarak adlandırılmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kurulun görevle-
rinden biri değildir? 

 
A) Rehberlik servisinin hazırladığı yıllık rehberlik 

programını inceler, görüş bildirir, son şeklini 
vererek uygulanması için kararlar alır. 

B) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, ortaya 
çıkan sorunların incelenmesi, değerlendiril-
mesi ve çözümü için önlemler alır. 

C) Rehberlik hizmetlerinin il düzeyindeki planla-
rını inceler ve yürütür. 

D) Rehberlikle ilişkili tarafların, sağlıklı ve uyum-
lu ilişkiler kurulabilmesi için önlemleri görü-
şür, bu konuyla ilgili yapılabilecek çalışmaları 
belirler. 

E) Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetle-
rinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 
gerekli önlemleri alır. 

 
 
 
 

 
117. I.  Doğuştan getirilen ihtiyaçların karşılanmama-

sı psikolojik sorunların en önemli nedenidir. 
II.   Psikolojik danışma gerektiren problemler rü-

ya analizi ve serbest çağırışım yöntemiyle gi-
derilir. 

Özellikleri verilen psikolojik danışma yakla-
şımı hangisidir? 

 
A) Varoluşçu yaklaşım 
B) Bilişsel yaklaşım 
C) Psikoanalitik yaklaşım 
D) Fenomenolojik yaklaşım 
E) Gestalt yaklaşımı 

 
 
 

 
118. “Her öğretmen zaten bir rehber öğretmendir. 

Öğretmenler rehberlik hizmetlerinde birinci dere-
cede rol alan kimselerdir” anlayışını savunan 
rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Parsonian model 
B) Merkezileşmemiş-uzmanlaşmamış model 
C) Karar vermeye yardımcı model 
D) Merkezileşmiş-uzmanlaşmış model 
E) Klinik model 

119. Bir anne baba çocuklarına yönelik hemen her 
konuda onun kapasitesini aşan, yüksek beklenti-
ler geliştirmektedirler. Bunun sonucunda başarı-
sızlık duyguları yaşayan çocuk kendi düzeyine 
uygun olan sorumlulukları bile üstlenmekten ka-
çınmaktadır.  

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir? 
 
A) Özdeşim 
B) Empati 
C) Bağlılık 
D) Özerklik 
E) Yetersizlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
120. Uzmanlık gerektiren ve psikolojik danışman-

lık ve rehberliğin kapsamında yer alan bir 
hizmet, okulda gerekli personel ve donanım 
olmadığından yerine getirilemezse aşağıdaki 
hizmet alanlarından öncelikle hangisi uygula-
nır? 

 
A) Yöneltme ve yerleştirme 
B) İzleme 
C) Sevk (Yardım almaya yönlendirme)  
D) Konsültasyon 
E) Araştırma ve değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınava giren adaylar; 
 

Deneme sınavı sorularının yapısal özellikleri, 
cevapları ve analizli çözümlemelerine ilişkin 
bilgilere www.yargiyayinevi.com ya da 
www.teklider.com.tr iletişim adreslerinden 
ulaşabilirsiniz 


