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1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinin 

bireye sağladığı katkılardan değildir? 
 

A) Kendini gerçekleştirmesine yardımcı olması 
B) Diğer bireylerden farklı olan özelliklerini orta-

dan kaldırması 
C) Vatandaşlık görev ve sorumluluklarını ka-

zandırması 
D) Üretici etkinliklerini geliştirmesi 
E) Diğer bireylerle ilişkilerini geliştirmesi 

 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık bir 
sistem olmasını sağlayan temel koşuldur? 

 
A) Devletin ve ailelerin çocuğun eğitimine ayır-

dığı mali kaynağın giderek artması 
B) Öğretim sürecinin nitelik kazanmasına yöne-

lik önlemler alınması 
C) Öğretim programlarının odağının bireyin ilgi 

ve yeteneklerinin geliştirecek nitelikte olması 
D) Sürecin işleyişine ve elde edilen ürünün nite-

liğine ilişkin geribildirim elde edilmesi ve kul-
lanılması 

E) Eğitimin genel amaçlarının sürecin işleyişine 
ve elde edilen ürünün niteliğine yön vermesi 

 
 

3. Yeni Türkçe dersi öğretim programında ilk oku-
ma yazma etkinliğine bitişik eğik yazı ile başlan-
makta ve tüm ilköğretim süresince bütün dersler-
de bitişik eğik yazının kullanılması öngörülmek-
tedir. 

Buna göre, verilenlerden hangisi bitişik eğik 
yazının tüm derslerde kullanılmasının temel 
nedeni olarak gösterilir? 

 
A) Yazının yönünün soldan – sağa doğru des-

teklendiğinde anlamanın daha kolay olması 
B) Bitişik eğik yazının geri dönüşlere uygun ol-

ması 
C) Yazmadaki sürekliliğin düşüncelerdeki sürek-

liliğe yansıması 
D) Kalemi dik tutmanın öğrencinin bedensel ya-

pısına uygun olması 
E) Harfler arasındaki bağlantının daha kolay ku-

rulabilmesi 

4. Verilenlerden hangisi bir okulda örtük prog-
ramın oluşmasını etkileyen temel unsurdur? 
 
A) Öğrencilerin akademik başarı düzeyi 
B) Öğretim programının uygulanma koşulları 
C) Öğretmen yeterlikleri 
D) Ders konularının öğretimin hedefleriyle ilişki-

lendirilmesi 
E) Öğretme – öğrenme sürecinde ortaya çıkan 

bilgiler, düşünceler, değerler ve uygulamalar 
 
 
 
 
 

 
5. Bir eğitim programının planlanması ve gelişti-

rilmesi sürecinde; 
I. Değerlendirme 
II. Uygulama 
III. Tasarlama 
IV. Hazırlama 

aşamaları hangi sıralama ile gerçekleştirilir? 
 
A) III, II, IV ve I 
B) I, II, III ve IV 
C) III, IV, II ve I 
D) IV, II, III ve I 
E) IV, III, II ve I 

 
 
 
 
 
 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi yeni (çağdaş) anla-

yışa göre geliştirilen eğitim programlarına 
yön veren temel ilkedir? 

 
A) Her öğrencinin öğrenebilir olması 
B) Kültürel mirasın aktarılması 
C) Sosyal yapının güçlendirilmesi 
D) Öğrenme yaşantılarının birbirinden bağımsız 

olması 
E) Bireylere popüler mesleklerin kazandırılması 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

  Deneme Sınavı - 8 2

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüz eğitim 
anlayışında; öğretme – öğrenme uygulamala-
rına yön veren ilkelerden biri değildir? 

 
A) Öğrencinin öğrenmeye heveslenmesi, araş-

tırma ve merak etme özellikleri geliştirilerek 
yapılır. 

B) Öğrenme, öğretmenin ya da öğrencinin dersi 
anlatması yerine, öğrencinin bilgiyi oluştu-
rulmasına ve kullanımına aktif katılımıyla olu-
şur. 

C) Öğrenme, öğretim planları ve etkinlikleri; ders 
kitaplarının kapsamında gerçekleştirilir. 

D) Öğrencinin yakın çevresinde yaşadığı sorun-
lar, yaşam biçimi, ekonomik etkinlikler ve 
coğrafi faktörler öğrenme temalarını oluştu-
rur. 

E) Öğrencilerin okullarında ve bulundukları yö-
rede çeşitli toplumsal hizmetleri sunmasına 
olanak verilir. 

 
 
 

8. Felsefe yaklaşımları bilginin nasıl elde edile-
ceğine ilişkin; 
I. Aklı kullanmaya ve sezgisel düşünmeye, 
II. Deneyimlerle ortaya çıkmaya, 
III. Deney, gözlem ve bilimsel süreçlere bağlı ol-

duğuna  
yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. 

Buna göre, numaralandırılan bilgiyi edinme 
yolları hangi felsefe yaklaşımlarıyla ilgilidir? 

 
 I II III 
A) İdealizm Pragmatizm Realizm 
B) Realizm Pragmatizm İdealizm 
C) İdealizm Varoluşculuk Pragmatizm 
D) Realizm İdealizm Pragmatizm 
E) Pragmatizm Realizm İdealizm 
 

  
 
 
 

9. Öğretim programında yer alan konuların ve 
etkinliklerin birbirinin önkoşulu olacak şekil-
de basitten – karmaşığa düzenlenerek bir de-
fada verilmek ve tekrarına dönmemek üzere 
düzenlenmesinde hangi içerik yaklaşımı kul-
lanılır? 
 
A) Piramitsel 
B) Sarmal 
C) Doğrusal 
D) Çekirdek 
E) Konu Ağı - Proje 

10. Öğretim planlarının öğrencilerin ilgi ve ihtiya-
cı bilinemeyeceğinden, önceden tasarlana-
mayacağını; öğrenciler okula geldikten sonra 
onların sorunları üzerinden öğretim planları-
nın hazırlanması gerektiğini öne süren prog-
ramlama tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çocuk merkezli 
B) Yaşantı merkezli 
C) Hümanistik 
D) Radikal 
E) Geniş alan 

 
 
 
 
 

 
11. Bir üniversitede Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim 

gören öğrencilerin şehirde yaşanılan trafik soru-
nunu çözümleyebilmelerini sağlamak amacıyla 
önce şehir planlaması, yapı düzenlemeleri, trafik 
gibi konular tüm öğrencilerde temel oluşturmak 
üzere ortak bir alanda birleştirilmiş daha sonra 
her öğrencinin ilgi alanına göre seçerek alabile-
cekleri peyzaj, haritalama teknikleri, teknik çizim 
gibi konular belirlenmiştir. Öğrenciler daha sonra 
bu derslerde ve konularda edindikleri bilgilerden 
faydalanarak şehrin uygun yerlerine açık ve çok 
katlı kapalı otopark yapılmasına yönelik tasarım-
larda bulunmuşlardır. 

Bu süreçte kullanılan içerik yaklaşımı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Çekirdek 
B) Piramit 
C) Geniş alan 
D) Konu Ağı – Proje 
E) Sarmal 
 

 
 
 

 
12. Verilenlerden hangisi bir ders kitabının dü-

zenlenmesine yön veren ilkelerden biri değil-
dir? 

 
A) Öğrenci etkinliklerine yer verme 
B) Dikkat çekici ve merak uyandırıcı öğelere yer 

verme 
C) Açık ve anlaşılır bir anlatım diline sahip olma 
D) Bilgi birimlerini parça – bütün – parça ilkesine 

göre düzenleme 
E) İçeriği resim ve fotoğraflarla destekleme 
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13. Öğrencilerin bireysel ya da grup halinde ger-
çek yaşam konularına ve uygulamalarına iliş-
kin olarak disiplinlerarasında bağlantı kurarak 
bir senaryo üzerinde gerçekleştirdiği öğretim 
etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Buluş yolu 
B) Proje tabanlı öğrenme 
C) Gösterip yaptırma 
D) Benzetim 
E) Beyin fırtınası 

 
 
 
 
 
 

 
14. Öğretme-öğrenme sürecinde örnek olay uy-

gulamalarına yer veren bir öğretmenin aşağı-
dakilerden hangisini yapması yöntemin etkili-
liğini en aza indirir? 

 
A) Çözüme ulaşamayan öğrencilere olası çö-

züm yollarını açıklama  
B) Nitelikli sorularla öğrencilerin sorunun neden-

lerini bulmalarına yardımcı olma 
C) Çözüm yollarının bulunması için sınıfta tar-

tışma ortamı yaratma 
D) Örnek olayın günlük yaşamda karşılaşılması 

olası bir sorunu içermesini sağlama 
E) Örnek olayı sözel ya da görsel olarak sunma  

 
 
 
 
 
 

 
15. Aşağıdakilerden hangisi rol oynama tekniği-

nin uygulanmasında dikkat edilecek ilkeler-
den biri değildir? 

 
A) Rol oynamadan önce öğrenciler, rolleri konu-

sunda bilgilendirilmelidir. 
B) Öğrencinin verilen problem durumuna “ken-

disi”ni oynayarak çözüm üretmesi sağlanma-
lıdır. 

C) Öğrencinin toplumda var olan rolleri öğren-
melerine olanak tanınmalıdır. 

D) Değerlendirme sürecinde her öğrenciye söz 
hakkı verilerek tüm sınıfın katılımı sağlanma-
lıdır. 

E) Öğrenciyi özgün ve yaratıcı olmaya özendi-
ren bir ortam sağlanmalıdır. 

16. • Gözlemleyerek ve hayal kurarak öğrenme 
• Renge, şekle ve ayrıntıya duyarlı olma 
• Bir nesnenin farklı açılardan görünümünü al-

gılayabilme 
• Yön bulmada yetenekli olma 

Yukarıda temel özellikleri verilen çoklu zeka 
alanı ve bu özellikleri içerisinde barındıran 
meslek dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 Zeka Alanı Meslek Dalı 

A)  Uzamsal  Mimar 
B)  Doğacı  Heykeltıraş 
C)  Kinestetik Balerin 
D)  Mantıksal Muhasebeci 
E)  İçsel  Filozof 

 

 
17. “Ülkemizin enerjiye ihtiyacı olduğu bilinen bir 

gerçektir. Belirli mevsimlerde debisi artan akarsu-
larımız, rüzgarı eksik olmayan yörelerimiz, nere-
deyse dört mevsim güneşli bölgelerimiz ve yeraltı 
sularımızdan faydalanarak enerji elde edebilmek-
te ancak ülkenin gereksinim duyduğu düzeyde 
verim alınamamaktadır. Çevreye zarar vermeyen 
bu enerji kaynaklarından daha fazla nasıl yarar-
lanılabilir?” sorusunu soran bir öğretmen, öğren-
cilerinden fikirlerini mantık süzgecinden geçirme-
den söylemelerini istemiştir. 

Yukarıda açıklanan süreçte kullanılan öğretim 
yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden  hangi-
sidir? 

 
A)  Görüş geliştirme         B)  Konuşma halkası 
C)  Beyin fırtınası         D)  Tereyağ-ekmek 
                      E)  Örnek olay 

 

 
18. Beden eğitimi dersinde bir öğretmen, okul futbol 

takımında bulunan öğrencilerine bir sporcuda bu-
lunması gereken nitelikleri kazandırmak istemek-
tedir. Bu amaçla öğretmen, Atatürk’ün bu konu-
daki vecizelerine yer vererek öğrencilerin hem bir 
sporcuda bulunması gereken nitelikleri öğrenme-
lerini hem de Atatürk’e olumlu tutum geliştirmele-
rini sağlamıştır. 

Beden eğitimi dersi öğretmeninin yukarıda 
verilen etkinlikte göz önünde bulundurduğu 
öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrenci düzeyine uygunluk 
B) Tümdengelimsel 
C) Ekonomiklik 
D) Basitten karmaşığa 
E) İş / aktivite (uygulanabilirlik) 
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19. Bireyin dış uyaranların sadece alıcısı değil; uygu-
layıcısı olduğunu ve keşfetme yoluyla düşünerek 
öğrenmenin temel alındığını savunan bir öğretme 
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğretmenin görevi; 
pekiştireç dağıtmak değil; öğrenmeyi öğrencinin 
zihinsel gelişimine bağlı olarak gerçekleştirmek-
tir. 

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme-öğretme 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Sunuş yolu 
B) Temel öğretim 
C) Bilgisayar destekli öğretim 
D) Programlı öğretim 
E) Buluş yolu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan 

öğretim tekniklerine ilişkin verilenlerden han-
gisi doğrudur? 

 
A) Zıt ve çelişki barındıran konuların çözümlen-

mesinde kullanılan en etkili öğretim tekniği is-
tasyondur. 

B) Akvaryum tekniğinde öğrencilerin kendilerini 
başkalarının yerine koyarak düşünmeleri 
sağlanır. 

C) Gerçek bir durumun tehlike arz etmesi duru-
munda öğrencilerin yapay bir ortamda uygu-
lamalar yaparak öğrenmeleri mikro öğretim 
tekniğiyle açıklanır. 

D) Öğrencilerin olaylar karşısında çok yönlü ve 
yaratıcı düşünmelerinin sağlanmasında altı 
şapkalı düşünme tekniği kullanılır. 

E) Öğrencilerin bir problemin çözümüne yönelik 
olarak akıllarına ilk geldiği şekliyle birçok fikir 
üretmesi seminer tekniğiyle sağlanır.  

21. Bir futbol kulübünün alt yapıdan sorumlu teknik 
direktörü, seçilen forvet adaylarına gol atma be-
cerisini ve gol atabilmenin inceliklerini öğretmiş-
tir. Daha sonrada oyunculardan bu becerilerini 
geliştirmelerini istemiştir. 

Bu durumda oyunculara önerilebilecek en 
uygun öğretim tekniği hangisidir? 

 
A) Gösterip yaptırma  
B) Demonstrasyon 
C) Yaratıcı drama 
D) Mikro öğretim 
E) Dönüşümlü öğretme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Bir öğretmen, okul deneyimi dersi kapsamında 

uygulamalar yapmak amacıyla okula gelen öğ-
retmen adaylarına aşağıdaki açıklamayı yapmış-
tır: 
“Her derste konuları tamamladığınızda soru – 
cevap etkinliklerine yer veriniz. Bunu yaptığınız-
da mesleki gelişiminizin olumlu yönde ilerlediğini 
göreceksiniz.” 

Öğretmenin soru-cevap tekniği ile ilgili bu 
açıklamasının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Öğrenci öğrenmelerini karşılaştırma 
B) Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirme  
C) Öğretim etkinliğinin gücünü belirleme 
D) Konunun önemli noktalarını vurgulama 
E) Öğrencilerin derse katılımlarını sağlama 
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23. Bir öğretmen, matematik dersinde öğrencilere 
pergel ve cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve 
üçgen çizebilmeyi öğretmek istemektedir. 

Öğretmene bu amaçla önerilebilecek en uy-
gun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Mikro öğretim 
B) Öğrenme galerisi 
C) Gösterim 
D) Benzetim 
E) Gösterip yaptırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. I. Grup içerisinde liderlik tüm üyelerce paylaşı-

lır. 
II. İlgi, istek ve yetenekleri bakımından benzer; 

fakat akademik başarı düzeyleri bakımından 
farklı öğrenciler bir gruba alınır. 

III. Grup üyeleri, birbirlerinin öğrenmelerinden 
sorumlu tutularak olumlu bağlanma gerçek-
leştirilir. 

IV. Sürecin daha etkili olabilmesi için sıralı otur-
ma düzeni kullanılır. 

V. Gruplar, öğrenciler tarafından oluşturulur. 
VI. Öğrencilerin özgüven duyguları ve benlik 

kavramlarının gelişimine katkıda bulunulur. 

Verilenlerden hangileri işbirlikli (kubaşık) öğ-
renme yaklaşımı için doğrudur? 

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

25. Verilenlerden hangisi istasyon tekniğinin 
öğrencilere sağladığı faydalardan biri değil-
dir? 

 
A) Başlanmış bir işe katkı getirmeyi ve verilen işi 

tamamlamayı sağlar. 
B) Öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerini tanı-

malarına olanak tanır. 
C) Öğrencilerin özel yeteneklerini ortaya çıkar-

maya ve üretme özelliklerini geliştirmeye yar-
dımcı olur. 

D) Öğrencilerin belirlenen kurallara uyarak ileti-
şim becerilerini geliştirmeyi sağlar. 

E) Öğrencilerin bireysel hedefler doğrultusunda 
bir işi yapabilme becerisi kazandırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. I. Bir sınıfta meydana gelen istenmeyen davra-

nışların çözümünde öğretmenin öncelikle 
yapması gereken etkinlik 

II. Sınıfta zaman zaman disiplin problemleri çı-
karan bir öğrenciye bu sorunu ortadan kal-
dırmada kullanılacak öncelikli etkinlik 

III. Akademik başarısı yüksek; ancak istenme-
yen davranışlarda bulunan bir öğrencinin bu 
sorununu ortadan kaldırmada yapılacak ön-
celikli etkinlik 

Yukarıda verilen üç önemli problemin çözü-
münde kullanılacak etkinlikler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru sıralamada verilmiş-
tir?  

  
A) (I) Düzeyine uygun etkinlikler uygulatma (II) 

Görmezden gelerek sönmeyi bekleme (III) 
Sorunun kaynağını belirleme 

B) (I) Sınıf kurallarını oluşturma (II) Öğrenciyi 
teneffüse çıkarmama (III) Sınıf dışı görüşme 

C) (I) Sorunun kaynağını belirleme (II) Görmez-
den gelerek sönmeyi bekleme (III) Düzeyine 
uygun etkinlikler uygulatma 

D) (I) Öğrencilere konuyla ilgili görev ve sorum-
luluk verme (II) Ara vermeyi (time out) kul-
lanma (III) Sınıf kurallarını hatırlatma 

E) (I) Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belir-
leme (II) Sözel olmayan uyarıcıları kullanma 
(III) Görmezden gelerek sönmeyi bekleme   
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27. Bir öğretmenin; etkili öğretme – öğrenme 
süreçlerini planlamaya, uygulamaya ve öğ-
rencilerine doğru davranışları sergilemeye 
yönelik yeterliklerine olan inancı hangi mes-
leki rol boyutuna ilişkindir? 

 
A) Üst düzey yeterlik 
B) Etik standartlar 
C) Mesleki standartlar  
D) Kendine yetme 
E) Üst düzey okur-yazarlık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Bu öğretim tekniği, konu sunumunda ve öğreni-
lenlerin gözden geçirilmesinde kullanılır. Ayrıca 
sınıfın öğrenme düzeyinde, öğretmene de fikir 
verir. Uygulanması esnasında şu işlemler ger-
çekleştirilir: 
• Öğrenciler öncelikle boş kağıtlara konuyla il-

gili üzerinde durulmasını istedikleri bir soru 
ya da kavramı yazarlar. 

• Her öğrenci kağıdını, sol tarafındaki arkada-
şına iletir. Öğrenciler kendilerine gelen soru 
ya da kavramla ilgili düşüncelerini kağıda ya-
zıp kağıdı solundaki arkadaşına verirler. 

• Öğrenci diğer öğrencinin yaptığı gibi soruyu 
ve önceki arkadaşının düşüncelerini inceler 
ve kendi düşüncelerini kağıda ekler. 

• Kağıtlar, soru ya da kavramı yazan öğrenciye 
ulaşana kadar bu süreç devam eder. 

• Daha sonra soru ve kavramla ilgili düşünceler 
tartışılarak ders sonlandırılır.  

Açıklamaları verilen öğretim tekniği aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 
A) Soru turu 
B) Kavram haritası 
C) Konuşma halkası 
D) Görüş geliştirme 
E) Brifing 

29. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin 
etkili yönüdür? 

 
A) Öğrencilerin öğretim sürecinde etkin olmaları 
B) Bireysel farklılıkları dikkate alması 
C) Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu üst-

lenmelerinin sağlanması 
D) Öğrencinin farklı düşünme yeteneklerini ge-

liştirmesi 
E) Karmaşık ve anlaşılması zor bir konunun iş-

lenmesinde kolaylık sağlaması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Ali öğretmen, öğrencisi (I) Ozan’ın öğrenme 

konularının gerçek ve doğal ortamında gözlem-
leyerek öğrendiğini, izlemeye yönelik etkinliklere 
katıldığını tespit etmiştir. (II) Nevzat’ın ise; daha 
çok konular üzerine yoğunlaşarak ve mantıksal 
çıkarımlarda bulunarak öğrendiğini ve düşünme-
ye yönelik etkinliklere katıldığını belirlemiştir.  

Ali öğretmenin öğrencileri Ozan ve Nevzat’ın 
Kolb’un yaşantı temelli öğrenme modeline 
göre; sahip oldukları öğrenme stilleri sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

 
          I          II 
A) Aktif yaşantı       Somut yaşantı 
B) Soyut kavramsallaştırma       Aktif yaşantı 
C) Yansıtıcı gözlem      Soyut kavramsallaştırma  
D) Yansıtıcı gözlem      Aktif yaşantı 
E) Soyut kavramsallaştırma       Somut yaşantı 
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31. • 3-5 kişilik öğrenci grubunun bir öğrenme 
konusunu kendi aralarında farklı boyutlarıyla 
tartışmalarıdır. 

• Belirli bir konuda uzman bir kişinin basın ya-
yın organlarına açıklamalar yapmasıdır. 

• Anlaşılması zor, üst düzey akademik bir met-
nin öğrenci grubu tarafından fikirler, görüşler 
ve düşünceler bağlamında tartışılıp incelen-
mesidir. 

• Bir öğrenci grubunun belirli bir öğrenme ko-
nusunda sunudan önce araştırmalar ve ince-
lemeler yaparak elde ettikleri verileri dinleyici-
lere sunmasıdır. 

Yukarıda açıklaması verilmeyen tartışma tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çalışma grubu  
B) Panel  
C) Sokrat semineri 
D) Demeç  
E) Kollegyum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. Burçin öğretmen, sağlık bilgisi dersinde “Dengeli 

Beslenme” konusunu tamamladıktan sonra öğ-
rencilerine bu konuyla ilgili bireysel araştırma 
ödevi vermiştir. Ödevin konusunun ve amacının 
dengeli beslenmeyle ilgili detaylı bilgiler edinmek 
olduğunu ve edindikleri bilgilerle günlük yaşamla-
rında daha dengeli beslenebileceklerini vurgula-
mıştır. Verilen ödevin kendisine iki hafta sonra 
getirileceğini söyleyerek dersini sonlandırmıştır. 

Burçin öğretmenin yukarıda verilen etkinlikte 
dikkate almadığı ödev tekniği ilkesi aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 
A) Bireysel olarak yapılabilir olma 
B) Ödevin konusunu ve amacını açıklama 
C) Öğrencileri ödeve güdüleme 
D) Ödevin formatını belirleme 
E) Uygun süreyi verme 

33. • Bireyin dışında nesnel bir gerçeklik vardır. 
• Öğrencilerin hedefi bu gerçekliğe ait bilgileri 

kazanmaktır. 
• Öğretmenin görevi de yapılandırdığı bilgileri 

aktarmaktır. 

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme-öğretme 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Araştırma - inceleme 
B) Tam öğrenme 
C) Buluş yolu 
D) Sunuş yolu  
E) Okulda öğrenme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Aşağıdakilerden hangisinin yapılandırmacı 

öğrenme kuramının uygulandığı sınıf ortamla-
rında görülmesi beklenmez?  

  
A) Öğrencilerin deneyimler yaşamalarını sağla-

yan etkinlikler uygulanır.        
B) Öğretimin içeriğini deney ve gözlem gibi bi-

limsel yöntemlerle kanıtlanmış bilgiler oluştu-
rur. 

C) Öğretimde birincil bilgi kaynaklarına yer veri-
lir. 

D) Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerine katkı-
da bulunulur. 

E) Öğrencilerin sorumluluk alarak belli görevleri 
başarmaları sağlanır. 
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35. Aşağıda verilen öğretim yöntem ya da teknik-
lerden hangisinde izlenen yol ile araştırma in-
celemeye dayalı öğretim stratejisinde izlenen 
yolun benzer nitelikte olması beklenir? 

 
A) Örnek olay 
B) Akvaryum 
C) Tartışma 
D) Benzetim 
E) Problem çözme 

 
 
 
 
 
 

 
36. Formula 1 pilotlarının Grand Prix yarışlarına 

hazırlanmak amacıyla bilgisayar ortamında 
oluşturulan yapay pistlerde çalışmalar yap-
maları aşağıda verilen öğretim tekniklerinden 
hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Sokrat metodu 
B) Rol oynama 
C) Mikro öğretim 
D) Simülasyon (Benzetim) 
E) Balık kılçığı 

 
 
 
 
 
 

 
37. 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde “Hücre ve 

Organelleri” konusunu tamamlayan öğretmen 
dersin son bölümünde büyük bir kartona oluştur-
duğu şirinler köyünü tahtaya asar ve öğrencile-
rinden istedikleri şirinin evindeki soruyu okuyarak 
cevaplamalarını ister. Yanlış cevap veren öğren-
ciye sınıfın yardımcı olarak sorunun doğru ceva-
bının birlikte bulunmasını sağlar. Doğru cevapları 
da çeşitli ödüllerle pekiştirerek öğrenilen konu-
nun renkli, zevkli ve eğlenceli bir ortamda tekrar 
edilmesine katkıda bulunur.  

Öğretmenin yukarıda verilen öğretim uygula-
masında kullandığı yöntem ya da teknik aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
A) Örnek olay 
B) Altı uygulama ayakkabısı 
C) Workshop 
D) Analoji 
E) Akademik oyun 

38. “Öğretme-öğrenme sürecinde her öğrencinin 
öğrenmesinin sağlanması için öncelikle öğrenci-
ye ne öğreneceğine, bunları öğrenirken ne ve 
nasıl yapacağına ilişkin mesajlar kullanılmalıdır. 
Süreçte öğrencilerin etkinliklere katılarak ve ça-
lışmalarda sorumluluk alarak öğrenme işini biz-
zat kendilerinin gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. 
Doğru cevapların ardından öğrenciler ilgi, istek 
ve gereksinimlerine göre anında ödüllendirilmeli, 
yanlış cevaplarda ise yine aynı öğrenciye yanlış 
cevap verdiği önce hissettirilmeli, daha sonra uy-
gun açıklamalar (ipuçları) verilerek doğrusu bul-
durulmalıdır. Bu durum; öğrenmeleri ve öğretimin 
kalitesini beklenen düzeyde artıracaktır.” görü-
şünü benimseyen bir uzmanın tam öğrenme 
modeline göre; aşağıdaki kavramlardan han-
gisine vurgu yaptığı söylenebilir? 

 
A) Öğretim hizmetinin niteliği 
B) Bilişsel giriş davranışları 
C) Duyuşsal giriş davranışları 
D) Ek öğretim hizmetleri 
E) Öğrenme ürünleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Fen ve teknoloji dersinde, “Dolaşım Sistemi” 

konusunu işleyen bir öğretmen sınıfı 4-5 kişilik 
gruplara ayırmıştır. Grupların konu üzerinde bir-
likte çalışmalarını istemiş; her gruba çalışmala-
rında yardımcı olacak kaynak ve materyalleri 
sağlamıştır. Çalışma sonunda öğrencileri birey-
sel olarak sınava almış ve gruptaki her üyenin 
aldıkları sınav sonuçlarına göre gruba ortak bir 
puan ve ödül vermiştir. 

Yukarıdaki etkinlikte öğretmenin gerçekleş-
tirdiği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Birlikte öğrenme 
B) Öğrenci takımları – başarı bölümleri  
C) Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim 
D) Ekip – oyun – turnuva  
E) Ayrılıp birleşme 
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40. Problem çözme yönteminde uygulanan problem 
senaryolarının yapılandırılmamış olması gerekir. 

Yapılandırılmamış problem için aşağıda veri-
len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

 
A) Başlangıçta öğrencilerin doğrudan tanımla-

yabileceği ya da çözüm üretebileceği bilgiler 
yoktur. 

B) Öğrenci problem ile ilk karşılaştığında prob-
lem durumu karmaşıktır. 

C) Problemler öğrencilerin akıl yürütmelerini ge-
rektirecek niteliktedir. 

D) Bilgiler, araştırma doğrultusunda değişime 
kapalıdır. 

E) Problemler, öğrencilerin karar vermelerini ve 
çözümlerin olasılıklarını savunma becerilerini 
geliştirmeye yöneliktir. 

 
 
 
 

 
41. Yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi 

açısından öğretmende bulunması gereken 
davranışlar için aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur? 

 
A) Öğrencilerinden her zaman üst düzey yaratı-

cı çalışmalar beklemelidir. 
B) Bireysel farklılıkları belirlemeli ve bu farklılık-

ları kıyaslamada kullanmalıdır. 
C) Öğretim programı paralelinde fikirler üretil-

mesini desteklemelidir. 
D) Sınırlı çözümler yerine farklı çözüm yolları 

bulan öğrencileri desteklemelidir. 
E) Öğrencilerin zayıf yönlerine vurgu yaparak 

özgün çalışmalara yönlendirmelidir. 
 
 
 
 

 
42. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde giderek 

yaygınlaşan sanal eğitim ortamlarının fayda-
larından biri değildir?  

  
A) İhtiyaç duyulan bilgilere kısa sürede ulaşma 

imkanı verir. 
B) Yaşam boyu öğrenmeyi destekler. 
C) Öğrencilerin bilgiye aktarım yoluyla doğrudan 

ulaşmasını ve kabullenmesini sağlar. 
D) Öğretici ile öğrenen arasındaki etkileşimi artı-

rır. 
E) Öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri yer-

den eğitim alma olanağı sağlar. 

43. Bir öğretmen; öğrencilerinin sorunlar hakkında 
karşıt görüşlerin güçlü ve zayıf yönlerini düşüne-
bilmelerini, duygu ve düşünceleri arasında ilişki 
kurmalarını sağlayacak etkinlikler yaptırmaktadır. 

Öğretmenin geliştirmeye çalıştığı düşünme 
becerisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yakınsak            B) Yansıtıcı           C) Yaratıcı 
           D) Eleştirel   E) Iraksak 

 
 
 
44. Bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının 

hazırlanmasında uzmanların aşağıdaki husus-
lardan hangisini dikkate almalarına gerek 
yoktur? 

 
A) Öğrenci ilgi ve gereksinimlerine uygun olma-

sına 
B) Görsel ve işitsel uyarıcılarla zenginleştirilme-

sine 
C) Öğretmenin iş yükünü azaltacak nitelikte ol-

masına 
D) Öğretimin hedeflerine uygun olmasına 
E) Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmasına 

 
 
 
45. Bir okulda öğrenciler sosyo – ekonomik düzeyle-

rine göre farklı sınıflara yerleştirilmiştir. 

Bu uygulamada, öğrencileri sınıflara ayırma 
bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse kullanı-
lan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)  Sıralama      B)  Sınıflama 
C)  Aralıklı      D)  Oranlı 

   E)  Dereceleme 
 
 
 
46. Bir aracın bozuk olan hız göstergesinin; 

I. Her ölçümde 10 km/h fazla hız göstermesi 
II. Hızın 100 km/h’den az olduğu durumlarda 5 

km/h fazla, 100 km/h’den fazla olduğu du-
rumlarda 10 km/h fazla hız göstermesi 

Yukarıda numaralanmış hata türleri aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

                      
 I II 
A) Sistematik Sistematik 
B) Sabit Sistematik 
C) Sabit Tesadüfi 
D) Tesadüfi Sistematik 
E) Sistematik Sabit 
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47. Bir okulda Türkçe dersi zümre öğretmenleri 
değerlendirme işlemlerini aşağıdaki amaçlara 
yönelik olarak gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. 
I. Sınıflarda aritmetik ortalamanın altında ka-

lanları başarısız kabul etmek 
II. Ünite sonlarında eksik öğrenmeleri belirleye-

rek, bunlara yönelik tamamlayıcı (ek) öğretim 
hizmetlerini vermek  

III. Öğrencilerin başarılarını karşılaştırarak geri 
kalan öğrencilere yönelik önlemler almak 

Bu zümre I,II ve III numaralı amaçları için 
hangi tipte bir değerlendirme yapmalıdır? 

 
 I II III 
A) Bağıl Mutlak Bağıl 
B) Mutlak Bağıl Bağıl 
C) Bağıl Bağıl Mutlak 
D) Bağıl Mutlak Mutlak 
E) Mutlak Bağıl Mutlak 

 
 
 
 
 
48. • Öğrencinin gelişimini desteklemek 

• Öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmak 
• Öğretim çalışmalarında ortaya çıkan engelleri 

etkisiz kılmak 

Yukarıda bazı temel amaçları verilen değer-
lendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Ölçüt bağımlı değerlendirme 
B) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme 
C) Norma dayalı değerlendirme 
D) Değer biçmeye dönük değerlendirme 
E) Bireysel değerlendirme 

 
 
 
 
 
49. Değerlendirmeyi tüm öğretim sürecine yaya-

rak, öğretim ile değerlendirmenin iç içe olma-
sını sağlayan ve öğrencinin gelişiminin gös-
tergesi olan tüm verileri içeren ölçme değer-
lendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Performans değerlendirme 
B) Akran değerlendirme 
C) Portfolyo değerlendirme 
D) Klasik değerlendirme 
E) Öz değerlendirme 

50. Eğitim Fakültesinde ölçme ve değerlendirme 
dersini veren öğretim elemanı, öğrencilerine test 
hazırlama, uygulama ve analizi konularında yazı-
lı yoklama yapmak yerine, bir ölçme aracı gelişti-
rerek bunu uygulamalarını ve sonuçların analizini 
yapmalarını istemiştir.  

Öğretim elemanının öğrencilerine yaptırdığı 
bu çalışmada kullandığı değerlendirme yakla-
şımı hangisidir?  

 
A)  Öz değerlendirme        B)  Rubrik 
C)  Akran değerlendirme       D)  Portfolyo 
           E)  Performans değerlendirme 

 
 
51. Bir öğretmen; öğrencilerin matematiksel prob-

lemleri anlama, çözüm için plan yapma ve prob-
lem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla 
aşağıdaki ölçeği hazırlamıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda örneklenen değerlendirme aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Dereceleme ölçeği 
B) Gözlem formu 
C) Kontrol Listesi 
D) Dereceli puanlama anahtarı (Rubrik) 
E) Akran değerlendirme formu 

ÖLÇÜTLER PUAN 

A. Öğrencinin Problemi Anlama ve 
Tanımlama Düzeyi 

 

1. Problemi tam olarak anlamış ve 
yorumlamış 

5 

2. Problemin bazı bölümlerini yanlış 
anlamış ve yorumlamış 

3 

3. Problemi anlamak ve yorumlamak 
için hiçbir girişimde bulunmamış. 

0 

B.  Öğrencinin Problemin Çözümü 
İçin Plan Yapması 

 

1. Hiç bir aritmetiksel hata içermeyen 
doğru yanıta ulaştıran çözüme yö-
nelik plan yapmış 

5 

2. Kısmi olarak doğru işlem içeren, 
önemli düzeyde hata yapmaya ne-
den olabilecek plan yapmış 

3 

3. Problemi çözmek için herhangi bir 
plan yapmamış 

0 

C.  Ulaşılan Çözüm-Yanıt  

1. Doğru çözüme ve yanıta ulaşmış 5 

2. Küçük hesaplama hataları yapmış 
ya da kısmi olarak çözüme ulaşmış 

3 

3. Çözüm için herhangi bir işlem 
yapmamış 

0 
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52. Fen lisesinde görevli bir matematik öğretmeni 
öğrencilerin derse ilişkin tutum düzeyini ve özgü-
venlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Bu amaçla geliştirilecek ölçme araçlarında 
bulunması gereken öncelikli geçerlik türü 
hangisidir? 

 
A) Kapsam  
B) Yapı 
C) Uyum 
D) Yordama  
E) Görünüş  

 
 
 
 
 
53. Bir üniversitede yapılan doktora programının giriş 

sınavına ilişkin cevap kağıtları, 3 öğretim üyesin-
den oluşturulan değerlendirme komisyonundaki 
üyelere tek tek puanlatılmış, daha sonra öğretim 
üyelerinin vermiş olduğu puanların tutarlığına 
bakılmıştır. 

Yapılan bu çalışmayla öncelikle aşağıdakiler-
den hangisi sağlanmaya çalışılmıştır? 
 
A) Cevap anahtarına göre puanlama yapma 
B) Sınavın kapsam geçerliğini artırma  
C) Puanlama güvenirliğini saptama 
D) Düzeltilmiş puanları elde etme 
E) Değerlendirme için ölçüt belirleme 

 
 
 
 
 
 
54. Okan öğretmen, dersini işlerken konunun belirli 

bölümlerini tamamladığında, öğrencilere öğren-
meleri gereken kritik davranışları yoklayan soru-
lar sormakta, böylece öğrencilerin henüz kazan-
madıkları davranışları saptamaktadır.  

Bu yolu takip eden Okan öğretmenin temel 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Öğrencilerin ilgilerini bu dersteki konulara 

çekmek  
B) Davranışlar arasında ne gibi ilişkiler bulun-

duğunu incelemek 
C) Öğretimin, hangi davranışları kazandırmada 

etkisiz kaldığını saptamak  
D) Öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeyle-

rini belirlemek 
E) Öğrenciler arasındaki öğrenme düzeyi farklı-

lıklarını belirlemek 

55. Tarih dersinin sınavında yer alan bir soru şöyle-
dir;  
 
Kurtuluş Savaşımız, bazı ulusların bağımsızlık-
larını kazanmalarında etkili olmuştur.  
Türkiye’nin bu ulusları etkileyen yönü aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
A)  Türkiye’nin kurtuluş savaşının evrensel bir 

özellik taşımasını       
B)  Türkiye’nin yurt ve dünya barışını koruması 
C) Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerdeki başarı-

sını 
D)  Türkiye’nin yeni bir devlet kurmasının hay-

ranlıkla karşılanması 
E)  Türkiye ile bağımsız ulusların ortak çıkarla-

rının olması 

Yukarıdaki sorunun kusurları arasında hangi-
si yoktur? 

 
A) Soru kökünde yazım hatasının olması 
B) Soru kökü ile seçenekler arasında ifade 

uyumsuzluğunun olması 
C) Seçeneklerde gereksiz tekrarların olması 
D) Sorunun açıklamasının net ve açık olmaması 
E) Sorunun tek doğru yanıtının olmaması 

 
 
 
 
 
56. Matematik dersi testinde 1. soruya ilişkin bazı 

istatistiki bilgiler aşağıda verilmiştir.  
 

 A B C* D E Boş Toplam 

Üst 
Grup 

22 8 36 4 10 20 100 

Alt 
Grup 

8 27 10 21 15 19 100 

 
*Doğru yanıt C seçeneğidir 

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez? 

 
A) Madde zor bir maddedir. 
B) Seçeneklerin tamamı kullanılacak ise B se-

çeneğinde köklü bir değişiklik yapılması ge-
rekir. 

C) Maddeyi üst ve alt grupta farklı sayıda kişi 
doğru cevaplamıştır. 

D) En güçlü çeldirici B seçeneğidir. 
E) Maddenin biçimlendirmeye yönelik sınavlar-

da kullanılması en uygundur. 
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57. Hüseyin öğretmen bir sınıfta uygulamış olduğu 
sınavın sonuçlarıyla ilgili olarak mod, medyan, 
ranj, standart sapma ve aritmetik ortalama de-
ğerlerini hesaplamıştır. Belli bir süre sonra sınav 
kâğıtlarını yeniden okuduğunda sınıfta en yüksek 
puanı alan öğrencinin puanını yanlış topladığını 
fark etmiş ve bu öğrencinin puanını 5 puan ek-
lemiştir. 

Buna göre Hüseyin öğretmenin yaptığı bu iş-
lemin aşağıda verilen istatistikî değerlerden 
hangisini değiştirmesi beklenemez? 

 
A) Ranj 
B) Ortanca (medyan) 
C) Tepe değer (mod) 
D) Aritmetik ortalama 
E) Standart sapma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. 12 öğrencinin girmiş olduğu bir sınavda aşağıda-

ki puanlar elde edilmiştir. 
40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90 

Alınan bu puanlarla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

 
A) Dağılımın aritmetik ortalaması, modu ve 

medyanı birbirine eşittir. 
B) Dağılımın Ranjı 50’dir. 
C) Grup başarısı normal bir dağılım göstermiştir. 
D) Dağılımın bağıl değişkenlik katsayısı 0,70’in 

üzerinde bir değerdir. 
E) Dağılımın çarpıklık katsayısı “0”dır.  

59. 20 öğrencinin katılmış olduğu matematik dersinin 
sınavına ilişkin bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 
Puanlar Frekans 

12 2 
10 4 
8 6 
6 6 
4 4 
2 2 

Bu dağılım hangi grafikte doğru olarak veril-
miştir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) B) 

C) D) 

E)
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60. Bir okulda, beş farklı dersin sınav sonuçları 
arasındaki ilişkilere yönelik bazı istatistiki bilgiler 
aşağıda verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu tablo ile ilgili olarak;  
 

I. En yüksek ilişki Fizik ve Kimya dersleri ara-
sındadır. 

II. En düşük ilişki Beden Eğitimi ve Fizik dersleri 
arasındadır. 

III. En düşük not ortalamaları Beden Eğitimi ve 
Kimya derslerindedir. 

IV. Biyoloji dersi ile tüm dersler arasında pozitif 
ilişki vardır. 

V. Kimya başarısı artıkça Beden Eğitimi başarısı 
düşmektedir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğ-
rudur? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. ve 62. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
yanıtlayınız.       

 
“İşbirlikli öğrenme yaklaşımının kullanılması, sı-
nıfta istenmeyen davranışların gösterilme oranını 
düşürür”. Bu hipotezi test etmek (yoklamak) iste-
yen bir araştırmacı sırasıyla aşağıdaki işlemleri 
yapmıştır. 
I. Öğretim yılı başında öğrencileri kura ile eşit 

büyüklükte iki gruba ayırmıştır. 
II. Gruplardan birisini deneysel işlem grubu (D), 

ötekini kontrol grubu (K) yapmıştır. 
III. Deney (D) ve kontrol (K) gruplarındaki öğren-

cilerin sınıfta göstermiş oldukları istenmeyen 
davranışları gözlem formlarına kaydetmiştir. 

IV. Deney grubundaki (D) öğrencilere dönem 
boyunca belli aralıklarla işbirlikli öğrenme 
yaklaşımını kullanmış; kontrol grubundaki (K) 
öğrencilere ise geleneksel öğretme yaklaşım-
larını uygulamıştır. 

V. Öğretim yılı sonunda her iki grubunda          
(D ve K) sınıfta göstermiş oldukları istenme-
yen davranışları gözlem formlarına kaydet-
miştir. 

VI. Her iki grubun gözlem formlarını karşılaştır-
dığında; işbirlikli öğrenme yaklaşımını uygu-
lamış olduğu deney grubunda (D), kontrol 
grubuna (K) göre, sınıfta istenmeyen davra-
nışların gösterilme sıklığında önemli düzeyde 
azalma olduğunu tespit etmiştir. 

 
 
 
 
61. Yukarıdaki araştırmada deneysel bir çalışma 

yapıldığının kanıtı hangi basamaklarda yapı-
lan işlemlerde en doğru sağlanabilir? 

 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) III ve VI 
D) IV ve VI 
E) I ve IV 

 
 
 
62. Araştırmacının hangi basamaktaki işlemlerde 

deney (D) ve kontrol (K) grupları arasında 
önemli ölçüde farklılık elde etmesi beklenme-
lidir? 

 
A) II 
B) III 
C) IV 
D) V 
E) VI 

 Türkçe Kimya Fizik Biyoloji 
Beden 
Eğitimi 

Türkçe 1,00 0,75 -0,20 0,70 0,10 

Kimya 0,75 1,00 0,85 0,80 -0,80 

Fizik -0,20 0,85 1,00 0,60 -0,15 

Biyoloji 0,70 0,80 0,60 1,00 0,15 

Beden 
Eğitimi 

0,10 -0,80 -0,15 0,15 1,00 
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63. İki yaşındaki bir çocuğun evde koltuğa zorla-
narak da olsa çıkabilmesi ve oturabilmesi ge-
lişimin hangi kavramıyla açıklanır? 

  
A) Yaşantı 
B) Olgunlaşma 
C) Hazırbulunuşluk 
D) Büyüme 
E) Öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
64. İlköğretime yeni başlayan Faruk’un anne ve 

babası onun okuma yazma becerisini sınıftaki 
diğer öğrenciler kadar edinemediğini anladıkla-
rında telaşlanmış ve okulun rehber öğretmenine 
başvurmuşlardır.  

 Okulun rehber öğretmeninin bu durumla ilgili 
olarak gelişimin hangi ilkesini kullanarak 
açıklama yapması beklenir? 

 
A) Gelişim genelden özele doğrudur. 
B) Gelişimde kritik dönemler vardır. 
C) Gelişim nöbetleşe devam eder. 
D) Gelişimde belli eğilimler vardır. 
E) Gelişimde bireysel ayrılıklar bulunur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
65. Sadece okula başlamamış çocukların, okuma 

yazma bilmediğini düşünen Arzu, okuma yazma 
bilmeyen bir yetişkinle karşılaşınca çok şaşırmış-
tır.     

Arzu’nun bu duruma şaşırması aşağıdaki zi-
hinsel gelişim kavramlarından hangisiyle 
açıklanır? 

 
A) Dengesizlik 
B) Ayırt etme 
C) Uyum kurma (Akomodasyon) 
D) Genelleme 
E) Özümleme (Asimilasyon) 

66. Ortaöğretim 2. sınıfa geçen Selim tarih öğretme-
ni olmak istediği için sözel alanı seçmeyi düşün-
müştür. Ancak ailesi Selim’in sayısal derslerdeki 
başarısını ve bu alanın mesleki olanaklarını göz 
önünde bulundurarak, sayısal alana yönelmesi 
için ona baskı yapmıştır.  Bu durumda Selim, ai-
lesinin zorlamasıyla sayısal alana yönelmiştir. 

 Erikson’ a göre Selim’in baskı altında sayısal 
alana yönelmesi aşağıdaki kavramların han-
gisine örnektir? 
 
A) İpotekli kimlik 
B) Psikososyal moratoryum  
C) Ters kimlik  
D) Kimlik gölgelemesi 
E) Olumlu kimlik 

 
 

 
67. Bir çocuğun “Pisi pisi atta” demesi üzerine ne 

demek istediğini önce anlayamayan babaanne 
biraz düşündükten sonra torununun “Dışarıdaki 
kedileri sevmeye gidelim” demek istediğini anla-
mıştır.  

Çocuğun bu ifadesi dil gelişimi açısından 
onun hangi dönemde olduğunun bir göster-
gesidir? 

 
A) Agulama 
B) Tek sözcük 
C) Telgrafik konuşma 
D) Gramerli konuşma 
E) Heceleme 

 
 

 
68. I.  Hayvanat bahçesine giden bir çocuğun bura-

daki aslanlarla konuşmaya çalışması ve ce-
vap alamayınca kızması 

II.  İzlediği bir filmde insanların uçtuğunu ve sihir 
yaptığını gören bir çocuğun annesine filmdeki 
gibi uçmadığı için kızması 

III.  Oyun oynayan bir çocuğun evdeki kaplardan 
birisine su doldurup bunu bebeği için havuz 
olarak kullanması 

Yukarıda verilen örnekler Piaget’in bilişsel 
gelişim kuramına göre bu çocukların hangi 
dönemde olduklarını göstermektedir? 

 
A) Somut işlemler 
B) İşlem öncesi 
C) Soyut işlemler 
D) Duyusal motor 
E) Eylemsel 
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69. Bir bankada ödeme yapmak için sırada bekleyen 
Mehmet Bey, sonradan bir arkadaşının sıraya 
yaklaştığını gördüğünde onu yanına çağırarak sı-
rasına almış, arkada bekleyen bireylere ise “Ar-
kadaşım başından beri sırada idi; bankamatikten 
para çekmek için bir süreliğine ayrılmıştı”. demiş-
tir.   

Mehmet Bey’in arkadaşını sırada yanına al-
mak için bu şekilde davranması Kohlberg’in 
ahlak gelişimi kuramının hangi evresinde ol-
duğunu gösterir? 

 
A) İtaat –  ceza   
B) İyi çocuk eğilimi  
C) Sosyal sözleşme eğilimi   
D) Yasa ve düzen   
E) Saf çıkarcı   
 

 
 
 
 
70. Sınıfta öğretmeni tarafından zaman zaman 

azarlanan ve hor görülen, arkadaşları tarafın-
dan kabul edilmeyen ve alay edilen bir öğren-
cinin Maslow’un gereksinimler hiyerarşisin-
deki hangi basamakta sorun yaşadığı söyle-
nebilir? 

 
A) Güvenlik 
B) Ait olma 
C) Saygı 
D) Yeteneklerini geliştirme 
E) Kendini gerçekleştirme 

 
 
 
 
 
71. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un geleneksel 

psikanalitik yaklaşımına uygun olmayan bir 
açıklamadır? 

 
A) Kişiliğin doğuştan getirilen yanı olan id, haz 

ilkesine göre çalışır. 
B) Aşırı dağınıklık ya da aşırı titizlik gibi kişilik 

özellikleri katı bir tuvalet eğitimine bağlı ola-
rak anal dönemde kazanılır. 

C) Zorlanımlı durumlarla baş etmek için geliştiri-
len savunma mekanizmaları bireyin ruh sağ-
lığını koruduğundan birincil süreçlerdir. 

D) Kitap okumaktan hoşlanmayan birinin, “Çok 
okuyan mı, çok gezen mi?” demesi neden 
bulma mekanizmasıdır. 

E) İnsan davranışlarının temelinde bilinçdışı ça-
tışmalar bulunur. 

72. Lise öğrencisi olan Yıldırım’ın ailesi ve çevresi 
onun yasal düzene ve toplumsal kurallara uygun 
davranmasını beklemektedir. Ancak ailesi ve 
çevresi tarafından olumlu kabul görmediğine ina-
nan Yıldırım sık sık ailesinin ve çevresindeki bi-
reylerin beklentilerine aykırı davranışlarda bu-
lunmaktadır. 

Yıldırım’ın davranışları Erikson’un psikosos-
yal gelişim kuramına göre aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanır? 
 
A) Gölgelenmiş kimlik 
B) Ters kimlik 
C) İpotekli kimlik 
D) Psikososyal moratoryum 
E) Dağınık kimlik 

 
 
 
 
 
 
 
73. Bulunduğu ortamlarda mükemmelliyetçi tu-

tumla ve yüksek beklentilerle karşılaşan bir 
çocuğun öncelikle aşağıdakilerden hangisini 
göstermesi beklenir? 

 
A) Güvensizlik 
B) Utanç 
C) Suçluluk 
D) Yetersizlik 
E) Başarı 

 
 
 
 
 
 
 
74. Mahir derslerinde başarısız olduğunda ailesi 

tarafından çoğu zaman “sen başarısızsın” diye 
tepkiler almaktadır. Arkadaşlarından da benzer 
tepkiler alan Mahir “ben başarısızım” diye dü-
şünmeye başlamıştır. 

Mahir’in çevresinin tepkilerine bağlı olarak  
“ben başarısızım” biçiminde düşünmeye baş-
laması hümanist yaklaşımın hangi kavramıyla 
açıklanır? 
 
A) Empati 
B) İdeal ben 
C) Ayna teorisi 
D) Özben 
E) Sempati 
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75. I. Öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir. 
II. Öğrenme, öğrencilerin somut yaşantıları so-

nucunda anlamda meydana gelen değişim-
dir. 

III. Bütün canlıların (organizmanın) öğrenmesi 
birbirine benzer. 

IV. Öğrenmenin temel kuralı uyarıcı – tepki ilişki-
sidir. 

V. Bilgi öğrenilir, bilgideki değişme davranışa 
yansır. 

 

Yukarıdakilerden hangileri davranışçı öğren-
me yaklaşımının özellikleridir? 

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

 
 
 
 
 
 

 
76. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecine 

örnek olarak gösterilemez?  
 

A) Çocuğun, köpeğinin hastalanmasına üzül-
mesi 

B) Bireyin dinlediği bir şarkıyı gitarla çalması 
C) Sigara dumanına maruz kalan çocuğun ök-

sürmesi 
D) Sınavdan düşük not alan öğrencinin üzülmesi 
E) Bebeğin annesini görünce gülümsemesi 

 
 
 
 
 
 

 
77. Yükseklik korkusu olan bir bireyin bu korku-

sunun ortadan kaldırılması amacıyla, yüksek-
liğin aşamalı bir şekilde arttığı durum ve me-
kanlarda bulunmasının sağlanması, böylece 
korkusunun ortadan kaldırılması aşağıdaki-
lerden hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Kademeli yaklaşma 
B) Kaçınma koşullaması 
C) Eşik yöntemi 
D) Sistematik duyarsızlaştırma 
E) İtici uyarıcıya koşullama   

78. Ailesiyle tatile çıkan Çiğdem, ilk kez denize gir-
miş ve çok mutlu olmuştur. Bundan sonra ne 
zaman deniz görse mutlu olmuştur.  

Bu örnekte “deniz” klasik koşullanmadaki 
hangi öğenin yerini tutmaktadır? 

 
A) İlişkisiz uyaran 
B) Koşulsuz uyaran 
C) Koşullu tepki 
D) Koşulsuz tepki 
E) Koşullu uyaran 

 
 
 
 
 
 
 
79. Arkadaşıyla kütüphaneye giden Ali, kütüphane 

görevlisi ile tartışmış ve çok üzülmüştür. Bu 
olaydan sonra kütüphaneye gitmemiştir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir? 

 
A) Kaçınma koşullanması 
B) Kaçma koşullanması 
C) Etkinin yayılması 
D) Karşı pekiştirme 
E) Garcia etkisi 

 
 
 
 
 
 
 
80. (I) Bağlama çalmayı öğrendikten sonra gitar 

çalmayı daha kolay öğrenen Arif, (II) artık bağ-
lamayı da daha ustalıkla çalmaya başlamıştır. 

Bu durum öğrenmenin aktarılması ile ilgili 
olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 
 I II 
A) İleriye etkin kolay-

laştırma     
Geriye etkin kolay-
laştırma 

B) Geriye etkin kolay-
laştırma 

İleriye etkin kolay-
laştırma  

C) İleriye etkin kolay-
laştırma                    

Geriye ket vurma 
 

D) Geriye etkin kolay-
laştırma                    

İleriye ket vurma 
 

E) Geriye ket vurma Geriye etkin kolay-
laştırma  
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81. Başı ağrımadığı halde, ders çalışmamak için 
başının ağrıdığını söyleyen Ayşe’nin bu davranı-
şıyla annesi hiç ilgilenmemiştir. Bunun  üzerine 
Ayşe önce  daha fazla huysuzlanmış, ama bir sü-
re sonra baş ağrısından yakınmaktan vazgeç-
miştir.  

Baş ağrısından yakınma davranışını ortadan 
kaldırmak için Ayşe’nin annesinin kullandığı 
teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ortam değiştirme 
B) Ara verme (Tıme out) 
C) Görmezden gelme 
D) Olumsuz pekiştirme 
E) I. Tip Ceza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. Bir beden eğitimi öğretmeni, basketbolda turnike 

hareketini öğrencilerine belirli aşamalarla, ödül-
lendirerek öğretmiştir.  

Beden eğitimi öğretmeninin kullandığı yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Olumlu pekiştirme 
B) Kaçınma koşullaması 
C) Karşıt koşullama 
D) Sistematik duyarsızlaştırma 
E) Kademeli yaklaşma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. Kerem, düşük not almamak için,  düzenli ders 
çalışmaktadır.  

Bu durumda “düşük not” aşağıdakilerden han-
gisinin işlevini yerine getirmektedir? 

 
A) Olumsuz pekiştireç 
B) Olumlu pekiştireç 
C) I. Tip ceza 
D) II. Tip ceza 
E) Birincil pekiştireç   

84. I.  Ders çalışan öğrencinin “aferin” alması 
II.  Müzik dinlerken heyecanlanma 
III.  Okuldan hoşlanmama 
IV. Diş fırçalama alışkanlığı edinme 
V. Yiyecek kokusuna ağzın sulanması 

Yukarıdaki öğrenmelerden hangileri klasik 
koşullanma yoluyla gerçekleşmiştir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. Karanlıktan korkan bir çocuk çok sevdiği öğret-

meninin karanlıktan korkmadığını görünce karan-
lıktan korkmamaya başlamıştır. 

Bu durum sosyal öğrenmeyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Dolaylı ceza 
B) Dolaylı pekiştireç 
C) Dolaylı duygusallık 
D) Duyarsızlaşma 
E) Karşı karşıya getirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
86. Bir öğretmenin, bazı öğrencilerinin sınıfta 

istenmeyen davranışları yapmaları üzerine, 
onları hafta sonu yapılacak okul gezisine al-
maması aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

 
A) Olumsuz pekiştirme 
B) Karşıt koşullama 
C) Ara verme (Tıme out) 
D) II.Tip ceza  
E) Sönme  
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87. Bir öğretmen verdiği ödevlerin yapılıp yapılmadı-
ğını değişik zamanlarda kontrol edip, ödevlerini 
yapanları ödüllendirir ve sınıftaki öğrencilerin 
ödevlerini hazırlama oranları giderek artar. Bu 
durumu gözlemleyen diğer öğretmenler de ödev-
leri değişik zamanlarda kontrol etmeye başlar.  

Öğretmenin ödevleri değişik zamanlarda 
kontrol etmesini ve diğer öğretmenlerin de 
aynı şekilde davranmasını sırasıyla açıklayan  
kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

 
A) Değişken oranlı pekiştirme-Dolaylı pekiştirme 
B) Değişken aralıklı pekiştirme-Edimsel koşul-

lanma 
C) Değişken oranlı pekiştirme-Dolaylı güdülen-

me 
D) Sürekli pekiştirme-Edimsel koşullanma 
E) Değişken aralıklı pekiştirme-Dolaylı öğrenme 

 
 
 
 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin 

uygulanmasına örnektir? 
 

A) Odasını toplayan çocuğa çikolata vermek 
B) Bisiklet sürmeyi öğrenen çocuğa yardım et-

mek 
C) Çocuğun televizyonda izlediği film bittikten 

sonra ders çalışmasını istemek 
D) Odasını topladıktan sonra çocuğun oyun oy-

namasına izin vermek 
E) Dişlerini fırçalamadığı için çocuğun televizyon 

izlemesine izin vermemek 
 
 
 
 
 

89. Pavlov’un klasik koşullanma ile ilgili deneysel 
çalışmalarında zil çalınır çalınmaz et verilen kö-
pekler zile salya tepkisi göstermeyi öğrenmiş; 
ancak zil çalındıktan dört saat sonra et verilen 
köpekler zile salya tepkisi göstermeyi öğrene-
memişlerdir.   

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-
nabilir? 

 
A) Gölgeleme 
B) Öğrenilmiş çaresizlik 
C) Sönme 
D) Engelleme 
E) Bitişiklik 

90. Tolman’ın öğrenme hakkındaki görüşleriyle 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır? 

 
A) Öğrenme, temel olarak çevreyi keşfetme sü-

recidir. 
B) Davranış amaçlı etkinliklerdir ve parçalara 

ayrılmamalıdır. 
C) Organizma bazı durumlarda farkına varma-

dan da öğrenebilir. 
D) Öğrenmenin oluşumunda zihinsel süreçlerin 

etkisi yoktur. 
E) Organizmayı amacına ulaştırmayan davra-

nışlar söner. 
 
 
 
 
 
 
91. I.  Sınırsız oranda bilgi depolanır. 

II.  Her türlü yaşantı ve işlem basamakları sakla-
nır. 

III.  Yeni gelen bilgi ile önceden öğrenilen bilgi 
birlikte işlenir. 

IV.  Bilgilerin tekrar ve gruplama yoluyla bir süre 
kalması sağlanır. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kısa 
süreli belleğe aittir? 

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

 
 
 
 
 
 
92. (I) Abisinin fıkra anlattığında insanların övgüsünü 

aldığını gören Kerem, fıkra anlatmaya başlamış-
tır. (II) Anlattığı fıkra herkes tarafından beğenilin-
ce fıkra anlatmayı sürdürmüştür.  

Yukarıda numaralandırılmış bölümler sırasıy-
la aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi 
ile açıklanır? 

 
A) Klasik koşullanma – Dolaylı öğrenme 
B) Sosyal öğrenme – Edimsel koşullanma 
C) Edimsel Koşullanma – Gizil öğrenme 
D) Kavrama yolu ile öğrenme – Edimsel koşul-

lanma 
E) Bilişsel öğrenme – Gizil öğrenme 
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93. Aynı işyerinde çalışan Soner ile Kadir arasında 
aşağıdaki konuşmalar geçmiştir: 
• Soner: Akşam güzel bir maç var beraber izle-

yelim mi? 
• Kadir: Saat kaçta? 
• Soner: 21:00’ da. 
• Kadir: Olabilir. Nerede buluşalım? 
• Soner: Saat 20:30’da seni evden araba ile 

alırım. Korna sesini duyunca aşağıya inersin. 
• Kadir: Tamam. 
Akşam 20:30’da Soner arabası ile arkadaşını 
almak için evin önüne gelerek korna çalmıştır. 
Sesi duyan Soner aşağıya inmiş ve birlikte maçı 
izlemeye gitmişlerdir. 

Soner’in korna sesini duymasıyla evin önüne 
inmesi klasik koşullanma ilkelerinden  hangi-
siyle açıklanır? 

 
A) Olumsuz habercilik 
B) Üst düzey koşullanma 
C) Olumlu habercilik 
D) Ön koşullanma 
E) Gölgeleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94. Bir ilköğretim okulunda Toplam Kalite Yönetimi 

alt ekibinde bulunan örnek davranışları ödüllen-
dirme ekibinde görevli öğretmenler her gün olum-
lu davranış gösteren bir öğrenciyi tespit etmekte-
dirler. Okul müdürü bizzat bu öğrencinin sınıfına 
giderek ona tüm sınıfın huzurunda teşekkür et-
mekte ve olumlu davranışları nedeniyle onlara 
bazen kitap bazen de kalem vb. hediyeler ver-
mektedir. Bu uygulamalar sayesinde ödül alan 
öğrencilerin olumlu davranışlarında da artış sağ-
lanmaktadır. 

Okul müdürünün bu uygulaması aşağıda veri-
len öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangi-
siyle açıklanabilir? 

 
A) Güdü 
B) Konunun yapısı 
C) Genel uyarılmışlık hali 
D) Dikkat 
E) Transfer 

95. Seyfi Bey hafta sonu eşiyle birlikte bir kasabaya 
gezmeye gitmiş ve gezinin sonunda bir yerde 
yemek yiyerek kasabanın meşhur üzüm suyun-
dan içmişlerdir. Seyfi Bey akşam eve döndükten 
sonra şiddetli karın ağrısı çekmiştir. Daha sonra-
ları ise üzüm suyunu gördüğünde tiksinme tepki-
sini vermiştir. 

Seyfi Bey’in yaşamış olduğu bu olay aşağıda-
kilerden hangisini açıklamada kullanılır? 

 
A) Gölgeleme 
B) Engelleme 
C) Crespi etkisi 
D) Premack ilkesi 
E) Olumsuz tat koşullaması  

 
 
 
 
 
96. Nuran Hanım toplu taşıma araçlarını sık kullan-

maktadır. Bir yolculuk esnasında bir kişinin cep 
telefonu ile konuştuğunu ancak şoförün ve yolcu-
ların telefon kullanımı konusunda o kişiyi uyar-
dıklarına ve sert tepki gösterdiklerine şahit olur. 
Nuran Hanım bundan sonra toplu taşıma araçla-
rında cep telefonu kullanmamaya dikkat eder. 

Nuran Hanım’ın toplu taşıma araçlarında cep 
telefonunu kullanmaya özen göstermesi aşa-
ğıdakilerden hangisi açıklar? 

 
A) Dolaylı pekiştirme 
B) Dolaylı duygusallık 
C) Dolaylı ceza 
D) Dolaylı güdülenme 
E) Gizil öğrenme 

 
 
 
 
 
97. Bir banka reklamında çok sayıda insan değişik 

düzenlemelerle bir araya getirilmiş; kuşbakışı 
gözlendiğinde farklı şekiller (ay, güneş, araba vb) 
ortaya çıkarılmıştır.  

Aynı insanların farklı şekillerde biraraya geti-
rilmesiyle oluşturulan şekiller aşağıdaki öğ-
renme yaklaşımlarından hangisi ile açıklana-
bilir? 

 
A) Davranışcı 
B) Gestalt 
C) Sosyal öğrenme 
D) İşlevselci 
E) Yapısalcı 
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98. Bir atletizm takımı son zamanlarda girdiği yarış-
malarda istediği başarıyı elde edememiştir. Bu 
nedenle de sporcular yaşadıkları başarısızlıkların 
sonraki yarışmalarda da devam edeceğini düşü-
nerek yaptıkları çalışmaları azaltmışlardır. Bunun 
üzerine takım katıldığı son yarışmada da başarı-
sız olmuştur. 

Atletizm takımının katıldığı son yarışmada 
başarısız olması aşağıdakilerden hangisine 
örnektir? 

 
A) Kendini doğrulayan kehanet 
B) Öğrenilmiş çaresizlik 
C) Karşıt koşullanma 
D) Etkinin yayılması 
E) Sönme 

 
 

 
99. Cengizhan’ın doğum günü yaklaşmaktadır. Do-

ğum günü kutlamasından bir gün önce elektrikler 
kesilmiştir. Aydınlanmak için mum yakılmıştır, o 
sırada abisi de maytap yakmıştır. Birkaç gün 
sonra Cengizhan’ın doğum gününü kutlamak için 
annesi ona bir yaş pasta almış ve pastaların ya-
nında maytap da verilmiştir. Ancak maytabın 
yanmasıyla Cengizhan korkmuştur. Doğum günü 
kutlamasında mum kullanılmadığı halde sonraları 
Cengizhan mumu görünce de  korkmuş ve tedir-
gin olmuştur. 

Cengizhan’ın mumu görünce korkup tedirgin 
olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 
 
A) Genelleme 
B) Ayırt etme 
C) Dereceli koşullanma 
D) Öğrenilmiş çaresizlik 
E) Ön koşullanma 

 
 

 
100. Bir şirket yöneticisi kurum içinde istenmeyen 

davranışları engellemek için bu tür davranışları 
ihbar eden personeli ödüllendirmiştir. Ancak za-
manla ihbar etme davranışı artarken personelin 
kendi aralarındaki ilişkilerde çatışmalar artmıştır. 

Bu uygulamada personel içindeki çatışmala-
rın artması aşağıdakilerden hangisine örnek-
tir? 
 
A) Karşı pekiştirme 
B) Olumsuz pekiştirme 
C) Garcia etkisi 
D) Etkinin yayılması 
E) Karşıt koşullanma 

101. “Gelen gideni aratır.” özdeyişi aşağıdaki koşul-
lanma ilkelerinden hangisini ifade eder? 
 
A) Genelleme 
B) Ayırt etme 
C) Gölgeleme 
D) Sönme 
E) Kendiliğinden geri gelme 

 
 
 
 
 

 
102. Bilişsel öğrenme kuramları ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Öğrenme sürecinde merakını giderme gibi iç-

sel pekiştireçler kullanılır. 
B) Davranış değişimi öğrenilen bilgilere bağlıdır. 
C) Benzer çevresel koşullar öğrencilerde benzer 

davranışlara yol açar. 
D) Öğrenme, bireyin karşılaştığı bir durumu algı-

laması ve yorumlamasındaki değişmedir. 
E) Sınıf ortamında öğrencilerin önceki yaşantıla-

rıyla mevcut durum arasında bağlantılar ku-
rulmalıdır. 

 
 
 
 
 

 
103. Ev ziyaretleri çocuğun aile ortamı hakkında ilk 

elden bilgi toplamaya olanak vermesinin yanı sı-
ra okul aile işbirliğinin kurulmasına da yardım 
eder. 

Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretleri sıra-
sında dikkat edilmesi gereken hususlardan 
biri değildir? 
 
A) Ev ziyaretleri planlı bir şekilde organize edil-

meli ancak bu durum ziyaretin samimiyetini 
olumsuz yönde etkilememelidir.  

B) Ev ziyareti gerçekleştirilmeden önce çocuk ve 
aile hakkında bilgi edinilmelidir. 

C) Ziyaret sırasında çocuk veya aile yargılan-
mamalı ve çocuk hakkında daha çok olumlu 
ifadelere yer verilmelidir.  

D) Ziyaret edilen aileye ev ziyaretinin amacını 
anlatmak amacıyla diğer ailelere yapılan ev 
ziyaretleri hakkında kısaca bilgi verilmelidir.  

E) Yapılacak ziyaret konusunda çocuğa, onun 
düzeyine uygun açıklamalarda bulunulmalı-
dır.   
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104. “Bu deneme sınavından mutlaka yüksek net 
çıkarmalıyım” diye düşünen Ali, netleri iyi gelme-
diğinde; “Benim bu sınavı kazanmam mümkün 
değil.”, “Ben zaten şimdiye kadar neyi başardım 
ki bunu başarayım. Ben değersiz bir insanım, 
çünkü başarısızım. ” şeklinde sonuçlar çıkarmak-
tadır. Ali bir psikolojik danışmandan yardım al-
maya karar verir. Psikolojik danışma sürecinde 
danışman, Ali’nin düşüncelerindeki gerçekçi olan 
ve olmayan yanları belirlemesine yardım ederek, 
ona verdiği ev ödevleri ile onun doğru düşünme 
stratejileri geliştirmesine yardım eder. 

Buna göre psikolojik danışmanın benimsediği 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Akılcı duygusal yaklaşım (RET) 
B) Gestalt yaklaşımı 
C) Psikanalitik yaklaşım 
D) Eklektik yaklaşım 
E) Hümanist yaklaşım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105. Grupla psikolojik danışma kişiler arası ilişkilerin 

geliştirilmesini hedefleyen; bireylerin özellikle ki-
şilerarası duygu, değer ve tutumlarının üzerinde 
durulduğu, bu alanda yetişen bir psikolojik da-
nışman tarafından yürütülen profesyonel bir yar-
dım sürecidir.  

Buna göre, grupla psikolojik danışma süreci-
ne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Gruba alınacak bireyler gruba katılmaya is-

tekli olmalıdır. 
B) Gruba katılacak bireylerin sayıları sınırlı ol-

malıdır. 
C) Danışman gruba alınacak bireylerle ön gö-

rüşme yapmalıdır.  
D) Grupla yapılan psikolojik danışma oturumla-

rının grup lideri psikolojik danışmandır.  
E) Oluşturulacak grupta farklı sorunları olan bi-

reylerin bir araya getirilmesine dikkat edilme-
lidir.  

106. Sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki 
ilişkilerin psikolojik kabul derecelerini ölçmek için 
sınıfına sosyometri tekniği uygulamış ve sonuçla-
rı sosyometri çizelgesi üzerinde göstermiştir. Çi-
zelgede öğrencileri isimlerinin baş harfleriyle 
göstermiştir. Her bir öğrencinin birinci, ikinci ve 
üçüncü dereceden seçimlerini “seçenler”, “seçi-
lenler” bölümlerinde rakamlarla belirtmiştir. “Top-
lam tercih derecesi” bölümünde ise her derece-
den seçimin derecelerinin toplamını vermiştir. Bi-
rinci dereceden seçimleri 3 ile, ikinci dereceden 
seçimleri 2 ile ve üçüncü dereceden seçimleri 1 
ile çarpıp bunların toplamından her bir öğrencinin 
seçilme puanını elde etmiştir. 

 

GRUP  
ÜYELERİ

SEÇENLER 
TOPLAM 
TERCİH 

DERECESİ 
SEÇİLME

 A B C D E F 1. 2. 3. PUANI 

A  1   3  1 - 1 4 

B 2  2 1  3 1 2 1 8 

C  3  3   - - 2 2 

D 1 2 1  1 2 3 2 - 13 

E     2 1 1 1 - 5 

S
E

Ç
İL

E
N

LE
R

 

F 3  3 2   - 1 2 4 

 
Bu çizelgeye ilişkin, 
I.  Lider öğrenci D’dir 
II.  C en çok D’yi kendisine yakın hissetmektedir. 
III. A ve B karşılıklı olarak birbirlerini, birinci de-

receden seçmişlerdir. 
IV.  C en az kabul edilen öğrencidir.  
V.  A sınıfın geneli tarafından D’ye göre daha 

fazla kabul edilmektedir. 
VI.  En yakın arkadaşlık B ve D arasındadır. 

Yorumlarından hangisini yapması durumunda 
sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki 
ilişkileri değerlendirirken doğru tanımlamalar 
yapmış olur? 
 
A) I, II ve IV  
B) I, III, V ve VI 
C) II, IV ve V  
D) II, III ve IV  
E) II, III, V ve VI 
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107. I. Özel eğitimde, ailelere yönelik yapılacak 
bilgilendirmeleri, rehberlik program ve çalış-
malarını, ilgili birim ve kurumların iş birliğiyle 
plânlar, uygular ve izler. 

II. Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma prog-
ramı uygulayan okullara gerekli destek hiz-
metini verir. 

III. Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti ama-
cıyla tarama çalışmaları yürütür ve özel eği-
tim gerektiren çocukların tanılanması süre-
cinde gerekli olan hizmetleri verir.  

IV. Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini 
destekleyici nitelikte bireysel veya grupla çe-
şitli özel eğitim uygulamaları yapar. 

Özel eğitimle ilgili yukarıda verilen çalışmaları 
yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevi-
dir? 
 
A) Rehberlik İl Danışma Komisyonu 
B) Okul rehberlik servisi 
C) Rehberlik Araştırma Merkezi  
D) Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu 
E) Okul müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108. Sınıf rehber öğretmeni rehberlik dersinde etkin-

likleri yürütürken grup çalışması organize etmiş, 
ancak grupları oluştururken iki öğrencinin anla-
şamadıklarını, birbirlerinden uzak durduklarını 
fark etmiştir. Bunun da sınıfın genelinde bir ger-
ginlik yarattığını gözlemlemiştir.  

Paragrafta belirtilen durumda sınıf rehber öğ-
retmeninin öncelikli olarak yapması gereken 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 
 
A) Öğrencilere, en kısa zamanda aralarındaki 

sorunu çözmeleri gerektiğini söylemelidir. 
B) Sınıf içindeki problem ve çözüm yollarını gö-

rüşmek üzere veli toplantısı yapmalıdır.   
C) Okul idaresinden problemin çözümüne yöne-

lik yardım istemelidir.  
D) Olayın çözümünde okul içerisindeki deneyimli 

öğretmenlerin fikirlerine başvurmalıdır. 
E) Öğrenciler arasındaki problemin ne olduğunu 

anlamaya çalışmalıdır.  

109. I.  Sınıf rehber öğretmeninin sınıf içi yerleşim 
planını hazırlarken okul rehber öğretmenin-
den engelli öğrencileri öğrenmesi ve yerleşim 
planını bu öğrencileri de dikkate alarak yap-
ması 

II.  Rehber öğretmen (psikolojik danışman) tara-
fından öğretmenler için “gelişim dönemleri ve 
özellikleri” konulu bir konferans organize 
edilmesi 

Yukarıda yürütülen iki çalışma rehberliğin 
hangi işlevine yöneliktir? 
 
A) Yöneltici 
B) Ayarlayıcı 
C) Geliştirici 
D) İyileştirici  
E) Tamamlayıcı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110. Barış’ın uzun süredir derslere katılmadığını, 

sessiz ve üzgün olduğunu fark eden öğretmeni, 
bu durumla ilgili olarak onunla görüşmüştür. Ba-
rış ağlayarak; babasının yeniden evlendiğini, ev-
lendikten sonra onunla olan hafta sonu görüşme-
lerine gelmediğini, bu nedenle de onun artık 
kendisini sevmediğini düşündüğünü belirtmiştir. 

Buna göre öğretmen aşağıdaki ifadelerden 
hangisini kullanırsa Barış’la empati kurmuş 
olur?  

 
A) Babanın davranışı kabul edilebilir bir şey de-

ğil. 
B) Bir insan öz oğluna bunu nasıl yapar? 
C) Eminim seni çok seviyordur, bu durumun 

mantıklı bir açıklaması vardır. 
D) Onun artık seni umursamadığını düşünüyor 

ve üzülüyorsun. 
E) O aramıyorsa sen arayabilirsin. 
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111. Ana sınıfı öğretmeni Leyla Hanım, sınıfındaki 
öğrencilerinden birinin sınıf içi aktivitelerde başa-
rılı olamadığını, yaşıtlarından bilişsel ve sosyal 
anlamda farklılıklar sergilediğini anlamış ve bu 
durumu okul rehber öğretmeniyle paylaşmıştır. 
(I) Okul rehber öğretmeni bu öğrencinin farklılık 
gösterme nedenlerini ortaya çıkartmak amacıyla  
bazı testler uygulamış, (II) daha sonra öğrencinin 
ailesiyle görüşmeler yapmış ve (III) öğrencinin 
gelişiminin değerlendirilmesi için Rehberlik Araş-
tırma Merkezi’ne gitmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Rehber öğretmeninin bu süreçte sunduğu 
hizmetler sırasıyla hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 
 I II III 
A) Psikolojik 

danışma 
Sevk Veliyle 

görüşmeler 
B) Bireyi tanıma Veli ile ilişkiler Sevk 
C) Psikolojik 

danışma 
Bireyi tanıma Yöneltme 

D) Bilgi toplama Veli ile ilişkiler İzleme 
E) Oryantasyon Veli ile ilişkiler Sevk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. I. Bir başka okuldan dönem ortasında nakil 

yoluyla gelen öğrenciye okul ve çevresi tanı-
tılmıştır. 

II.  Doktor olmak isteyen bir öğrenciye bu mes-
leğin gerektirdiği özellikler ve alan hakkında 
bilgi verilmiştir. 

III.  Çok çalışmasına rağmen istediği başarıyı el-
de edemeyen öğrencinin zamanı etkili kul-
lanmasına yardım edilmiştir. 

IV.  Ders çalışmakta zorlanan bir öğrenciye ça-
lışma odasını etkili şekilde düzenleyebilmesi 
için gerekli bilgiler verilmiştir. 

Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri 
hem eğitsel hem de mesleki rehberlik hizmet-
leri kapsamındadır? 

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

113. Saldırganlık başka kişilere zarar veren, başkasını 
yaralamak niyetiyle girişilen herhangi bir davra-
nış olarak tanımlanabilir. Saldırganlık öfkeli ve 
araçsal olarak ikiye ayrılır. Öfkeli saldırganlık; öf-
ke ve düşmanlığın kışkırttığı saldırganca bir ey-
lemken, araçsal saldırganlık bir amaca ulaşmak 
için girişilen saldırganca bir eylemdir.  

Aşağıdakilerden hangisi okullarda görülen 
saldırganlık ve şiddet olaylarını önlemede et-
kili değildir?  
 
A) Okuldaki herkesin okulu sahipleneceği ve 

orada olmaktan hoşlanacağı bir okul iklimi 
oluşturulmalıdır. 

B) Güvenli bir okul oluşturmak için okul yönetici-
leri, öğretmenler ve anne-babalar ile işbirliği 
yapılmalıdır. 

C) Okulda krize müdahale ekibi oluşturulmalı ve 
gerekli müdahale planları önceden hazırlan-
malıdır. 

D) Öğrencilerin kendi güvenliklerini sağlamak 
için yapılan güvenlik planlarına aktif şekilde 
katılımları sağlanmalıdır. 

E) Okulda meydana gelen şiddet olaylarına ne-
den olan öğrenciler diğer öğrencilere örnek 
teşkil edecek şekilde cezalandırılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 

 
114. Öğrencilere verilen rehberlik hizmetlerinin etkili 

ve sürekli olabilmesi için öğretmenlerin, yönetici-
lerin ve ailelerin de rehberlik ve psikolojik danış-
ma hizmetleriyle ilgili ortak bir anlayış geliştirme-
leri ve bu hizmetlerin yürütülmesinde işbirliği 
yapmaları gerekir.  

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi, mü-
şavirlik hizmeti kapsamında değerlendirile-
mez? 
 
A) Sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik etkinlik-

lerini yürütmede yardımcı olmak 
B) Eğitsel kulüp çalışmalarını planlama ve sür-

dürmede eğitsel kulüp sorumlusu öğretmen-
lerle bilgi alış verişi yapmak 

C) Öğrencilere okulda kazandırılması hedefle-
nen davranışların aile ortamında desteklen-
mesini sağlamak 

D) Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili 
dökümanları incelemeleri için yönetici ve öğ-
retmenlere sunmak 

E) Öğrencilerin en çok hangi alanda psikolojik 
danışmaya ihtiyaç duyduklarını belirlemek 
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115. Umut, lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğren-
cidir. Tarih öğretmeninin davranışlarından çok 
etkilenip, üniversitede tarih öğretmenliği bölü-
münde öğrenim görmeye karar vermiştir.  

Bu durum aşağıdakilerden hangisine karşılık 
gelir? 

 
A) Sempati 
B) Özdeşim 
C) Rol karmaşası 
D) Gölgelenmiş kimlik 
E) Kendini açma 

 
 
 

 
116. Üniversiteye hazırlanan Onur okul rehberlik 

öğretmenine, üniversiteyi kazanmayı her şeyden 
çok istediğini, bu amacına ulaşamazsa çok üzü-
leceğini söylemiştir.  Böyle söylemesine rağmen 
zamanının önemli bir kısmını ders dışı etkinlikle-
re ayırdığı öğretmeninin dikkatini çekmiştir. 

Okul rehber öğretmeninin, Onur’un sözleri ve 
davranışları arasındaki çelişkiyi görmesini 
sağlaması öncelikle hangi psikolojik danışma 
tekniği uygulanarak gerçekleştirilebilir? 

 
A) Kendini açma 
B) Yansıtma 
C) Soru sorma 
D) Yorumlama 
E) Yüzleştirme 

 
 
 

 
117. Atılganlık başkalarının haklarını küçük görmeden 

ve zedelemeden kişinin kendi haklarını koruma-
sıdır. İletişim becerileri yetersizliği sonucu bazı 
bireyler aşırı çekingen, bazı bireyler fazlaca sal-
dırgan olabilirler. Çekingenlik ve saldırganlığın 
tam ortasında ise atılganlık yer alır. Atılgan birey, 
ne saldırgan bireyler gibi çevresindekileri kırar, 
küçük düşürür; ne de çekingen bireyler gibi ken-
dini küçük görür.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi atılgan bi-
reylerin özelliklerinden olamaz? 
 
A) Konuşması akıcıdır. 
B) Konuştuğu kişiden fazla uzak durmaz. 
C) Kendinden emin ve dik durur. 
D) Kendisini genellikle bağırarak ifade eder. 
E) Konuşurken karşısındakiyle göz teması ku-

rar. 

118. Okul rehberlik servisi, çocuk-aile ilişkileri ve 
çatışmaların düzeltilmesi için “aile görüşmeleri” 
yapar. Danışmanlar, velilerin anlayış ve bilgisini 
geliştirerek, çocuğa ve problemine karşı olumlu 
tutumlar geliştirmelerine yardım ederler.  

Bu çalışma rehberliğin hizmet alanlarından 
hangisinin kapsamında yürütülür?  
 
A) Oryantasyon 
B) Araştırma ve değerlendirme 
C) Veli ile ilişkiler 
D) İzleme 
E) Yöneltme 

 
 
 
 
 
119. Öğrencileriyle ilişkilerinde saydamlık ilkesini 

benimseyen bir öğretmenin aşağıda verilen 
ifadelerden hangisini kullanması uygun olur? 
 
A) Herkes anlattığım konuyu anladı mı? 
B) Her derste bu kadar aktif misiniz? 
C) Dersten herkesin zevk alması gerektiğini dü-

şünüyorum. 
D) Derse katılmaktan kaçınmanız beni üzdü. 
E) Hepimiz için güzel bir dersti.  

 
 
 
 
 
120. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı psikolojik 

danışma ve rehberlik programının bir özelliği 
olamaz? 

 
A) Programın uygulanması ekip çalışması ge-

rektirir. 
B) Öğrencilerin bir bütün olarak gelişimi hedef-

lenir. 
C) Öğrenci merkezli bir anlayışı temel alır. 
D) Yürütülen etkinliklerde bilgi verme önceliklidir. 
E) Öncelikle öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak 

hazırlanır. 
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