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1. Verilenlerden hangisi eğitim ve öğretim kav-

ramlarının farklılığına ilişkindir? 
 

A) Eğitimin çevre, öğretimin okul yaşantıları ta-
rafından şekillendirildiği 

B) Eğitimin bireyin yaşantısının belirli bir bölü-
münü, öğretimin yaşam boyu süren etkinlikle-
ri kapsadığı 

C) Eğitimin düzenli bilgi birimlerini, öğretimin her 
türlü deneyimi kazandırmaya yönelik olduğu-
nu 

D) Eğitim sürecinin planlamayı gerektirdiği, öğ-
retim sürecinin ise her türlü etkileşime bağlı 
olduğunu 

E) Eğitimin özel ortamlarda, öğretimin her türlü 
ortamda gerçekleştirilebildiği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ülkemizde okullarda okutulacak dersler, ders-
lerin öğretim programı, haftalık saati, bu sü-
reçte yararlanılacak ders kitaplarının belir-
lenmesi ve düzenlenmesi aşağıdaki kurum-
lardan hangisinin görevidir? 

 
A) Milli Eğitim Şurası 
B) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
C) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
E) İlköğretim Genel Müdürlüğü 

3. Ülkemizde program türlerinin hazırlanışına ve 
işleyişine yönelik olarak aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi doğru değildir? 

 
A) Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana 

getirebilmek için planlanmış faaliyetler düze-
neği eğitim programıdır. 

B) Okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle olu-
şan informal öğrenmeler örtük program kap-
samında yer alır. 

C) Okullarda beceriye ve uygulamaya ağırlık ta-
nıyan, bilgi ve becerilerin ders zümreleri içe-
risinde planlı bir şekilde kazandırılmasına 
dönük programlar öğretim programlarıdır. 

D) Öğretim programlarının öğretmenler tarafın-
dan kasıtlı olarak öğretilmeyen, atlanan ve 
üstün körü geçiştirilen boyutları geçersiz 
programdır. 

E) Öğrenciler her türlü programın hazırlanma-
sında ve uygulanmasında aktif görev alır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ulaşılması beklenen kazanımların saptanma-

sını, öğrenme yaşantılarının seçilip, düzen-
lenmesini ve öğrenme yaşantılarının etkinli-
ğini belirleyecek ölçme, değerlendirme etkin-
liklerini, programın tüm öğelerine dönüt ver-
me ve düzeltme çalışmalarını kapsayan süreç 
hangisidir? 

 
A) Programı tasarlama 
B) Programı öngörme 
C) Program geliştirme 
D) Program değerlendirme 
E) Programı uygulama 
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5. Aşağıdakilerden hangisinin olması durumun-
da, uygulanmakta olan eğitim programının “bi-
reysel gelişimi” destekleyici nitelikte olduğu 
söylenemez? 

 
A) Bireyin bilinçli görev ve sorumluluklar alması 
B) Yakın çevresindeki fırsatları bulmaya ve de-

ğerlendirmeye istekli olması 
C) Bireysel mutluluğunu ve başarma zevkini 

sağlayacak planlı etkinlikler yapması 
D) Çevresindeki olanakları kısıtlı, engelli ve 

özürlü bireylerin sorunlarına duyarlık göster-
mesi 

E) Duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği ile-
tişim becerilerine sahip olması 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi yeni ilköğretim prog-

ramlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına 
yön veren odaklardan biri değildir? 

 
A) Türkçeyi doğru ve etkin kullanma 
B) Öğretmenin öğretim görevlerini en aza indir-

me 
C) Toplumsal sorunlara olan duyarlığı artırma 
D) Bilgi teknolojilerinin kullanımındaki yaygın-

laşma 
E) Ailenin sürece katılımını destekleme 

7. Öğretim programlarının tasarlanmasında, 
konuların düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki 
açıklamalar verilmiştir: 
I. Konular öğrencinin ilgi, yetenek ve hazırbulu-

nuşluk düzeyine göre basitten – karmaşığa 
belirlenerek, ezber ve büyük grup tartışması 
yöntemiyle öğretilir. 

II.  Merkeze alınan konu alanı farklı dersler ara-
sında ilişki kurularak işlenir. 

III.  Birbirine yakın konuların ilişkili olduğu dersler 
bir araya getirilerek verilir. 

IV.  Araştırma süreçleri kullanılarak konuların 
özü, ilkeleri kavranır ve derinlemesine öğre-
nilmesi sağlanır. 

Verilen öğretme – öğrenme konularının dü-
zenlenmesine yönelik tasarım modelleri han-
gisinde doğru sıralamayla verilmiştir? 
 

 I II III IV 
A) Konu  

alanı 
Korelasyonel Geniş alan Disipliner 

B) Disipliner Korelasyonel Geniş alan Konu alanı 
C) Konu 

alanı 
Disipliner Korelasyonel Geniş alan 

D) Geniş 
alan 

Konu 
alanı 

Disipliner Korelasyonel 

E) Konu 
alanı 

Geniş 
alan 

Disipliner Korelasyonel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Öğretmenin sınıfta sorabileceği aşağıdaki 

sorulardan hangisi, eğitimin hedefleri sınıfla-
masının en üst düzeyinde bir öğrenme ürü-
nüyle ilgilidir? 

 
A) Ülkemizin riskli deprem kuşağında yer alma-

sının nedenleri nedir? 
B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yıllara göre 

doğum-ölüm oranlarının azalıp-çoğalmasına 
etki eden faktörler nedir? 

C) Bebeklik döneminde yaygın karşılaşılan bes-
lenme bozukluklarının olumsuz etkileri nasıl 
ortadan kaldırılabilir? 

D) Nükleer santraller kurmak ülke için önemli 
midir? 

E) Doğal ve organik tarımsal ürünlerin arasın-
daki farklılıklar nedir? 
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9. Toplumun kültürel birikimini yeni kuşaklara 
aktarmayı ve bireyin üyesi bulunduğu toplu-
ma uyumunu sağlamayı, eğitimin öncelikli 
görevi kabul eden yaklaşım hangisidir? 

 
A) Daimicilik 
B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik 
D) Yeniden kurmacılık 
E) Politeknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin hedefleri-
ne (öğrenci kazanımlarına) yön veren temel 
etmendir? 

 
A) Öğretme-öğrenme yaşantıları 
B) Öğretmen yeterlikleri 
C) Konu alanları 
D) Gereksinimler 
E) Bilim ve teknolojideki gelişmeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. I. Girdilerin ve çıktıların ölçülmesi 
II. İşlemlerin ve çıktıların ölçülmesi 

Yukarıda verilen program değerlendirme yak-
laşımları hangisinde doğru sıralanmıştır? 
 

                  I                 II 
A) Girdiye ve sürece yönelik Sürece ve ürüne yönelik 

B) Erişiye yönelik Sürece ve ürüne yönelik 

C) Girdiye yönelik Girdiye ve sürece yönelik 

D) Ürüne yönelik Sürece yönelik 

E) Sürece yönelik Ürüne yönelik 

12. Öğrenciye kazandırılacak bilgi ve yeterliklerin 
değişik derslerdeki öğretme-öğrenme etkin-
likleriyle ilişkilendirilmesi ve birbirini destek-
leyecek düzeneğe getirilmesi aşağıdaki ilke-
lerden hangisiyle sağlanır? 

 
A) Kaynaşıklık 
B) Süreklilik 
C) Aşamalılık 
D) Denge 
E) Disipliner 
 

 
 
 
 

 
13. • Öğretici ile öğrenen arasında arkadaşlık 

bağını geliştirir. 
• Yavaş öğrenen ve ilgisini toplayamayan öğ-

rencilerin öğrenmesine olanak sağlar. 
• Yetişkinler ile normal iletişim kuramayan öğ-

rencilerin öğretiminde etkili olur. 
• Her sınıf düzeyinde kullanılabilir. 

Yukarıda temel özellikleri verilen işbirlikli öğ-
renme grubu hangisidir? 

 
A) Akran öğretimi grupları 
B) Ekip-oyun turnuva 
C) Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim 
D) Birlikte öğrenme   
E) Ayrılıp birleşme   

 
 
 
 
 
 

 
14. Sunuş yoluyla öğrenmede önce ……………….. 

sunulur, ardından kavramayı sağlayacak örnek-
ler verilir. Buluş yoluyla öğrenmede ise önce ör-
nekler sunulur, daha sonra ……………….. öğre-
nilmesi sağlanır. 

Yukarıda sunuş yoluyla öğrenme ve buluş yo-
luyla öğrenme yaklaşımlarına ilişkin olarak 
verilen açıklamada boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla hangileri getirilmelidir? 
 
A) İmgelemeler, somutlamaların 
B) Soyut düşünce, soyutlamaların 
C) Eylemler, somutlamaların 
D) Yaratıcı fikirler, olgusal bilgilerin 
E) Nesnel bilgiler, öznel bilgilerin 
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15. Aşağıdakilerden hangisi bir metni okuyan 
öğrencinin eleştirel bir yaklaşımla ele alacağı 
etkinlik olamaz? 

 
A) Metni okumadan önce inceleme 
B) Anlatım tarzındaki farklılıkları belirleme 
C) Metni kendi düşüncelerine göre yorumlama 
D) Verilenler arasında anlam oluşturmaya ça-

lışma 
E) Yazarın bakış açısını bulmaya çalışma 

 
 
 
 
 
 
 
16. Aşağıdaki öğretme kuramlarından hangisinin 

davranışçı psikolojinin ilkelerine uygun ola-
rak geliştirildiği söylenemez? 
 
A) Programlandırılmış öğretim 
B) Bireyselleştirilmiş öğretim 
C) Temel öğretim modeli 
D) Çoklu zeka 
E) Tam öğrenme 
 
 
 
 

 
 

 
 

17. Güzel Sanatlar Lisesi’nde bir öğretmen resim 
dersinde guaj boya çalışmalarında fırça kullanma 
tekniklerini öğretmeyi amaçlamış ve öncelikle 
kendi tuvalini tüm sınıfın görebileceği bir yere 
yerleştirmiş, sonra her bir tekniği öğrencilerine 
belirli bir düzende açıklamıştır. Ardından öğrenci-
lerinin her bir tekniği ustaca yapmalarını sağla-
yıncaya kadar tekrar ettirerek etkinliğe devam 
etmiş, fırçasını hatalı kullanan öğrencilere anında 
dönüt vermiş, tüm öğrenciler tarafından beceri 
davranış haline getirildikten sonra ortaya çıkan 
ürünleri değerlendirerek sürecini tamamlamıştır.   

Yukarıda açıklanan öğretim uygulamasında 
öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi ya da 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Demonstrasyon 
B) Gösterip yaptırma 
C) Mikro öğretim 
D) Benzetim 
E) Rol oynama 

18. “Öğretmenlerin mesleki yıllarında konu alanı 
bilgilerinde ve mesleki standartlarında (öğretimi 
planlama, uygulama ve değerlendirme) donanım-
lı olmalarının yanında; genel kültür ve genel ye-
tenek bilgilerinde de yeterli olmaları gerekmekte-
dir.” görüşünü savunan bir uzmanın, aşağıda-
ki öğretmen rol boyutlarından hangisine vur-
gu yaptığı söylenebilir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Bir öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencile-

rinden çevrede sıkça yaşanılan trafik kazalarının 
önlenmesine yönelik çalışmalar yapmalarını is-
temiştir.  Öğrenciler de bu konuda yaptığı tüm 
çalışma örneklerini, çözüm önerilerini ve elde et-
tikleri sonuçları sınıf gazetesi, afiş ve okuldaki 
panolarda sunmuşlardır. 

Öğretmenin bu etkinlikte kullandığı öğretim 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Simülasyon 
B) Proje tabanlı öğrenme 
C) Dramatizasyon 
D) Bilgisayar destekli öğretim 
E) Gösterip yaptırma 
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20. Novak tarafından geliştirilen kavram haritası, bir 
öğrenme konusuyla ilgili kavramların, alt kavram-
ların ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin hiye-
rarşik bir şekilde görülmesini sağlayan bir düze-
nektir. 

Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde 
kullanılan kavram haritalarının sağladığı 
avantajlardan biri değildir? 

 
A) Öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etme 
B) Öğrencilerin konuyla ilgili ön öğrenmelerini 

ortaya çıkarma 
C) Anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirme 
D) Öğrencilerin kavramları anlayabilme gücünü 

ortaya çıkarma 
E) Kavramlara zıt örneklerin verilmesini sağlama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin soru 

sorarken dikkat edeceği hususlardan biri de-
ğildir? 

 
A) Sorular öğrencilerin öğrenme düzeyleri dikka-

te alınarak sorulmalıdır. 
B) Öğrencilerin kendi düşüncelerini söylemesini 

ve yorum yapmasını sağlayacak güven orta-
mı oluşturulmalıdır. 

C) Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına 
olanak sağlanmalıdır. 

D) Soru, birden fazla konuyu ilgilendirecek şe-
kilde sorulmalıdır. 

E) Soruyu cevaplandıracak kişiyi belirlemede 
gönüllü öğrencilere öncelik verilmelidir. 

22. Verilenlerden hangisi workshop tekniğinin 
temel özelliğidir? 

 
A) Bilgi birimlerinin anlamlı yapı bütünlüğüne 

getirilmesi 
B) Merak ve keşfetme güdülerine bağlı öğren-

melerin oluşması 
C) Benzer bilgi ve yeteneğe sahip bireylerin üre-

tim etkinliklerinde bulunması 
D) Bir işin yapılma basamaklarının uzman tara-

fından gösterilmesi 
E) Bir konudaki farklı görüş ve düşüncelerin or-

taya çıkarılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. I. Öğretmen, öğrencinin derse katılımını sağ-
lamak için güven ve cesaret verici ortam ha-
zırlar. 

II. Sağlıklı iletişim öğretmenden – öğrenciye bil-
gi akışı ile kurulur. 

III. Öğretmen, öğrenciden zaman zaman kapasi-
tesinin üzerinde performans beklemelidir. 

IV. Öğretmen, öğrencinin kendini hazır hissettiği 
zamanlarda derse katılımını sağlamalıdır. 

V.  Öğretmen, çekingen ve özgüveni olmayan 
öğrenciyle uzun göz bağlantısı kurmalıdır. 

VI. Öğretmen, bir soruya cevap veren öğrencinin 
uzun süren ve gereksiz açıklamalarını kesip, 
cevabı kendi vermelidir. 

Yukarıdakilerden hangileri bir sınıfta etkili öğ-
retme – öğrenme sürecini oluşturmada doğru 
ifadelerdir? 

 
A) I ve II 
B) I, V ve VI 
C) I ve IV 
D) I, IV ve V 
E) II, III ve IV 
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24. Aşağıdaki öğretmen sorularından hangisinin 
öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin 
gelişimine olumlu bir etkide bulunması bek-
lenmez? 

 
A) Hikayenin kahramanı siz olsaydınız neler ya-

pardınız? 
B) Bu masalı siz nasıl sonuçlandırırdınız? 
C) Verimli ders çalışabilme konusunda neler ya-

pılabilir? 
D) Ülkemizdeki trafik sorunlarının çözümüne yö-

nelik neleri önerebilirsiniz? 
E) Bu konuda sahip olduğunuz bilgiler yeterli 

mi? 
 
 
 
 
 
 
25. I. Bir olayın nedenlerini ve ilişkili alt nedenlerini 

ortaya çıkarmada kullanılır. 
II. Derinlemesine düşünme becerisini geliştirir. 
III. Öğrencilerin süreç içerisinde öznel bilgilerini 

oluşturmalarına katkıda bulunur. 
IV. Analitik düşünmenin gelişimine yardımcı olur. 
V.  Öğrencilerin bir problem durumuna ilişkin ve-

riler elde ederek alternatif çözüm yolları geliş-
tirmelerini sağlar. 

Verilenlerden hangilerinin balık kılçığı tekniği 
için doğru olması beklenir? 

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

 
 
 
 
 
26. Öğretmeni, öğrencisi Deniz’in öğretme – öğren-

me sürecinde genellikle kendini ortaya koymak-
tan kaçındığını, kendisiyle göz iletişimi kurmak-
tan çekindiğini ve sessiz bir yapıya sahip oldu-
ğunu gözlemlemiştir. 

Deniz’in öğrenme stiline ilişkin olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?  

  
A) Başarılı         
B) Sosyal 
C) Bağımlı         
D) Yabancılaşmış   
E) Gölge 

27. • Problemlere farklı çözüm önerilerinin gelişti-
rilmesi sağlanır. 

• Gerçek yaşama ilişkin problem durumları sı-
nıf ortamında ele alınarak, geleceğe yönelik 
risk durumları ortadan kaldırılır. 

• Tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 

Temel özellikleri verilen öğretim yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Örnek olay 
B) Bireysel çalışma 
C) Gösterip yaptırma 
D) Sokrat semineri 
E) Konuşma halkası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Fen ve teknoloji dersinde bir öğretmen, öğrenci-

sinin derslerde konular arasındaki neden-sonuç 
ilişkilerini tespit ettiğini, yaratıcı projeler tasarla-
yarak bunları bireysel olarak gerçekleştirdiğini; 
fakat bu çalışmalarını sınıftaki diğer arkadaşlarıy-
la paylaşmakta zorlandığını fark etmiştir. Bu ne-
denle öğrencisinin proje çalışmalarını gerçekleş-
tirirken küçük gruplarda görev almasını sağlaya-
rak bu sorunu çözmeye çalışmıştır. 

Öğretmenin öğrencisinde baskın olduğunu 
gözlemlediği zekâ alanı ile geliştirmeye çalış-
tığı zekâ alanı aşağıdaki seçeneklerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir? 

 
A) Dilsel – Kişiler arası  
B) Mantıksal – Kişiler arası  
C) Mantıksal – Kinestetik  
D) İçsel – Dilsel 
E) Sözel – İçsel  
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29. Sınıfında problemli davranışların yoğun olarak 
gerçekleştiğini gözlemleyen bir öğretmen, her 
öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinlikler 
düzenlediğinde disiplin problemlerinin ortadan 
kalktığını fark etmiştir. 

Yukarıda verilen duruma göre, istenmeyen 
davranışların ortadan kalkmasındaki temel 
etken aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrencileri değerlendirmede objektif olunma-

sı 
B) Sınıf içi ilişkilerde empatiye yer verilmesi 
C) Öğrenciler arasındaki işbirliğinin sağlanması 
D) Öğrencilerin güdülenmesinin ve etkin katılı-

mının sağlanması 
E) Dönüt – düzeltme ve pekiştireçlerin etkili kul-

lanılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. I.   Yanlış yanıtların doğrusunu söylemek ve 

eksik yanıtları tamamlamak 
II.  Kazanımları sağlayacak nitelikte problem du-

rumları oluşturmak 
III. Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek 
IV.  Öğrencilerin öğrenme hedeflerini belirlemek 

ve öğrenmeyi öğrenciler adına planlamak 

Verilenlerden hangileri araştırma-inceleme 
yoluyla öğretim stratejisinde yönlendiricinin 
rollerindendir? 

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

31. Geçmişte Fransa'da uranyum içeren otuz bin litre 
sıvının akarsulara karışması üzerine nehir sula-
rının kullanımı, balık avı ve su sporları yasak-
lanmıştır. Ancak yasak radyasyon etkisinin da-
ğılmasına çözüm olmamıştır. Yetkililer benzer bir 
durumla tekrar karşılaşmamak için gerekli önlem-
leri almış; aynı zamanda yetkililerin kendilerini 
böyle bir durumdaymış gibi düşünmelerini sağla-
yarak, tüm çalışanları nasıl koordine edecekleri 
üzerine hazırlanmış çeşitli etkinliklerle eğitimi 
sağlanmıştır. 

Buna göre, etkinliklerin hazırlanmasında han-
gi öğretim tekniğinden faydalanıldığı söyle-
nebilir? 
 
A) Gösteri (Demonstrasyon) 
B) Ekip ve öğretim 
C) Mikro öğretim 
D) Beyin fırtınası 
E) Simülasyon (Benzetim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. •   Öğretim sürecinde dersin giriş bölümünde ve 

konu sonunda özet yapmada kullanılır. 
•   Öğretmen konuyu düzenleyen ve örgütle-

yendir. 
•   Dışsal pekiştirme öğrenme sürecinde etkilidir. 
•   Yorumlayıcı, açıklayıcı, belirtici özelliklere 

sahiptir. 

Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntem ya 
da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Proje tabanlı öğretim 
B) Bireysel çalışma 
C) Anlatım 
D) Tartışma 
E) Örnek olay 
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33. Bireyin kendisinin ve başkalarının görüşlerine 
açık olması, düşüncelerini açıklaması, gele-
ceği görebilmesi ve açık davranabilmesi gibi 
zihinsel süreçler hangi düşünme becerisiyle 
açıklanabilir? 
 
A) Yaratıcı 
B) Yansıtıcı 
C) Eleştirel 
D) Analitik 
E) Pratik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Tuğba öğretmen sosyal bilgiler dersinde öğretim 
sürecini daha etkili hale getirmeyi istemekte, “ki-
şiler arası iletişimde nezaket kuralları” temasını 
öğrencilere yaptırdığı drama etkinlikleriyle işle-
mektedir. 
Tuğba öğretmen yapılan drama etkinliği sonrası 
öğrencilerden, 
• Konuyla ilgili farklı senaryolar yazmalarını, 
• Günlük yaşamda karşılaşılan kişilerarası ileti-

şimi ilgilendiren konulara örnekler vermeleri-
ni, 

• Kişilerarası iletişimi yansıtan resim çalışması 
yapmalarını, 

istemiştir. 

Tuğba öğretmen bu etkinlikleriyle aşağıdaki-
lerden en çok hangisini sağlamayı amaçla-
mıştır? 

  
A) Öğretim yöntemlerini ve tekniklerini farklılaş-

tırma 
B) İstenmeyen davranışların ortaya çıkma olası-

lığını azaltma 
C) Öğrencilerin derse olan ilgilerini ve katılımla-

rını artırma 
D) Konu üzerinde, dersler arasında ilişki kurma 
E) Zamanı etkili kullanma 

35. Tam öğrenme modeli uygulamalarına yer veren 
bir öğretmen, ünite bitiminde istenilen başarı 
standardına ulaşamayan öğrencilere tamamlayı-
cı öğretim etkinliklerini sunmuştur. 

Öğretmenin bu aşamadan sonra yapması ge-
reken ilk uygulama aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Farklı sorulardan oluşan yeniden bir izleme 

testi uygulama 
B) Değer biçmeye yönelik değerlendirme yapma 
C) Yeni öğrenme ünitesine geçme 
D) Öğrencilerin ön koşul bilgi düzeylerini kontrol 

etme 
E) Öğrenmelerin kalıcı hale gelmesi amacıyla 

sınıf dışı etkinliklere yer verme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. I.  Bilimsel çelişki ve kaos öğrenmeyi yönlendi-

rir. 
II.  Öğretim etkinlikleri hatırlamaya yöneliktir. 
III.  Öğretimde daha çok kitap, dergi, ansiklopedi 

ve internet gibi bilgi kaynakları kullanılır. 
IV.  Süreçte sosyal etkileşim sağlanır. 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangile-
rinin yapılandırmacı öğrenme kuramıyla ilişki-
li olması beklenmez? 

 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III  
D) II, III ve IV  
E) I, III ve IV  
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37. Bir öğretmen okulla yaşam arasında bağ 
kurmak amacıyla uyguladığı gezi tekniğinde 
aşağıdakilerden hangisini dikkate almazsa 
gezi esnasında istenmeyen davranışların 
meydana gelme olasılığı daha fazla olur? 

 
A) Gezinin maliyetini dikkate alma 
B) Gezi için gerekli bütün izinleri alma 
C) Konuyu gezi öncesinde işleme 
D) Öğrencilerin de katılımıyla gezi kurallarını be-

lirleme 
E) Gezi yapılacak yerle ilgili önceden bilgiler 

verme 
 
 
 
 
 

 
38. “Ablanızın şans oyunlarından büyük bir ödül 

kazandığını öğrendiniz. Bu olayın sizin ve aileniz 
için getireceği değişiklikler hakkındaki düşüncele-
rinizi açıklayınız.” 

Yukarıda verilen öğretmen yönergesinin veri-
len yöntem ya da tekniklerden hangisinde 
kullanılması en uygun olur? 
 
A) Benzetim 
B) Altı şapkalı düşünme 
C) Drama 
D) Kollegyum 
E) Kartopu 

 
 
 
 
 

 
 
39. Aşağıda verilenlerden hangisinin probleme 

dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri olması 
beklenmez? 

 
A) Motivasyonu ve ilgiyi artırarak öğrencilerin 

süreçte aktif olmasını sağlar. 
B) Öğrencilere başkalarının fikirlerinden yarar-

lanmayı, işbirliği yapmayı öğretir. 
C) Yaşamda karşılaşılabilecek problemlere bi-

limsel ve akılcı çözümler üretilmesini sağlar. 
D) Disiplinlerin ve etkinliklerin birbirinden bağım-

sız olarak ele alınmasını sağlar. 
E) Öğrencinin bilgiyi anlamlandırarak içselleş-

tirmesini sağlar. 

40. Okul öncesi öğretmeni Sevil; öğrencilerini dörder 
kişilik gruplara ayırmış ve gruplardan bankada 
para çekmek için sırada bekleyen insanları can-
landırmalarını istemiştir. Öğrenciler sırayla belirti-
len durumu canlandırırken, Sevil öğretmen hayali 
bir kamerayla öğrencilerini kaydetmiş, daha son-
ra her gruba neler hissettiklerini sormuştur.  

Sevil öğretmenin yukarıdaki süreçte kullandı-
ğı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Mikro öğretim 
B) Benzetim 
C) Gösteri 
D) Drama 
E) Altı uygulama ayakkabısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Muratcan öğretmen, öğretim sürecinde öğrenci-

lerin etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebil-
meleri amacıyla proje etkinliklerine yer vermek-
tedir. Bu amaçla öğretmen; öğrencilerin (I) ilgi, is-
tek, yetenek özelliklerini ve gelişim dönemlerini 
dikkate almakta, (II) günlük yaşamla ilişkilendiri-
lebilecek konulara ağırlık vermekte ve (III) öğ-
rencilerin proje konularında etkin katılımlarını 
sağlayarak öğrenmelerini desteklemektedir. 

Muratcan öğretmenin bu uygulamasında dik-
kate aldığı öğretim ilkeleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru sıralamada verilmiştir? 

 
A) (I) Öğrenci düzeyine uygunluk (II) Bugünden 

geçmişe (III) Ekonomiklik 
B) (I) İş - aktivite (II) Yaşama dönüklük (III) Öğ-

renciye görelik 
C) (I) Öğrenciye görelik (II) Açıklık (III) Bilinen-

den bilinmeyene 
D) (I) Yaşama dönüklük (II) Tümdengelimsel (III) 

Transfer edilme 
E) (I) Öğrenciye görelik (II) Yaşama dönüklük 

(III) İş - aktivite 
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42. Bir öğretmen, 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde 
öğrencilerine mıknatısın özelliklerini öğretmek 
amacıyla bahçedeki kum havuzuna ataç, gümüş 
yüzük, plastik çatal, metal kaşık, bir parça ku-
maş, bakır bilezik gömer. Öğrencilere bir mıkna-
tıs verir ve öğrencilerin mıknatıs yardımıyla kum 
içerisindeki mıknatısın çektiği nesneleri bulmala-
rını ister. Etkinliğin sonunda öğrencilerin mıknatı-
sın çektiği ve çekemediği nesneleri sınıflandır-
malarına yardımcı olur. Son olarak da yapılan et-
kinlikle ilgili bir rapor hazırlamalarını isteyerek 
dersini sonlandırır.  

Bu süreçte öğretmenin yararlandığı öğretim 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Deney 
B) Örnek olay 
C) Gösteri 
D) Proje temelli öğrenme 
E) Beyin fırtınası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43. “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için okulu-

muz adına düzenlenecek olan törene hangi et-
kinliklerle katılabiliriz?” sorusunu öğrencilerine 
yönelten bir sınıf öğretmeni, öğrencilerinden ge-
len önerileri tahtaya yazmış; süreçte öğrencileri-
nin hayal dünyalarını kullanarak daha önce yapı-
lan etkinliklerden farklı öneriler getirmelerini sağ-
lamaya yönelik destekleyici açıklamalarda bu-
lunmuştur. 

Bu sınıf öğretmeninin 19 Mayıs etkinliklerini 
planlama aşamasında uyguladığı öğretim 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çalışma grubu 
B) Altı şapkalı düşünme 
C) Beyin fırtınası 
D) Görüş geliştirme 
E) Akvaryum 

44. On iki - on beş yaşlarındaki çocuklar karmaşık 
duygular yaşarlar. Sınıfın yönetim kurallarını sor-
gulamaya, kendilerini göstermeye çalışırlar. Bir-
birlerini koruyup destekleyerek akranlarının be-
ğenisini kazanma, öğretmeni zor durumda bı-
rakma, güç gösterisi eğilimi gösterebilirler. 

Bu yaşlardaki bireylerin oluşturduğu bir sınıf 
ortamında, öğretmenin hangi sınıf yönetimi 
yaklaşımını benimsemesi en doğru olur? 
 
A) Tepkisel 
B) Geleneksel 
C) Bağımsız 
D) Gelişimsel 
E) Disiplinli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Alınabilecek en yüksek puanın 100 olduğu ma-

tematik sınavında yöneltilen 25 sorudan 18 tane-
sine doğru cevap veren Derya sınavdan 72 puan 
almıştır. Sınav sonucunda 70 puan barajını geç-
tiği için dersten başarılı sayılmıştır. 

Buna göre; 
I. Derya’nın dersten başarılı sayılması 
II. Derya’nın 18 tane doğru cevap verdiğinin be-

lirlenmesi 
III. Sınavdan geçmek için gerekli puanın 70 ola-

rak belirlenmesi 
IV. Sınavdan alınabilecek en yüksek puanın 100 

olması 

Yukarıda numaralanmış ifadelerin ölçme ve 
değerlendirme kavramları açısından doğru sı-
ralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 I II III IV 
A) Ölçme Değerlendirme Ölçek Ölçme 

Kuralı 

B) Değerlendirme Ölçme Kuralı Ölçme Ölçüt 

C) Değerlendirme Ölçme Ölçüt Ölçme 

Kuralı 

D) Ölçme Değerlendirme Ölçüt Ölçme 

Kuralı 

E) Değerlendirme Ölçme Ölçme 

Kuralı 

Ölçüt 
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46. Aşağıdakilerden hangisi temel (doğrudan) 
ölçmenin ayırt edici özelliklerinden değildir? 

 
A) Gözlemlenen özellik ile ilgili farklı gözlemler 

de aynı ya da benzer sonuçlar verir. 
B) Ölçümün, ölçülen özelliğin gerçek değerini 

yansıtma gücü yüksektir. 
C) Ölçülmek istenen özellik ile gözlemlenen 

özellik aynı türdedir. 
D) Ölçüm, iki farklı değişkene ait ölçümlerin ara-

sındaki bağıntıdan faydalanarak bulunur. 
E) Ölçme işlemine karışabilecek hata miktarı 

daha azdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47. Bir öğretmen yazısı güzel olan öğrencilere fazla-

dan 20 puan vermiş ve yapmış olduğu bu uygu-
lamanın ölçme aracının güvenirliğini etkilemedi-
ğini söylemiştir. 

Öğretmen bu düşüncesine aşağıdakilerden 
hangisini dayanak olarak gösterebilir? 

 
A) Madde istatistiklerine ilişkin sonuçların de-

ğişmemesi 
B) Testin sorularının sadece konuları temsil gü-

cünün etkilenmesi 
C) Yapılan hatanın ölçme sonuçlarını az miktar-

da etkilemesi 
D) Verilen fazla puanın bütün ölçme işlemlerini 

etkilememesi 
E) Hata miktarının istatistikî işlemlerle ölçme iş-

leminden arındırılabilmesi 

48. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisinde 
“Eşit aralıklı ölçek” kullanılmıştır? 
 
A) Otoyolda ilerleyen arabanın hızı 180 km/h 

olarak ölçüldü. 
B) Marketin bugünkü hâsılatı 1200 TL’dir. 
C) Antalya ilinde bu kış metrekareye 80 kg yağış 

düştü. 
D) Nabzı dakikada 100 tane atıyordu. 
E) Hastanın ateşi 42 oC’ye kadar yükseldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49. Aşağıdaki tabloda değerlendirme amaçları ve bu 

amaçlara bağlı olarak yapılan sınavlara yer ve-
rilmiştir.  

 
 Değerlendirme Amaçları Sınav 

I Summatif (özetleyici)  
değerlendirme 

Başarı testleri 

II Diagnostik (tanıyıcı)  
değerlendirme 

Yeterlik testleri 

III Formatif (biçimlendirici)  
değerlendirme 

Ara sınavlar 

IV Summatif (özetleyici)  
değerlendirme 

Erişi testi 

V Formatif (biçimlendirici)  
değerlendirme 

Yetenek testi 

 
Buna göre hangi eşleştirmeler doğru yapıl-
mıştır? 

 
A) I ve IV  
B) II ve III 
C) IV ve V  
D) I, III ve IV 
E) III, IV ve V 
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50. Aşağıdakilerden hangisi norma dayalı (bağıl) 
değerlendirmeye örnektir? 

 
A) 100 puan üzerinden 60 puan alarak derste 

başarılı olmak 
B) Sınıfın % 50’lik diliminde yer alarak öğretme-

ni tarafından ödüllendirilmek 
C) Sınav sorularının % 60’ını doğru yanıtlayarak 

istenilen puana ulaşmak 
D) Dersin hedeflerinin % 70’ini gerçekleştirerek 

yıl sonu sınavından muaf tutulmak 
E) İngilizce dersinin muafiyet sınavındaki tüm 

soruları doğru yanıtlayarak, dersten muafiyet 
hakkını kazanmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51. Süreç temelli değerlendirme yaklaşımlarından 

olan ……………… değerlendirme, öğrencilerin 
gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini 
uygulayabilme ve bunu problem üzerinde göste-
rebilmeleri ile ilgilenir; ………………… değerlen-
dirme ise bir öğretim süreci içerisinde öğrencinin 
geçirdiği aşamaları takip etmeyi mümkün kılar.  

Yukarıda verilen parçadaki boşluklara, aşağı-
dakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla ge-
tirilmelidir? 

 
A) Performans – portfolyo  
B) Rubrik – portfolyo 
C) Öz – akran 
D) Öz – portfolyo 
E) Performans – akran 

52. 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki “Kendimi 
Tanıyorum” ünitesinde yer alan “Yaşamına 
ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.” 
kazanımına erişmeyi amaçlayan öğretmenin 
aşağıdakilerden hangisini öğrencilerine yap-
tırması çağdaş değerlendirme yaklaşımına en 
uygun çalışma olur? 

 
A) Yaşamlarındaki önemli olayları yazmaları 
B) Kronoloji, zaman gibi kavramları içeren boş-

luk doldurma testini yanıtlamaları 
C) Yaşamlarına ilişkin en önemli olayla ilgili 

kompozisyon yazmaları 
D) Bu hedef davranışı ölçen çoktan seçmeli testi 

yanıtlamaları 
E) Yaşamlarındaki önemli olayları içeren açık-

lamalı zaman şeridi hazırlamaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Verdiği performans ödevinden neler bekledi-

ğini, istenilen performansın her bir aşamasını 
ve bu aşamaları nasıl puanlayacağını öğrenci-
lerine bildiren öğretmen aşağıdaki puanlama 
yöntemlerinden hangisini kullanmayı amaç-
lamıştır? 
A) Rubrik (dereceli puanlama anahtarı) 
B) Dereceleme ölçeği 
C) Gözlem formu 
D) Kontrol listesi 
E) Tutum ölçeği 
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54. Öğrencilerin belirli bir konudaki bilgi seviye-
sini ortaya koyarak anlamlı öğrenmelerini öl-
çen, aynı zamanda öğrencinin bilişsel yapı-
sındaki kavram yanılgılarını, bilgi ağındaki 
eksikliklerini ortaya koyması açısından bir 
teşhis aracı olarak da kullanılabilen değer-
lendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Proje  
B) Yapılandırılmış grid 
C) Poster  
D) Kavram haritası 
E) Kelime ilişkilendirme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. I. Testin ilgili alanda gelecekte başarılı olabile-

cekleri seçebilme gücüne sahip olması  
II. Bir testte yer alan soruların ölçülecek özellik-

lere uygun olacak biçimde birbirine uyumlu 
olması 

III. Testteki soruların ilgili olduğu kazanımı ölçe-
bilme gücü 

Yukarıda tanımları verilen geçerlik türlerinin 
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

56. Bir ölçme aracındaki maddelerin bazı özellikleri 
şunlardır: 
• Maddeler kolaydan zora doğru sıralanmıştır. 
• Maddeler açık ve anlaşılırdır. 
• Maddeler birbiriyle uyumlu ve tutarlıdır. 
• Çoğunluğu orta güçlük düzeyindedir. 

Bu özelliklerin ölçme aracının öncelikle hangi 
özelliğini olumlu etkilemesi beklenir? 

 
A) Geçerlik 
B) Güvenirlik 
C) Kullanışlık 
D) Duyarlık 
E) Tutarlık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Puanlaması kolay ve nesnel olan, çok sayıda 

kişiye aynı anda uygulanabilen, sonuçları öğ-
renci için önemli kararları gerektiren durum-
larda kullanılmasına rağmen, yaratıcı düşün-
ceyi engellediği ve üst düzey davranışları öl-
çemediği gerekçesiyle eleştirilen sınav türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Doğru – yanlış  
B) Boşluk doldurma 
C) Yazılı Yoklama 
D) Çoktan seçmeli 
E) Eşleştirme  

 I II III 

A) Uygunluk Yapı Kapsam 

B) Yordama Görünüş Yapı 

C) Yordama Yapı Kapsam 

D) Uygunluk Yapı Görünüş 

E) Yapı Yordama Kapsam 
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58. Bir testteki maddelere ilişkin aşağıdaki değerler 
elde edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabloda verilen bilgilere göre hangi maddenin 
güvenirliğe katkısı en yüksektir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59.   
 
 
 
 
 
 

Yukarıda verilen grup dağılım grafiğine ilişkin 
yığılım ölçüleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 
 

 Aritmetik 
Ortalama 

Medyan 
(Ortanca) 

Mod 
(Tepe Değer) 

A) 50 40 30 
B) 60 60 60 

C) 45 52 65 

D) 55 50 45 
E) 80 78 75 

60. 60 kişilik bir sınıfta uygulanan Türkçe sınavının 
sonuçlarına ilişkin yüzde grafiği ve puanlar aşa-
ğıda verilmiştir. (Yüzdelik değerler sınava giren 
öğrencilerin dağılımını göstermektedir.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: 5 Puan 
B: 10 Puan 
C: 15 Puan 
D: 20 Puan 
E: 25 Puan 
 
Bu grafiğe ilişkin olarak mod ve aritmetik or-
talama değerleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 

 
Aritmetik 
Ortalama 

Mod 
(Tepe Değer) 

A) 18 10 

B) 16 20 

C) 14 20 

D) 16 15 

E) 14 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maddeler I II III IV V 
Maddelerin 

güçlüğü 0.84 0.48 0.24 0.50 0.32 

Maddelerin 
ayırıcılık gücü 0.23 0.52 0.36 0.19 0.30 

15%

25%

%20 

10%

30%

A 

B 

C

D

E
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61. Aynı sınıfa uygulanan ve bağıl değerlendirme 
yapılan iki sınavla ilgili bazı istatistikî bilgiler aşa-
ğıda verilmiştir. 

   
 I. Sınav II. Sınav 
Aritmetik ortalama 68 79 

Standart sapma 4 6 
Zeynep  76 ? 

Serdar  ? 70 

 
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi ke-
sinlikle doğrudur? 

 
A) I. sınavda mutlak başarı düzeyi daha yüksek-

tir. 
B) Serdar I. sınavdan 80 alırsa sınıfın 

%84’ünden başarılı olmuş olur. 
C) I. sınavda öğrenciler arası farklılaşma daha 

fazladır. 
D) Zeynep II. sınavdan 85 alırsa I. sınava göre 

daha başarısız olmuş olur. 
E) II. sınavın güvenirliği I. sınavdan daha düşük-

tür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. I. Soruların gerçeği yansıtma gücü – güvenirlik  

II. Ardı ardına cevabı aynı olan sorular – geçer-
lik 

III. Nesnel puanlama – güvenirlik 
IV. Test maddelerinin heterojenliği – güvenirlik 
V.  Kapsam dışı niteliklerin ölçümü – geçerlik 

Yukarıda verilen değişkenler arasındaki ilişki-
lerden hangileri arasında doğrusal (pozitif) 
ilişki vardır? 

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

63. Ahmet ile Gülderen evlerinin bahçesinde oynu-
yorlardı. Annesi Ahmet’e bahçenin kapısını açıp, 
yolun karşısına geçmesini yasaklamıştı. Oynar-
larken Gülderen düştü ve dizi kanamaya başladı. 
Ahmet arkadaşına yardım etmek istiyordu. Ancak 
o anda aklına annesinin yasağı geldiği ve bah-
çeden çıkıp karşıdaki eczaneye giderse annesi-
nin kendisine kızacağını düşündüğü için eczane-
ye gitmekten vazgeçti.  

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre 
Ahmet’in bu davranışı onun sırasıyla hangi 
dönemde ve evrede olduğunu göstermekte-
dir? 

 
A) Gelenek öncesi-İtaat- ceza 
B) Geleneksel-Kişilerarası uyum 
C) Gelenek ötesi-Yasa ve düzen 
D) Gelenek öncesi-Saf çıkarcı 
E) Geleneksel-İtaat- ceza 

 
 
 
 
 
64. Yapılan bir deneyde çocuklara farklı nesnelerden 

oluşan dört resimli karton verilmiştir. Bu karton-
larda bulunan resimler; kedi, ağaç, araba ve ev-
dir. Deneyi yapan kişi önce bu resimleri ev, kedi, 
araba, ağaç şeklinde sıralamış ve çocuklardan 
da ellerindeki aynı resimlerin bulunduğu bu kar-
tonu kendisinin sıraladığı gibi sıralamalarını is-
temiştir. Çocuklar deneycinin sıraladığı bu resim-
lere bakarak aynı sıralamayı yapabilmişlerdir. 
Ancak deneyci çocuklardan benim sıraladığım 
gibi sıralansın fakat sizinki ters yöne gitsin dedi-
ğinde ise çocukların ilk iki resimli kartonu doğru 
sıraladığı, ama diğer şekilleri ters yönde sırala-
makta zorlandığı görülmüştür.  

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre;  
I. Deneycinin, “sizinki ters yöne doğru gitsin” 

dediğinde çocukların bunu yapamamaları on-
ların hangi dönemde olduğunu gösterir? 

II.  Çocukların resimleri deneycinin dediği gibi 
ters yöne doğru sıralayabilmeleri için hangi 
dönemde olmaları gerekir? 

III.  Çocukların, sıralama özelliğini belirli dönem-
lerde (yaş aralıklarında) kazanabilmeleri; bi-
lişsel gelişim üzerinde hangi kavramın etkisi-
ni gösterir? 

 
 I              II                 III 
A)  İşlem öncesi    Somut işlemler Olgunlaşma 
B)  Somut işlemler     İşlem öncesi Hazırbulunuşluk 
C)  Soyut işlemler      Somut işlemler     Deneyim                         
D)  İşlem öncesi         Soyut işlemler      Olgunlaşma                         
E)  Somut işlemler     Soyut işlemler      Öğrenme 
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65. Gülhan: Benim annem doktor… 
Şeyma: Benim bir sürü oyuncağım var. 
Gülhan: Annem hasta insanları iyileştiriyor.  
Şeyma: En sevdiğim oyuncağım Fatoş bebek  
Gülhan: Annem İnsanlara ilaç da veriyor.  

Yukarıdaki iki çocuğun konuşmaları göz önü-
ne alındığında Piaget’in bilişsel gelişim kura-
mına göre bu durum hangi özellikle açıklanır? 

 
A) Yapaycılık 
B) Monolog 
C) Korunum 
D) Animizm 
E) İşaretsel işlev  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. Kendi saldırgan dürtülerini engelleyebilmek 

amacıyla, adam öldürme suçlarının idam ce-
zasıyla karşılanması gerektiğini savunan ve 
bu yolla saldırgan davranışlara karşı olumsuz 
bir tutum sergileyen birinin davranışı hangi 
savunma mekanizmasına örnektir? 

 
A) Yön değiştirme 
B) Karşıt tepki oluşturma 
C) Özdeşleşme 
D) Mantığa bürüme 
E) Yüceltme  

67. Belirli bir nesne, kişi veya durum, birey için aynı 
zamanda hem çekici hem de itici öğeler içerebilir. 
Böyle durumlarda birey, ‘yaklaşma – kaçınma 
çatışması’ olarak isimlendirilen bir tür çatışma 
durumu ile karşı karşıya kalır.  

Aşağıdakilerden hangisi bu tür çatışmaya ör-
nektir? 

 
A) Bir çocuğun,  istediği iki oyuncaktan birini 

seçmek zorunda kalması 
B) Sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrenci-

nin, zamanını çalışmaya ayırmak istememesi 
C) Bir kişinin parası olmaması ve bunun sonu-

cunda okumayı çok istediği bir kitabı satın 
alamaması 

D) Sınava hazırlanan bir kimsenin başka hiçbir 
şeyle ilgilenmemesi 

E) Bir öğrencinin istemediği iki dersten birini 
seçmek zorunda bırakılması  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68. I. Üç yaşındaki bir çocuk yardımsız tek başına 

giyinmek istemekte, kendisini giydirmeye ça-
lışan annesinin ellerini itmektedir. 

II. Beş yaşındaki bir çocuk oyuncak arabasının 
tekerleklerini söküp, tekerleklerin arabaya 
nasıl takılmış olduğunu keşfetmeye çalış-
maktadır. 

Yukarıda verilen davranışlar Erikson’un 
psikososyal gelişim kuramına göre sırasıyla 
hangi özelliklerle ifade edilir? 

 
       I         II 

A) Özerklik  Girişimcilik 
B) Girişimcilik Güven 
C) Başarı  Özerklik 
D) Girişimcilik Özerklik 
E) Özerklik  Güven  
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69. Oktay 7 yaşındadır ve ilköğretim 1. sınıftadır. 
Elimizde 20 cm.’lik beyaz, 40 cm.’lik mavi ve 75 
cm.’lik kırmızı tahta bloklar var. Oktay’a önce be-
yaz blokun kırmızı bloktan kısa olduğunu göste-
relim. Sonra mavi blokun kırmızı bloktan kısa ol-
duğunu gösterelim. Daha sonra beyaz ve mavi 
blokları yan yana getirmeden hangisinin daha 
uzun olduğunu soralım. Oktay diğer karşılaştır-
maları dikkate alarak mavi blokun beyazdan 
uzun olduğunu söyleyebilir. 

Oktay’ın davranışını somut işlemler dönemi-
nin hangi kavramı ifade eder? 

 
A) Sınıflama 
B) Sıralama 
C) Geçişlilik 
D) Korunum 
E) Tersine çevrilebilirlik 

 
 
 
 
 

70. “Beş yaşındaki bir çocuk bale yapabilecek, kemik 
ve kas gelişimine sahiptir. Diğer yandan baleyi 
öğrenebilecek zihinsel ve psikomotor yeteneğe 
de sahiptir. Ancak baleyi öğrenebilmesi için bale 
yapan bir modelin yönlendirmesine ihtiyaç var-
dır.”  

Çocuğun bale yapabilmesi için, açıklamada 
belirtilen özelliklerin bütününü ifade eden 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?  

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

 
 
 
 
 

71. İlköğretim 1.sınıf öğretmeni Fatma, okuma-
yazma çalışmalarında yetersiz olan öğrencisi 
Leyla’nın durumuna şaşırmıştır. Çünkü bu yaşta-
ki bir çocuğun okuma ve yazmayı zorlanmadan 
öğrenmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Bu durumda Fatma öğretmen gelişim ilkele-
rinden hangisini göz ardı etmiştir? 

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

72. Türkiye’de televizyon yayıncılığının siyah-beyaz 
olduğu 1983 yılında Türkiye kupasını en son ka-
zanan Fenerbahçe futbol takımı aradan geçen 
26 yıl boyunca taraftarlarına kupayı kazandığı 
anı renkli televizyon yayınıyla izlettirmeyi çok is-
temiştir. Fakat final oynama fırsatını yakaladığı 
11.05.2005 tarihinde Galatasaray futbol takımına 
5-1; 13.05.2009 tarihinde ise Beşiktaş futbol ta-
kımına 4-2 gibi skorlarla mağlup olarak bu isteği-
ne ulaşamamıştır.  
Ümit Bey bu duruma bağlı olarak birkaç gece üst 
üste rüyasında takımının Türkiye kupasını ka-
zanmış olduğunu televizyonun renkli yayınında 
izlediğini ifade etmiştir. 

Ümit Bey’in bu durumunu açıklamada psiko-
lojinin aşağıdaki kavramlarından hangisi kul-
lanılmaz? 

 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Avuntu 
C) Hayal dünyasına sığınma 
D) Neden bulma 
E) Gerçeği kabullenememe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73. Lise 2. sınıfa geçen Özge ve Gönül edebiyat 

öğretmeni olmak istedikleri için sözel alanı seç-
meyi düşünmüşlerdir. Ancak Özge ailesinin baskı 
ve zorlamalarıyla sayısal alanı seçmek zorunda 
kalmıştır. Gönül ise bağımlı kişilik özelliklerine 
bağlı olarak anne ve babasının beklentilerine gö-
re davranıp sayısal alanı seçmiştir. 

Erikson’ a göre Özge ve Gönül’ün durumları 
sırasıyla aşağıdaki kavramların hangisine ör-
nektir? 

 
                    Özge                  Gönül 
A)  Ters kimlik          Gölgelenmiş kimlik 
B)  Psikososyal moratoryum      Ters kimlik 
C)  İpotekli kimlik          Gölgelenmiş kimlik  
D)  Dağınık kimlik          İpotekli kimlik 
E)  Gölgelenmiş kimlik         İpotekli kimlik 
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74. Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi kuramına 
göre, belirli düzeydeki ihtiyacın ortaya çıkabilme-
si bir alt düzeydeki ihtiyacın tatmin edilme dere-
cesine bağlıdır. 

Buna göre, “statü ve saygınlık” ihtiyacının or-
taya çıkması için aşağıdaki gereksinimlerden 
hangisinin karşılanmış olması gerekir? 

 
A) Başarı 
B) Aidiyet 
C) Güven 
D) Yeteneklerini geliştirme 
E) Yaratıcılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. Adler, bireysel psikoloji kuramında Freud’un 

bireyin doğuştan varolan içgüdülerden güdülen-
diği görüşüne karşı çıkarak, bireyi toplumsal et-
menlerin güdülediğini savunmuştur. Buna göre 
birey, toplumsal çevreye olan bağımlılığından do-
layı çaresizlik yaşar. Bu duygu nedeniyle çevreyi 
denetimi altına almaya ve hükmetmeye çalışır. 

Adler’in kuramına göre, “çevreyi denetimi altına 
alma” aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 
 
A) İnsanlardan uzaklaşma 
B) Üstünlük çabası 
C) Ortak bilinç dışı 
D) Oidipal çatışma 
E) Bastırma 

76. Bir ilköğretim okulunda görev yapan, Matematik 
öğretmeni Gülşen Hanım bir süre sonra Anadolu 
lisesine öğretmen olarak atanmıştır. Uzun yıllar 
Anadolu lisesinde görev yapmasının ardından 
yeniden ilköğretim okuluna atanmıştır. Fakat İl-
köğretim okulunda öğrencilere ders verirken ilk 
başlarda Anadolu lisesinde anlattığı konuları ha-
tırladığı için zorlanmıştır.  

Gülşen Hanım’ın ilköğretimde ders verirken 
Anadolu lisesinde anlattığı konuları hatırladı-
ğı için zorlanması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanır? 
 
A) İleriye ket vurma 
B) Geriye etkin kolaylaştırma 
C) İleriye etkin kolaylaştırma 
D) Geriye ket vurma 
E) Sonralık etkisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. I. Hasta olan bir kişinin uykusunda sürekli 

sayıklaması 
II. Manken olmak isteyen bir bayanın dik yürü-

mesi 
III. Gece yarısı birden çalmaya başlayan telefon 

zilinin uyuyan bireyi irkiltmesi 

Yukarıdaki ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanır? 

 
   I     II                           III 
A) Geçici davranış           Refleks             Öğrenme 
B) Refleks           Öğrenme             İçgüdü 
C) Geçici davranış           Öğrenme             Refleks 
D) Geçici davranış           Olgunlaşma               Öğrenme 
E) Öğrenme           Geçici davranış          Refleks 
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78. Bir işletme sahibi çalışanlarına iş verimini artırma 
konusunda bir seminer düzenlenmesine karar 
vermiştir. Seminer verilecek yerin koltukları, ses, 
ışık sistemi ve sıcaklığı gibi özelliklerinin dinleyi-
cilerin zorlanmadan konuya odaklanmasını sağ-
layacak şekilde düzenlenmesine özen göstermiş-
tir.  

Yapılan düzenlemeler öğrenmeyi etkileyen 
etmenler dikkate alındığında verilenlerden 
hangisi ile ilgilidir? 
 
A) Genel uyarılmışlık hali 
B) İlgi 
C) Yetenek 
D) Yaş 
E) Güdü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Dışarıda oyun oynarken eve geç kalan ve 

annesinin kendisine kızmasından korkan bir 
çocuğun, aynı zamanda karanlık korkusu ol-
duğu halde evdeki karanlık bir odaya saklan-
ması klasik koşullanmanın hangi kavramıyla 
açıklanır? 

 
A) Dereceli koşullanma 
B) Ön koşullanma 
C) Engelleme 
D) Karşıt koşullanma 
E) Gölgeleme 

80. Yaz tatilinde annesiyle birlikte katıldıkları gezide 
bindikleri tekneden denize atlamak isterken ba-
şını çarpan Ahmet, bu olaydan sonra tekneler-
den korkmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla 
gittikleri taşıt fuarında tekneleri gören Ahmet taşıt 
fuarının yapıldığı binadan korkmaya başlamıştır. 

Bu durum aşağıda verilen kavramlardan han-
gisiyle açıklanabilir? 

 
A) Ön koşullanma 
B) Garcia etkisi 
C) Üst düzey koşullanma 
D) Kademeli yaklaşma 
E) İtici uyarıcıya koşullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81. Evde su tabancasıyla oynarken kendi gözüne su 

sıkan bir çocuk bu olaydan sonra su tabancasını 
gördüğünde tedirgin olmuştur. 

Bu süreçte “su tabancası” aşağıdakilerden 
hangisinin işlevini yerine getirir? 

 
A) Koşullu uyarıcı 
B) Nötr uyarıcı 
C) Koşullu tepki 
D) Koşulsuz uyarıcı 
E) Koşulsuz tepki 
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82. İşyerinde arkadaşıyla sorun yaşayan bir bire-
yin öğle yemeklerinde iş arkadaşının yemek 
yediği mekanlara gitmemesi aşağıdakilerden 
hangiyle açıklanır? 

 
A) Kaçma 
B) Kaçınma 
C) Engelleme 
D) Sönme 
E) Ayırt etme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. Anaokuluna giden Seval, arkadaşlarından Ay-

şe’nin okullarındaki oyuncaklarından birisini gizli-
ce çantasına koyduğunu ve bu durumu öğret-
menlerinin fark etmesi üzerine onu en sevdiği 
oyun etkinliğine almadığını görür. Bu olayı göz-
lemleyen Seval böyle bir davranışın yanlış oldu-
ğunu öğrenir. 

Seval’in arkadaşının yaptığı davranışın yanlış 
olduğunu öğrenmesi  aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanır? 

 
A) Sosyal öğrenme 
B) Kavrayarak öğrenme 
C) Gizil öğrenme 
D) Deneme yanılma yolu ile öğrenme 
E) Edimsel koşullanma 

84. I. Bir annenin plajda oynayan oğluna güneşten 
yanmaması için güneş kremi sürmesi 

II. Son albümü çok beğenilen bir sanatçının ça-
lıştığı plak şirketi tarafından plaketle ödüllen-
dirilmesi 

III. Anlatmış olduğu konuyla ilgili soru sorduğun-
da öğrencilerden yanıt alamayan bir öğret-
menin öğrencilere vermiş olduğu artılardan 
birini silmesi 

IV. Bir patronun istediği verimi elde edemediği 
çalışanlarını toplantı salonunda küçük dü-
şürmesi 

Yukarıda verilen örnekler sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
A) (I) Olumsuz pekiştirme (II) Olumlu pekiştirme 

(III) II.Tip ceza (IV) I.Tip ceza 
B) (I) Olumlu pekiştirme (II) Olumsuz pekiştirme 

(III) I.Tip ceza (IV) II.Tip ceza 
C) (I) Olumsuz pekiştirme (II) I.Tip ceza (III) 

II.Tip ceza (IV) Olumlu pekiştirme    
D) (I) Olumlu pekiştirme (II) Olumsuz pekiştirme 

(III) II.Tip ceza (IV) I.Tip ceza 
E) (I) II.Tip ceza (II) Olumsuz pekiştirme (III) 

Olumlu pekiştirme (IV) Olumsuz pekiştirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85. I. Ders sırasında öğretmenin anlattığı konuları 

defterine not alan bir öğrencinin tuttuğu notla-
rını öğretmenin beğenmesi üzerine not tutma 
davranışını devam ettirmesi, 

II. Bunu gören diğer sınıf arkadaşlarının da dü-
zenli olarak not tutmaya başlaması,  

sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisiyle 
açıklanabilir? 

 
     I                    II 
A) Edimsel koşullanma     Deneme yanılma ile öğrenme 
B) Klasik koşullanma       Gizil öğrenme 
C) Sosyal öğrenme           Edimsel koşullanma 
D) Edimsel koşullanma     Klasik koşullanma 
E) Edimsel koşullanma    Sosyal Öğrenme 
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86. Oğluna satranç öğretmek isteyen bir baba; önce 
oğlu satrançtaki taşların isimlerini doğru şekilde 
söylediğinde, sonra taşları doğru  şekilde dizdi-
ğinde, son olarak da taşların hamlelerini doğru 
olarak uyguladığında onu ödüllendirerek satranç 
oynamayı öğretmiştir. 

Bu örnekte babanın kullandığı teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Sistematik duyarsızlaştırma 
B) Biçimlendirme 
C) Sönme 
D) Ön koşullanma 
E) Eşik yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87. Tuna kız arkadaşı ile tartışmış ve onunla barış-

mak için ona çiçekler, hediyeler göndermiş ama 
kız arkadaşı onunla barışmamıştır. Tuna,  kız ar-
kadaşının hiçbir zaman kendisiyle barışmayaca-
ğını düşünerek barışma girişimlerinden vazgeç-
miştir. 

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
açıklanır? 

 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Kendini gerçekleştiren kehanet 
C) Alışkanlık kazanma 
D) Batıl inanç 
E) Kademeli yaklaşma 

88. Davranışçı yaklaşımla ilgili aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi yanlıştır? 

 
A) Öğrenilen şey davranıştır; bu nedenle öğ-

renme gözlenebilir davranış değişimidir.  
B) Öğrenen dıştan yöneltilen pekiştireci elde 

etmek için etkin duruma geçer. 
C) Öğrenme parçaları ödüllendirilerek davranı-

şın bütünü organizmaya kazandırılır. 
D) Birey daha önce hiç karşılaşmadığı türde bir 

sorunla karşılaşırsa, deneme yanılma davra-
nışına başvurur. 

E) Organizma dikkat etmediği ve güdülenmediği 
durumlarda da bir kısım uyarıcıyı zihninde 
depolayabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89. Yüksel doğduğunda ailesinin ekonomik sorunla-

rından dolayı bir aileye evlatlık olarak verilmiştir. 
Aradan yıllar geçtikten sonra onu evlatlık alan ai-
lesi Yüksel’e gerçeği anlatmak ister. Bu amaçla 
bu konuyla ilgili filmleri seçerek onunla birlikte iz-
lerler. Konuşmalarında evlatlık verilen çocuklar-
dan bahsederler. Belli bir süre sonra onu öz aile-
sinin olduğu yere götürürler, evlerinin olduğu 
çevreyi gösterirler ve en sonunda durumu anlata-
rak ailesi ile tanıştırırlar. 

Bu süreçte kullanılan teknik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Kademeli yaklaşma 
B) Sistematik duyarsızlaştırma 
C) Zıt tepki  
D) Eşik 
E) Koşullu anlaşma 
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90. Babası Bircan’a zeka küpü almıştır. Bircan zeka 
küpünü yapmak için küplerin aynı renkli olanları-
nı aynı yönde toplayamamıştır. Sonra küplerin 
yerlerini gelişigüzel değiştirmiş ve tesadüfi bir 
şekilde aynı renk olanları bir araya getirerek zeka 
küpünü yapmayı başarmıştır. 

Bircan’ın kullandığı öğrenme türü  aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir ? 

 
A) Kavrama  
B) Gizil 
C) Bilişsel 
D) Tepkisel 
E) Deneme yanılma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. I. Öğretmenin öğrencilerine değişik zamanlarda 

sorduğu üç soruya da doğru cevap aldığında 
pekiştireç vermesi. 

II. Bir mağaza yönetiminin haziran ayı içinde 
mağazadan alışveriş yapan 1000 (bin)’inci 
müşteriye ödül verecekleri bir kampanya dü-
zenlemesi. 

Yukarıdaki örnekler sırasıyla hangi pekiştirme 
tarifeleriyle açıklanır? 
  I             II 
A)    Değişken aralıklı  Değişken oranlı 
B)    Sabit aralıklı  Değişken oranlı 
C)    Değişken aralıklı  Sabit oranlı 
D)    Sabit oranlı  Değişken oranlı 
E)    Değişken oranlı  Değişken aralıklı 

92. Melike Hanım bir markette tezgâhtar olarak 
çalışmaktadır. Kasada çalışan arkadaşı bir süre-
liğine lavaboya gittiği sırada müşteri gelince, pat-
ronu kendisinden arkadaşının yerine kasaya 
geçmesini istemiştir. Melike Hanım yazarkasayı 
daha önce hiç kullanmadığı halde kasaya geçmiş 
ve gerekli işlemleri yapabilmiştir. 

Melike Hanım’ın yazar kasayı daha önce kul-
lanmamış olduğu halde sonradan kullanabil-
mesi ne tür öğrenmedir? 

 
A) Örtük (gizil) öğrenme 
B) Sosyal öğrenme 
C) Olumlu transfer 
D) Öğrenmenin genellemesi 
E) Sınama-yanılma 

 
 
 
 
 
 
 

 
93. Kara yolunda şeritleri belli eden kesik çizgileri 

arabayla hızlı giderken düz çizgi olarak algılarız. 

Bu durum gestalt psikolojisine göre öncelikle 
hangi algı yasası ile açıklanır? 
 
A) Benzerlik 
B) Şekil-zemin ilişkisi 
C) Hareketlilik 
D) Basitlik 
E) Süreklilik 

 
 
 
 
 
 

 
94. Lokantaya giden bir kişi belleğindeki lokantada 

yemek yemeyle ilgili şemaları kullanarak davra-
nışta bulunur. Garsonu çağırır, yemeği ısmarlar, 
yemek yedikten sonra parasını öder.  

Bilgiyi işleme kuramına göre, bu sürecin de-
polandığı bellek alanı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 
A) İşlemsel  
B) Anısal 
C) Anlamsal 
D) İşleyen  
E) Duyusal-kayıt 
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95. Algı, duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı 
hale getirilmesi sürecidir. Algı, hem bireyin özel-
liklerinden hem de sunulan uyarıcılardan etkile-
nir.  

Buna göre algıyı etkileyen etmenlerle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Birey çevresindeki obje, olay ve fikirleri an-

lamlı hale getirmeye çalışır.  
B) Birey sesleri, renkleri, objelerin büyüklüğünü, 

zaman ve hareketi öznel olarak algılar.  
C) Birbirine benzer uyarıcılar bir grup olarak al-

gılanır.  
D) Zamanda ve boşlukta birbirine yakın uyarıcı-

lar bir bütün olarak algılanır. 
E) Bir öğenin algılanışı, ortamın diğer öğelerin-

den bağımsızdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. Bir anne bisiklet sürmeyi çok seven ve başka bir 

şey yapmak istemeyen çocuğunun yoruluncaya 
kadar bisiklet sürmesini sağlamıştır. 

Bu durumda anne, aşağıdaki öğrenme ku-
ramcılarından hangisinin görüşlerini uygula-
maktadır? 

 
A) Guthrie 
B) Skinner 
C) Thorndike 
D) Tolman 
E) Bandura 

97. I.  Öğrenme, anlamda meydana gelen değişim-
dir. 

II.  Bilgi öznel olduğundan birey aktiftir. 
III. Öğrenme sürecinde bireyin ilgi ve ihtiyaçları 

önemlidir  

Yukarıdaki özelliklerin tamamını kapsayan 
öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Yapılandırmacılık 
B) Davranışçılık  
C) Model alma 
D) Bilişselcilik  
E) Bilişsel davranışçılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
98. Dişlerini fırçalamayı deneyen 4 yaşındaki Meli-

ke’nin anne babası, Melike’nin yanına gelerek 
onu alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulunmuş-
lardır. Bu sevgi gösterileri Melike’ye “Aferin, biz 
annen ve baban olarak senin bu davranışı yap-
mana çok sevindik. Bu davranışını onaylıyoruz.” 
mesajını vermektedir.  

Anne babanın bu mesajı üzerine Melike’nin 
aşağıda verilenlerden hangisini yapması bek-
lenir? 

 
A) Dişlerini fırçalama davranışını devam ettirir. 
B) Dişlerini bir süre fırçalar ve sonra bu davra-

nıştan vazgeçer. 
C) Dişlerini bir daha hiç fırçalamaz. 
D) Dişlerini fırçalamanın gereksiz olduğunu dü-

şünür. 
E) Aklına geldikçe dişlerini fırçalar. 
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99. Bir konu, örgütlenerek ve daha önceki konularla 
ilişkilendirilerek daha kolay öğrenilebilir. Bu ne-
denle öğrenme sürecinde hem konunun öğeleri 
arasındaki hem de daha önceki öğrenmelerle ku-
rulan anlamsal çağrışımlar önemlidir.  

Bu ilke hangi öğrenme kuramına uygundur? 
 

A) Bilgiyi işleme kuramı 
B) Çağrışım yoluyla öğrenme 
C) Edimsel koşullanma 
D) Gizil öğrenme 
E) Klasik koşullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100. Anne babasına isteklerine ağlayarak yaptırmayı 

öğrenen bir çocuk yazın anneannesinin yanına 
gittiğinde ona da isteklerini aynı şekilde yaptır-
maya çalışmıştır. Ancak anneannesi bu davranı-
şı ile hiç ilgilenmeyince çocuğun bu davranışının 
yavaş yavaş azaldığı ve bir süre sonra da orta-
dan kalktığı görülmüştür. Bir gün bahçede otu-
rurken canı erik isteyen çocuk anneannesinin 
erik alması için yeniden ağlamaya başlamıştır. 

Buna göre yukarıdaki örnekte aşağıda verilen 
kavramlardan hangisine yer verilmemiştir? 

 
A) Genelleme 
B) Sönme 
C) Kendiliğinden geri gelme 
D) Görmezden gelme 
E) Ara verme 

101. I. Bir güvercinin kırmızı bir düğmeyi gagalama-
sı pekiştirildiğinde başka renklerdeki düğme-
leri de gagalaması 

II. Sıraya girmediği için öğretmeni tarafından 
azarlanan bir öğrencinin öğretmenlerin oldu-
ğu her ortamdan çekinmesi 

Yukarıda verilen örnekler sırasıyla aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

 
    I         II 

A) Genelleme  Genelleme 
B) Ayırt etme  Genelleme 
C) Kendiliğinden geri gelme Ayırt etme 
D) Genelleme  Gölgeleme 
E) Engelleme  Gölgeleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102. Edimsel koşullamanın ilkelerini benimsemiş 

olan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini 
yapması beklenmez? 

 
A) Öğrencilerde olumlu ve olumsuz davranışlar 

devam ediyorsa; istenen davranışları pekişti-
rir, istenmeyen davranışları sönme sürecine 
bırakır. 

B) Her türlü pekiştirecin her birey için pekiştirici 
özellikte olmayabileceği göz önünde bulun-
durur. 

C) Öğrenme çevresini katı eğitim programları 
düzenleyerek kontrol altında tutar. 

D) Birinci tip cezanın istenmeyen davranışı or-
tadan kaldırmadığı, geçici süre baskı altında 
tuttuğunu dikkate alır. 

E) Öğrencilerin kendilerine uygun olan davranış-
ları seçeceklerine, bu potansiyele doğuştan 
sahip olduklarına inanır. 
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103. ve 104. soruları aşağıdaki paragrafa gö-
re cevaplayınız. 
 
Bir lisede rehber öğretmen (psikolojik danışman) 
olarak görev yapan İlke Hanım, aile içi iletişimle 
ilgili olarak verdiği seminerde anne- baba ve ço-
cuk çatışmasıyla ilgili küçük bir senaryo oluştur-
muştur. Grupta yer alan veliler bu senaryoda or-
tak konuları olan iletişim çatışmaları ile ilgili rolleri 
oynamışlardır. Senaryonun sahnelenmesinin ar-
dından anne - babalarla birlikte bu konuyla ilgili 
sohbet gerçekleştirmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103. Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışmanı) 

İlke Hanım’ın gerçekleştirdiği çalışma hangi 
hizmet kapsamında yer almaktadır? 

 
A) Oryantasyon 
B) Psikolojik danışma 
C) Müşavirlik 
D) İzleme 
E) Yöneltme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104. Bu süreçte kullanılan teknik aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 
A)  Psikodrama            
B)  Sosyodrama 
C)  Oyun terapisi            
D)  Vaka konferansı     
E)  Bibliyoterapi 

105. I.  Arkadaşlarıyla genellikle iyi ilişkiler içerisinde 
olan Eren, ders esnasında yanındaki arkada-
şının eşyalarını yere atarak ona bağırmıştır. 
Bunu gören öğretmeni, durumu objektif bir 
şekilde not ederek, okul rehber öğretmeniyle 
paylaşmıştır. 

II.  Öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim öğren-
cisi Ali’nin güçlük çektiği birkaç öğrenme ko-
nusunun nedenlerine ve bunlar arasındaki 
ilişkilere yönelik derinliğine çalışma yapılmış-
tır. 

III.  Okuldan kaçma, davranış ve uyum problemi 
gibi sorunlar yaşayan öğrenciyle ilgili olarak 
birden fazla psikolojik danışmandan oluşan 
uzman grubu öğrenciyle ilgili tüm değerlen-
dirmeleri gözden geçirerek, alınabilecek ön-
lemlere karar vermişlerdir.   

Yukarıdaki ifadelerde sözü edilen teknikler sı-
rasıyla hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir? 

 
A) (I) Özellik-kayıt çizelgesi (II) Vaka kaydı (III) 

Vaka incelemesi 
B) (I) Vaka incelemesi (II) Özellik kayıt çizelgesi 

(III) Gözlem listesi 
C) (I) Vaka kaydı (II) Vaka incelemesi (III) Vaka 

konferansı 
D) (I) Gözlem listesi (II) Vaka kaydı (III) Vaka in-

celemesi 
E) (I) Vaka kaydı (II) Vaka konferansı (III) Vaka 

incelemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Selda 

Hanım’ın sınıfındaki öğrencilerden biri, ilk ders 
onun heyecanını hissederek, “Öğretmenim, terli-
yorsunuz” demiştir. 

Selda Hanım’ın aşağıdaki tepkilerden hangi-
sini göstermesi onun saydamlık ilkesini be-
nimsediğini gösterir? 
 
A) Umarım dersle ilgili ayrıntıları yakalamakta 

da bu kadar ustasındır. 
B) Ne söylemek istiyorsun? 
C) Öğretmenlerinle konuşurken her zaman bu 

kadar rahat mısın? 
D) Bu benim ilk dersim, hem çok mutlu hem de 

çok heyecanlıyım. 
E) Evet, sınıf çok havasız ve sıcak 
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107. ve 108. soruları aşağıdaki paragrafa gö-
re cevaplayınız. 
 
Bir lisede görev yapan rehber öğretmen (psikolo-
jik danışman), ailelere yönelik rehberlik hizmetle-
rinin belirlenmesi amacıyla, anne-babaların ço-
cuklarına yönelik tutumlarıyla öğrencilerin aka-
demik başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 
çalışma yürütmüştür. Sonuçların değerlendiril-
mesinden sonra; öğrencilerin başarısız olmama-
larını sağlamak amacıyla ailelere yönelik konuyla 
ilgili seminerler düzenlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107. Anne-babaların çocuklarına yönelik tutumla-

rıyla öğrencilerin akademik başarıları arasın-
daki ilişkinin saptanması aşağıdaki hizmet 
alanlarından hangisiyle açıklanabilir?      
 
A) Oryantasyon 
B) Araştırma- Değerlendirme 
C) Bireyi tanıma 
D) İzleme 
E) Çevre ile ilişkiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108. Ailelerle gerçekleştirilen bu çalışma rehberli-

ğin hangi işlevini yerine getirir? 
 
A) Çare bulucu             
B) Uyum sağlayıcı 
C) Ayarlayıcı              
D) İyileştirici          
E) Önleyici 

109. Arkadaşlarıyla ilgili sorunları nedeniyle okul 
rehber öğretmeni (psikolojik danışman) ile görü-
şen Ezgi, görüşmenin sonunda öğretmeninin ye-
ni bir randevu vermesi üzerine çok şaşırdığını 
belirterek “Ben bu görüşmenin sonunda konuyla 
ilgili sorunlarımı çözmüş olacağımı düşünmüş-
tüm.” demiştir. 

Ezgi’nin bu tepkisi rehberliğin hangi ilkesin-
den haberdar olmamasıyla açıklanabilir? 
 
A) Gönüllülük 
B) Gizlilik 
C) İşbirliği 
D) Süreklilik 
E) Tüm öğrencilere yönelik olma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Rehberlik hizmetlerinin il/ilçe düzeyindeki 

örgütlenmesi düşünüldüğünde hizmetlerin 
planlanmasından en üst düzeyde sorumlu 
olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Okul Müdürü 
B) İl Milli Eğitim Müdürü 
C) Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü 
D) Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu 
E) Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Kurulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
111. 2006 yılında Türkiye’de uygulanmaya başla-

nan kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik 
programında öğrencilere kazandırılması he-
deflenen yeterlilik alanları ve bunlara ulaşma-
ya yönelik etkinliklerin belirlenmesi progra-
mın hangi boyutuyla ilişkilidir? 

 
A) Bireysel planlama 
B) Müfredat 
C) Krize müdahale 
D) Sistem desteği 
E) Eğitsel ve mesleki geleceği planlama 
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112. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere üst 
öğrenim kurumları, verimli ders çalışma vb. konu-
larda bilgi verilmiştir. Sınav kaygısı yoğun olan 
öğrenciler tespit edilerek, sınav kaygısıyla başa 
çıkma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışmalarla bir-
likte öğrencilerin aileleri ve velilerine,  öğrencile-
rin sınav kaygısının azaltılmasında ne gibi görev-
ler düştüğü anlatılmıştır. 

Yukarıdaki örnekte, aşağıdaki rehberlik hiz-
metlerinden hangisi gerçekleştirilmemiştir?  

 
A) Bireyi tanıma 
B) Bilgi verme 
C) Psikolojik danışma 
D) Müşavirlik 
E) Oryantasyon 

 
 
 
 
113. I.  Benlik algısı diğer insanların bireye yönelik 

davranışlarından etkilenmektedir. 
II.  Kişinin gerçek benliği ve benlik tasarımı ara-

sında farklılıkların fazla olması ruh sağlığı ile 
ilgili sorunlar yaşamasına neden olabilmek-
tedir.  

III.  Gerçek benliği ideal benliğinden çok farklı 
olan bireylerin özsaygısı düşüktür. 

IV.  Benlik algısı/tasarımı çocuklukta oluşumunu 
tamamlar, değişmesi zordur. 

Benlik algısı/tasarımı ile ilgili yukarıda verilen 
ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
 
A) Yalnız I              B) Yalnız IV              C) I ve III 
             D) II ve IV   E) III ve IV 

 
 
 
 
114. Aşağıda verilenlerden hangisi mesleki reh-

berlik çalışmaları doğrultusunda gerçekleşti-
rilen etkinliklerden biri değildir? 

 
A) Mesleklerin özellikleri ve gerektirdikleri konu-

sunda bireyleri bilgilendirmek 
B) Yeni meslekleri ve iş olanaklarını bireylere 

tanıtmak 
C) Bireylere meslek seçim sürecinin geri dönü-

lemez bir süreç olduğunu önemle vurgula-
mak  

D) Meslekler hakkında oluşan yanlış inanışlar ve 
kalıp yargılardan bireyin kurtulmasını sağla-
mak 

E) Bireylerin kendini gerçekleştirmesini sağlaya-
cak her mesleğin önemli olduğu anlayışını 
kazandırmak 

115. İyileştirici (çare bulucu) bir işleve sahip olan 
rehberlik çalışmalarında bireylerde gelişim süre-
cinde oluşan olumsuz, istenmeyen özellikler ve 
davranışların ortadan kaldırılmasına yardım edi-
lerek, uygun özelliklerin kazanılmasını sağlamak 
amaçlanır. 

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
iyileştirici (çare bulucu) işlevi yerine getiren 
bir rehberlik çalışması kapsamında değerlen-
dirilemez? 

 
A) Serpil’in babası ile yaşadığı iletişim problem-

leri 
B) Ayşe’nin olumsuz bir benlik algısına sahip 

olması 
C) Funda’nın yönelebileceği yüksek öğrenim 

programlarını belirlemek istemesi 
D) Mehmet’in kendisini değersiz ve yalnız his-

setmesi  
E) Ahmet’in yürütülen tüm çalışmalara rağmen 

derslerinde başarısız olması  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116. Günümüzde cinsiyet rollerine uygun mesleki 

yönlendirme yapmak çağdaş meslek danışman-
lığının kabul etmediği bir davranıştır. Bu nedenle 
mesleki yönlendirmelerde, “her meslek - kadın 
olsun erkek olsun - herkese açıktır” ilkesi benim-
senmiştir.  

Aşağıdaki durumlardan hangisi geleneksel 
cinsiyet rollerine uygun meslek seçimine ör-
nek olarak verilmez? 

 
A) Bir kız öğrencinin hemşireliği tercih etmesi 
B) Bir bayanın yetiştirme yurdunda bakıcı olarak 

çalışmak için başvurması 
C) Bir erkek öğrencinin doğa bilimleri alanında 

akademisyen olmak istemesi 
D) Bir bayanın okçuluk ve atıcılık kulübüne baş-

kan olması 
E) Bir erkeğin ormancı olmak istemesi 
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117. Sınıf rehber öğretmeni sınıfında uyguladığı 
sosyometri sonrasında Ali’nin terk edilmiş, Mu-
rat’ın da reddedilmiş olduğunu tespit eder.  

Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğret-
meninin öğrencileri Ali ve Murat için yapabi-
leceği etkinlikler arasında yer almaz?  

 
A) Öğrencilerinin sınıf içinde istediği ve anlatabi-

leceği konularda sunum yapmalarını sağla-
mak 

B) Okulda bulunun kulüp çalışmalarında görev 
almalarını sağlamak  

C) Sınıftaki diğer öğrencilerle, bu iki öğrenciyi 
aralarına almaları için ikna konuşmaları yap-
mak   

D) Öğrencilerin kendileri ve aileleri ile görüşme-
ler yaparak grup dışında kalmalarının neden-
lerini araştırmak  

E) Okulda düzenlenecek eğlence ve gezi gibi 
çalışmalarda görev almaları için onları teşvik 
etmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118. Aşağıdakilerden hangisi “kendini gerçekleştir-

me” kavramı için uygun bir örnek olabilir? 
 

A) Öğretim görevlisi Muratcan, çok sayıda insan 
yerine az sayıda insanla anlamlı dostluklar 
kurar. 

B) Mühendis Fatih Bey, planlarını daima geçmiş 
odaklı düşünerek yapar. 

C) Antropolog Cafer Bey, duygularına uygun 
davranmaktan çok çevrenin beklentilerine gö-
re davranır. 

D)  Felsefe öğretmeni Mümtaz Bey, yaşamda 
karşılaştığı her konuda başarılı olduğuna 
inanır. 

E) Doktor Kerime Hanım, mesleğini sevmeme-
sine rağmen bu işi yapmayı sürdürür. 

119. Öğrenciler arasında kavga ve çatışmaların yoğun 
olarak yaşandığı bir okulda, gönüllü olarak seçi-
len bir grup öğrenciye çatışma çözümü vb. konu-
larda eğitim verilmiştir. Bu öğrenciler daha sonra 
kendi aralarında sorunlar yaşayan öğrencilerin 
çatışmalarının çözümünde yardımcı olan kişiler 
olarak görev yapmışlardır.  

Yukarıda sözü edilen çalışma aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Grup rehberliği 
B) Oryantasyon 
C) Akran arabuluculuğu 
D) Akran zorbalığı 
E) Akran danışmanlığı 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. Günümüzde bir birey ya da grup tarafından 
internet, cep telefonu ve benzeri iletişim teknolo-
jilerinin kullanılarak diğer kişilere karşı kasıtlı ve 
tekrarlayıcı tarzda (internet üzerinden dedikodu 
yapmak, bir başkası ile alay etmek, bilerek virüs-
lü e-mail göndermek, bir başkasının resmini rıza-
sı olmadan elektronik ortamda yayınlamak, hoş 
olmayan mesajlar göndermek vb.) zarar verme 
amacını güden davranışlar sıkça görülmektedir. 

Sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisiy-
le açıklanır? 
 
A) Siber zorbalık 
B) Akran baskısı 
C) Tepki analojisi 
D) Elektronik terör 
E) Yayın kirliliği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


