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1. I. Eğitsel kazanımlara ulaşmak için okul bünye-

sinde yürütülen, öğrencilerin her türlü öğren-
melerini düzenleyen yapı 

II. Bir dersin kazanımlarına ulaşmak için okul ya 
da okulun dışında yürütülen, öğretimsel et-
kinliklerin düzeneği 

Verilen ifadelerin tanımladıkları kavramlar 
hangisinde doğru verilmiştir? 
 
 I II 
A) Etkinlik Programı Ders Planı 
B) Eğitim Programı Ders Programı 
C) Eğitim Programı Öğretim Programı 
D) Ünitelendirilmiş 

Yıllık Plan 
Etkinlik Programı 

E) Eğitim Durumu Öğretim Programı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecini plan-

lamada ve yönlendirmede, uygun öğretim et-
kinliklerini belirlemede ve ölçme değerlen-
dirme uygulamalarını yürütmede aşağıdaki-
lerden hangisini dikkate almak zorunda de-
ğildir? 
 
A) Öğrencilerin ön öğrenmelerini 
B) Öğretim programını 
C) Çağdaş eğitim yaklaşımlarını 
D) Ülke genelindeki sınavları 
E) Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyini 

3. Eğitim programlarının geliştirilmesinde dav-
ranışçı yaklaşımın ilkelerini benimseyen bir 
düzenlemede verilenlerden hangisi belirleyici 
olur? 
 
A) Konu alanlarının öğretmen kılavuzluğunda 

düzenli aktarılması 
B) Öğrenme yaşantılarının öğrenen etkinliklerine 

dayandırılması 
C) Öğrenenin özgür bir ortamda, sorumluluk ala-

rak aktif olması 
D) Öğrenenlerin işbirliği yaparak toplumsal so-

runlara çözüm bulması 
E) Öğrenenin ilgi ve yeteneklerinin etkinliklerin 

yönünü belirlemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bir ülkede eğitim sistemini oluşturmada belir-
leyici olan felsefi değerlerin aşağıda verilen-
lerin hangisinin üzerindeki etkisi en azdır? 
 
A) Eğitim programlarının hazırlanmasında yön-

lendirici olma 
B) Öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenme-

sine yön verme 
C) Öğrenme konularının bilimsel doğruluğunu 

test etme 
D) Eğitimin kazanımlarının tutarlığını sağlama 
E) Öğrenciyi ele almada ve yönlendirmede kıla-

vuzluk yapma 
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5. Bir derste öğrencilerin öğrenilecek konuyla 
ilgili ön koşul öğrenmelere sahip olması du-
rumunda; öğrencilerin kazanımlara ulaşabil-
meleri için öncelikle aşağıdakilerden hangisi 
sağlanmalıdır? 
 
A) Her konu öğrenildikten sonra pekiştireç veri-

lerek sonraki konuya geçilmelidir. 
B) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını geliştirecek 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
C) Öğrenilecekler arasında sıkı bir aşamalılık 

sağlanmalıdır. 
D) Öğrencilerin yanlış davranışları hemen düzel-

tilmelidir. 
E) Öğretim zor konulardan-kolay konulara doğru 

sağlanmalıdır. 
 
 
 
 
 

6. I. Ailede yaşanan iletişim sorunlarını çözümle-
meye yönelik tasarımlarda bulunma 

II. Psikoloji kuramlarının birbirinden farklarını 
bulma 

III. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde demokratik ilkeleri 
kullanma 

Verilen hedef (kazanım) alanları Bloom’un 
aşamalı sınıflamasına göre hangisinde doğru 
sıralanmıştır? 
 
 I II III 

A) Sentez Analiz Uygulama 
B) Analiz Sentez Uygulama 
C) Uygulama Sentez Analiz 
D) Sentez Kavrama Uygulama 
E) Analiz Kavrama Uygulama 
 

 
 
 
 
7. Verilenlerden hangisi program geliştirme 

çalışmalarına yön veren temel ilkedir? 
 
A) Korunması ve geliştirilmesi öngörülen kültürel 

değerler 
B) Alanda bulunmuş ve geçerliği kanıtlanmış en 

son program geliştirme modeli 
C) Öğretmenlerce benimsenen ve etkin olarak 

kullanılan öğretme yaklaşımları 
D) Toplumsal sorunları, çatışmaları ve çözüm 

yollarını belirleyen araştırma bulguları 
E) Bireyin gelişimini sağlayacak yaşam becerile-

ri 

8. Eğitim programlarında içerikte sunulan bilgi ile 
ilgili önermelerin doğruluğu, benimsenen felsefe-
ye göre değişir. 

Buna göre, ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe 
konan yeni ilköğretim programında bilginin 
düzenlenmesine yön veren temel önerme 
hangisidir? 
 
A) Bilgi kesin, değişmez ve öğrencinin aklını ge-

liştirmesini sağlayacak biçimde düzenlenir. 
B) Bilginin güvenirliği ve geçerliği deney, gözlem 

ve araştırma yoluyla önceden sağlanır. 
C) Bilgi, kişiye göre ve anlık olduğundan içerik 

önceden belirlenir. 
D) Bilgi, toplumsal değerlerin ve kişilerarası iliş-

kilerin bir örüntüsüdür. 
E) Bilginin doğruluk değeri olası olduğundan, 

öğrenenin bilimsel araştırma etkinliklerine 
bağlı olarak ortaya çıkar. 

 
 
 

 
 

9. • Diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurar. 
• Günlük yaşam becerilerini geliştirir. 
• Görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 
• Topluluk önünde kendini ifade eder. 

Kazanımlarının ilgili olduğu ara disiplin aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sağlık Kültürü 
B) İnsan Hakları ve Vatandaşlık 
C) Kariyer Bilincini Geliştirme 
D) Özel Eğitim 
E) Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
 
 
 

 
 

10. Bir öğretmenin dersin başında; 
• Öğrenci kazanımlarını açıklama, 
• Konu başlıklarını ve günlük yaşamdaki yerini 

açıklama, 
• Öğrenciye görev ve sorumluluk verme 

etkinliklerini gerçekleştirmesindeki öncelikli 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Öğrenci katılımını sağlama 
B) Etkinliğe güdüleme 
C) Dikkat çekme 
D) Disiplin problemlerini önleme 
E) Zamanı etkili kullanma 
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11. Fen lisesinde, öğrencilerin matematik dersin-
de başarısızlık oranının yüksek olduğu göz-
lenmiş ve bu sorunu çözümlemek amacıyla 
aşağıdaki çalışmalar yapılarak öğretim plan-
larının tasarımı yapılmıştır. 
I. Öğrencilerin matematik dersinin kazanımla-

rından ve konularından eksik kaldıkları ve öğ-
renemedikleri belirlenmiştir. 

II. Öğrencilerin girecekleri öğrenci seçme sına-
vında matematik dersindeki başarının ve alı-
nacak puanın yönelecekleri yükseköğretim 
programında belirleyici olacağı varsayımıyla 
ek matematik derslerine ve etkinliklerine yer 
verilmesine karar verilmiştir. 

III. Öğrencilerin matematik dersindeki başarısız-
lıklarını önlemek için yapılması gerekenler 
konusunda; öğrencilerden, anne-babalardan, 
diğer öğretmenlerden ve uzmanlardan görüş 
alınmış ve buna göre gerekli önlemler alın-
mıştır. 

Yukarıda verilen çalışmalarda benimsenmiş 
olan ihtiyaç analizi yaklaşımları hangisidir? 
 
 I II III 

A) Betimsel Analitik Farklar 
B) Betimsel Analitik Demokratik 
C) Betimsel Demokratik Analitik 
D) Analitik Betimsel Demokratik 
E) Analitik Demokratik Betimsel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Eylemleri kendine göre yorumlayan birey, bilgiyi 

……………………. olarak yapılandırır. Kendi 
oluşturduğu anlamı başkalarına aktaran birey, 
bilgiyi ……………………. olarak yapılandırır. 

Bilginin yapılandırılmasına yönelik olarak ve-
rilen açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıy-
la hangileri gelmelidir? 
 
A) Sembolik / Sosyal 
B) Fiziksel / Sosyal 
C) Teorik / Sosyal 
D) Sembolik / Teorik 
E) Teorik / Sembolik 

13. Farklı öğrenme ve başarı düzeyine sahip 
öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğretmen 
aşağıdakilerden hangisini yaptığında alt ve 
orta düzeydeki öğrencilerinin üst düzeyde öğ-
renmelere sahip olmasını sağlamış olur? 
 
A) Farklı ve zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri-

ne yer verdiğinde 
B) Alt ve orta düzeydeki öğrencilerin ailelerinin 

sınıf dışında gerekli desteği vermeleri sağ-
landığında 

C) Öğrencileri öğrenme ve başarı düzeylerine 
göre seviye sınıflarına ayırdığında 

D) Öğrenme ve başarı düzeyi yüksek öğrencile-
rin bu öğrencilerle birlikte çalışmasını sağla-
dığında 

E) Diğer öğretmenlerin sorunun çözümüne iliş-
kin önerilerini aldığında 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. •   Öğrenci grubunun bir konuya çeşitli kaynak-

lardan hazırlanarak, ulaştıkları bilgilere kendi 
bakış açılarını ve görüşlerini katarak sınıfın 
önünde sunmaları ve tartışmaları sağlanır. 

•   Bir uzmanı gözlemleyerek sürece başlanan 
ve uzmanın giderek azalan desteği ile öğren-
cinin işi kendi başına yapmasına dayanan 
öğretim uygulamasıdır. 

•   Öğrencilerin öğrenme konularında işbirliği, 
yaratıcılık, başlanmış bir işin devamını getir-
me ya da işi tamamlama, kurallara uyma ve 
üretme becerilerinin gelişimini destekleyen 
öğretim tekniğidir. 

•   Sınıf içerisinde güven ve saygı ortamını oluş-
turarak, öğrenciler arasında iletişimin geliş-
mesini sağlayan aynı zamanda öğrencilerin 
empati yeteneklerini geliştiren ve duygu - dü-
şünceyi ayırt edebilmelerini sağlayan teknik-
tir. 

Yukarıda açıklaması verilmeyen öğretim tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) İstasyon  
B) Bilişsel çıraklık 
C) Beyin fırtınası 
D) Konuşma halkası 
E) Panel 
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15. Sınıfında gösterip yaptırma yöntemini etkili 
bir şekilde uygulamak isteyen bir öğretmen, 
aşağıdakilerden hangisini yaparsa uygun 
davranmış olmaz? 

 
A) Öğrencilerine anında dönüt – düzeltme sağ-

larsa 
B) Gösteriyi bütün öğrencilerin görebileceği bir 

oturma düzeni oluşturup yaparsa 
C) Davranış haline gelen becerilerin farklı du-

rumlarda uygulanmasını isterse 
D) Her öğrencinin beceriyi ustalaşıncaya kadar 

tekrar ederek yapmasını sağlarsa 
E) Beceriyi doğru yapana artı, yanlış yapana 

eksi verirse 
 

 
16. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde, “kaçak elektrik 

kullanımının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini 
değerlendirebilme” kazanımını gerçekleştirmeye 
yönelik bir çalışma planı hazırlayan öğretmen; 
öğrencilerinin bu konuda ayrıntılı araştırmalar 
yapmalarını, elde ettikleri bilgiler ışığında bu so-
runa yönelik çözüm önerilerinde bulunmalarını ve 
bunları somut ürünlere döküp okuldaki diğer bi-
reylere sunmalarını istemiştir. 

Öğretmenin bu etkinlikte kullandığı öğretim 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)  Tartışma               B)  Workshop 
C)  Sokrat metodu              D)  Mikro öğretim 

   E)  Proje tabanlı öğrenme 
 

 
17. İlköğretim 5. sınıf öğretmeni Dilek, fen ve tekno-

loji dersinde “Işık ve Ses” temasını işlerken öğ-
rencilerine “enerji” kavramını açıklamış daha 
sonra domatesin güneş ışığıyla kızarması, koyu 
renkli maddelerin güneşte solması, yemeklerin 
güneş ışığında bozulması örneklerini vermiş ve 
öğrencilerden örnekler vermelerini istemiştir. Ör-
nekleri aldıktan sonra sıcak havalarda yemekle-
rin çabuk bozulması,  kloraklı su dökülen kıyafet-
lerin renginin solması gibi olumsuz örnekleri de 
verip, öğrencilerinin bu örnekleri karşılaştırmala-
rını istedikten sonra “Işık bir enerji türüdür.” ge-
nellemesine ulaşılmalarını sağlamıştır. 

Yukarıdaki süreçte Dilek öğretmenin kullan-
dığı öğretim yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

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

18. I.   Problem durumu üzerinde düşünebilme 
yeteneğine sahiptir. 

II.   Sonuçları formüle edebilir. 
III.   Bilginin öznelliğinden çok; genel ve değiş-

mezliğine inanır. 
IV.   Duyu organlarını etkili bir şekilde kullanabil-

diği etkinliklere katılım göstermeyi ister. 

Yukarıda verilenlerden hangileri bilimsel sü-
reç becerilerine sahip öğrencilerin özellikle-
rindendir? 

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

 
 
 
19. Derslerinde yaratıcı düşünme becerisini geliş-

tirmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki 
etkinliklerden en çok hangisine yer vermesi 
beklenir? 

 
A) Öğrencilerin bir konu üzerinde özgün ve oriji-

nal ürün ortaya koymalarını sağlayan proje 
tabanlı öğrenme yöntemini uygulamak  

B) Bir kavramı ve özelliklerini anlatabilmek için 
sunu yöntemine yer vermek 

C) Göze ve kulağa hitap eden gösteri (demons-
trasyon) tekniğini uygulamak 

D) Öğrencilerin bir plan dahilinde bir dersi işle-
yip, işlenen dersi kaydedip değerlendirmeleri 
esasına dayanan mikro öğretim tekniğini uy-
gulamak 

E) Zıt ve çelişkili durumları içeren konuların sı-
nıfça katılım düzeyine göre tartışılmasını sağ-
layan görüş geliştirme tekniğini kullanmak 

 
 
 
20. Kadir, öğrenme konularında rol yapma, yaratıcı 

drama ve eğitsel oyun gibi etkinliklere katılmak-
tan hoşlanan, işbirliği içerisinde öğrenmeyi seven 
bir öğrencidir. Boş zamanlarında ise Kadir, hafta 
boyunca öğrendiği konularla ilgili kısa öyküler 
yazmaya ve bu öyküleri resimlerle zenginleştir-
meye yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Yukarıda verilen açıklamalarda Kadir’in hangi 
zekâ alanına vurgu yapılmamıştır? 

 
A) Görsel – Uzamsal  
B) Mantıksal – Matematiksel  
C) Bedensel – Kinestetik  
D) Sözel – Dilsel  
E) Sosyal – Kişiler arası  
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21. I.   Bir oturumda birden fazla olay veya sorun 
üzerinde çalışma yapılır. 

II.   Bütün fikirler yazılı olarak kaydedilir. 
III.  Çılgın, sınırsız ve uçuk fikirlerin üretilmesi 

teşvik edilir. 
IV. Katılım ve etkileşim için süre uzun tutulur. 
V.   Özgür ve güvenilir bir sınıf ortamı oluşturul-

malıdır. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin 
beyin fırtınası tekniği için doğru olması bek-
lenir? 

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

22. I.   Dramatizasyon 
II.   Balık kılçığı 
III.  Konuşma halkası 
IV.  Öğrenme galerisi 
V.   Rol oynama 

Yukarıda verilen öğretim tekniklerinden han-
gilerinin empati becerisini geliştirmede etkili 
olması beklenir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
23. Aşağıdaki öğretmen sorularından hangisinin 

hatırlamaya yönelik olduğu söylenemez? 
 

A) Türkiye’de yıllara göre doğum oranı nedir?  
B) Süblimleşme olayı nedir? 
C) Büyük bir depremin olası sonuçları nelerdir?  
D) Uşak kenti hangi enlemler üzerindedir? 
E) Milli mücadele döneminde yapılan savaşların 

tarihsel sıralaması nasıldır? 

24. Sosyal bilgiler dersinde öğretmen, “ilçemizde 
kurulacak çimento fabrikasının çevreye, ekono-
miye ve sosyal yaşama etkileri nelerdir?” sorusu-
nu yöneltmiş ve öğrencilerin konuyla ilgili farklı 
düşünceler geliştirmesini sağlamıştır. 

Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde kul-
landığı yöntem ya da teknik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Balık kılçığı             
B) Sokrat semineri 
C) Altı şapkalı düşünme          

D) Çalışma grubu        
E) Zıt panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Bazı öğretme-öğrenme yaklaşımlarının açık-

lamaları aşağıda verilmiştir: 
I.   Uzman ve deneyimli bireylerin bir plan çerçe-

vesinde sorunları tartışarak çözüm bulmaları 
sağlanır. 

II.   Öğrencilerin öğrenme stilleri geliştirilerek etki-
li ve kalıcı öğrenmeleri sağlanır. 

III.  Öğrencilerin planlamadan uygulamaya; uygu-
lamadan da değerlendirmeye kadar öğrenme 
sürecinin tamamında katılımı sağlanarak ya-
parak yaşayarak öğrenmeleri desteklenir. 

Bu yaklaşımların doğru sıralaması aşağıdaki-
lerden hangisinde verilmiştir? 

 
A) Aktif öğrenme – İşbirlikli öğrenme – Buluş yo-

luyla öğretim 
B) Çalıştay (Workshop) – Yaşantı temelli öğ-

renme – Aktif öğrenme 
C) Buluş yoluyla öğretim – Çalıştay (Workshop) 

– Araştırma inceleme yoluyla öğretim 
D) Çalıştay (Workshop) – Kuantum öğrenme – 

Aktif öğrenme 
E) Yapılandırmacılık – Basamaklı öğretim – Su-

nuş yoluyla öğretim 
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26. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenme 
yaklaşımına göre oluşturulan grupların sahip 
olması gereken temel özelliklerden biri değil-
dir? 

 
A) Grup üyeleri, arkadaşlarının öğrenme sorum-

luluklarını yerine getirmeleri konusunda des-
tek olmalıdır. 

B) Grubun görev paylaşımıyla ilgili çalışmalar, 
gruptaki başarılı öğrenciler tarafından düzen-
lenmelidir. 

C) Grubun başarılı olabilmesi için her üye, üstü-
ne düşen düzeyde grup çalışmasına katkıda 
bulunmalıdır. 

D) Liderlik grubun bir üyesine verilememeli, gru-
bun bütün üyeleri tarafından paylaşılmalıdır. 

E) Gruptaki her öğrenci, öğrenme konularında 
grubun ortak amaçları için bireysel çaba gös-
termelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. ve 28. soruları aşağıdaki paragrafa göre 
cevaplayınız. 

 

Muratcan öğretmen; dersinde öğrencilerin, öğ-
renme ünitesine ilişkin giriş davranışlarını belir-
lemiş, öğrencilerin farklı öğrenme düzeyinde ol-
duklarını gözönünde bulundurarak öğretim etkin-
liklerine yer vermiş, üniteyi tamamladıktan sonra 
eksik öğrenmeleri belirlemek için izleme testi uy-
gulamıştır. Bu sürecin sonunda sınıftaki tüm öğ-
rencilerin başarılı olmasını sağlamıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
27. Muratcan öğretmenin yukarıdaki öğretim 

uygulamasında temel aldığı öğrenme kuramı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yaşantısal öğrenme 
B) İşbirlikli öğrenme 
C) Temel öğretim modeli  
D) Tam öğrenme 
E) Öğretim durumları modeli 

28. Aşağıda üç öğrencinin Muratcan öğretmen 
hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir: 
Gülhan: Muratcan öğretmenimi çok seviyorum. 
Bana tartışılmaz doğruları öğretiyor. O ne söyler-
se ve ne öğretirse kesinlikle doğrudur arkadaşlar. 
Şeyma: Benim için iyi tarafı öğrendiklerimi kulla-
nabiliyor olmam, benzer konularla karşılaştığım-
da fikir yürütebilmemdir. 
Cem: Sizler gibi düşünmüyorum. Muratcan öğ-
retmenin verdiği bilgiler ve söyledikleri arasında 
tutarsızlıklar var ve bunları araştırmadan kabul-
lenemem.   

Öğrencilerin bu açıklamaları hangi düşünme 
becerileri ile ilişkilendirilebilir? 

 
 Gülhan Şeyma Cem 
A) Eleştirel Yansıtıcı Yaratıcı 
B) Analitik Yaratıcı Yansıtıcı 
C) Global Yaratıcı Eleştirel 
D) Pozitivist Yansıtıcı Eleştirel 
E) Post modern Eleştirel Lateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. •   Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin, 

normal öğrencilerin eğitim gördüğü ortamlar-
da birlikte eğitim görmesi sağlanır. 

•  Farklı türde ve düzeyde engeli olan öğrenci-
lerin diğer öğrencilerle etkileşime geçerek bü-
tünleşmesi sağlanır. 

•   Engelli öğrencilerin, normal öğrencilerin dav-
ranışlarını gözlemleyerek doğru davranışları 
edinmeleri ve içerisinde bulundukları topluma 
uyum sağlamaları desteklenir. 

Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Özel eğitim 
B) Tam öğrenme 
C) Bireyselleştirilmiş öğretim 
D) Akran öğretimi 
E) Kaynaştırma eğitimi 
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30. 2. sınıf hayat bilgisi dersinde Deniz öğretmen, 
öğrencilerine kalabalık bir ortamda büyüklerini 
kaybettiklerinde ya da yollarını bulamadıklarında 
ne yapmaları gerektiğini öğretmek amacıyla bir 
etkinlik hazırlamıştır. Etkinlikte öğrencilerden bi-
rine baba, birine anne, birine polis memuru ve bi-
rine de kaybolan bir çocuk gibi davranmalarını 
söylemiş, kaybolan çocuğun polisten yardım is-
teyerek büyüklerini güvenli bir şekilde bulmasını 
sağlamıştır. 

Yukarıda açıklanan süreçte Deniz öğretmenin 
uyguladığı öğretim yöntem ve tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Rol oynama 
B) Akvaryum 
C) Beyin fırtınası 
D) Simülasyon 
E) Altı şapkalı düşünme 

 
 

 
31. “Bu kitabı, birinci sayfadan başlayıp ikinci sayfa-

ya geçerek sırasıyla okumalısınız. Her sayfada 
daha sonra hangi sayfayı okuyacağınız size bildi-
rilecektir. Şu an sayfa ikidesiniz. Örnekleri oku-
mak için sayfa üçe geçiniz. Okuma bitince verdi-
ğim soruyu doğru cevaplayacak olanlar dördüncü 
sayfaya geçecek, cevabınız yanlış olursa üçüncü 
sayfayı bir kez daha okuyacaksınız.” diyen bir 
öğretmenin aşağıdaki öğretim kuramlarından 
hangisini benimsediği söylenebilir? 

 
A) Programlı öğretim  
B) Kubaşık öğrenme 
C) Çoklu zeka kuramı 
D) Bireyselleştirilmiş öğretim 
E) Kuantum öğrenme 

 
 

 
32. Bir olay, durum veya aktiviteyle ilgili becerile-

rin kazandırılmasında; yapay ortamda bilgi-
sayar yazılımları üzerinde ya da gerçeğine 
uygun maket, model ve diğer sembolik ma-
teryaller kullanılarak oluşturulan eğitici ça-
lışmalarla öğrenmelerin gerçekleştirildiği öğ-
retim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Drama 
B) Rol yapma 
C) Mikro öğretim 
D) Örnek olay 
E) Benzetim 

33. I.  Planda yer alan etkinliklerin uygulanması ve 
kaydedilmesi 

II. Yeniden ders planının hazırlanması 
III. Etkinliklerin uygulanmasına yön verecek ders 

planının hazırlanması 
IV.  Sunum esnasında yapılan kayıtların izlenme-

si ve geri bildirim sağlanması 

Mikro öğretim tekniğinin yukarıda karışık ola-
rak verilen uygulama aşamalarının doğru sıra-
lanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 
 

  
34. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı (oluş-

turmacı) öğrenme yaklaşımının ilkelerinden 
biri değildir? 

 
A) Bilgi, temel kavramlar etrafında ele alınarak 

derinliğine edinilir. 
B) Bilgi, bireysel ve toplumsal bir değer olarak 

görülür. 
C) Bilen kişi varolan zihinsel yapısının dışında 

bağımsız bir çevrede keşfederek öğrenir. 
D) Yeni bilgiler, mevcut bilgilere dayalı olarak 

öğrenilir.  
E) Etkili ve anlamlı öğrenme gerçek öğrenme or-

tamında gerçekleştirilir. 
 
 

 
35. Dilek öğretmen, fen ve teknoloji dersinde “hava 

kirliliği” konusunda, “hava kirliliğine neden olan 
en önemli etmen insandır.” denencesine öğrenci-
lerinin katılım düzeylerine göre düşünce ve gö-
rüşlerini açıklamalarını sağlamıştır. Daha sonra 
öğrencilerinin sınıfın uygun bir yerinde çember 
oluşturmalarını ve hava kirliliği konusunda ko-
nuşmak isteyen gönüllü öğrencilerin sırayla çem-
berin ortasındaki sandalyeye oturarak düşünce-
lerini ifade etmelerine olanak sağlamıştır.  

Dilek öğretmenin bu etkinlikte yer verdiği öğ-
retim teknikleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 
A) Beyin fırtınası – Simülasyon  
B) Münazara – Konuşma halkası 
C) Dedikodu – Akvaryum  
D) Görüş geliştirme – Balık kılçığı 
E) Görüş geliştirme – Akvaryum  
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36. Aşağıda bazı öğrenme stillerini geliştirmek 
amacıyla öğretmenlerin yapabileceği çeşitli 
etkinlikler verilmiştir: 
I.   Grafikleri, çizelgeleri ve görsel yardımları kul-

lanmak; sunulacak konuyla ilgili resimler gös-
termek 

II.   Öğrencilerin hareket edebileceği etkinlikleri 
tasarlamak, metin bilgilerinin diğer ortamlara 
transfer edilmesini sağlamak 

III.  Öğrencileri soru sormaya teşvik etmek, yeni 
konuya kısa bir giriş yapmak ve dersi özetle 
sonlandırmak 

Öğretmenlere tavsiye edilen yukarıdaki etkin-
liklerin aşağıda verilen öğrenme stillerinden 
hangilerini geliştirmeye yönelik olduğu söy-
lenebilir? 

 
A) (I) Görsel (II) Kinestetik (III) İşitsel 
B) (I) İşitsel (II) Kinestetik (III) Görsel 
C) (I) Görsel (II) İşitsel (III) Kinestetik 
D) (I) Kinestetik (II) Görsel (III) İşitsel 
E) (I) Kinestetik (II) İşitsel (III) Görsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Bir ilköğretim okulu, körfez depreminden sonra 

bölgede yaşayan bireylere yardımcı olmak üzere 
yardım kampanyası düzenlemiştir. Öğrenciler; 
topladıkları giysi, eşya ve ilaç gibi yardım mal-
zemelerini deprem bölgesine göndermişlerdir. 
Bununla birlikte gelecekte böyle bir depremin 
kendi bölgelerinde yaşanması halinde olabilecek 
olumsuz durumları en aza indirmek için ise çeşitli 
projeler geliştiren öğrenciler, okullarında bir ilk 
yardım, erzak ve giysi deposu oluşturmuşlar ve 
deprem tatbikatları yapmışlardır. 

Yukarıda açıklanan öğretme-öğrenme süre-
cinde okulda gerçekleştirilen uygulamalarda 
göz önünde bulundurulan öğretim ilkesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 
A) Bugünden geçmişe 
B) Basitten karmaşığa 
C) Öğrenci düzeyine uygunluk 
D) Hayatilik  
E) Açık - seçiklik 

38. Öğretim tekniklerine ilişkin aşağıda verilen 
ifadelerden hangisinin doğru olması beklen-
mez? 

 
A) Öğrencilerin bir konuda önce kendi başlarına 

düşünüp daha sonra konuyu sırasıyla ikişerli, 
dörderli ve sekizerli gruplarda tartışılmasını 
sağlayan öğretim tekniği kartopudur.  

B) Öğrenilen konuların zevkli ve eğlenceli bir or-
tamda tekrar edilip pekiştirilmesini sağlayan 
öğretim tekniği akademik oyundur. 

C) Öğrencilerin beklenmedik durumlar karşısın-
da ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerek-
tiğini canlandırarak öğrendikleri öğretim tek-
niği yaratıcı dramadır. 

D) Hayal gücünü geliştirmek amacıyla bir kav-
ram ve bu kavramın zihinde çağrışım yapan 
her şeyini şematize etmeye yönelik kullanılan 
öğretim tekniği balık kılçığıdır.  

E) Öğrencileri; yeni öğrenilecek konuya hazır-
lamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenilen 
konuların tekrarını(pekiştirilmesini), güçlendi-
rilmesini ve alıştırma yapılmasını sağlamak 
amacıyla yapılan çalışmalar ödev tekniğiyle 
açıklanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Öğretmen adaylarınca öğretim elemanlarının 

rehberliğinde; teorik ve pratik çalışmaların 
birlikte yürütüldüğü, süreçte aktif olunduğu, 
sosyal çevrede etkinliklerin gerçekleştirildiği 
ve çözüm üretmeye yönelik proje, panel, 
kongre, konferans gibi tekniklerin kullanıldığı 
öğretim uygulaması verilenlerden hangisidir? 

 
A) Programlı öğretim uygulamaları 
B) Ekiple öğretim uygulamaları 
C) Akran öğretimi uygulamaları 
D) Mikro öğretim uygulamaları  
E) Topluma hizmet uygulamaları 
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40. Resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin 
mesleki tükenmişlikleri konusunda araştırma ya-
pan bir doktora öğrencisi, araştırma konusunun 
sınırlarını belirlemiş; konuyu problem cümlesi 
olarak ifade etmiş, daha önce bu konuda yapılan 
çalışmalarla ilgili yayınları incelemiştir. 

Araştırma yoluyla öğrenme sürecinin problem 
çözme basamaklarına göre doktora öğrenci-
sinin bu aşamanın ardından yapması gereken 
çalışma aşağıdakilerden hangisidir? 

   
A) Çözümü uygulama ve değerlendirme 
B) Hipotezleri test ederek doğrululuklarını bulma 
C) Çözüme yönelik hipotezler oluşturma  
D) Denencelere yönelik veri toplama ve topla-

nan verileri analiz etme 
E) Problem durumu ile ilgili veri toplama 

 
 
 
41. I. Başarılı öğrencilerin öğrenme güçlüğü çeken 

öğrencilere zaman zaman yardımcı olması 
II. Öğretmenin sorunlu öğrencilerle uzun göz 

teması sağlaması 
III. Sınıfta öğrencilerin kendi kendine dönüt verir 

hale gelmelerinin sağlanması 
IV. Yavaş öğrenen öğrencilere, hızlı öğrenen öğ-

rencilerin yaptığı etkinliklerin izletilmesi 
V. Bilgi ve beceri yönünden farklı öğrencilerin bir 

arada çalıştırılması 
VI. Anlamlı öğrenmeler için öğrencilerin anlatı-

lanları kitaptan takip etmelerinin ve not tut-
malarının sağlanması 

Etkili sınıf/ders ortamının sağlandığı sınıfta 
yukarıda belirtilenlerden hangilerinin ortaya 
çıkma olasılığı yüksektir? 

 
A)  I – II – V       B)  I – III – V 
C)  I – III – VI      D)  II – III – V  

   E)  III – IV – VI  
 
 
 
42. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme 

sürecinde örnek olay yöntemine yer verecek 
bir öğretmenin kullanacağı problem durumu-
nu belirlemesinde göz önünde bulunduracağı 
ilkelerden biri değildir? 

 
A) Sözel ve görsel olarak sunulabilecek nitelikte 

olma 
B) Öğrenciler için ilgi ve dikkat çekici olma 
C) Birden çok çözüm yolu içerme 
D) Öğrencilerin gelişim özelliklerine ve düzeyine 

uygun olma 
E) Tarihi belgeler üzerinde inceleme yapma 

43. Songül öğretmen sınıfında, duygusal ve zi-
hinsel rahatsızlıklar yaşayan ve öğrenme güç-
lüğü çeken öğrenciler için aşağıdakilerden 
hangisini öncelikle yaptığında en uygun çö-
zümü elde etmiş olur? 
 
A) Bu tür sorunu olan öğrenciler için ders konu-

ları ve ölçme işlemleri esnetilerek uygulan-
malıdır. 

B) Bu öğrencilere ders aralarında ve evde ta-
mamlayıcı öğretim etkinlikleri planlamalı ve 
sunulmalıdır. 

C) Öğrenme üniteleri tamamlandığında test uy-
gulayarak eksik öğrenmeler belirlenmeli ve 
ek ders yapılmalıdır. 

D) Bu öğrenciler zaman zaman alt sınıflardaki 
derslere yönlendirilerek gelişimlerine destek 
verilmelidir. 

E) Bu öğrencilerin tedavisi sağlanmalı ve bu sü-
re boyunca eğitimlerine ara verilmelidir. 

 
 
44. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin gerçek-

leştirilmesi öğrencilerin öğrenme – öğretme 
sürecinde “aktif katılımcı” rolüne katkı sağla-
maz? 
 
A) Öğrenme konusu üzerinde bilgi toplama, 

araştırma yapma 
B) Planlama, uygulama ve değerlendirme süre-

cine katılma 
C) Ders içerisinde farklı görev ve sorumluluklar 

alarak yerine getirme 
D) Öğrenme malzemesini basitten-karmaşığa 

doğru düzenlenme 
E) Konuyu sunma ve yöneltilen sorulara cevap 

verme 
 
 

45. Ölçme işleminde elde edilen ölçümün, gerçek 
değeri yansıtması istenir. Ancak öğrencilerin ger-
çek öğrenme düzeyini yansıtabilecek ölçme iş-
lemini gerçekleştirmek çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır.  

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Öğrencilerin cevaplara şans başarısıyla 

ulaşması 
B) Öğrencileri değerlendirirken mutlak ölçütlerin 

kullanılmasının zorunlu olması 
C) Sınavlarda öğrenci seviyesinin üstünde soru-

lar sorulması 
D) Çoğu sınavda kapsam geçerliğinin sağlan-

masının zor olması 
E) Ölçülmek istenen özelliğin doğrudan gözlen-

mesinde sorunlar olması 
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46. I. Bir öğretmenin başarı düzeyini düşük buldu-
ğu için tüm öğrencilerin puanlarına 10 puan 
eklemesi 

II. Sınav kağıtlarını puanlayan öğretmenin geç-
me notu olan 50’ye tamamlamak için notu 
45-49 arasında olanlara gerekli ek puanı 
vermesi 

III. Öğretmenin yazılı ifadesi iyi olan öğrencilere 
ek puan vermesi 

Yukarıda verilen hata türleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) I. durumdaki hata geçerliği etkileyen hata tü-

rüne örnek olarak gösterilebilir. 
B) II. durumda gerekli ek puanın verilmesi sis-

tematik hataya örnektir. 
C) III. durumda ölçme işleminde amaçlanan de-

ğişkenin dışında başka bir değişken karıştığı 
için sistematik hata oluşmuştur. 

D) I. durumda ölçme işlemine sabit hata karış-
mıştır. 

E) II. durumda ölçme işleminin öncelikle güve-
nirliği etkilenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Bir beden eğitimi öğretmeni 19 Mayıs törenle-

rine öğrenci seçmek için;  
I. Kız öğrencileri belirlemede sınıf listesindeki 

alfabetik sırayı kullanmıştır. 
II. Erkek öğrencileri belirlemede boy uzunlukla-

rını kullanmıştır.  
III. Daha sonra kız ve erkek öğrencileri, en uzun 

boylu 1. sırada olacak şekilde numaralandır-
mıştır.   

Beden eğitimi öğretmeni yukarıdaki törene 
hazırlık çalışmalarında sırayla hangi ölçek 
türlerinden faydalanmıştır?  

 
 I II III 
A) Sınıflama Oranlı Sıralama 
B) Sıralama Aralıklı Sınıflama 
C) Sıralama Sınıflama Oranlı 
D) Aralıklı Oranlı Sıralama 
E)  Sınıflama Aralıklı Sıralama 

48. Bir öğretmen, ünitesini tamamladıktan sonra 
belirtke tablosunda yer alan kritik davranışların 
kazanılma düzeyini belirleyecek bir ölçme aracı 
geliştirmiş, böylece öğrencilerin gelişimini izle-
meyi amaçlamıştır. 

Bu öğretmenin yapmış olduğu sınavın temel 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrencilerin sonraki öğrenme ünitesi ile ilgili 

giriş davranışlarına sahip olma düzeyini belir-
lemek 

B) Öğrencilerin başarı düzeyini belirlemek 
C) Öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları gi-

dermek 
D) Öğrenci hakkında alınacak kararlara dayanak 

olacak notların elde edilmesini sağlamak 
E) Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını saptayarak 

uygun programlara yönlendirmek 
 
 
 
49. Portfolyo, öğrencilerin öğretim süreci boyunca 

ortaya koyduğu çalışmaların ve ürünlerin siste-
matik olarak bir dosyada toplanmasıdır. Bireysel 
gelişim dosyası olarak da adlandırılan portfolyo, 
öğrencinin seçmiş olduğu ürünlerinden oluşan bir 
koleksiyondur. 

Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecin-
de öğrenci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi elde edilemez? 

 
A) İlgi ve yeteneklerinin gelişimi 
B) Öğrenme sürecinde izlediği öğrenme yolları 
C) Bilgileri ne şekilde yapılandırdığı 
D) Karşılaştığı güçlüklerle başa çıkma becerisi 
E) Öğrencinin sınıftaki başarı sırası 

 
 
 
50. • Bir problem karşısında öğrencinin gösterdiği 

tepkilerin teşhis edilerek, eksikliklerin ve ye-
terliklerin belirlenmesini sağlar. 

• Öğretmene tekrar öğretme ve yanlışlıkları 
düzeltme imkanı sağlar. 

• Öğrencinin bir kazanımı edinmek için çeşitli 
alanlarda gösterdiği üst düzey düşünme sü-
reçlerini yansıtır. 

Bu açıklamalar, aşağıda verilen hangi değer-
lendirme türü ile ilgilidir? 

 
A) Portfolyo 
B) Rubrik (Puanlama yönergesi)  
C) Performans değerlendirme 
D) Bağıl değerlendirme 
E) Akran değerlendirme 
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51. Hangi özelliğe ne kadar puan verileceğinin 
önceden belirlendiği, böylece süreçte öğren-
cinin kendi gelişimini değerlendirebildiği ve 
otokontrolünü sağlayabildiği, hem ürünün 
hem de sürecin birlikte değerlendirildiği ölç-
me yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Dereceleme ölçeği 
B) Rubrik (Puanlama yönergesi) 
C) Kontrol listesi 
D) Gözlem formu 
E) Akran değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. I Öğrencinin zihnindeki bilgi ağında yanlış 
bağlantıları, yanlış stratejileri ve yanlış bilgile-
ri ortaya çıkaran, birbiri ile bağlantılı doğ-
ru/yanlış tipi soruları içeren yöntem 

II Öğrencilerin anahtar kelimelere verdikleri ce-
vaplar ile, onların bir konu hakkındaki anla-
yışlarını değerlendirmek için kullanılan yön-
tem 

III Öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve 
kavram yanılgılarını tespit etmek için, öğrenci 
seviyesine uygun sayıda kutucuktan ve kutu-
cuklar içerisine yerleştirilen cevaplardan olu-
şan yöntem  

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme 
yöntemlerinin doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisinde verilmiştir? 

 
 I II III 
A) Tanılayıcı 

Dallanmış 
Ağaç 

Kelime  
İlişkilendirme 

Yapılandırılmış 
Grid 

B) Tanılayıcı 
Dallanmış 
Ağaç 

Yapılandırılmış 
Grid 

Poster 

C) Kelime  
İlişkilendirme 

Tanılayıcı  
Dallanmış Ağaç 

Yapılandırılmış 
Grid 

D) Kavram 
Haritası 

Kelime  
İlişkilendirme 

Tanılayıcı  
Dallanmış Ağaç 

E) Tanılayıcı 
Dallanmış 
Ağaç 

Kelime  
İlişkilendirme 

Kavram  
Haritası 

53. Bir öğretmen, uygulamış olduğu sınavı aynı 
gruba bir süre sonra tekrar uygulamış ve iki uy-
gulama sonuçlarının birbirine yakın olduğunu 
görmüştür. Ancak testi incelediğinde testi oluştu-
ran maddelerin ölçmek istediği kapsamı yeterin-
ce örnekleyemediğini fark etmiştir. 

Bu testle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
A) Güvenirlik ve geçerli yüksektir. 
B) Geçerlik düşük, güvenirlik yüksektir. 
C) Geçerlik yüksek, güvenirlik düşüktür. 
D) Güvenirlik ve geçerlik düşüktür. 
E) Güvenirlik ve geçerlik orta düzeydedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
54. Kullandığı değerlendirme yönteminin öğrenci-

lerin gelişimlerini süreçte desteklediğini, dü-
şünme ve problem çözme becerilerini geliş-
tirdiğini ve öğrenmelerine çok yönlü katkı 
sağladığını savunan bir öğretmenin öncelikle 
hangi geçerlik türüne vurgu yaptığı söylenir? 

 
A) Kapsam        
B) Yordama            
C) Uygunluk         
D) Sonuçsal              
E) Yapı 

 
 
 
 
 
 
 
 
55. Hazırladığı başarı testinin güvenirliğini belirleme-

ye çalışan bir öğretmen, testin güvenirlik katsayı-
sının çok düşük olduğunu görmüş ve güvenirliği 
artırmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır. 

Öğretmenin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan 
hangisi testin güvenirlik katsayısını artırmada 
en önemli yöntemdir? 

 
A) Puanlamada cevap anahtarını kullanma 
B) Sınavın kapsamını genişletme 
C) Maddeleri zorlaştırma 
D) Test ile ilgili yönerge hazırlama 
E) Madde sayısını artırma 
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56. Aşağıdaki tabloda beş sorunun doğru cevaplan-
ma yüzdeleri (Pj) ve ayırt edicilik değerleri (rjx) 
verilmiştir.  

Sorular Pj rjx 

1 0,20 0,05 
2 0,80 –0,15 
3 0,50 0,50 
4 0,45 –0,25 
5 0,25 0,45 

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi en doğrudur?  

 
A) Öğrenciler arası farklılaşmanın en fazla oldu-

ğu soru 1. sorudur.  
B) 2. soru tüm öğrencilerin başarılı olmasının 

hedeflendiği bir sınavda kullanılabilir. 
C) 3.soru bilen-bilmeyen ayırımının iyi yapıldığı 

bir sorudur. 
D) 4. soru öğrenme düzeyini belirlemeye yönelik 

sınavlarda kullanılmaya uygundur. 
E) Testin güvenirliğine en fazla katkı sağlayan 5. 

sorudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. I. Ülkemizi sembolize eden mekânlara ait de-

ğerlerin mekân algısına etkisini yorumlar. 
II.  Turizm faaliyetlerinin çevresel, kültürel ve 

ekonomik etkilerinden yola çıkarak Türki-
ye’nin turizm politikalarını analiz eder. 

III.  Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı 
senaryolar oluşturur. 

Coğrafya öğretmeni İrem’in yukarıdaki hedef 
davranışlarla ilgili kazanımları saptamak için 
yapacağı sınavda hangi soru tipini kullanması 
en uygun olur? 

 
A) Çoktan seçmeli 
B) Boşluk doldurma 
C) Uzun yanıtlı 
D) Eşleştirme 
E) Doğru-yanlış 

58. Bir testten 40 öğrencinin almış olduğu ham puan-
ları, frekansları ve yığmalı frekansları aşağıda 
verilmiştir. 

 
Ham Puan 

(x) 
Frekans 

(f) 
Yığmalı 

Frekans ( f)∑  

50 4 4 
45 6 10 
40 3 13 
35 2 15 
30 4 19 
25 3 22 
20 4 26 
15 5 31 
10 5 36 
5 4 40 

(Puanların toplamı (∑fX) = 1080’dir.) 

Dağılımın mod (tepe değer), medyan (ortanca) 
ve aritmetik ortalama değerleri hangi seçe-
nekte verilmiştir?  

 
 Mod 

(tepe değer) 
Medyan 

(ortanca) 
Aritmetik 
Ortalama 

A) 45 25 27 
B) 50 30 22 
C) 12,5 27.5 22 
D) 45 27.5 27 
E) 45 25 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. ve 60. soruları aşağıdaki tabloya göre 
cevaplayınız.   

 
Filiz’in beş farklı dersin sınavından almış olduğu 
notların dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 
 Filiz’in 

Notu 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Türkçe 70 61 3 
Fen ve Teknoloji 72 60 12 
Matematik 48 52 4 
İngilizce 44 60 8 
Sosyal Bilgiler 50 50 10 
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59. Buna göre Filiz’in en başarılı olduğu dersten 
en başarısız olduğu derse göre sıralaması 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 
A) Türkçe > Fen ve Teknoloji > Matematik > İn-

gilizce > Sosyal Bilgiler 
B) Sosyal Bilgiler > İngilizce > Matematik > Fen 

ve Teknoloji > Türkçe 
C) Türkçe > Fen ve Teknoloji > Sosyal Bilgiler > 

Matematik > İngilizce 
D) İngilizce > Matematik > Sosyal Bilgiler > Fen 

ve Teknoloji >Türkçe 
E) Fen ve Teknoloji > Sosyal Bilgiler > İngilizce > 

Matematik > Türkçe 
 

 
 
 
60. Sınıf ortalaması ve öğrencinin durumuna göre 

aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 
 

A) Öğrencinin en başarısız olduğu ders sosyal 
bilgiler dersidir. 

B) Öğrenciler arasındaki farklılaşmanın en fazla 
olduğu ders matematikdir. 

C) Öğrenci Türkçe dersinde soruların hepsini 
doğru yapmıştır. 

D) Öğrenci sözel derslerde sayısal derslere göre 
daha başarılı olmuştur. 

E) Mutlak başarı düzeyinin en yüksek olduğu 
ders Türkçe dersidir. 

 
 
 
 
61. Bir grup öğrencinin testlerden aldıkları puanlar 

arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir. 

 
Dersler Tarih Coğrafya Matematik İngilizce 
Tarih 1,00 0,92 0,40 0,50 

Coğrafya 0,92 1,00 0,75 – 0,35 

Matematik 0,40 0,75 1,00 – 0,05 

İngilizce 0,50 – 0,35 – 0,05 1,00 

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine varılabilir? 

 
A) En yüksek ilişki coğrafya ile tarih arasındadır. 
B) İngilizce testi en düşük ortalamaya sahiptir. 
C) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok 

başarılıdırlar. 
D) En düşük ilişki İngilizce ile coğrafya arasın-

dadır. 
E) Tarih ve İngilizce testleri çok farklı özellikleri 

ölçmektedir. 

62. Bir çocuk doktoru Türkiye’deki 0 – 6 yaş grubun-
da çocuğu olan ailelerin gelir seviyelerinin, ço-
cuklarının boy uzunluğuna etkisini incelemek is-
temektedir.   

Bu araştırmadaki bağımlı ve bağımsız değiş-
ken aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 
 Bağımlı değişken Bağımsız değişken 

A) Türkiye’deki aileler 0 - 6 yaş grubu  
çocuklar 

B) Gelir seviyesi Boy uzunluğu 
C) 0 - 6 yaş grubu  

çocuklar 
Boy uzunluğu 

D) Boy uzunluğu Gelir seviyesi 
E) Boy uzunluğu 0 - 6 yaş grubu  

çocuklar 
 
 
 
 
63. Gelişim süreci ile ilgili aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 
 

A) Değişik yaşlarda bulunan bireylerin anlama 
düzeyleri ve bilişsel yapıları birbiriyle aynıdır. 

B) Güvenli bağlanmayı yaşayan çocuklar; anne-
si yakınındayken onunla ilgilenir ve annesi 
gittiğinde ise bu durumu sorun yapar. 

C) Ailesi tarafından yeterince sevilmediğine ina-
nan çocuğun, ilgiyi üzerine çekmek için ya-
ramazlık yapması savunma mekanizmaların-
dan “ödünleme” ye örnektir. 

D) Evrensel ahlak ilkelerini benimsemiş bireyler, 
her koşul ve durumda sosyal beklentileri ön 
planda tutar. 

E) Çocuğun dil gelişimi bilişsel gelişiminden ba-
ğımsızdır ve çevre yaşantılarıyla şekillenir. 

 
 
 
 
64. Fiziksel gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangi-

si yanlıştır? 
 
A) Bebeklik döneminin ilk yılındaki bedensel bü-

yüme hızı son bir yılına göre daha fazladır. 
B) İkincil cinsiyet özellikleri, erinlik döneminde orta-

ya çıkar.  
C) Ergenlik, diğer dönemlere göre bedensel bü-

yümenin en hızlı olduğu dönemdir. 
D) Okul öncesi dönemde kaba motor kasları geli-

şen çocuk, son derece hareketlidir. 
E) İkinci çocukluk dönemine girmekle beraber ince 

motor kas gelişimi belirginleşir. 
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65. Aylin Hanım, ilköğretim birinci sınıfa devam eden 
yedi yaşındaki oğlu Kadir’in başarı duygusunu 
desteklemek için çeşitli ortamlar hazırlamaya ça-
lışmaktadır. 

Aylin Hanım, Erikson’un psikososyal gelişim 
kuramına göre Kadir’in başarı duygusunu 
desteklemek için öncelikle aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?  

 
A) Temel ihtiyaçlarını karşılama 
B) Kendi başına birşeyler yapmasına izin verme 
C) Sorularına yaşına uygun cevaplar verme 
D) Beklentilerini uygun düzeyde tutma 
E) Seçim ve karar olanakları tanıma 

 
 
 
 
 
 
 
66. Anne rahminde bebeğin bir organı oluşum aşa-

masındayken bu oluşumla ilgili çevreden gelen 
olumsuzluk en yüksek düzeyde tahribata neden 
olur. 

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
açıklanır? 

 
A) Kritik dönem 
B) Tarihsel zaman 
C) Büyüme 
D) Öğrenme 
E) Olgunlaşma 

 
 
 
 
 
 
 
67. Klasik ve modern psikanalitik kuramlarla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Freud’a göre, bireyin bir dönemde yaşadığı kriz 

ve çatışma durumu daha sonraki dönemlerde 
çözülebilir. 

B) Erikson’a göre, davranışların temelinde öncelik-
le biyolojik temelli güdüler yatar. 

C) Adler’e göre, insan davranışlarında kişisel bi-
linçdışının yanı sıra ortak bilinçdışı da etkilidir. 

D) Jung’a göre, bireyin ailenin kaçıncı çocuğu ol-
duğu onun kişiliğini etkiler. 

E) Horney’e göre, bireyler arasındaki davranış 
farklılıklarının kaynağı aile içi ilişkiler ve sosyo-
kültürel etmenlerdir. 

68. İlköğretim ikinci sınıfa devam eden Sezen hayat 
bilgisi dersini yüksek sesle çalışmaktadır: “Evde 
yaşayan kedi, köpek gibi hayvanlara evcil hay-
van denir.” Yanında oturan dört yaşındaki karde-
şi Tuğçe ise, “Fareler de evde yaşarlar. O halde 
fareler de evcil hayvanlardır” der. 

Tuğçe’nin farelerin de evcil hayvanlar olduğunu 
düşünmesi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına 
göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 
 
A) Sembolik düşünme 
B) Benmerkezlilik 
C) Özelden özele akıl yürütme 
D) Korunum 
E) Yapaycılık 

 
 
 
 
69. Bir çocuğun çevresine yönelik önceleri tesadüfi 

olarak yaptığı davranışları daha sonraları bilinçli 
olarak tekrarlaması için, etrafındaki nesneleri 
zihninde temsil edebilmesi gerekir.  

Çocuğun etrafındaki nesneleri ilk kez zihninde 
temsil etmeye başlaması aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi ile açıklanır? 

 
A) Devresel tepki  
B) Nesnelerin sürekliliği 
C) Sembolik oyun  
D) Ertelenmiş taklit 
E) Odaklama (merkezleme) 

 
 
 
 
70. İlköğretim öğrencisi Cemil arkadaşları arasında 

en yüksek notu alabilmek için ders notlarını kim-
seye vermez. Aynı sınıftan Mehmet ise arkadaş-
ları arasında değer kazanmak için notlarını onlar-
la paylaşır. Hem Cemil’in hem de Mehmet’in dav-
ranışlarını eleştiren Hakan, paylaşmanın ve işbir-
liğinin koşulsuz bir davranış olması gerektiğini 
savunur. 

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre; Ce-
mil, Mehmet ve Hakan sırasıyla hangi evreye 
uygun davranmışlardır? 
 

 Cemil Mehmet Hakan 
A) Araçsal Amaç Sosyal Sözleşme Evrensel Ahlak 
B) İtaat ve Ceza Sosyal Uyum Kanun ve Düzen 
C) Araçsal Amaç Sosyal Uyum Evrensel Ahlak 
D) Kanun ve Düzen Sosyal Uyum Evrensel Ahlak 
E) Sosyal Sözleşme Araçsal Amaç Sosyal Uyum 
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71. Ergenlik dönemindeki bazı bireylerin, kimlikle ilgili 
konuları önemsemedikleri ve buna bağlı olarak 
da herhangi bir kimliğe bağlanmaktan kaçındıkla-
rı; tepkilerinin ve beklentilerinin sürekli değişken-
lik gösterdiği görülmektedir.   

Bu özellikler aşağıdaki kimlik statülerinden 
hangisi ile açıklanır? 

 
A) Erken bağlanmış  
B) Moratoryum  
C) Kargaşalı  
D) Başarılı  
E) Gölgeli   

 
 
 
 
72. Bir araştırmada tek yumurta ikizlerinden birine 

verilen eğitimle tırmanma, atlama ve yüzme gibi 
beceriler kazandırılmıştır. Fakat aynı çocuğa üç 
tekerlekli bisiklete binme çalışmaları yaptırılma-
sına rağmen, çocuk iki yaşına gelinceye kadar 
bisiklet sürmeyi başaramamıştır. İkizi ise yirmi iki 
aylıkken eğitilmeye başlanmış ve birkaç hafta 
içinde üç tekerlekli bisikleti sürmeyi başarmıştır. 

Söz konusu araştırma aşağıdakilerden hangi-
sini açıklamada kullanılır? 
 
A)  Bir davranışın yerine getirilmesinde potansiyel 

yetenekler zamanla ortaya çıkar. 
B) Çevre yaşantılarının etkisi öğrenmede bireylera-

rasında farklılıklar gösterebilir. 
C) Potansiyel davranışın ortaya çıkması bireyler 

arası farklılıklara bağlıdır. 
D) Davranışın ortaya konmasında ödül-ceza ve 

sosyal çevrenin beklentileri önemlidir. 
E) Aynı genetik yapıdan gelen bireyler davranışla-

rını aynı düzeyde gösteremeyebilirler. 
 
 
 
 

73. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dö-
nemde görülen ben merkezci düşünme biçim-
lerinden biri değildir? 

 
A) Kendi gördüğü rüyayı diğer bireylerin de gördü-

ğünü düşünmesi 
B) Çevresindeki her nesnenin kendisine ait oldu-

ğunu düşünmesi 
C) Eşyalarının yerini annesinin de bildiğini düşün-

mesi 
D) İnsanların mesleklerinin olduğunu fark etmesi 
E) Anne ve babasının ona bakmak için var olduk-

larını düşünmesi 

74. Aşağıda verilen anne-baba tutum ve davranış-
larından hangisinin çocuğun özsaygısının ge-
lişimine katkı sağladığı söylenemez? 

 
A) Başarılı olabileceği alanları seçenek olarak 

sunma 
B) Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklılıklar gös-

terebileceğini kabullenme 
C) Uygun davranışları model olarak sunma 
D) Doğru ve doğruya yaklaşan davranışlarını 

ödüllendirme 
E) Karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik 

öneride bulunma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir dav-

ranış örneğidir? 
 

A) Bireyin üreme yeteneğini kazanabilmesi 
B) Ayağını inciten çocuğun aksayarak yürümesi 
C) Uykusuz öğrencinin sorunun çözümünde ha-

ta yapması 
D) Bireyin sıcak ortamda terlemesi 
E) Acıkan birinin yiyecek kokusunun geldiği yere 

yönelmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. Bir davranışın “öğrenilmiş davranış” olarak 

nitelenebilmesi için, 
I. Önceki davranışlardan farklılık göstermesi 
II. Büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çık-

ması 
III. Geçici durumlarda ortaya konması 
IV. Ortaya çıktığında süreklilik göstermesi 

özelliklerinden hangilerine sahip olması gere-
kir? 
 
A) Yalnız III           
B) III ve IV          
C) I, II ve III          
D) II, III ve IV               
E) I ve IV 
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77. Verilenlerden hangisi öğrenmeyi etkileyen 
faktörlere ilişkin yanlış bir ifadedir? 

 
A) Yaş belirli davranışların edinilmesinde belir-

leyici faktördür. 
B) Zeka aynı yaş grubunda bulunan bireylerde 

farklı düzeylerde görülür. 
C) Düşük ya da yüksek düzey uyarılmışlık öğ-

renmeleri sınırlandırır. 
D) Öğrenmeye güdüleyen kaynaklar organizma-

nın ihtiyaçlarını karşılayabilir olmalıdır. 
E) Öğrenenler işbirliği yaptığında en etkili öğre-

nir. 
 
 
 
 
 
 
 
78. Kerem ailesiyle alış verişe çıktığında kendisine 

yeni oyuncak alındığı için çok mutlu olmuştur. 
Kerem daha sonra alışverişe çıktığında mutlu 
olmuştur. 

Kerem’in alışverişe çıktıklarında vermiş oldu-
ğu mutluluk tepkisi aşağıdakilerden hangisi-
nin görevini yerine getirmektedir? 

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

 
 
 
 
 
 
79. “Öğretmenler için en önemlisi ne öğrettikleri 

değil, insan olarak nasıl bir örnek teşkil ettikleri-
dir. Dersler unutulduktan sonra akılda kalan bu-
dur. Öğretmen olmak, anne-baba olmak gibidir. 
İstediğiniz kadar sözler verin veya destek olun, 
eğer siz o değerleri bünyenizde taşımıyorsanız, 
hepsi anlamsız kalır”. 

Eğitim bilimci yukarıda verilen açıklamasında 
aşağıdaki öğrenme yollarından hangisine 
vurgu yapmıştır? 

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

80. Bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini fiziksel 
gelişim açısından başaramayacakları etkinlikleri 
yapmaları için zorlamış ve öğrenciler derse karşı 
olumsuz tutum geliştirmişlerdir. Bir dönem sonra 
okula atanan yeni beden eğitimi öğretmeni Ali 
Bey ise, önceki öğretmenin tam tersi bir yaklaşım 
benimseyerek öğrencilerin bu derste haz duya-
cakları etkinlikler düzenlenmiş ve derse yönelik 
olumlu tutum geliştirmelerini sağlamıştır.  

Ali Bey’in, öğrencilerin derse karşı olumlu tu-
tum geliştirmesini sağlaması aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Karşıt koşullanma 
B) Dereceli koşullanma 
C) Kademeli yaklaşma 
D) İtici uyarıcılara koşullanma 
E) Karşı pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
81. Bir öğretmen, sınavda sadece kitaptaki bilgiyi 

ezberleyen öğrencilerin cevaplayabileceği şekil-
de sorular sorar. Değişik kaynaklardan çalışan, 
kitaptaki bilgileri ezberlemeyenler sınavda düşük 
not alır. Bu durumda, gelecekte bu öğrencilerin 
yüksek not almak için kitaptaki bilgiyi aynen ez-
berlemeye çalıştığı ya da kopya çektiği gözlenir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nır? 

 
A) Ön koşullanma 
B) II.Tip ceza 
C) Olumsuz pekiştirme 
D) Değişken oranlı pekiştirme 
E) Genelleme 

 
 
 
 
 
 

82. - 84. soruları paragrafa göre cevaplayı-
nız. 

Ahmet akşam yemeğinde tabağındaki yemeğini 
bitirdiği için annesi ona sevdiği masalları okuya-
rak uyutmuştur. Ahmet daha sonra bu davranışı-
nı sürdürmüştür. Ancak daha sonra, annesinin 
masal okumaması üzerine Ahmet’in bu davranışı 
artık görülmemeye başlamıştır. Aradan bir süre 
geçtikten sonra Ahmet’in yeniden tabağındaki 
yemeği bitirdiği görülmüştür.  
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82. Ahmet’in tabağındaki yemekleri bitirme dav-
ranışı hangi öğrenme kuramıyla açıklanabilir? 

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

 
 
 

 
83. Ahmet’in tabağındaki yemeği bitirmesi pekiş-

tirilmediği için bu davranışın görülmemesi 
hangi kavramla açıklanabilir? 

 
A) Ceza          
B) Unutma 
C) Sönme          
D) Alışma              
E) Öğrenilmiş çaresizlik 

 
 
 

 
84. Çocuğun bir süre sonra tekrar tabağındaki 

yemekleri bitirmeye başlaması aşağıdakiler-
den hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Pekiştirme      
B) Sönme 
C) Gölgeleme      
D) Engelleme                 
E) Kendiliğinden geri gelme 

 
 
 

 
85. İstenmeyen davranışların nedenleri farklılıklar 

gösterir. Bu davranışların bazıları pekiştirildiği 
için; bazıları ortamdan, bazıları da gelişim döne-
minin bir özelliği olarak ortaya çıkar. 

İstenmeyen bir davranış, çocuğun gelişim 
döneminin bir özelliği ise aşağıdakilerden 
hangisi uygulanmalıdır? 

 
   

A) İstenmeyen davranışı, bıkıncaya kadar yap-
tırmak 

B) İstenmeyen davranışa neden olan ortamı de-
ğiştirmek 

C) Çocuğun bu dönemi atlatmasını beklemek 
D) İstenmeyen davranışın sönmesini sağlamak 
E) Olumsuz pekiştireç kullanmak 

86. Pekiştirme ve ceza ile ilgili aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi yanlıştır? 

 
A) Klasik koşullanma sürecinde uyarıcı aynı 

zamanda pekiştireç görevini yerine getirir. 
B) Olumsuz pekiştirmede, rahatsızlık veren uya-

ran ortamdan çıkarılır. 
C) Cezanın istenmeyen davranışı önlemesi, uy-

gulayıcısının ceza verme eğilimini artırır. 
D) Pekiştirecin ne zaman geleceğinin bilinme-

mesi davranışın sönmesine neden olur. 
E) Birincil olumlu pekiştireçler; yiyecek, su, cin-

sellik gibi organizmayı doğal olarak etkileyen 
birincil süreçlerdir. 

 
 
 
87. Bir ilköğretim okulunda görev yapan beden eği-

timi öğretmeni Ufuk Bey, okulda tenis takımı 
kurmak istemiştir. Takımı kurmada daha önce 
masa tenisi oynayan öğrencileri tercih etmiştir. 
Takımla yapılan çalışmalarda masa tenisi oyna-
yan öğrencilerin bu etkinliği yapmayan öğrencile-
re göre tenisi daha kolay öğrendikleri görülmüş-
tür.  

Daha önceleri masa tenisi oynayan öğrencile-
rin diğerlerine göre kurulan takımda daha ba-
şarılı olmaları aşağıdaki kavramlardan hangi-
siyle açıklanabilir? 
 
A) Olumsuz transfer 
B) Geriye etkin kolaylaştırma 
C) İleriye etkin kolaylaştırma 
D) İleriye ket vurma 
E) Geriye ket vurma 

 
 
 
88. Yeni bir televizyon alan Yücel Bey, televizyonu 

çalıştıramayınca; (I) Arkadaşından telefon ile 
edindiği bilgilerle televizyonu çalıştırabilmiş, (II) 
Eşi Emine Hanım ise, Yücel Bey’in televizyonu 
çalıştırırken yaptıklarını gözleyerek bunu yapa-
bilmiştir. 

Buna göre; 
I. Yücel Bey ‘in öğrenme türü 
II. Emine Hanım’ın öğrenme türü 

sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?  

 
            I                         II 

A) Kavrama     Gözlem 
B) Bilişsel     Gizil 
C) Bilişsel     Gözlem 
D) Deneme-yanılma    Gözlem 
E) Dolaylı     Gözlem 
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89. Askerliğini yeni bitirmiş olan Erdem, at yarışına 
merakından dolayı yarışların yapıldığı hipodroma 
gider. Yarış silah sesi ile başlar. Uzaktan silahı 
gören Erdem, birden tedirgin olur.  
I.  Erdem’in silahı görünce tedirgin olması 
II.  Yarışın silah sesiyle başlaması 

sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri ile 
açıklanabilir? 

 
  I           II 

A) Edimsel koşullanma         Olumsuz habercilik 
B) Tepkisel koşullanma        Olumsuz habercilik 
C) Tepkisel koşullanma        Olumlu habercilik 
D) Sosyal öğrenme           Olumlu habercilik 
E) Edimsel koşullanma         Olumlu habercilik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşım 
ve bilişsel yaklaşım arasındaki farklılıklardan 
değildir? 
 
A) Davranışçılara göre öğrenmenin oluşumunda 

pekiştireç gerekli iken, bilişselcilerde böyle bir 
gereklilik yoktur. 

B) Davranışçı kuramcılar davranışın öğrenildiği-
ni, bilişsel yaklaşımcılar ise bilginin öğrenildi-
ğini ve bilgide meydana gelen değişmenin 
davranışa yansıdığını savunurlar. 

C) Davranışçılar nesnel bilgilerin aktarılmasına, 
bilişselciler ise öznel bilgilerin oluşturulması-
na vurgu yapar. 

D) Davranışçılar öğrenmeyi açıklayan tüm de-
ğişkenlerin çevrede olduğunu belirtirken, bi-
lişselciler öğrenmenin zihinsel bir süreç oldu-
ğunu belirtirler. 

E) Davranışçılar basit davranışlar üzerinde ça-
lışmalar yaparak öğrenmenin kurallarını bul-
maya çalışırlarken, bilişselciler problem çöz-
me gibi karmaşık davranışlarla ilgilenirler. 

91. Üniversitede matematik bölümü öğrencisiydim. O 
gün derse geç kalmıştım ve tahtadaki iki soruyu 
ev ödevi sanarak defterime geçirdim. O akşam 
soruların üzerinde çalışırken bunu şimdiye kadar 
profesörün verdiği en zor ödev olduğunu gör-
düm. Her gece başaramasam da sırayla iki prob-
lemin üzerinde saatlerce çalıştım. İnat etmiştim. 
Problem üzerinde çalıştığım birgün, beynimde bir 
şimşek çaktı ve her iki problemi birden çözdüm. 
Ertesi gün cevapları okula götürdüm. Profesör iki 
sorunun da doğru olduğunu ancak bu soruların 
ev ödevi olmadığını dünyanın önde gelen Mate-
matikçilerinin şimdiye kadar çözememiş oldukları 
iki problem olduğunu açıkladı.” 

Anlatılan öğrenme yolu aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 
A) Kavrama yoluyla  
B) Edimsel koşullanma 
C) Deneme-yanılma 
D) Klasik koşullanma 
E) Sosyal öğrenme 

 
 
 
92. I. Öğrenmede zihinsel süreçler önemlidir. 

II. Öğrenme farkına varmadan da gerçekleşebi-
lir. 

III. Öğrenmede temel faktör bireyin başkalarını 
gözlemleyerek davranışı ortaya koymasıdır. 

IV. Öğrenme birdenbire değil, küçük ve sistema-
tik adımlarla oluşur. 

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda aşağıdaki-
lerden hangisi Tolman’ın savunduğu düşün-
celer arasında yer alır? 

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

93. Yolda karşıdan karşıya geçerken uzaktan hızla 
gelen bir araç gördüğümüzde hızlanırız. Böylece 
kaza geçirmekten kurtuluruz. 
Bu durumda; 
I. Ayırdedici uyarıcı 
II. Ceza 
III. Edimsel tepki 
IV. Genelleme 
V. Olumsuz pekiştireç 

kavramlarından hangileri yer alır? 
 

A)  I ve III            B) I ve V           C)  II ve III 
           D)  I, III ve V             E)  III, IV ve V 
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94. Dünyanın önde gelen yiyecek firmalarından 
birinin sahibi daha önce birçok şirket kurmuş 
ama başarılı olamamıştır. Şimdi sahip olduğu ve 
dünya çapında tanınan firması ise 99 başarısız 
girişimden sonra ancak başarılı olabilmiştir. 

Şirket sahibinin bu durumu aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile çelişmektedir? 
 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Kendini doğrulayan kehanet 
C) Deneme-yanılma 
D) Batıl davranış 
E) Motivasyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. I. Ümit Bey, eşinin her isteğini yerine getirmek-

tedir. 
II. Güven Bey, eşine kabul edilemez isteklerini 

yaptırabilmek için her evlilik yıldönümünde 
yüksek fiyatlı hediyeler almaktadır. 

III. Engin Bey, yoğun iş temposunu eşine kabul 
ettirebilmek için yılın herhangi bir zamanında 
onu yurtdışına götürmektedir. 

IV. Hasan Bey her ayın 15’inde eşinin maaş kar-
tına el koymaktadır. 

Yukarıda numaralandırılmış pekiştirme tarife-
leri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla 
verilmiştir? 

 
        I        II III IV 
A) Sürekli Sabit  

aralıklı 
Değişken  
aralıklı 

Sabit 
aralıklı 

B) Sürekli Sabit  
aralıklı 

Değişken  
oranlı 

Değişken 
aralıklı 

C) Değişken  
oranlı 

Değişken  
aralıklı 

Değişken  
oranlı 

Sabit 
oranlı 

D) Değişken  
aralıklı 

Sabit  
aralıklı 

Sürekli Sürekli 

E) Sürekli Değişken  
oranlı 

Sabit  
aralıklı 

Değişken 
oranlı 

96. Bilgiyi işleme kuramına ilişkin aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Kısa süreli bellekteki yeni bilginin uzun süreli 

bellekteki önceki bilgilerle ilişkilendirilerek 
daha anlamlı hale getirilmesi anlamlandırma 
stratejisidir. 

B) Bir öğrencinin bilgileri öğrenirken metinde 
geçen önemli bilgilerin altını çizmesi örgütle-
me stratejisinin bir göstergesidir. 

C) Uyarıcıların algılanmasında geçmiş deneyim-
ler ve gereksinimler önemlidir. 

D) Kısa süreli bellek tarafından algılanan ve öğ-
renilen bilgiler daha sonra hafızaya yüklemek 
için uzun süreli belleğe aktarılır. 

E) Bir bilginin öğrenebilmesi için birey önce bu 
uyaranı fark eder algılar ve sonra da o bilgiyi 
işlemeye başlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97. İlköğretime yeni başlayan Melike defterlerini 

daha temiz ve düzenli görünsün diye onları aldığı 
süslü kâğıtlarla kaplamak istemiştir. Bu amaçla 
süslü kâğıtları masanın üzerine sermiş, defterle-
rini üzerine koymuş ve kenarlarından kâğıtları kı-
vırarak defterlerini kaplamaya çalışmıştır. Önce 
kâğıdın yanlarını boşluk bırakarak içe doğru kı-
vırmış, sonra boşluk bırakmadan kıvırmış en so-
nunda bu girişimleri sonuç vermeyince çok az 
miktarda boşluk bırakırsa defterlerini istediği gibi 
kaplayabileceğini anlamıştır. 

Melike’nin defterlerini nasıl kaplayabileceğini 
öğrenmesi kavrama yolu ile öğrenmeye ör-
nektir. Bu sürece ilişkin aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Melike’nin kâğıdın yanından boşluk bıraka-

rak, sonra da boşluk bırakmadan kıvırması 
hazırlık evresine örnektir. 

B) Kâğıtları yanlarında çok az miktarda boşluk 
bırakarak kıvırırsa istediği gibi defterini kap-
layabileceğini anlaması içgörü oluşturmadır. 

C) Defterini kaplarken yaptığı farklı denemeler 
arasındaki bağlantıları kurması kuluçka evre-
sinin göstergesidir. 

D) Melike’nin çözümü deneme-yanılmalarının 
sonucunda bulması yaratıcılığına bir örnektir. 

E) Defterini istediği şekilde kaplamayı başarma-
sı sonuç evresine örnektir. 
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98. Bir motoru ayarlamak öğrenilecekse, motor üze-
rinde; bir priz takılacaksa elektrik tesisatı üzerin-
de çalışılarak öğrenilmelidir. Gerçek koşullarda 
öğrendiğimiz taktirde transfer en yüksek düzey-
dedir. Böylece organizma yaptığı davranışı öğre-
nir.  

Yukarıda verilen öğrenmenin temel ilkesine 
ilişkin açıklamayı yapan bilim adamı kimdir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99. Şehirlerarası yolculuk yapan Muhsin Bey koltu-

ğunu arka tarafa yatırmak için kenarda bulunan 
kolu farklı yönlere farklı şekillerde çevirerek kol-
tuğu arkaya yatırmıştır. Daha sonra mola yerinde 
önceden hiç görmediği muslukla karşılaşınca su-
yu akıtamamış, diğer bireylerin ellerini uzattığın-
da suyun aktığını gözleyerek aynı davranışı 
yapmış ve ellerini yıkamıştır. Restoranta kahve 
makinesinden kahve almak için bozuk parayı yu-
vasına birkaç defa attığında ise kahveyi alama-
mış bir süre düşündükten sonra attığı paranın 
küçük boyutta olduğunu, büyük boyutta para at-
tığında kahveyi alabileceğini anlamış ve bunu 
başarmıştır. 

Muhsin Bey’in; 
I. Koltuğunu yatırması 
II. Musluktan su akıtması 
III. Kahve makinesinden kahve alması  

aşağıda verilen öğrenme türlerinden sırasıyla 
hangileriyle açıklanır? 

 
 I II III 

A)  Dolaylı Deneme-yanılma Kavrama 

B) Deneme-yanılma Dolaylı Kavrama 

C) Deneme-yanılma Deneme-yanılma Gizil 

D) Gizil Dolaylı Gizil 

E) Deneme-yanılma Gizil Dolaylı 

100. 5 yaşındaki Ayşe, annesinin hediye olarak aldığı 
oyuncak bebek ile gezintiye çıkmış ve hoş ya-
şantılar geçirmiştir. Ayşe daha sonra her gezinti-
ye çıktığında oyuncak bebeğini yanına almıştır. 

Ayşe’nin bu eğilimi aşağıdakilerden hangisi-
ne örnektir 

 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Gizil (örtük) öğrenme 
C) Batıl (boş) inanç 
D) Etkinin yayılması 
E) Kendini doğrulayan kehanet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
101. Bir arabanın göstergesinde yanan kırmızı ışıkla-

rın her birine farklı tepkiler gösteririz. Örneğin; bi-
rinde el frenini indirirken, diğerinde aracın yağını 
kontrol ederiz. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek-
tir? 

 
A) Uyarıcı genellemesi 
B) Tepki genellemesi 
C) Karşı pekiştirme 
D) Garcia etkisi 
E) Etkinin yayılması 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. Bir kahvehaneyi işleten Remzi Bey daha önce 
iskambil oyununu oynamamış olduğu halde oyun 
masasında bir kişiye ihtiyaç olduğunda kahvede 
oynanan iskambil oyunlarını zorluk çekmeden 
oynamaktadır. 

Remzi Bey’in iskambil oyunlarını zorluk çek-
meden oynaması aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanır? 

 
A) Sosyal öğrenme 
B) Deneme-yanılma  
C) Örtük (gizil) öğrenme 
D) Edimsel koşullanma  
E) İçgörü geliştirme 
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103. Arkadaşlarıyla sürekli kavga etme, saldırgan 
davranışlar sergileme gibi problemler yaşayan 
öğrencisini okul psikolojik danışmanına yönlendi-
ren sınıf rehber öğretmeni Serpil Hanım, okul 
psikolojik danışmanının sınıf ortamında öğrenci-
nin davranış problemlerinin düzeltilmesi için öne-
rilerde bulunmasına şaşırmıştır. Bu durumu hem 
kendi görevine müdahale edilmesi hem de okul 
psikolojik danışmanının sorunu tek başına çöz-
medeki başarısızlığı olarak algılamıştır. 

Sınıf rehber öğretmeninin sırasıyla rehberli-
ğin hangi ilkesinden ve işlevinden haberdar 
olmadığı söylenilebilir? 
 
A) Süreklilik- Ayarlayıcılık 
B) Gönüllülük- Tamamlayıcılık 
C) Ekip çalışması- Ayarlayıcılık 
D) Tüm bireylere yönelik olma-Önleyici 
E) Ekip çalışması- Tamamlayıcılık 

 
 

 
104. 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 hizmetlerden 
hangisi gerçekleştirilmemiştir?  

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

                   E)  Oryantasyon 
 
 

 
105. I. Öğrencilere okul ortamı ve kurallarının tanı-

tılması 
II.  Öğrencilere ergenlik dönemi gelişim özellikle-

ri ile ilgili bilgi verilmesi 
III.  Öğrencilerin madde bağımlılığı ile ilgili bilgi-

lendirilmesi 
IV.  Sınıf arkadaşlarını intihar girişimi sonucu 

kaybeden öğrencilerle görüşmeler yapılması 

Yukarıdaki ifadelerde rehberliğin hangi işlevi-
ne yer verilmemiştir? 

 
A) Geliştirici 
B) Ayarlayıcı 
C) Kriz yönelimli 
D) Uyum sağlayıcı 
E) Önleyici 

106. I.  Rehberlik ile eğitim birbirleriyle özdeş iki 
hizmet alanıdır. 

II.  Rehberlik hizmetlerinde yetenekler, ilgiler ve 
bireysel ihtiyaçlar ön plana çıkmalıdır. 

III.  Rehberliğin amacı bireyin toplum yaşamına 
uyum sağlamasında gerekli bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

IV.  Rehberlik bireye bir hedef seçme ve hedefe 
götürecek araçları belirlemede yardım eden 
bir hizmettir. 

Yukarıda verilenlerden hangisi ‘ eğitim süreci 
ile kaynaştırılmış rehberlik modeli’ nin özellikle-
rindendir? 

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

 
 
 
 

 
107. İlköğretim ikinci kademede görev yapan Özge 

Hanım,  sınıfındaki öğrencilerinden birinin ders 
boyunca ağladığını görmüştür. Öğrencisi ile yap-
tığı görüşmede onun erkek arkadaşından ayrıldı-
ğını ve çok üzgün olduğunu öğrenmiştir. Özge 
Hanım bu kişinin kim olduğunu, hangi sınıfta 
okuduğunu neden ayrıldıklarını sormuştur. Daha 
sonra üzülmemesini, bu duygularının zamanla 
geçeceğini söylemiştir. Ayrıca böyle ilişkiler için 
çok erken olduğunu belirtmiştir. 

Özge Hanım’ın öğrencisiyle yaptığı görüşme-
de aşağıdaki iletişim engellerinden hangisinin 
var olduğu söylenemez? 

 
A) Ahlak dersi verme   
B) Öğüt verme 
C) Teselli etme   
D) Soruşturma 
E) Gözdağı verme 
 
 
 
 
 

108. Özlem Hanım, “ailemle geçirdiğim her zaman 
dilimi benim için çok önemlidir” demektedir.  

Özlem Hanım bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaç-
lardan hangisine öncelik vermektedir? 

 
A) Saygı – saygınlık 
B) Kendini gerçekleştirme 
C) Güvenlik 
D) Bilme – anlama 
E) Ait olma – sevgi  



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

  Deneme Sınavı ‐ 10 22

109. Mahmut rehberlik yardımı almak istemediği hal-
de, ders başarısı düşük olduğundan ailesi tara-
fından rehberlik yardımı alması için zorlanmakta-
dır. Mahmut ise tüm baskılara rağmen rehberlik 
servisine yararlı olacağına inanmadığı için baş-
vurmamaktadır. 

Bu durumda Mahmut, istemediği halde reh-
berlik servisiyle görüştürülürse aşağıdaki 
davranışlardan hangisini göstermesi bekle-
nir? 

 
A) Beklentilere uygun davranma 
B) Olacakları merak etme 
C) Davranışından utanma 
D) İşbirliği yapmama 
E) Rehberliğin ne olduğunu anlamaya çalışma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyometri 

uygulamasında güvenilir sonuçlar elde ede-
bilmek için uyulması gereken kurallardan biri 
değildir? 

 
A) Sosyometri uygulamasından önce sınıfta ya 

da grupta bulunan üyelerin birbirlerini yete-
rince tanımış olmalarına dikkat edilmelidir. 

B) Sosyometri uygulamaya başlamadan önce 
hangi amaçla yapılacağına ya da ne tür bilgi-
ler elde edinilmek istendiğine karar verilmeli 
ve sorular bunlar göz önünde bulundurularak 
hazırlanmalıdır. 

C) Uygulanan sosyometri sonucunda elde edilen 
bilgiler öğrencilerin sınıf içerisindeki konumla-
rını fark etmeleri amacıyla onlarla paylaşılma-
lıdır. 

D) Grup içindeki ilişki biçimleri zamanla değiştiği 
için sosyometri uygulamalarının belli zaman 
aralıklarıyla aynı sınıf ya da gruba tekrarlan-
ması yararlı olur. 

E) Sosyometri uygulamalarında öğrencilere yö-
neltilen sorular ve örnekler yeterince açık ve 
anlaşılır olmalıdır. 

111. I.  Okul rehber öğretmeni Zeynep Hanım, öğ-
rencilerine stresle başa çıkma yolları konu-
sunda bilgi vermiştir. 

II.  Öğrencilerinin meslek seçimine yardımcı ol-
mak isteyen Evren Hanım okulda meslek 
konferansları organize etmiştir. 

Yukarıda yürütülen çalışmalar rehberliğin 
hangi problem alanına yöneliktir? 

 
            I         II 
A) Mesleki  Eğitsel  
B) Eğitsel  Mesleki 
C) Mesleki  Kişisel 
D) Mesleki  Mesleki 
E) Kişisel  Mesleki   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. “Her zaman söylediğim bir şeyi tekrarlayarak 

kitabı bitirmek istiyorum. Çocuklarınızı eğitirken 
bazı hatalar yaptığınız için sakın kendinizi suç-
lamayınız. Ana babaların sayılabilir miktarda ha-
taları vardır; ama sayılamayacak kadar artıları 
vardır. Çocuklarınız için nice şey yaptınız; hep-
sinden önemlisi sevdiniz onları. Sayılabilir mik-
tarda hatanız var diye, binlerce, onbinlerce artı-
nız çöpe gitmesin. Önemli olan, gelişmek ve fark 
edilen hataları tekrarlamamaktır. Fransızların de-
diği gibi, başkalarına çiçek atınız ama bu konuda 
da - her konuda da - arada bir de kendinize çiçek 
atınız.  

Üstün DÖKMEN, “Küçük Şeyler” kitabını bu 
sözlerle noktalamıştır. Bu sözlerle aşağıda 
yer alan yaklaşımlardan hangisine daha çok 
vurgu yapmıştır? 

 
A) Davranışçı yaklaşım  
B) Psikanalitik yaklaşım  
C) Hümanist yaklaşım 
D) Transaksiyonel yaklaşım 
E) Akılcı Duygusal Yaklaşım (RET)  
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113. I.  Arkadaşlarıyla uyumsuzluk yaşayan ve çatı-
şan öğrencilerimin yaşadığı sorunları önem-
siyorum. 

II.  Açıkça söylemem gerekirse bu derste iyi de-
ğildim. 

III.  Ne düşündüğümü anlayabilmiş olsaydınız 
problem yaşamazdık. 

Yukarıda bir öğretmeninin mesleğini yürüt-
mesi konusunda kullandığı ifadeler yer al-
maktadır. Bu ifadeler ve ilişkili olduğu kav-
ramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru sıralama ile verilmiştir? 

 
  I               II              III 

A)   Koşulsuz kabul      Saydamlık    Empati 
B)   Saydamlık      Koşulsuz kabul     Empati 
C)   Empati     Saydamlık    Koşulsuz kabul 
D)   Koşulsuz kabul     Empati        Saydamlık 
E)   Saydamlık     Empati     Koşulsuz kabul 
 
 
 
 
114. Kariyer eğitiminin amacı; kişinin kendisi ve iş 

dünyası hakkındaki bilgisini artırmak, karar ver-
me becerisini geliştirmek ve meslek seçimi konu-
sunda temel beceri ve tutumları kazandırmaktır.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kariyer 
eğitiminin hedefleri arasında yer almaz? 

 
A) Bireye kendini inceleme ve doğru değerlen-

dirme becerisini kazandırmak  
B) Mesleklere karşı olumlu tutum geliştirmesine 

yardımcı olmak 
C) Meslek seçmenin gerekli olduğu anlayışını ve 

bu konudaki sorumluluklarını kazanmalarını 
sağlamak 

D) Erken yaşlarda mesleki planlarını tamamla-
malarını sağlamak 

E) Çalışma yaşamı için gerekli olan tutum ve 
becerileri kazandırmak  

 
 
 
 
115. Bir kişinin bulunduğu yaş döneminde ken-

dinden beklenen mesleki gelişim görevlerini 
yerine getirebilmedeki başarı düzeyi aşağıda-
ki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Mesleki olgunluk 
B) Kariyer eğitimi 
C) Kariyer 
D) Prestij 
E) Kimlik 

116. Akran baskısı,  kişinin kendi isteğinden bağımsız 
bir şekilde davranması için zorlanmasıdır. Örne-
ğin; markalı giyinme, çete üyeliği, madde kulla-
nımı vb. Bu durum ergenlerin arkadaşları tarafın-
dan kabul edilme ve onaylanma gereksinimlerin-
den doğmaktadır. 

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi ak-
ran baskısının nedenleri arasında sayılamaz? 
 
A) Bir gruba dahil olabilme gereksinimi 
B) Sosyalleşme becerilerinde eksiklik 
C) Reddedilme, dışlanma korkusu 
D) Hayır diyebilme becerisinden yoksunluk 
E) Sağlıklı rol modellerinin varlığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmet-

lerinde kullanılan test dışı tekniklerdendir? 
 

A) Tutum ölçekleri 
B) Derecelendirme ölçekleri 
C) İlgi envanterleri 
D) Yetenek testleri 
E) Kişilik testleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. Çekingenlik, kendini ifade etme güçlüğü ve 
iletişim becerileri ile ilgili sıkıntısı olan bir 
grup öğrenciye, psikolojik danışmanın aşağı-
da verilenlerden hangisini yapması uygun-
dur? 

 
A) Grupla rehberlik     
B) Grupla psikolojik danışma   
C) Müşavirlik 
D) Bireysel psikolojik danışma  
E) Oryantasyon 
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119. Öğretmenlerine şaka yapmak isteyen bir grup 
öğrenci, öğretmenleri sınıfa girmeden önce san-
dalyesinin vidalarını gevşetmişlerdir. Sınıfa gelen 
öğretmenleri sandalyeye oturunca yere düşmüş-
tür. 

Böyle bir durum karşısında öğretmenin vere-
ceği tepkilerden hangisi “ben dili” ne örnek 
oluşturur? 

  
A) Hayatımda böyle kötü bir şaka görmedim. 
B) Size bu kadar değer vermenin karşılığı buy-

muş demek ki… 
C) Biz de öğretmenlerimize şakalar yapardık, 

hiçbiri bu kadar ağır değildi. 
D) Yaptığınız şakayla haddinizi aşmadınız mı 

sizce? 
E) Yaptığınız şakada kötü bir niyet olmadığına 

inanıyorum, ama çok canım yandı ve size 
çok kırıldım. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
120. Okul yıllık rehberlik programına ilişkin aşağı-

da verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Psikolojik danışmanlar hazırladıkları progra-
mı okul rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metleri yürütme komisyonuna sunarlar. 

B) Sınıf rehber öğretmenleri görevli olduğu sınıf-
ların yıllık rehberlik çalışma planını okul yıllık 
rehberlik programına göre hazırlarlar. 

C) Koordinatör psikolojik danışman, okul rehber-
lik programını onaylayıp rehberlik araştırma 
merkezine gönderir. 

D) Psikolojik danışmanlar okul rehberlik progra-
mını görevli oldukları okulun türünü,  kade-
mesini, kendine has özelliklerini göz önünde 
bulundurarak hazırlarlar. 

E) Okul rehberlik programları öğrenci ihtiyaçları-
na göre her yıl yenilenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


