
1. Geliþimle  ilgili  olarak  aþaðýda  verilen  açýklamalardan

hangisi  yanlýþtýr?

A) Bazý çevresel koþullar olgunlaþmayý hýzlandýra-

bilir ya da yavaþlatabilir.

B) Hazýr olma bireyin olgunlaþmasýnýn yanýnda

önceki öðrenmelerinin, ilgilerinin, tutumlarýnýn

güdülenmiþlik düzeyinin bir sonucudur.

C) Kritik dönemin temel belirleyicisi; çevresel uyarýcý

ve olaylarýn çocuðun geliþim ve öðrenme süreci

üzerinde daha kuvvetli ve kalýcý etki göstermesidir.

D) Geliþme; büyüme, olgunlaþma ve yaþantý sonucu

kiþide gözlenebilir nitelik ve nicelik boyutundaki

deðiþiklikleri içerir.

E) Bazý geliþim dönemleri kalýtýmsal nedenlerden

dolayý yaþanmadan atlanabilir.

2. Bireylerin saðlýklý bir hayat sürdürebilmesi, içinde

bulunduðu fiziksel ve sosyal çevreye uyum saðla-

masýna baðlýdýr. Bu sebepledir ki sosyal geliþim ve

buna baðlý olarak sosyalleþme kavramý büyük önem

taþýmaktadýr. Sosyalleþme; kiþinin belli bir toplumun

davranýþ kalýplarýný kiþiliðine mal ederek o topluma

ait bir kiþi durumuna gelmesidir.

Yukarýdaki  açýklamaya  göre  aþaðýdakilerden  hangisi

sosyalleþme  süreci  için  düþünüldüðünde  yanlýþtýr?

A) Sosyal geliþimin baþlangýcý bebekliðin ilk günlerine

kadar uzanmaktadýr.

B) Çocuklar yürümeye ve konuþmaya baþladýklarýn-

da sosyal çevreleri oynadýklarý oyunlara da baðlý

olarak geniþlemektedir.

C) Okul dönemindeki sosyalleþme sürecinde örnek

alýnan modeller genellikle öðretmenlerdir.

D) Çocuklarýn sosyalleþmesi ergenlik dönemiyle bir-

likte tamamlanmaktadýr.

E) Annenin bebeðine sevgi göstermesi, ona dokunmasý

olumlu bir sosyal geliþimin kökenlerini atmaktadýr.

3. Freud'un  geleneksel  psikanalitik  kuramý  göz  önüne

alýndýðýnda  aþaðýdakilerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Güvensizlik duygularý içindeki bir bireyin, tüm

davranýþlarýný diðer insanlarýn ilgisini ve onayýný

saðlayabilme amacýna yöneltmesi ödünleme

mekanizmasýdýr.

B) Ýd'in enerji birikimini bir an önce boþaltma eðilimine

"haz ilkesi" denir.

C) Ego, gerçeklik ilkesinin egemenliðinde olduðun-

dan birincil süreçler aracýlýðý ile çalýþýr.

D) Anal dönemde tuvalet eðitiminin barýþçý yollarla

tamamlanmamasý durumunda çeþitli uyumsuz

karakter özellikleri geliþtirilir.

E) Bilinçaltý, dikkatin zorlanmasýyla bilinç düzeyinde

algýlanabilen zihinsel olaylarý içerir.

4. Esra annesine sürekli olarak ayný soruyu sormakta,

annesi ise her seferinde kýzýnýn bu sorusuna onun

anlayabileceði þekilde yanýt vermektedir. Ancak bir

gün Esra yine ayný soruyu sorduðunda bu duruma

sinirlenen annesi "Sana bunu anlata anlata dilimde

tüy bitti" demiþtir. Bunun üzerine Esra annesine

þaþkýn bir þekilde bakarak "Anne senin dilinde tüy

mü vardý ki bitti?" sorusunu sormuþtur.

Piaget'in  biliþsel  geliþim  kuramýna  göre  Esra'nýn

düþünme  biçimi  ve  içinde  bulunduðu  dönem  aþaðý-

dakilerden  hangisidir?

A) Göreli düþünce geliþtiðinden soyut iþlemler dönemi

B) Nesnelerin devamlýlýðý geliþtiðinden duyusal

motor dönemi

C) Ben merkezci düþünceden dolayý iþlem öncesi dönem

D) Analiz yapamadýðýndan eylemsel dönem

E) Mecazi anlamlarý kavrayamadýðýndan somut

iþlemler dönemi
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5. Kohlberg ahlaki geliþimin evreler halinde gerçek-

leþtiðini ve bu evrelerin biliþsel geliþime baðlý

olduðunu savunmuþtur.

Kohlberg'in  ahlak  geliþimi  kuramýna  iliþkin  aþaðýda

verilen  evre  ve  bu  evrelerin  temel  özelliklerine  ait

açýklamalardan  hangisi  doðrudur?

A) Ýtaat ve ceza eðiliminde; toplumsal düzeni koru-

mak temel amaçtýr.

B) Araçsal amaç eðiliminde; “kuvvetli olan kazanýr”

düþüncesi vardýr.

C) Kiþiler arasý uyum eðiliminde; belirleyici olan

insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayan karþýlýklý alýþveriþtir.

D) Yasa ve düzen eðiliminde; kurallar toplum yararý-

na demokratik yollarla deðiþtirilebilir.

E) Toplumsal sözleþme eðiliminde; toplumda herkes

sorumluluðunu yerine getirmelidir düþüncesi geliþir.

6. Ýlköðretim 1. sýnýf öðrencisi Esra, okula ilk baþladýðý
günlerde kalemi dik ve düzgün tutamýyorken bir süre
sonra istenilen þekilde tutabilmeye baþlamýþtýr. Bu
duruma sevinen Esra, okuyup yazabilmek istemiþ ve
okula her gün büyük bir hevesle gitmeye baþlamýþtýr.
Bunun üzerine Esra kýsa bir süre sonra okuyup
yazabilmeye baþlamýþtýr.

Yukarýdaki  örnek  durumda  aþaðýdaki  kavramlardan

hangisine  yer  verilmemiþtir?

A) Deðiþim
B) Olgunlaþma
C) Büyüme
D) Hazýrbulunuþluk
E) Öðrenme

7. I. Burak, annesinin marketten alýp eve getirmesini
istediði 20 yumurtanýn tamamýný ayaðý taþa takýlýp
düþünce kýrmýþtýr.

II. Melis, annesinin evde bulunmadýðý bir sýrada, buz-
dolabýnýn üst rafýnda bulunan çikolatalara ulaþmaya
çalýþýrken dolaptaki yumurtalara elini çarpmýþ ve 
2 yumurtayý kýrmýþtýr.

Yukarýda  verilen  örnek  olaylarý  deðerlendirirken
"Burak'ý Melis'ten daha fazla yumurta kýrdýðý için
daha suçlu bulan bir çocuk",  Piaget'in  ahlaki  geliþim
kuramýndaki  hangi  dönemde  bulunmaktadýr?

A) Ahlaki gerçeklik
B) Ahlaki özerklik
C) Araçsal amaç
D) Akran kanýsý ahlaký
E) Ýtaat ve ceza

1,5 yaþýndaki bir çocuk evcilik oynamak için

muhakkak bir bebeði olsun isterken 5 yaþýndaki bir

çocuk buna gerek duymaz ve herhangi bir nesneyi

bebek yerine kullanabilir. Hatta oyun oynarken hiçbir

þey kullanmadan kucaðýnda bebeði varmýþ gibi

yapýp oyununu oynayabilir.

8. Yukarýda  söz  edilen  çocuklar  Piaget'in  biliþsel

geliþim  kuramýna  göre  sýrasýyla hangi  dönemlerde

bulunmaktadýr?

A) Duyusal motor - Somut iþlemler

B) Somut iþlemler - Ýþlem öncesi

C) Ýþlem öncesi - Soyut iþlemler

D) Ýþlem öncesi - Somut iþlemler

E) Duyusal motor - Ýþlem öncesi

9. 5  yaþýndaki  bir  çocuðun  oyun  oynarken  herhangi  bir

nesneyi  bebek  olarak  kullanmasý  Piaget'in  biliþsel

geliþim  kuramýna  göre  hangi  özellik  ile  açýklanabilir?

A) Sembolik oyun

B) Korunum

C) Özelden özele akýl yürütme

D) Nesne sürekliliði

E) Yapaycýlýk

10. Ergenlik  döneminde  görülen  durumlara  iliþkin  aþaðýda

verilenlerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Ergenler baðýmsýzlýklarýný bulmaya çalýþýr, ancak

bunu yaparken aileleri ile farklý nitelikte sorunlar

yaþarlar.

B) Kýzlarýn erkeklere göre sýrlarýný arkadaþlarýyla

daha çok paylaþtýklarý ve onlara daha baðlý olduk-

larý görülür.

C) Ergenlikte arkadaþlýk iliþkileri ve karþý cinsle

yaþadýklarý iliþkiler ön plana çýkmaktadýr.

D) Ergenlerin bu dönemde aileleriyle yaþadýklarý

çatýþmalarýn en az düzeyde olduðu gözlenir.

E) Ergenler annelerine karþý babalarýna oranla

kendilerini daha rahat ifade ederler.

8.  ve  9.  sorularý  aþaðýdaki  paragrafa  göre  

cevaplayýnýz.
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11. Bir akþam yemeði sýrasýnda anne, baba ve çocuk
arasýnda aþaðýdaki konuþmalar geçmiþtir.
Baba    :  Lütfen patatesleri verebilir misin?
Çocuk  :  Anne, babam patatesleri vermeni istiyor.
Anne    :  Al caným, tuz istiyor musun?
Baba    :  Evet lütfen.
Çocuk  :  Anne, babam tuza ihtiyacý olduðunu söylüyor.
Yukarýdaki  konuþmalar  göz  önüne  alýndýðýnda  anne
ve  babasýnýn  konuþmalarýný  onlara  tekrar  aktaran  bir
çocuðun  durumu  Piaget'e  göre  hangi  düþünce
biçimiyle  açýklanabilir?

A) Göreceli B) Hipotetik
C) Bilimsel D) Benmerkezci

E) Birleþtirici

12. Anne ve babasý tarafýndan 22 aylýkken kliniðe terk
edilen bir çocuk henüz 5 aylýk bir çocuðun kilosu ve
boyuna sahiptir. Ayný zamanda konuþamaz ve bir-
takým sesleri çýkaramaz durumdadýr. Bu durumun
sebebini araþtýran doktorlar çocuðun fiziksel ve
zihinsel gecikmesine bir neden bulamamýþlar ve ona
"anneden yoksunluk" teþhisini koymuþlardýr. Daha
sonra annesinin yerine geçen gönüllü bir kiþinin
çocukla ilgilenmesi saðlandýðýnda çocukta önemli
geliþmeler görülmüþtür. Örneðin; çocuk artýk yürüye-
bilir ve deðiþik sesler çýkartabilir hale gelmiþtir.
Çocuðun  bu  durumuna  iliþkin  Erikson'un
psikososyal  geliþim  kuramý  göz  önüne  alýndýðýnda
aþaðýdakilerden  hangisi  söylenebilir?

A) Ailesi kendisini terk ettiði için suçluluk duymaktadýr.
B) Önceki süreçte her türlü ihtiyacý karþýlanmadýðý

için güven duygusunu kazanamamýþtýr.
C) Kendisini çevresindekilere yakýn hissetmemektedir.
D) Kimliðini oluþturma konusunda zorluk çekmektedir.
E) Umutsuzluk duygusu yaþamaktadýr.

13. Yassý solucanlar üzerinde bazý denemeler yapan bir
araþtýrmacý, bu yassý solucanlardan birine, önce ýþýk
ve hemen arkasýndan zayýf bir elektrik þoku ver-
miþtir. Belirli sürelerle tekrarlanan bu denemenin
sonucunda yassý solucan ýþýðýn yandýðýný görünce
büzülmeye baþlamýþ yani ýþýktan sonra elektrik þoku-
nun geleceðini öðrenmiþtir.
Yassý  solucanýn  bu  öðrenme  durumu  aþaðýdaki
kuramlardan  hangisiyle  açýklanabilir?

A) Edimsel koþullanma B) Sosyal öðrenme
C) Gizil öðrenme D) Klasik koþullanma

E) Kavrayarak öðrenme

14. Güdü organizmayý belirli bir nesneye ya da duruma
ulaþma amacýyla eyleme sürükleyen itici güç, ruhsal
veya fiziksel etkinliði baþlatan, sürdüren ve yön-
lendiren bir süreçtir.
Buna  göre;  aþaðýda  güdü  ve  güdülenme  sürecine
iliþkin  verilenlerden  hangisinin  yanlýþ olduðu
söylenebilir?

A) Bir öðrencinin bir þeyler öðrenmekten zevk aldýðý için
çeþitli kitaplar okumasý içsel güdülenmeye örnektir.

B) Ödül alma veya cezadan kaçma gibi dýþsal etmenler-
den kaynaklanan güdüler dýþsaldýr.

C) Bir öðrencinin orta düzeyde güdülenmesi onun
baþarýsýný azaltýrken yüksek düzeyde güdülen-
mesi baþarýsýný artýrýr.

D) Bir çocuðun anne ve babasýnýn gözünde iyi bir
evlat olmak için eve zamanýnda gelmesi dýþsal
güdülenmeye örnektir.

E) Bireyin içsel ödüllendirme sistemi ile baðlantýlý
güdüler içseldir.

15.  Odasýnda  yapmýþ  olduðu  yeni  düzenlemelerle  birlikte
eþyalarýnýn  yerlerini  deðiþtiren  bir  bireyin,  bu  eþyalarýný
sürekli  olarak  önceki  yerlerinde  aramaya  devam
etmesi  aþaðýda  verilenlerden  hangisiyle  açýklanabilir?

A) Geriye ket vurma        
B) Olumlu transfer
C) Genelleme
D) Ýleriye ket vurma
E) Ayýrt etme

16.  Bir süre önce arkadaþlarýnýn zorlamasýyla buz pate-
nine giden Melike, paten üzerinde dengede durmakta
zorlanmýþ ve düþerek kolunu kýrmýþtýr. Daha sonra
tedavisini yaptýrarak iyileþmiþtir.
Melike'nin  bu  olaydan  sonra  buz  pateni  yapma
davranýþýna  iliþkin  edimsel  koþullanma  ilkelerine
göre  aþaðýdakilerden  hangisini  yapma  olasýlýðý  en
yüksektir?

A) Buz patenine gitme davranýþý olumsuz durum
ortadan kalktýðý için devam eder.

B) Buz pateni yapýlan pisti her gördüðünde kolunda
acý hisseder.

C) Bu davranýþýn sonucu olumlu olmadýðý için buz
patenine gitmek istemez.

D) Buz pateniyle olumlu uyarýcýlar bir araya getirilerek
korku ortadan kaldýrýlýrsa buz pateni yapmayý sever.

E) Bu davranýþ deðiþken oranlý pekiþtirilirse buz
patenine gitme davranýþý kalýcý olur.
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17. I. Bilgi öðrenenden baðýmsýzdýr.
II. Davranýþlarýn oluþumunda zihinsel süreçler

önemlidir.
III. Davranýþlarýn deðiþtirilebilmesi için çevrenin

düzenlenmesi gerekir
IV.Anlama ve belirsizlikten kurtulma öðrenme

sürecinin pekiþtireçleridir.
V. Ýnsan öðrenmesi ile diðer canlýlarýn öðrenmesi 

benzerdir.
Yukarýda  verilen  ifadelerden  hangileri  biliþsel  öðren-
me  yaklaþýmýnýn  ilkelerindendir?

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

18.  Matematik öðretmeninin ilgisini çekmek ve takdirini

kazanmak isteyen bir öðrenci her ders çýkýþýnda

öðretmeninin yanýna giderek ona konuyla ilgili sorular

sormaktadýr. Bir süre sonra bu öðrenci, matematik

öðretmeninin dýþýnda diðer öðretmenlerine de soru

sorma davranýþý göstermeye baþlamýþtýr. 
Bu  durum  aþaðýdaki  kavramlardan  hangisiyle

açýklanabilir?

A) Ayýrt edici uyarýcý B) Uyarýcý genellemesi
C) Ýtici uyarýcý D) Nötr uyarýcý 

E) Koþulsuz uyarýcý

19.  Resim  bölümünde  okuyan  Serpil'in  gittiði  grafik

tasarýmý  kursunda  öðrendikleri  sayesinde  üç  boyutlu

resim  çalýþmalarýný  kolaylýkla  yapabilmesi  aþaðý-

dakilerden hangisinin  bir  sonucudur?

A) Genelleme B) Geriye ket vurma
C) Olumlu aktarma D) Ýleriye ket vurma

E) Olumsuz aktarma

20.  Bir psikolog, hastasýna ihtiyacý olduðunda kendisini
aramasý için telefon numarasýný vermiþtir. Ancak
hastasý geç vakitlerde de onu aramaya baþlamýþtýr.
Bunun üzerine psikolog, hastasýna kendisini belli
saatler içinde arayabileceðini diðer zamanlarda
ararsa telefonu açmayacaðýný söylemiþtir. Buna raðmen,
hastasý geç vakitlerde psikoloðu aramaya devam
etmiþtir. Psikolog da bu aramalarý bazen 3 aramadan
sonra bazen 5 aramadan sonra cevaplamýþtýr. Hasta da
onu geç saatlerde aramayý sürdürmüþtür.
Buna  göre,  hastanýn  belirtilen  zamanlarýn  dýþýnda
psikoloðu  arama  davranýþýný  sürdürmesine  aþaðýdaki
pekiþtirme  tarifelerinden  hangisi  neden  olmuþtur?

A) Sabit aralýklý                     B) Deðiþken aralýklý 
C) Sabit oranlý                     D) Deðiþken oranlý

E) Sürekli

21.  Genel uyarýlmýþlýk hali, bireyin çevreden gelen

uyarýcýlarý fark etme derecesidir.

Öðrenmeyi  etkileyen  faktörlerden  biri  olan  'genel

uyarýlmýþlýk hali' ile  ilgili  aþaðýda  verilen  yargýlardan

hangisi  yanlýþtýr?

A) Genel uyarýlmýþlýk düzeyi çok yüksek olduðunda

öðrenme zorlaþýr.

B) Öðrenilecek konu zor olduðunda, genel uyarýlmýþlýk

düzeyinin yüksek olmasý öðrenmeyi olumsuz etkiler.

C) Isý ve aydýnlýk gibi öðrenme ortamýnýn fiziki þart-

larý, genel uyarýlmýþlýk düzeyini etkiler.

D) Genel uyarýlmýþlýk düzeyi ile öðrenme arasýnda

süreklilik gösteren pozitif bir iliþki vardýr.

E) Genel uyarýlmýþlýk düzeyi çok düþük olduðunda

öðrenme ya hiç  gerçekleþmez ya da çok az gerçek-

leþir.

22.  Annesi, portakal suyunu sevmediði için içmeyen

Gülþah'a televizyonda yayýnlanan en sevdiði çizgi

filmi izleyebilmesi için, portakal suyu içmesi gerek-

tiðini söylemiþtir.

Gülþah'ýn  portakal  suyu  içmesini  saðlamak  için

annesinin  kullandýðý  yöntem  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Olumsuz pekiþtirme B) Premack ilkesi

C) Kademeli yaklaþma        D) Olumlu pekiþtirme

E) Sistematik duyarsýzlaþtýrma

23.  Ceza  ile  ilgili  olarak  aþaðýda  verilen  yargýlardan
hangisi  yanlýþtýr?

A) Bir davranýþýn yapýlma sýklýðýný arttýrmak amaç-
landýðýnda davranýþýn sonucunda ortama hoþ
olmayan bir uyarýcý verilerek I. tip ceza uygulanýr.

B) Ceza, istenmeyen davranýþý uzun vadede ortadan
kaldýrmaz; geçici bir süre baský altýnda tutar.

C) Ýstenmeyen bir davranýþý sonucunda bireyin
hoþuna giden bir uyarýcýnýn ortamdan çýkarýlmasýna
ve böylece bu davranýþýn yapýlma sýklýðýnýn azaltýl-
masýna ikinci tür ceza denir.

D) Ceza, bireye hangi davranýþýn yapýlmamasý
gerektiðini söyler; hangi davranýþýn yapýlmasý
gerektiði hakkýnda bilgi vermez.

E) Eðer ceza verilmesini gerektiren bir durum ortaya
çýkmýþsa birinci tip ceza deðil; ikinci tip ceza kul-
lanýlmalýdýr.
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24. Ceren, sessiz, sakin ve genellikle derslerde pek

konuþmayan ancak baþarýlý bir öðrencidir. Ceren,

birkaç kez söz alarak derse katýlmak istemiþ ancak

sýra arkadaþý Neþe her seferinde 'inek!' diyerek

onunla dalga geçmiþtir. Bunun üzerine Ceren, Neþe

onunla dalga geçmesin diye derslerde parmak

kaldýrmamaya baþlamýþtýr. Bunu fark eden öðret-

men, Ceren söz aldýðýnda bu þekilde davranmamasý

konusunda Neþe'yi ders çýkýþýnda uyarmýþ; Ceren

her parmak kaldýrdýðýnda ise ona söz vermiþtir.

Buna  göre;

I. Neþe'nin kendisiyle dalga geçmesini istemediði 

için Ceren'in derslerde parmak kaldýrmamaya

baþlamasý,

II. Öðretmen kendisini azarlamasýn diye, Ceren

derslerde parmak kaldýrdýðýnda Neþe'nin ona

artýk "inek!" dememesi,

III. Her parmak kaldýrýþýnda öðretmenin Ceren'e söz 

vermesi,

sýrasýyla aþaðýdaki  kavramlardan  hangisiyle

açýklanýr?

25.  Öðretmeninin verdiði ödevleri yapmayan bunun yerine

zamanýný bilgisayarda oyun oynayarak geçiren

ilköðretim 5. sýnýf öðrencisi Mehmet'e annesi, her

akþam düzenli olarak ödevlerini yaparsa, oyun

oynayabileceðini söylemiþtir. Ancak, Mehmet ödev-

lerini yapmamaya devam etmiþtir.

Mehmet'in  annesinin  göz  ardý  ettiði  durum  aþaðý-

dakilerden hangisidir?

A) Pekiþtirecin miktarýný yeterli düzeyde tutmamasý
B) Azaltmak istediði davranýþýn kendisini pekiþtireç

olarak kullanmasý
C) Sürekli pekiþtirmeden uzun süre yararlanmasý
D) Mehmet'te davranýþ deðiþikliði meydana getirmek

için olumlu pekiþtireç kullanmamasý
E) Davranýþ kazanýldýktan sonra aralýklý pekiþtirme

tarifesinden yararlanmamasý

26. Melih Bey ve arkadaþý her hafta sonu birlikte tenis

oynamaya gitmektedirler. Ancak bir hafta sonu Melih

Bey'in arkadaþý uzun süreli bir iþ seyahatine çýkar ve

Melih Bey tenis oynamaya yalnýz gitmeye baþlar.

Yine bir hafta sonu yalnýz tenis oynarken düþer ve

kolunu kýrar. Bu deneyimden sonra Melih Bey tenis

kortunu görünce tedirgin olur. Fakat bu olayýn

arkadaþýyla hiçbir ilgisi olmamasýna raðmen, Melih

bey arkadaþýný görünce de tedirgin olur.

Melih  Bey'in  arkadaþýný  görünce  tedirgin  olmasý,

hangi  koþullanma  kavramý  ile  açýklanýr?

A) Üst düzey koþullanma

B) Etkinin yayýlmasý

C) Ön koþullanma

D) Garcia etkisi

E) Genelleme

27.  Öðrencisine maket ev yapmayý öðretmek isteyen

Recai öðretmen öðrencisi önce makasý tuttuðunda,

makasla parçalarý kestiðinde, parçalarý birbirine

yapýþtýrdýðýnda ve en son maketi tamamladýðýnda

öðrencisini farklý þekillerde ödüllendirmiþ ve bu þekilde

öðrencisine maket ev yapmayý öðretmiþtir.

Recai  öðretmenin  öðrencisine  maket  ev  yapmayý

öðretmek  için  kullanmýþ  olduðu  yöntem  aþaðýdakiler-

den  hangisidir?

A) Sistematik duyarsýzlaþtýrma

B) Kademeli yaklaþma

C) Deneme-yanýlma

D) Karþýt koþullanma

E) Eþik yöntemi

28. Pelinsu ile annesi alýþveriþ merkezinde gezerken

annesinin ayaðý konservelerin olduðu rafa çarpýnca

konservelerden birkaçý Pelinsu'nun üzerine düþmüþ

ve caný yanmýþtýr. Bundan sonra Pelinsu ne zaman

konserve tenekesini görse aðlamaya baþlamýþtýr.

Pelinsu'nun  konserve  tenekesini  görünce  aðlama

davranýþýný  göstermesi  hangi  öðrenme  yoluyla

gerçekleþmiþtir  ve  bu  süreçte  konserve  tenekesi  hangi

koþullanma  öðesinin  iþlevini  yerine  getirmektedir?

A) Edimsel koþullanma - Nötr uyarýcý

B) Klasik koþullanma - Doðal uyarýcý

C) Edimsel koþullanma - Koþullu uyarýcý

D) Klasik koþullanma - Koþullu uyarýcý

E) Klasik koþullanma - Nötr uyarýcý

I II III

A) Olumsuz
pekiþtirme

Olumsuz
pekiþtirme

Olumlu
pekiþtirme

B) 
I.tip ceza Olumsuz

pekiþtirme
Olumlu

pekiþtirme

C) Olumsuz
pekiþtirme

I.tip ceza Olumlu
pekiþtirme

D)
Olumlu

pekiþtirme
Olumsuz

pekiþtirme
Olumlu

pekiþtirme

E)
Olumsuz

pekiþtirme
Olumlu

pekiþtirme
Olumsuz

pekiþtirme
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29. Davranýþçý  öðrenme  kuramlarý  göz  önüne  alýndýðýn-
da  aþaðýdakilerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Araçsal koþullanmaya göre öðrenme, deneme yanýl-
malarla gerçekleþen bir problem çözme sürecidir.

B) Edimsel koþullanma sürecinde organizmanýn
yapacaðý davranýþýn sýklýðý o davranýþýn sonuçlarý
tarafýndan kontrol edilir.

C) Organizma klasik koþullanma yoluyla amaçlarýna
yönelik davranýþlarý öðrenir.

D) Guthrie'ye göre öðrenme uyaran-tepki bitiþikliðidir.
E) Hull'e göre öðrenme sürecinin temel kavramý

alýþkanlýktýr.

30. Esra'nýn misafirliðe gittiði bir evde yediði yaþ pasta
yüzünden karný aðrýmýþtýr. Bundan sonra Esra misafir-
liðe gittiði evlerde karnýnýn aðrýmamasý için ikram
edilen yaþ pastalarý yememeye özen göstermiþtir.
Esra'nýn  karýn  aðrýsý  çekmemek  için  ikram  edilen  yaþ
pastalarý  yememeye  özen  göstermesi  aþaðýdakiler-
den  hangisiyle  açýklanýr?

A) Kaçýnma koþullanmasý          B) Karþýt koþullama
C) Olumlu pekiþtirme               D) Olumsuz transfer

E) Karþýt tepki oluþturma

31. Bir baba oðluna insanlara küfretmemesini, kötü söz
söylememesini öðütlemiþ ve bu sözlerinin hemen
ardýndan araba kullanýrken kendine ceza yazan
trafik polisine oðlunun yanýnda küfretmiþtir.
Babanýn  bu  durumda  göz  ardý  ettiði  öðrenme  kuramý
aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Gizil öðrenme B) Sosyal öðrenme
C) Klasik koþullanma           D) Edimsel koþullanma

E) Kavrama yoluyla öðrenme

32. Ali, öðretmeninin verdiði ders notlarýnýn fotokopilerini
çektirmek amacýyla kütüphaneye gittiðinde
fotokopicinin hasta olduðu için gelmediðini ve bu
yüzden fotokopileri kendisinin çekmek zorunda
olduðunu öðrenir. Daha önce hiç fotokopi çekmeyen
Ali, fotokopi çekebilmek için makinenin tuþlarýna
rastgele basar ama makineyi çalýþtýramaz. Sonra
durup düþünür ve hangi tuþun makinayý çalýþtýra-
caðýný farkeder ve fotokopilerini çeker.
Yukarýda  verilen  durum  aþaðýdaki  öðrenme  yollarýn-
dan  hangisine  örnek  olabilir?

A) Klasik koþullanma B) Edimsel koþullanma 
C) Gizil öðrenme                 D) Deneme-yanýlma 

E) Ýçgörüsel öðrenme

33. John Garcia yaptýðý araþtýrmalarda bazý zil sesi ve

ýþýk çeþitleriyle mide bulantýsý arasýnda bað kurmayý

baþaramamýþ; fakat bazý koku türleriyle mide bulan-

týsý arasýnda koþullu baðlarý kurabilmiþtir.

Garcia,  bu  araþtýrmasýyla  klasik(tepkisel)  koþullan-

manýn  aþaðýdaki  ilkelerinden  hangisinin  oluþmasýna

katkýda  bulunmuþtur?

A) Koþullu ve koþulsuz uyaran organizmaya yakýn
zamanda verilmelidir.

B) Organizma uyarýcý benzerliði olan durumlarda
ayný tepkiyi ortaya koyar.

C) Koþullu uyarýcý, koþulsuz uyarýcý olmadan bir süre
tek baþýna verildiðinde davranýþta sönme görülür.

D) Koþullu uyaran kendisinden sonra koþulsuz
uyarýcýnýn geleceðini hatýrlatýr.

E) Koþullanmak istenen her türlü uyaran ile koþulsuz
uyarýcý arasýnda bað kurulamaz.

34. Akþamlarý eþi yemek hazýrlarken onun yanýnda otu-

ran Ahmet Bey, bir akþam eve geldiðinde yemeðin

hazýr olmadýðýný görünce eþine kýzýp mutfaða girmiþ

ve daha önce hiç deneyimi olmamasýna raðmen

kendisine yemek piþirebilmiþtir.

Ahmet  Bey'in  daha  önce  hiç  tecrübesi  olmamasýna

raðmen  kendi  yemeðini  piþirebilmesi  aþaðýdakiler-

den  hangisiyle  açýklanýr?

A) Gizil öðrenme

B) Ýçgörüsel öðrenme

C) Deneme-yanýlma 

D) Edimsel koþullanma 

E) Klasik koþullanma 

35. Berrin geçirdiði olumsuz yaþantýlardan dolayý kedilerden

korkmaktadýr. Bir gün annesinin bir kedi yavrusunu eline

alýp sevdiðini görünce kedilerden korkmamaya baþlamýþtýr.

Berrin'in  kedilerden  korkmamaya baþlamasý  aþaðý-

dakilerden  hangisiyle  açýklanýr?

A) Genelleme
B) Garcia etkisi
C) Karþý karþýya getirme
D) Zýt tepki
E) Sistematik duyarsýzlaþma
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36. Berna öðretmen sýnýfta sürekli yanýndaki arkadaþýyla

konuþan öðrencisi ile (I) önce hiç ilgilenmemiþ,

öðrenci bu davranýþýný devam ettirince (II) onu bir

baþka arkadaþýnýn yanýna oturtmuþ ve (III) öðrenciyi

ders çýkýþýnda bu davranýþýndan dolayý azarlamýþtýr.

Berna  öðretmenin  gerçekleþtirmiþ  olduðu  uygula-

malar  sýrasýyla aþaðýdakilerin  hangisinde  doðru

olarak  verilmiþtir?

37. - Yaþadýðýmýz olaylar nerede depolanýr?

- Konu alanlarýnýn, kavramlarýn, kurallarýn depolandýðý

yer neresidir?

- Belli bir iþin yapýlmasý için gerekli iþlem basmaklarý

nerede yer alýr?

- Bilgilerin þemalar halinde saklandýðý yer neresidir?

Bilgiyi  iþleme  kuramý  göz  önüne  alýndýðýnda  aþaðýda

verilen  bellek  alanlarýndan hangisi  yukarýdaki  soru-

lardan  birinin  cevabý olamaz?

A) Ýþleyen bellek B) Uzun süreli bellek

C) Anlamsal bellek D) Anýsal bellek

E) Ýþlemsel bellek

38. Bir öðretmen matematik sorularýný çözmek iste-

meyen buna karþýn Türkçe sorularýný çözmekten çok

hoþlanan öðrencisine ödev olarak Türkçe sorularý

vermiþ ve bu sorularýn arasýna bir tane matematik

sorusu koymuþtur. Öðretmen matematik sorularýnýn

sayýsýný az bir miktardan baþlayýp her geçen gün aþamalý

bir þekilde arttýrmýþtýr. Bir süre sonra öðrencinin

matematik sorularýný da çözmeye baþladýðý görülmüþtür.

Öðretmenin  öðrencisine  matematik  sorularýný

çözdürmek  için  kullandýðý  yöntem  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Sönmeyi bekleme B) Kademeli yaklaþma

C) Eþik(alýþtýrma) yöntemi     D) Býktýrma yöntemi

E) Sistematik duyarsýzlaþtýrma

39. Birey diðerlerinin davranýþlarýný gözlemleyerek

öðrenebilir. Bu tür öðrenme sosyal öðrenmedir.

Aþaðýdakilerden  hangisi  sosyal  öðrenmeye  örnek

gösterilebilir?

A) Düzenli çalýþtýðý için ustasý tarafýndan onaylanan

çýraðýn bu davranýþlarýný devam ettirmesi

B) Arkadaþlarýyla birlikte katýldýðý seminerde iyi vakit

geçiren bir bireyin bu tür etkinliklere daha sýk katýlmasý

C) Aradýðý eþyanýn yerini bulamayan birinin annesini

görünce o eþyanýn yerini hatýrlamasý

D) Yalan söylediði için zor durumda kalan ablasýný

gören çocuðun babasýna yalan söylememesi

E) Kereviz yemeyi sevmeyen bir çocuðun annesinin

ona bu yemeði yedirebilmek için çocuðun sevdiði

bir arkadaþýný eve davet etmesi

40. Okulda yeni göreve baþlayan Ayla öðretmen, okul-
daki son sýnýf öðrencilerinin çok baþarýsýz ve haylaz
olduðu konusunda öðretmen arkadaþlarý tarafýndan
uyarýlmýþtýr. Bu uyarýlar sonrasýnda sýnýf içerisinde
hakimiyet kurma konusunda problem yaþayacaðýný
düþünen Ayla öðretmen son sýnýflarýn derslerine
girmeye baþladýðýnda sýnýf içinde bu konularda prob-
lemler yaþamaya baþlamýþtýr.
Ayla  öðretmenin  yaþadýðý  bu  durum  aþaðýdakilerden
hangisiyle  açýklanýr?

A) Batýl davranýþ
B) Öðrenilmiþ çaresizlik
C) Olumsuz transfer
D) Kendini doðrulayan kehanet
E) Tepki genellemesi

41. Aþaðýda  verilen  temel  kavramlarla  ilgili    açýklamalar-

dan  hangisi  doðru  deðildir?

A) Yetiþek, belirlenmiþ öðrenmelerin gerçekleþti-

rilebilmesi için okulda ve okul dýþýnda planlanmýþ

etkinlikler yoluyla saðlanan, dirik bir bütündür.

B) Her okulun ve öðretmenin resmi programýn dýþýn-

da kendine özgü olarak geliþtirdiði öðretim

programlarý da olabilir.

C) Müfredat, bir ders içinde yer alan konularýn ve bu

konulara ait hedeflerin nasýl kazandýrýlacaðýna

iliþkin usulleri belirleyen  kýlavuzdur.

D) Öðretme, öðrenmenin gerçekleþmesi ve bireye

istenen davranýþlarýn kazandýrýlmasý için öðrenme

sürecini yönlendirme ve kýlavuzlama sürecidir. 

E) Örgün eðitim, kademeli ve sürekli olarak, belirli

yaþ gruplarýna sunulan kontrollü eðitim türüdür.

I II III

A) Görmezden
gelme

Ara
verme

I.tip ceza

B) 
Býktýrma Görmezden

gelme
II.tip ceza

C) Görmezden
gelme

Ortam 
deðiþtirme

I.tip ceza

D)
Ara

verme
Ortam 

deðiþtirme
Olumlu

pekiþtirme

E)
Görmezden

gelme
Býktýrma Olumsuz

pekiþtirme
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42. Eðitim  programýnýn  bir  öðesi  olan  ve  geleneksel
anlayýþta  yer  alan  "içerik"in  yerini  çaðdaþ  anlayýþta,
"tema"nýn    almasýnýn  temel nedeni  aþaðýdakilerden
hangisinde  doðru  olarak  verilmiþtir?

A) Nesnel nitelikte hazýrlanmýþ, geçerliliði ve
güvenirliði kanýtlanmýþ bilgi birimlerinin düzenlen-
mesinin çaðdaþ anlayýþta önem kazanmasý

B) Öðrencilere kazandýrýlacak davranýþlarýn ne düzeyde
kazanýlýp kazanýlmadýðýna iliþkin dönüt elde etme
sürecinin geleneksel anlayýþa dayalý olmasý

C) Öðrencilerde gözlenmesi kararlaþtýrýlan istendik özel-
liklerin davranýþlara dönüþtürülmesinin önem kazanmasý

D) Öðretmenlerin öðretim programlarýnýn uygulan-
masýndaki ve deðerlendirilmesindeki görevlerinin
önem kazanmasý

E) Ýlerlemeci eðitim anlayýþýna baðlý olarak öznel nite-
likteki bilgi örüntülerinin, öðrenenin merak, araþtýrma,
keþfetme gibi etkinlikleri sonucunda oluþturulmasý

43. Aþaðýdakilerden  hangisi  uygulama  düzeyi  hedef

alanýna  uygun  bir  örnektir?

A) Sürati verilen aracýn zamana göre yer deðiþtirmesi-
ni gösteren hýz-zaman grafiðini çizebilme

B) Volkan patlamasý yaþanan bölgede yaþanacak-
larýn neler olabileceðini söyleyebilme

C) Ýletiþim becerilerini öðrencilerinin geliþim özellik-
lerine uygun olarak kullanabilme

D) Davranýþçý ve yapýlandýrmacý öðrenme yaklaþým-
larý arasýndaki iliþkileri belirleyebilme

E) Basit makinalarýn çalýþma prensibini gösteren
yeni bir deney tasarlayabilme

44. Ýlköðretim  Fen  ve  Teknoloji  dersinde  "enerji kay-
naklarý" temasýný  4.sýnýftan  baþlayan  ve  8.sýnýfa
kadar  olan  süreçte  her  yýl  geniþleyen  ve  derinleþen
bir  içerikte  verilmesi  aþaðýda  verilen  içerik  düzen-
leme  ilkelerinden  hangisi  ile  ilgilidir?

A) Aþamalýlýk B) Süreklilik       C) Tümdengelim
D) Düzeye uygunluk     E) Kaynaþýklýk

45. MEB, 2005-2006 eðitim-öðretim yýlýndan itibaren
yeni ilköðretim programýný yürürlüðe koymuþtur.
Aþaðýdakilerden  hangisi  MEB’in  yeni  bir  öðretim
programýný uygulamaya  koymasýna  neden  gös-
terilebilecek temel etmenlerden  biri  deðildir?

A) Ekonomiye ve demokrasiye duyarlý bir eðitim ihtiyacý
B) Bireysel ve ulusal deðerlerin küresel deðerler

içinde geliþtirilmesi ihtiyacý
C) Yatay eksende dersler arasý ve dikey eksende her

bir dersin kendi içinde kavramsal bütünlük
saðlanmasý zorunluluðu

D) Öðretmenlerin önceki öðretim programlarýný
uygulamada karþýlaþtýklarý zorluklar 

E) Sekiz yýllýk temel eðitim için program bütün-
lüðünün saðlanmasý ihtiyacý

46. Aþaðýdakilerden  hangisi  yaþantý  merkezli  program

tasarýmýnýn  temel özelliðidir?

A) Öðrenciler, okula geldikten sonra soru ve sorunlarý
üzerinden yapýlan esnek bir program söz konusudur. 

B) Öðrencilerin özgür bir ortamda doðalarýna uygun
bir eðitim almalarýna dayalýdýr.

C) Program, tüm bireyler için geçerli toplumsal durum
ve sorunlarý deðil, öðrencinin ilgi ve gereksinimini kapsar.

D) Programýn temeli öðrencilerin, yetenek, ilgi ve
geliþim özelliklerine göre düzenlemelere dayanýr.

E) Okul ve eðitim aracýlýðýyla toplumsal deðiþimin
saðlanacaðý görüþü savunulur.

47. Öðrencilerin öðrenme konularýna aktif katýlýmlarýný
ve düþünme yollarýný geliþtirici etkinlikler düzenleyerek
baþarýlý olmalarýný saðlayan bir öðretmen bazý
durumlarda yeterli düzeyde öðrenmenin oluþ-
madýðýný  gözlemlediðinde öðrencilerine yüzünü
buruþturmakta, zaman zaman da onlarla konuþma-
maktadýr.
Bu  öðretmenle  ilgili  olarak  özellikle aþaðýdakilerden
hangisi  ifade  edilebilir?

A) Çaðdaþ eðitim yaklaþýmlarýna inanan ve buna sýký
sýkýya baðlý kalan

B) Öðrenmeler konusunda titiz fakat öðrenciler
arasýnda ayrým yapan

C) Öðrencilerin çok yönlü geliþimine açýk, fakat
kendi ilkelerine baðlý olan

D) Disiplini ön planda tutmakla beraber zaman
zaman esnek davranan

E) Öðrencilerin öðrenmelerini ve etkin katýlýmlarýný
saðlayan fakat kimi zaman cezaya baþvuran

48. Aþaðýda  verilen  eðitim  felsefesi/kullanýlan
düþünce  biçimi  eþleþtirmelerinden  hangisi
doðrudur?

A) Esasicilik/Eleþtirel düþünme
B) Daimicilik/Sorgulama
C) Ýlerlemecilik/Ezber ve soyut düþünme
D) Daimicilik/Problem çözme
E) Yeniden kurmacýlýk/Kýyas yapma

49.        • Sosyal ve psikolojik etkileþimle oluþan informal
öðrenmeleri kapsar.

• Okul ve sýnýf ikliminin oluþumuna baðlý olarak geliþir.
• Öðrencilerin çok yönlü geliþimini saðlar.
• Uygulama sürecinde çevrenin ihtiyaçlarýna göre 

þekillenir.
Yukarýda  özellikleri  verilen    program  çeþidi  aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Ýhmal edilen B) Öðretim 
C) Ders D) Örtük

E) Ekstra
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50. Türkçe dersi öðretmeni Öznur,  "Anlatým Bozukluklarý"
konusuyla ilgili günlük hayattan ilginç bir olayý anlat-
mýþ, jest ve mimiklerini kullanarak  öðrenci katýlýmýný
saðlamýþtýr. Konuyla ilgili öðrencilerin önceden
bildiklerini harekete geçirmiþ  ve farklý örnek durum-
larý sunarak  da konunun tartýþýlmasýný saðlamýþtýr.
Dersin sonuç bölümünde de konuyla ilgili sorular
sormuþ ancak yeterli düzeyde yanýt alamamýþtýr. 
Buna  göre  Öznur  öðretmenin  sorduðu  sorulara
yeterli  düzeyde  yanýt  alamamasýnýn temel sebebi
aþaðýdakilerden  hangisi  olabilir?

A) Güdülemenin yetersiz olmasý
B) Ön koþul bilgilerinin saðlanmamýþ olmasý
C) Sorularýn farklý düzeyde olmamasý
D) Ýpucu vermede yetersiz kalmasý
E) Sorularýn öðretim düzeyinin üzerinde olmasý

51.  En iyi öðrendiðimiz þeyler kendi kendimize yaparak
öðrendiðimiz þeylerdir. Bu öðrenme sürecinde duyu
organlarýmýzý ne kadar fazla kullanýrsak o kadar iyi
öðreniriz  ve geç unuturuz.

Buna  göre  aþaðýdaki  verilen  yaþantýlardan  hangisi

ile  en  etkili öðrenme  gerçekleþir?

A) Simülasyon yoluyla öðrenme
B) Model yoluyla öðrenme
C) Gezi yoluyla öðrenme
D) Gösteri yoluyla öðrenme
E) Gerçek ortamda öðrenme

52. Program  deðerlendirme  çalýþmalarýnýn  temel amacý
hangisidir?

A) Öðretmenin performans düzeyini belirlemek
B) Öðrencinin geliþimini desteklemek
C) Öðretmeni hizmet içinde geliþtirmek
D) Programýn öðeleri arasýndaki dengeyi saðlamak
E) Öðrenci kazanýmlarýnýn düzeyini saptamak

53. Öðrenme  -  öðretme  sürecinde  öðretim  programýnda
yer  alan  disiplinler  arasý  anlayýþý  göz  önünde  bulun-
durarak öðrencilerin  çok  yönlü  geliþimini  destekleyici
öðretim  etkinliklerine  yer  veren  bir  öðretmenin  önce-
likle dikkate  aldýðý  öðretim  ilkesi  aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Bütünlük
B) Öðrenci düzeyine uygunluk
C) Tümdengelimsel
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Ekonomiklik

54. Ümit öðretmen, 4. sýnýf Fen ve Teknoloji dersinde
öðrencilerine "Yaþadýðýmýz çevrede toprak, su,
hava, ýþýk ve gürültü gibi birçok çevre kirliliði etmeni
bulunmaktadýr. Bu kirliliklerin önlenebilmesi için
neler yapardýnýz?" sorusunu sormuþ ve onlardan
belirli bir sürede akýllarýna gelen fikirleri söylemeleri-
ni istemiþtir. Ümit öðretmen daha sonra, öðrencilerin
ürettikleri düþüncelerin eleþtirilmeden yorumlanýp
deðerlendirmesini saðladýktan sonra sýnýfça bir karar
alýnmasýna yardýmcý olmuþtur.
Ümit  öðretmenin  bu  etkinlikte  yer  verdiði  öðretim
tekniði  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Balýk kýlçýðý B) Konuþma halkasý
C) Simülasyon D) Altý þapkalý düþünme 

E) Beyin fýrtýnasý

55.  Aþaðýdaki tabloda iki farklý öðrenme-öðretme yak-
laþýmýnýn temel özellikleri verilmiþtir.

Bu  öðrenme  yaklaþýmlarý  aþaðýdakilerden
hangisinde  doðru  olarak  verilmiþtir?

  I    II  
A) Yapýlandýrmacýlýk Geleneksel
B) Geleneksel Ýþbirlikli
C) Ýþbirlikli Bireysel öðretim
D) Geleneksel Yapýlandýrmacýlýk
E) Ýþbirlikli Geleneksel

56. Psiko-motor becerilerin ve bazý görgü kurallarýnýn
öðretiminde kullanýlan en etkili öðretim yöntemidir.
Süreç içerisinde öðretmenler bir beceriyi ya da bir
kuralý öðrencilerine düzenli ve dikkatli bir þekilde
açýklar; öðrenciler ise yeterli sayýdaki tekrarlarla
uygulama yaparak beceri ya da kuralý davranýþ
haline getirir ve farklý durumlarda kullanýrlar.
Bu  öðretim  yöntemi  aþaðýdakilerden  hangisi  olabilir?

A) Örnek olay B) Tartýþma
C) Gösterip yaptýrma D) Demonstrasyon

E) Problem çözme

  I    II  
•   Bilgi, öðreten tarafýndan

öðrencilere aktarýlýr.

• Öðrenciler duyduklarýný
ve okuduklarýný öðrenirler.

• Öðrenmeler, öðrencilerin
öðretilenleri tekrar ettik-
leri zaman kalýcý olur.

•  Öðretmeye önem verilir.

•   Bilgi, öðrenciler tara-
fýndan oluþturulur ve 
içselleþtirilir.

•  Öðrenciler gözlem ve
deneyimleri sonucunda
elde ettikleri ham veri-
leri yorumlayarak öðre-
nirler.

•  Öðrenmeler, öðrenci-
lerin kavramsal anla-
mayý gerçekleþtirdik-
lerinde etkili olur.

•  Öðrenmeye önem
verilir.
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57. Beþ kiþilik öðrenci gruplarýndan oluþan sýnýflarda

eðitim veren bir taký tasarýmý kursunda eðitmen; kur-

siyerlerden bir hafta içinde pýrlanta, zümrüt, safir

taþlarý ile tasarlanacak spiral þeklindeki düzeneði

kullanarak bir taký tasarlamalarýný istemiþtir. Bir hafta

sonra tasarlanan takýlarý inceleyen eðitmen, dört kur-

siyerin verdiði düzeneðe baðlý kalarak taþlarý deðiþik

þekillerde yerleþtirdiklerini görmüþ, ancak bir kursiyerin

spiral düzeneðe baðlý kalmadan, farklý bir tasarým

ortaya koyduðunu fark etmiþtir. Kursiyerine verdiði düzeneðe

baðlý kalmamasýnýn sebebini sorduðunda ise "Ben

farklý bir tasarým ortaya koymak istedim." yanýtýný

almýþ, buna karþýlýk eðitmen "Ben de farklý ve orijinal

tasarýmlar ortaya koyan kiþileri severim." demiþtir.

Buna  göre  eðitmenin  verdiði  malzemeyi  farklý

bir þekilde  kullanan  kursiyerine  verdiði  yanýt,  kur-

siyerin daha  çok hangi  düþünme  becerisinin  geliþi-

mini  desteklemeye  yönelik  olduðu  söylenebilir?

A) Eleþtirel B) Pratik C) Yakýnsak

D) Yaratýcý E) Iraksak

58. Öðrencilerin  yaratýcý  düþünme  ve  hayal  gücünü

geliþtirmek  üzere  verilen  kýsa  cümleler,  fotoðraf,

karikatür  ya  da  gazete  haberi  üzerinden  grup

halinde  çalýþarak  yazýlý  çalýþma  yapmalarýna  yönelik

öðretim  tekniði  hangisidir?

A) Akvaryum B) Öykü Oluþturma
C) Ýstasyon D) Eðitsel Oyun

E) Beyin Fýrtýnasý

59. 1. sýnýf öðretmeni Özlem, Resim dersinde renkler

konusunu iþlerken önce öðrencilerine en çok sevdik-

leri rengi seçerek bu rengin onlarda ne gibi duygular

ifade ettiðini yazmalarýný istemiþtir. Daha sonra sýnýfa

renklerle ilgili bir þarký dinletmiþ ve sýnýftan seçtiði bir

grup öðrenciye bu þarkýyý arkadaþlarýna canlandýr-

malarýný istemiþtir.

Özlem  öðretmenin  bu  etkinlikte  göz  ardý  ettiði  çoklu

zekâ  alaný  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Sosyal / Kiþiler arasý
B) Mantýksal / Matematiksel
C) Sözel / Dilsel
D) Bedensel / Kinestetik
E) Ýçsel / Öze dönük

60. Derslerinde  soru-ccevap  etkinliklerine  yer  veren  bir

öðretmenin  aþaðýdakilerden  hangisini  yapmasý

beklenmez?

A) Doðru cevap veren öðrenciyi anýnda ödüllendirmelidir.

B) Öðrencilere soruyu sorduktan sonra yeterli

düþünme süresi vermelidir.

C) Yanlýþ cevap veren öðrencilere cevabýn hatalý

olduðunu hissettirmelidir.

D) Soruyu bir öðrenciye deðil; tüm sýnýfa sormalýdýr.

E) Öðrencilerin geliþimlerini hýzlandýrmak için düzey-

lerinin üzerinde sorular sormalýdýr.

61. Bir Rehberlik öðretmeni, öðrencilerin okulda isten-
meyen davranýþlarda bulunmamalarýný saðlamak ve
kurallara uyum becerilerini geliþtirmek amacýyla uzak-
laþtýrma cezasý alan bir öðrencinin okul disiplin kuru-
lu tutanaklarýndan  karar metinlerini sýnýfa getirmiþtir.
Metni okuyup öðrencilerin konuyu tartýþmalarýný
saðlamýþ ve dersin kazanýmlarýný öðrencilerine
kazandýrmaya çalýþmýþtýr.
Rehber  öðretmeninin  yukarýda  verilen  süreçte  uygu-
ladýðý  öðretim  yöntem  ya  da  tekniði  aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Örnek olay
B) Mikro öðretim
C) Proje temelli öðretim
D) Gösterip yaptýrma
E) Simülasyon

62. Öðrenciler  için  anlaþýlmasý  zor  ve  karmaþýk  olarak

nitelendirilebilecek  bir  öðrenme  konusunun  öðreti-

minde,  öðretmenlerin  kullanacaðý  en  etkili öðretim

yöntem  ve  tekniði  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Fikir taramasý B) Ýstasyon

C) Problem çözme D) Örnek olay

E) Anlatým

63. Okul öncesi öðretmeni Betül, öðrencilerinden günlük

yaþamda en çok tükettikleri bir meyve seçmelerini

istemiþ ve belirlemiþ olduklarý meyveyi canlandýrarak

arkadaþlarýna tanýtmalarýný saðlamýþtýr.

Buna  göre  Betül  öðretmen  öðrenme-ööðretme

sürecinde  hangi  öðretim  tekniðini  kullanmýþtýr?

A) Drama B) Akvaryum
C) Gösteri D) Mikro öðretim

E) Örnek olay

10 Deneme Sýnavý-1

EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ



64. Uzaktan eðitim, bireyi belirli bir mekan ve zaman
baðýmlýlýðýndan kurtararak baðýmsýz öðrenme alýþkan-
lýðý kazandýran ve bu yolla büyük yatýrýmlar yapmadan
eðitimi yaygýnlaþtýrmayý saðlayan bir yaklaþýmdýr.
Aþaðýdakilerden  hangisi  uzaktan  eðitim  yaklaþýmýnýn
sýnýrlýlýklarýndan  biri  deðildir?

A) Öðretim sürecinde akran etkileþimi istendik
düzeyde gerçekleþmemektedir.

B) Deviniþsel ve duyuþsal alanlarda hedeflenen
davranýþlarý geliþtirememektedir.

C) Çok deðiþik program türlerinin bulunmasý
nedeniyle öðrenenler karýþýklýk yaþamaktadýr.

D) Ulaþým olanaklarýna ve iletiþim teknolojilerine
baðýmlý olmasý güçlükler yaratmaktadýr.

E) Dýþ denetimli, baðýmsýz çalýþma alýþkanlýðý
olmayan bireyler için yetersiz kalmaktadýr.

65. Sosyal Bilgiler öðretmeni Murat, öðrencilerinin su
kaynaklarýnýn azalarak yok olmasý tehlikesine karþý
duyarlý olmalarýný saðlamak amacýyla gerçek-
leþtirdiði uygulamada öncelikle öðrencilerini 4-5 kiþi-
lik gruplara ayýrmýþ, ardýndan mahallelerindeki su
israfýný tespit etmeleri için veri toplamalarýný istemiþ,
öðrenciler tespit ettikleri su israfýný en aza indirmek
için gruplar halinde çalýþarak kampanyalar düzenlemiþ,
bu kampanyalarý gerçekleþtirirken yeni su sayaçlarý
geliþtirmiþ, su faturalarýný var olandan farklý bir sisteme
dönüþtürmüþ, afiþler hazýrlamýþ, besteler yapmýþtýr.
Gruplar tüm çalýþmalarýný okulun çok amaçlý salonunda
arkadaþlarýyla paylaþmýþlar ve birlikte deðerlendirmiþlerdir.
Sosyal  Bilgiler  öðretmeni  Murat'ýn  yukarýda  açýk-
lanan  öðretme-ööðrenme  sürecinde  yer  verdiði  öðre-
tim  yolu  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Beyin fýrtýnasý B) Örnek olay
C) Gösteri D) Proje tabanlý öðretim

E) Programlý öðretim

66. 5. sýnýf Sosyal Bilgiler dersinde bir öðretmen,
"Ülkemizde ve Dünya'da Açlýk Sorunu" konusunda
öðrencilerinin düþünmelerini istemiþtir. Ancak öðrenci-
lerin daha çok olaya karamsar baktýklarýný gözlemleyen
öðretmen, onlarýn bu ve buna benzer olaylar kar-
þýsýnda çok yönlü düþünmelerinin daha etkili olacaðý
sonucuna varmýþtýr.
Öðretmenin  öðrencilerinde  bu  amacýný  gerçek-
leþtirmede  kullanabileceði  en  etkili öðretim  yöntem
ya  da  tekniði  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Altý þapkalý düþünme B) Balýk kýlçýðý

C) Demonstrasyon D) Sokrat semineri

E) Çalýþma grubu

67. Türkçe dersinde öðrencilerinin "Zarflar" konusunda

yeterli ön koþul bilgi düzeyine sahip olmadýklarýný

tespit eden bir öðretmen, konuyu anlamlý bir yapý

bütünlüðüne getirmiþ ve öðrencilere etkili bir þekilde

anlatmýþtýr.

Öðretmenin  kullandýðý  öðretim  stratejisi  aþaðýdakiler-

den  hangisidir?

A) Sunuþ yolu

B) Araþtýrma-inceleme yolu

C) Tam öðrenme

D) Yaþantýsal öðrenme

E) Buluþ yolu

68. Aþaðýdakilerden  hangisi  öðrencilerine  topluma

katýlým  deneyimleri  yaþatarak  onlarýn  gerçek  dünyayý

öðrenmelerini  ve  kalýcý  öðrenmeler  gerçek-

leþtirmelerini  amaçlayan  bir  öðretmenin  öðretim

sürecinde  yer  vereceði  etkinliklerden  biri  deðildir?

A) Öðrencilerin konuyla ilgili olarak uzman görüþü

almalarýný saðlama

B) Öðrencilere anketler uygulatarak bilgi toplatma

C) Dersin hedefine uygun geziler düzenleme

D) Çevreyi sistematik olarak gözlemletme 

E) Akademik oyunlarla öðrenilenleri pekiþtirmesini

saðlama

69. Aþaðýdakilerden  hangisi  tam  öðrenme  modeli  için

yanlýþtýr?

A) Uygun koþullar oluþturulduðu ve yeterli süre

verildiðinde hemen her öðrencinin öðrenebile-

ceðini savunur. 

B) Sürecin baþýnda öðrenmelerin gerçekleþme kri-

teri olarak bir baþarý standardý belirlenir.

C) Ünite sonlarýnda öðrencilerin beklenen baþarý

standardýna ulaþýp ulaþmadýklarýný tespit etmek

için deðer biçmeye yönelik deðerlendirme yapýlýr.

D) Öðrenme konularý küçük ünitelere ayrýlýr ve bir

ünite öðrenilmeden diðerine geçilmez.

E) Öðrencilere nitelikli ve kaliteli ipucu, pekiþtireç,

etkin katýlým ve dönüt-düzeltme hizmetleri verilir.
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70. Aþaðýdaki  öðretmen  sorularýndan  hangisinin,  öðren-
cilerde  eleþtirel  düþünme  becerisini  geliþtirmede
katkýsý  en  azdýr?

A) Fen ve Teknoloji dersinde öðrendiðimiz "Hücre"
konusu diðer konularý öðrenmemizde yeterli
midir?

B) Derste iþlemiþ olduðumuz iki þiir arasýndaki ben-
zerlikleri bulabildiniz mi?

C) Okuduðunuz metindeki olaylar arasýnda var olan
tutarsýzlýklarý tespit ettiniz mi?

D) Kar yaðýþý nedeniyle ulaþýmda yaþanan aksaklýk-
larý engellemek amacýyla daha farklý neler yapa-
bilirsiniz?

E) Bu konuda açýklamýþ olduðunuz düþüncelerin
doðruluðunu kanýtlayabilir misiniz?

71. Öðretmenlerin  süreç  içerisinde  kullandýklarý  öðretim

yöntem  ve  tekniklerine  iliþkin  aþaðýdakilerden

hangisi  doðrudur?

A) Öðrencilerin süreçte en az sorumluluk aldýklarý ve

sürece en az katýldýklarý öðretim yöntemi örnek

olaydýr.

B) Öðrencilerin var olan sorunlara bilimsel ve baðým-

sýz düþünerek çözüm yollarý ürettikleri öðretim

yöntemi problem çözmedir.

C) Öðrenmelerin belirli bir bütünlük içerisinde öðren-

cilere aktarýldýðý öðretim yöntemi tartýþmadýr.

D) Anlatým yönteminde öðrencilere biliþsel ve

duyuþsal becerilerden çok devinimsel beceriler

kazandýrýlmaya çalýþýlýr.

E) Gösterip-yaptýrma yönteminde dikkate alýnan

temel ilke "göster-anlat" ilkesidir.

72. Bu öðretim modelinde göz önünde bulundurulan iki
temel durum bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi,
olasýlýktýr; diðeri ise birlikteliktir. Bireyin bir olay
karþýsýnda kesinlik aramamasý gerektiðini, ihtimaller
üzerinde düþünmenin önemli olduðunu ve olaylarý
birbirinden ayrý gerçekleþtiðini düþünmemesi gerek-
tiðini savunmaktadýr. 
Temel  ilkeleri  verilen  öðretme-ööðrenme  modeli
aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Basamaklý öðretim
B) Yaþantýsal öðrenme
C) Kuantum öðrenme 
D) Tam öðrenme
E) Temel öðretim

73. Derslerinde  buluþ  yoluyla  öðretim  stratejisine  yer

veren  bir  öðretmenin  aþaðýdakilerden  hangisini  yap-

masý  beklenmez?

A) Öðrencilerin genellemelere ulaþabilmeleri için

nitelikli ve uygun sorular sormalýdýr.

B) Öðrenci merkezli etkinlikler düzenlemelidir.

C) Süreç içerinde hata yapan öðrenciye doðruyu

bulmasý için uygun ipuçlarý vermelidir.

D) Öðrencilerin beklenen kazanýmlara ulaþabilmesi

için rehberlik etmelidir.

E) Öðrencilerin merak ve keþfetme gibi dýþsal güdü-

lerini harekete geçirmelidir.

74. Ýlköðretim 4. sýnýf öðretmeni ile öðrenciler arasýnda

aþaðýdaki iletiþim süreci geçmektedir:

Öðretmen: Tahtaya "gürültü" yazar. Gürültünün

nedenleri nelerdir? Biraz bekler, evet Burcu…

Burcu: Otomobiller, motosikletler.

Öðretmen: Teþekkürler Burcu! Bunlarý "gürültü"

kelimesinden oklar çýkartarak yazar mýsýn?

Burcu: Peki öðretmenim

Öðretmen: Evet Aydýn baþka neler olabilir?

Aydýn: Korna sesleri, inþaat makineleri…

Öðretmen: Aferin Aydýn! Sende Burcu gibi söyledik-

lerini "gürültü" kelimesinden oklar çýkartarak yazar

mýsýn? Peki, çocuklar otomobiller, motosikletler,

korna sesleri ve inþaat makinelerinin ses kirliliði

oluþturmasýnýn nedenleri neler olabilir?

Derin: Eksozlarda susturucularýn bulunmamasý ola-

bilir öðretmenim.

Öðretmen: Güzel Derin! Bunu "otomobiller"

kelimesinden ok çýkartarak yazabilir misin? Derin

tahtada açýklamasýný yazarken, peki çocuklar baþka

neler olabilir?...

Yukarýdaki  açýklanan  süreçte  öðretmenin  kullandýðý

öðrenme-ööðretme  yolu  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Akvaryum

B) Balýk kýlçýðý

C) Kavram haritasý

D) Fikir taramasý

E) Ýstasyon
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75. Aþaðýdakilerden  hangisi  iþbirlikli  öðrenme  yak-

laþýmýnda  öðrencilerin  sahip  olmasý  gereken  temel

özelliklerinden  biri  deðildir?

A) Öðrenciler grup arkadaþlarýnýn neyi nasýl yaptýðý-

na ilgi göstermeli ve onlarý desteklemelidir.

B) Grubun baþarý ya da baþarýsýzlýðýný gruptaki

baþarýya ya da baþarýsýzlýða neden olan öðrenciler

tarafýndan üstlenilmelidir.

C) Grubun ortak amaçlarý adýna bireysel çaba göste-

rilmeli, her öðrencinin katkýsý ve çabasý istenmelidir.

D) Grubun baþarýya ulaþabilmesi için her üye, üstüne

düþen görevleri yerine getirmesi gerektiðini bilmelidir.

E) Grubun tüm üyeleri liderlik özelliklerini paylaþa-

bilmelidir.

76. Fen ve Teknoloji dersi öðretmeni, "Teknolojik araç-

gereçlerin kullanýmýnýn insan saðlýðý açýsýndan olum-

lu ve olumsuz yönleri" konusunu iþlerken dersin üç

oturumda gerçekleþeceðini açýklamýþtýr.

I.  Oturum: Sýnýfta beþ kiþilik gruplar oluþturulacak ve

her grup konuyu kendi arasýnda farklý boyutlarýyla

tartýþacak.

II.  Oturum: Tartýþma tamamlandýktan sonra grup

sözcüleri baþkandan söz alarak konuyla ilgili görüþ-

lerini sýrayla açýklayacak.

III.  Oturum: Daha sonra "Ne kadar zararlý olursa

olsun teknolojik araçlar kullanýlmalýdýr." ifadesine tüm

sýnýf katýlým düzeyine göre düþüncelerini açýklayacaktýr.

Fen  ve  Teknoloji  dersi  öðretmenin  oturumlarda

uyguladýðý  tartýþma  teknikleri  aþaðýdakilerden

hangisi  olduðu  söylenebilir?

I.  Oturum II.  Oturum III.  Oturum

A)  Panel               Forum          Münazara

B)  Görüþ              Açýk oturum    Panel

geliþtirme

C)  Zýt panel          Kollegyum     Philips 44

D) Panel              Açýk oturum    Görüþ

geliþtirme    

E) Seminer         Forum            Görüþ 

geliþtirme

77.  Bir Kimya öðretmeni "Asitlerin Metallerle

Reaksiyonu" konusunda tehlikeli ve riskli olduðunu

düþündüðü bir deneyi bilgisayar ortamýnda yapýl-

masýný saðlayacak bir yazýlým hazýrlamýþ ve tüm

öðrencilerin bu yazýlým üzerinde çalýþarak reak-

siyonu gerçekleþtirmeleri ile konunun öðrenilmesini

saðlamýþtýr.

Kimya  öðretmeninin  süreçte  kullandýðý  öðretim  yön-

temi  ya  da  tekniði  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Benzetim

B) Gösteri

C) Gösterip yaptýrma

D) Mikro öðretim

E) Dramatizasyon

78. Aþaðýdakilerden  hangisi  araþtýrma-iinceleme  yoluyla

öðretim  stratejisi  için  doðrudur?  

A) Öðrencilerin bilimsel ve baðýmsýz düþünme etkin-

likleriyle öznel bilgilerini oluþturma sürecidir.

B) Bilme ve kavrama basamaðýndaki hedeflerin

kazandýrýlmasýnda en etkili stratejidir. 

C) Tüm öðrencilerin ayný düzeyde öðrenmeleri saðlanýr.

D) Öðrencilerin bir konunun temel kavram, ilke ve

genellemelerine ulaþmalarý saðlanýr.

E) Öðretmen öðretim sürecinde aktaran görevin-

dedir.

79.  I. Yeni öðrenilecek konuya hazýrlýk yapýlmasý

II. Öðrenilen konularýn güçlendirilmesi ve pekiþti-

rilmesi

III. Yönlendirme gerektiren konularda ailelerin de

sürece katýlýmýnýn saðlanmasý

IV.Öðrencilerin boþ zamanlarýný deðerlendirmesi

Yukarýda  verilen  ifadelerden  hangisi  ya  da  hangi-

lerinin  ödevlerin  kullaným  amaçlarý  arasýnda  yer

almasý  beklenmez?  

A)  Yalnýz I

B)  Yalnýz IV

C)  I - II 

D)  III - IV 

E)  I - III - IV 
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80.  Programlý  öðretim  uygulamalarýna  yer  verilen  bir

öðretim  sürecinde  aþaðýdakilerden  hangisinin  yapýl-

masý  uygun  deðildir?  

A) Bilgilerin aþamalý olarak aktarýlmasý

B) Grup etkileþimini saðlayacak etkinliklerin düzenlenmesi

C) Öðrenme konularýný bilgi birimleri þeklinde ele

alýnýp öðretimin yapýlmasý

D) Dönüt-düzeltme etkinliklerine yer verilmesi

E) Öðrencilerin öðrenmeleri gerçekleþtirebilmesi için

etkin katýlýmlarýnýn saðlanmasý

81. I. Süreç içerisinde öðretim hizmetlerini yerine

getirmede üst düzeyde olmalýdýr.  

II. Etkili öðretme-öðrenme süreçlerinin düzenlenmesi

ve uygulanmasý konusunda donanýmlý olmalýdýr. 

III. Ayný zamanda bireysel ve sosyal iliþkilerin nitelik-

lerine sahip olmalýdýr.

Öðretmenin  yukarýda  verilen  özellileri,  üst  düzey

becerilerden  hangisine  sahip  olduðunu  gösterir?

A) Analitik ve yansýtmacý  

B) Kendine yetme

C) Mesleki standartlar

D) Üst düzey okur-yazarlýk

E) Etik standartlar

82.  Bir öðretmen öðrencisi Ali'nin derslerde sýnýf düzenini

bozmayacak zaman zaman istenmeyen davranýþlarda

bulunduðunu; diðer öðrencisi Serhat'ýn ise derslerle

hiç ilgilenmediðini ve sürekli baþka aktivitelerle

ilgilendiðini tespit etmiþtir.

Öðretmenin  iki  öðrencisindeki  bu  sorunu  ortadan

kaldýrmada  kullanabileceði  en  etkili sýnýf  yönetimi

stratejileri  aþaðýdakilerden  hangisidir?  

A) Her ikisini de okul disiplin kuruluna sevk etmelidir.

B) Ali'nin ailesi ile görüþmeli, Serhat'a ise dersle ilgili

görev ve sorumluluk vermelidir.

C) Ali'nin olumsuz davranýþlarýný görmezden gelmeli,

Serhat'ý derslerde sýk sýk uyarmalýdýr.

D) Ali'yi dersten kalacaðý þeklinde uyarmalý, Serhat'ý

ise teneffüse çýkarmamalýdýr.

E) Ali'yi görmezden gelmeli, Serhat'a ise dersle ilgili

görev ve sorumluluk vermelidir.

83. Anlaþýlmasý  zor,  farklý  anlamlar  çýkarýlabilecek  üst

düzey  akademik  bir  metnin  öðrenci  grubu  tarafýndan

tartýþýlmasý  ve  metnin  içindeki  fikir  ve  görüþlerin  ince-

lenmesini  saðlamak  amacýyla  kullanýlabilecek

en  uygun teknik  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Sokrat semineri

B) Çalýþma grubu

C) Görüþ geliþtirme

D) Akvaryum

E) Kartopu

84. Öðretim  sürecinde  etkin  katýlýmýn  ve  kalýcý  öðren-

melerin  gerçekleþtirilmesinde  öðretmenlerin  aþaðý-

dakilerden  hangisini  yapmasý  uygun  deðildir?

A) Her öðrenciye uygun etkinlik tasarlamak

B) Zenginleþtirilmiþ yöntem-tekniklere yer vermek

C) Öðrenme konularýný detaylarýna inmeden kýsa ve

öz þekilde sunmak

D) Öðrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate almak

E) Öðrencilerin ön koþul bilgi düzeylerini dikkate almak

85. Bir odanýn sýcaklýðýný termometre ile ölçmek

……………. ölçmeye, bir çalýþanýn maaþýnýn belirlen-

mesi ise ………….  ölçmeye örnektir.

Yukarýdaki  açýklamada  boþ  býrakýlan  yerlere  sýrasýyla

hangi  ölçme  kavramlarýnýn  getirilmesi  uygun  olur?

A) Dolaylý - Doðrudan

B) Doðrudan - Dolaylý

C) Dolaylý - Türetilmiþ

D) Türetilmiþ - Doðrudan

E) Türetilmiþ - Dolaylý

86. Bir alýþveriþ merkezinde çalýþan reyon görevlisi ürünlerin

kalitelerine ve fiyatlarýna dikkat etmeden müþterilerin

aradýðý ürünleri kolayca bulabilmeleri amacýyla rey-

onlarý markalarýn baþ harflerine göre düzenlemektedir.

Görevlinin  reyonlarý  düzenlerken  kullandýðý  ölçek

türü  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Sýralama B) Sýnýflama

C) Eþit Aralýklý D) Eþit oranlý

E) Dolaylý
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87. Aþaðýda  verilenlerden  hangisi  sadece güvenirliði

etkileyen  hata  türlerine  örnek  olarak  gösterilebilir?

A) Yazýsý güzel olan öðrencilere fazladan 10 puan

verilmesi

B) Öðrencilerin hiçbirinin sýnavda yer alan son

soruyu süre yetmediði için cevaplayamamasý

C) Öðretmenin 50 puanlýk sýnav kâðýdýna 10, 60

puanlýk sýnav kâðýdýna 20, 70 puanlýk sýnav

kâðýdýna 30 puan fazladan vermesi

D) Öðretmenin bazý öðrencilerin sýnav kâðýtlarýndaki

puanlarý toplamada hata yapmasý

E) Sýnavda bütün öðrencilerin yetersiz puan almasý

nedeniyle öðretmenin öðrencilerin tümüne 5

puan fazla vermesi

88. Bir firma eleman alýmý yapmak için açtýðý sýnavda ilk

aþamada (I) 70 puan ve üzeri alanlarý kadrolarýna

dahil edeceðini bildirmiþtir. Ancak sýnav sonucunda

kazanan kiþi sayýsý çalýþtýrýlmak istenen kiþilerden

fazla olunca (II)adaylarýn puanlarý sýralanmýþ ve ilk

10 kiþinin iþe alýnmasýna karar verilmiþtir.

Bu  firma  sýrasýyla  aþaðýdaki  deðerlendirme  tür-

lerinden  hangisini  kullanmýþtýr?

  I    II  

A) Baðýl Türetilmiþ

B) Baðýl Mutlak

C) Mutlak Baðýl

D) Mutlak Türetilmiþ

E) Baðýl Baðýl

89. Bir Türkçe öðretmeni yapacak olduðu Türkçe

sýnavýnda öðrencilere 40 soruluk bir test uygulaya-

caðýný söylemiþtir. Daha sonra da sýnavýn puanlan-

masýyla ilgili olarak dört yanlýþ sorunun bir doðru

cevabý götüreceðini ifade etmiþ ve sýnav süresi olarak

da 40 dakika belirlemiþtir. Sýnavda 70 puan ve üstü

alanlarýn derste baþarýlý olacaðýný vurgulayan öðret-

men sýnavý uygulamýþtýr. Sýnav sonucunda öðrenci-

lerin aldýðý sonuçlarý bir puanla belirtmiþtir. Bu sýnav

sonucunda öðrencilerin hepsi 70 puan üzeri almýþlardýr.

Yukarýdaki  açýklamada  aþaðýda  verilen  ölçme

ve  deðerlendirme  kavramlarýndan  hangisi

kullanýlmamýþtýr?

A) Ölçme B) Ölçüt

C) Ölçüm D) Ölçme Kuralý

E) Deðerlendirme

90. 5. sýnýf Fen ve Teknoloji öðretmeni ilk üç üniteden

sonra bir sýnav yapmaya karar vermiþtir. Öðrencilere

sýnav tarihini verdikten sonra sýnavda bu ilk üç

üniteden sorumlu olduklarýný söylemiþtir. Ancak

sýnav hazýrlarken sorularýn aðýrlýðýný ilk iki üniteye

vermiþ üçüncü üniteden çok az soru hazýrlamýþtýr.

Öðretmen  bu  düzenlemesiyle  aþaðýdakilerden

hangisini  tehlikeye  atmýþtýr?

A) Yapý geçerliði B) Kullanýþlýlýk

C) Görünüþ geçerliði D) Kapsam geçerliði

E) Yordama geçerliði

91. Teknik lisede öðrenim gören bir öðrenci eski

teknolojiyle yapýlmýþ bir aracýn motorunu daha

teknolojik bir düzenek ile yenilemiþtir. 

Bu  çalýþmayý  deðerlendirmek  isteyen  bir  öðretmenin

kullanabileceði  en  uygun deðerlendirme  türü  aþaðý-

dakilerden  hangisidir?

A) Öz deðerlendirme

B) Performans deðerlendirme

C) Rubrik

D) Portfolyo deðerlendirme

E) Akran deðerlendirme

92. Derslerinde  boþluk  doldurma  sýnavlarýný  kullanan  bir

öðretmen  biliþsel  alan  basamaklarýndan  hangisini

ölçmeyi  amaçlamýþtýr?

A) Deðerlendirme B) Sentez

C) Uygulama D) Kavrama

E) Bilgi

93. "Güvenirliði yüksek olan bir tutum ölçeði ile

öðrencinin zekâsý ölçülemez" ifadesi  aþaðýdaki  öner-

melerin  hangisini  açýklamak  için  kullanýlýr?

A) Geçerlik ve güvenirlik bir testin ön koþuludur.

B) Geçerlik ve güvenirlik bir derece sorunudur.

Varlýk ya da yokluk sorunu deðildir.

C) Ölçme aracýnýn güvenirliði geçerliðini sýnýrlandýrýr.

D) Güvenilir bir ölçme aracý geçerli olmayabilir.

E) Bir ölçme aracý geçerliyse ayný zamanda güve-

nilirdir.
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94. Öðrencilerin öðretim süreci boyunca koymuþ olduðu

çalýþmalarýn ve ürünlerin sistematik olarak bir dosya-

da toplanýp deðerlendirilmesine portfolyo deðer-

lendirme adý verilir.

Aþaðýdakilerden  hangisi  portfolyo  deðerlendirmenin

özelliklerinden  deðildir?

A) Belirli bir zaman sürecinde öðrencinin geliþimini

ve öðrenmelerini temsil eder.

B) Öðrenene öðrenme sürecinin kayýtlarýný yansýtma

þansý sunar.

C) Kýsa sürede gözlenilebilecek hedef-davranýþlar

net olarak gözlenir.

D) Öðrenciye seçme þansý sunar.

E) Ýþbirliðini ve etkileþimi arttýrýr.

95. Bir kolejde matematik öðretmeni matematik
olimpiyatlarýna katýlacak öðrencileri oluþturmak
amacýyla bir seçme sýnavý geliþtirmiþ ve bu sýnavda
baþarýlý olanlarý olimpiyatlara katýlacak takýma
seçmiþtir. Daha sonra, olimpiyatlara katýlan öðrenci-
lerin matematik olimpiyatlarýndaki baþarýsý ile
olimpiyat takýmýna seçme sýnavýnda aldýklarý puanlar
arasýndaki uyumu incelemiþtir.
Öðretmenin  bu  uygulamasý,  uygulanan  seçme
sýnavýnýn  hangi  özelliði  hakkýnda  bilgi  verir?

A) Yordama geçerliði
B) Yapý geçerliði
C) Kapsam geçerliði
D) Ýç tutarlýðý
E) Puanlama güvenirliði

Aþaðýdaki tabloda öðrencilerin 5 farklý dersten almýþ
olduklarý Aritmetik ortalama, medyan, mod ve stan-
dart sapma deðerleri verilmiþtir.

96. Hangi  derste  öðrenciler  arasýndaki  farklýlaþma

düzeyi  en  yüksektir?    

A) Türkçe B) Fizik 

C) Coðrafya D) Kimya 

E) Biyoloji 

97. Hangi  derste  daðýlým  sola  çarpýktýr?  

A) Türkçe B) Fizik 

C) Coðrafya D) Kimya 

E) Biyoloji

98.  Öðrencilerin  en  baþarýlý olduðu  ders  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Türkçe B) Fizik 

C) Coðrafya D) Kimya 

E) Biyoloji

Fen ve Teknoloji dersinin notlarýna iliþkin grup aralýk-

larý ve frekans deðerleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir

99. Bu  daðýlýmda  ortanca  deðeri    hangi  puan  aralýðýn-

dadýr?

A) 8-12 B) 13-17 C) 18-22

D) 23-27 E) 28-32

100. Bu  daðýlýmýn  aritmetik  ortalamasý  kaçtýr?

A) 13 B) 15 C) 19 D) 23 E) 28

X F

8 -12 4

13 -17 5

18 - 22 9

23 - 27 7

28 - 32 6

33 - 37 6

99.  ve  100.  sorularý  aþaðýdaki  tabloya  göre
cevaplayýnýz.

Aritmetik
Ortalama

Medyan Mod S.Sapma

Türkçe 85 75 80 5

Fizik 75 72 78 7

Coðrafya 85 78 75 8

Kimya 68 65 62 12

Biyoloji 70 70 70 9

96.  -  97.  ve  98.  sorularý  aþaðýdaki  tabloya  göre
cevaplayýnýz.
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101. Deðiþkenler arasýndaki iliþkiyi sayýsal olarak

gösteren tekniðe korelasyon adý verilmektedir. 

Buna  göre  aþaðýdaki  deðiþkenlerden  hangisinde

farklý  yönde  bir  iliþki  vardýr?

A) Günlük televizyon seyretme süresi ile matematik

dersindeki baþarý puanlarý

B) Sporcunun yaptýðý antrenman sayýsý ile maçlarda

gösterdiði performans 

C) Okunan kitap sayýsý ile belirli bir sürede okuduðu

bir metni anlama düzeyi

D) Ürünün kalitesi ile ürünün fiyatý

E) Ders çalýþma süresi ile dersteki baþarý düzeyi

102. Hýzlý okuma tekniðinin ilköðretim 8. sýnýf öðrencilerin

okuma hýzlarýna etkisini inceleyen bir öðretmen, bir

sýnýfta geleneksel öðretim tekniðini kullanýrken diðer

bir sýnýfta ise hýzlý okuma tekniðini kullanmaktadýr.

Bu  araþtýrmadaki  baðýmsýz  deðiþken  aþaðýdakiler-

den  hangisidir?

A) Öðrencilerin okuma hýzlarý       

B) Ders notlarý 

C) Öðrenci nitelikleri 

D) Öðretim tekniði                            

E) Sýnýf mevcutlarý

103. Ayþe öðretmen, rehberlik hizmetleri kapsamýnda

okulda organize edilen meslek tanýtým günlerinin

gereksiz olduðunu, bunun yerine yalnýzca meslek

seçme konusunda kararsýzlýk yaþayan öðrencilere

bu hizmetin verilmesi gerektiðini savunmaktadýr. 

Ayþe  öðretmen  bu  düþüncesiyle  aþaðýdaki  rehberlik

ilkelerinden  hangisini  ihlal  etmiþ  olur?

A) Rehberlik hizmetleri, yaþam boyu süren bir hizmettir.

B) Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma

karþý sorumludur.

C) Rehberlik hizmetleri, tüm öðrencilere yöneliktir.

D) Rehberlik hizmetleri, demokratik ve insancýl bir

anlayýþla yürütülür.

E) Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastýr.

104. Sýnýfýndaki öðrencilerinden müziðe yetenekli olanlarý
tespit etmek isteyen bir sýnýf öðretmeni, müzik
yeteneðini belirleyen çeþitli özellikleri sýralayarak bir
liste hazýrlamýþ, bu listeyi öðrencilerine uygulamýþtýr. 
Öðretmenin  uyguladýðý  teknik  aþaðýdakilerden
hangisinde  doðru  olarak  verilmiþtir?

A) Özellik kayýt çizelgesi B) Otobiyografi
C) Vaka kaydý D) Anket

E) Yetenek envanteri 

105. Örgün eðitim, çeþitli öðretim kademelerinden oluþ-

maktadýr. Her kademedeki öðrencilerin geliþimsel

görevleri ve ihtiyaçlarý farklýdýr. Bu nedenle her

kademedeki kiþisel, eðitsel ve mesleki rehberlik çalýþ-

malarý ve bunlarýn hedefleri de deðiþmektedir.

Aþaðýdakilerden  hangisi  ilköðretim  I.  kademe

geliþimsel  ihtiyaçlarý  doðrultusunda  oluþturulan

mesleki  rehberlik  çalýþmalarýnýn  hedef  davranýþlarýn-

dan  deðildir?

A) Öðrencilerin çevrelerindeki kiþilerin mesleklerini

fark etmelerini saðlamak

B) Okuldaki derslerin mesleklerle olan iliþkisini kurmak

C) Bütün mesleklerin gerekli ve önemli olduðunu

fark etmek 

D) Mesleki doyum kavramý ile kiþilik özellikleri

arasýndaki baðlantýyý anlamak 

E) Öðrencilerin meslekler hakkýnda önyargýlar

geliþtirmelerini önlemek

106. Okullarda sýnýf rehber öðretmeni tarafýndan
yürütülen rehberlik derslerinde ders kitabý ve benzeri
araçlarýn kullanýlmadýðý göz önüne alýnarak etkinlik
kýlavuz kitabý hazýrlanmýþtýr. Bu kitapta organize
edilen rehberlik etkinlikleri, öðretim programlarýyla
baðlantýlý ve etkileþim halindedir. Ayný zamanda
bireyin tüm geliþim dönemlerini kapsayacak þekilde
sistematik bir planlama ile geliþtirilmiþtir. 
Yukarýda  verilen  uygulama,  hangi  rehberlik
modeli kapsamýnda  yürütülmüþtür?

A) Mesleki yardým süreci olarak ele alýnan rehberlik
modeli

B) Kapsamlý psikolojik danýþma ve rehberlik modeli
C) Parsonian Model 
D) Karar verme süreci olarak rehberlik
E) Eðitim süreci ile kaynaþtýrýlmýþ rehberlik modeli
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107. Belediyeler tarafýndan organize edilen "abi-abla-

kardeþ el ele" projesi kapsamýnda yükseköðretime

devam eden öðrencilerin, ortaöðretim öðrencilerine

üniversite sýnavýna hazýrlýk konusunda yardým

etmeleri ve destek olmalarý amaçlanmaktadýr. 

Buna  göre  yukarýda  söz  edilen  çalýþma  aþaðýda

verilen  rehberlik  kavramlarýndan  hangisiyle

iliþkilidir?

A) Akran arabuluculuðu

B) Oryantasyon 

C) Akran danýþmanlýðý

D) Akran dayanýþmasý

E) Çözüm odaklý danýþmanlýk

108. Pýnar, erkek doðmasý beklenirken kýz olarak doðan

bir çocuktur. Babasý Pýnar'ý bir erkek çocuk gibi

yetiþtirmeye, giydirmeye, konuþmaya ve davran-

maya zorlamaktadýr. Pýnar ise, kýz arkadaþlarý ile

evcilik oynamayý, babasýnýn zorlamasýyla futbol

oynamaya tercih etmektedir. Bu çatýþma içinde

yetiþerek ergenlik dönemine giren Pýnar, erkek

arkadaþlarý tarafýndan "erkek gibi kýz" olarak nite-

lendirilmiþ ve hiç erkek arkadaþý olmamýþtýr. Bu

durum ise onu çok üzmektedir.  

Pýnar  ile  yürütülecek  olan  rehberlik  çalýþmasý  aþaðý-

dakilerden  hangisidir?

A) Kiþisel rehberlik 
B) Eðitsel rehberlik
C) Ayarlayýcý rehberlik 
D) Kriz yönelimli rehberlik 
E) Yöneltici rehberlik 

109. Aþaðýdakilerden  hangisi  sosyometri  uygulamalarýyla

ilgili  olarak  yanlýþtýr?

A) Sosyometri uygulanacak grup üyeleri birbirini
uzun süredir tanýyan bireyler olmamalýdýr.

B) Sosyometri uygulamasýndan önce grup üyelerine
bir ölçüt verilmelidir. 

C) Sosyometri uygulamasý gönüllülüðe dayalý olarak
uygulanmalýdýr.

D) Sosyometri sonuçlarý, o sosyometri uygulamasýnda
esas alýnan ölçüt ve sýnýrlý bir zaman için geçerlidir.

E) Sosyometri bireyi tek baþýna incelemek yerine,
grup içinde bireyin diðerleriyle iliþkilerini incele-
mektedir.

Derslerinde baþarýsýzlýk gösteren Sinan, verimli ders

çalýþma yöntemleri konusunda bilgi almak amacýyla

okul rehber öðretmenine (psikolojik danýþman)

gelmiþtir. Okul rehber öðretmeni; Sinan'ýn ders çalýþ-

ma alýþkanlýklarý, zamaný ve kaynaklarýný kullanma

biçimi konularýnda onunla konuþarak gerekli bilgileri

almýþ, onunla birlikte ders çalýþma planý hazýrlamýþtýr.

Yapýlan çalýþmadan iki hafta sonra rehberlik servisine

gelen Sinan, planý uygulayamadýðýný zaten uygula-

masýnýn da aile içi problemler nedeniyle mümkün

olmadýðýný belirtmiþtir. Bu açýklamadan sonra

yürütülen çalýþmada, Sinan'ýn ailesinin boþanmýþ bir

aile olduðu, yakýn zamanlarda dedesinin ölümünün de

Sinan'ý çok etkilediði anlaþýlmýþtýr. Bunun üzerine öðren-

ciyle yürütülen yüz yüze bir çalýþmayla onun bu

konulardaki duygularýný anlamasýna ve çözümler bul-

masýna yardýmcý olunmuþtur.

110. Okul  rehber  öðretmeninin  (psikolojik  danýþman)

Sinan  ile  çalýþma  planý  hazýrlamak  amacýyla  ondan

gerekli  bilgileri  almasý  hangi  bireyi  tanýma  tekniðiyle

gerçekleþtirilmiþtir?

A) Anket

B) Gözlem

C) Arzu listesi

D) Görüþme

E) Problem tarama listesi

111. Aile  içi  problemleri  ve  bu  konudaki  duygularý  ile  ilgili

çözümler  bulmasý  için  Sinan'a  rehberlik  servisince

aþaðýdaki  hizmetlerden  hangisi  sunulmuþtur?

A) Psikolojik danýþma     

B) Bilgi toplama ve sunma

C) Yönlendirme

D) Müþavirlik

E) Ýzleme

110.  ve  111.  sorularý  aþaðýdaki  paragrafa  göre  

cevaplayýnýz.
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112. Ülkemizde 2006 yýlýnda uygulanmaya baþlanan kapsamlý

psikolojik danýþma ve rehberlik modeli çerçevesinde

sýnýf rehber öðretmeni, öðrencilerde belli yeterlilik

alanlarýna göre çeþitli kazanýmlarý elde etmek

amacýyla sýnýf içerisinde etkinlikler düzenlemektedir. 

Aþaðýdakilerden  hangisi  sýnýf  rehber  öðretmeninin  bu

etkinlikleri  düzenlerken  uymasý  gereken  kurallar

arasýnda  yer  almaz?

A) Etkinliklerin uygulanmasý sýrasýnda empati, saygý,
koþulsuz kabul ve saydamlýk gibi hümanist eðitim
anlayýþýna uygun tutumlarý benimsemek

B) Etkinlikler sýrasýnda yaþanan sýnýf içi problemlerin
tamamýný okul müdürüyle iþbirliði yaparak çözmek

C) Öðrencilerin etkileþim süreçlerinde birbirlerinin
paylaþýmlarýna iliþkin yorumlarýnýn yapýcý olmasýna
dikkat etmek 

D) Sýnýfa gitmeden önce yapacaðý etkinlik üzerinde
çalýþmak 

E) Daha önceden hazýrlýk yapýlmasý gereken etkinlikleri
öðrencilere bildirmek

113. I. Bireysel farklýlýklarýn ortaya çýkmasýný saðlamak

II. Öðrenmeyi her öðrenci için zevkli hale getirmek

III. Öðrencilerin güven ve baþarý duygularýný geliþtirmek

IV.Problem çözme ve karar verme becerilerini geliþtirmek

V. Çatýþma çözme becerileri konusunda eðitimler planlamak

Yukarýdakilerden  hangisi,  doðrudan  eðitsel  rehberlik

çalýþmalarý  çerçevesinde  öðretmenlerden  beklenen

hizmet  türlerinden  deðildir?

A) Yalnýz I B) I,II, III
C) I, V D) Yalnýz V

E) IV, V

114. Okul içerisinde seçmeli derslerin belirlenmesi ile ilgili

yapýlan toplantýlarda okul rehber öðretmeni (psikolo-

jik danýþman) Aysun Haným, öðrencilerin ilgi duyduk-

larý alanlar konusunda daha önceden uyguladýðý

anket sonuçlarýný açýklamýþtýr. Bu sonuçlara uygun

seçmeli derslerin neler olabileceði konusunda

görüþlerini sunmuþtur.

Aysun  Haným'ýn  yürüttüðü  çalýþma  rehberliðin  hangi

iþlevine  yöneliktir?

A) Tamamlayýcýlýk B) Ýyileþtiricilik
C) Ayarlayýcýlýk D) Uyum saðlayýcýlýk

E) Yönelticilik 

115.  Psikolojik danýþman, sosyal fobisi olan Baran'a

yardýmcý olmak için, önce sosyal davranýþlarý ona en

az sýkýntý veren davranýþlardan en çok sýkýntý veren

davranýþlara doðru hiyerarþik olarak sýralamýþtýr. Buna

göre Baran için bir arkadaþýna soru sormak, alýþveriþ

yaptýðý marketteki kasiyerle konuþmak daha az sýkýntý

vericiyken; konferans salonunda tüm öðrenciler önünde

þiir okumak daha büyük bir sýkýntý kaynaðýdýr. Daha sonra

ise, bu davranýþlarý hiyerarþinin en alt basamaðýndan

en üst basamaðýna doðru aþamalý olarak gerçekleþtirmesini

ve böylece sosyal fobisinden kurtulmasýný saðlamýþtýr.

Psikolojik  danýþman,  Baran'ýn  sosyal  fobisini  ortadan

kaldýrmak  için  aþaðýdaki  psikolojik  danýþma  kuram-

larýndan  hangisinden  yararlanmýþtýr?

A) Biliþsel             
B) Davranýþçý           
C) Hümanist           
D) Gestalt           
E) Psikanalitik

116. Ailesi ve arkadaþlarýný çok seven Ali Bey, çevresi

tarafýndan da çok sevilmektedir. 

Bu  durumda  Maslow'un  ihtiyaçlar  hiyerarþisine  göre  Ali

Bey'in  öncelikle hangi  ihtiyacýnýn  ortaya  çýkmasý  beklenir?

A) Sevgi      

B) Statü ve saygý      

C) Güven        

D) Bilme ve anlama  

E) Kendini gerçekleþtirme 

117.  I.  Öðretimde zorlama ve direktife deðil; empati ve 
saygýya yer verilmelidir. 

II. Tehdit edici olmayan ortamlarda öðrenciler daha

iyi öðrenirler.

III. Ýçsel pekiþtireçler, dýþsal pekiþtireçlerden daha etkilidir.

IV.Öðrenciler bir okul numarasý deðil, bir bireydir.

V. Ýnsana saygý esas alýnarak öðrencilerin tüm

davranýþlarý onaylanmalýdýr.
Yukarýda  verilenlerden  hangileri  hümanist  yak-
laþýmýn  eðitim  ilkeleri  arasýnda  yer  almaz?

A) Yalnýz III          B) Yalnýz V           C) I ve II           

D) III ve V    E) I, II ve IV 
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118.  Hazýrladýðý  proje  ödevinde  yaptýðý  hatalarý

düzeltmesi  için  öðrencisine  gerekli  zamaný  verdiðini

düþünen,  ancak  ödev  kendisine  teslim  edildiðinde

bu  hatalarýn  birçoðunun  düzeltilmemiþ  olduðunu

gören  bir  öðretmenin  öðrencisine  söyleyeceði  aþaðý-

daki  ifadelerden  hangisi  iletiþim  engeli  içermez?  

A) Tekrar benzer hatalarla karþýlaþtýðým için hayal
kýrýklýðýna uðradým.

B) Bu düzeltmeler senin sorumluluðundaydý, düzgün

bir þekilde yapmalýydýn. 

C) Senin yerinde ben olsam günlerce uyumaz bundan

daha iyi bir þeyler ortaya koymaya  çalýþýrdým. 

D) Ödevinin bana teslim ettiðin haliyle bundan önceki

hali neredeyse ayný olduðuna göre bu ödevden

daha önemli iþlerin vardý anlaþýlan. 

E) Sana verdiðim bu kadar süre içerisinde ne yaptýn?

119. Anasýnýfý öðrencisi Nilgün, sýnýfta diðer çocuklarý rahatsýz

edecek kadar çok dolaþmakta, verilen herhangi bir

etkinliði sakince oturup yapamamakta, yemek yerken bile

sýk sýk kalkýp gezinmektedir. Nilgün'de hiperaktivite - dikkat

bozukluðu olabileceðinden þüphelenen öðretmen,

Nilgün'ün annesiyle evdeki durumu ile ilgili görüþmüþtür.

Annesi, Nilgün'ün evde de çok hareketli olduðunu ancak

bunu onun yaramazlýðýna baðladýklarýný ifade etmiþtir.

Buna  göre,  Nilgün'ün  öðretmeninin  aþaðýdakilerden

hangisini  yapmasý  rehberlik  anlayýþýna  uygundur?

A) Nilgün'ü sýnýfta en arka sýraya oturtarak sýnýftaki

diðer öðrencilerin dikkatini daðýtmasýný önlemesi

B) Nilgün'ü disipline etmesi için anneyi psikolojik

danýþmana yönlendirmesi

C) Nilgün'e ancak ders boyunca sýrasýndan kalkmazsa

teneffüse çýkmasýna izin vereceðini söylemesi

D) Anneye Nilgün'ü olumlu davranýþlarý için ödül-

lendirmesini, olumsuz davranýþlarý için cezalandýr-

masýný tavsiye etmesi

E) Okul psikolojik danýþmaný ile iþbirliði yaparak

Nilgün’ün çocuk psikiyatristine yönlendirilmesini

saðlamak

120. Okulda  tüm  son  sýnýflara  yönelik  düzenlenen  yýlsonu

partisine  gitmeyi  heyecanla  bekleyen  ancak  rahat-

sýzlanmasý  nedeni  ile  son  anda  gidemeyen  bir

öðrencisine  öðretmenin  aþaðýdaki  ifadelerden

hangisini  kullanmasý  onunla  empati  kurduðunu

gösterir?

A) Ben senin yerinde olsam saðlýðýmý daha çok önem-

serdim.

B) Rahatsýzlanarak partiye gidememene üzüldüm.

C) Ben de senin yerinde olsam partiye gidemediðim

için mutsuz olurdum.

D) Saðlýðýn her þeyden önemli olduðunu düþünmek

seni bir nebze de olsa teselli edecektir.

E) Çok istediðin halde partiye gidemediðin için

üzgünsün.

SINAV BÝTTÝ

CEVAPLARINIZI 

KONTROL EDÝNÝZ
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TÜRKÝYE  GENELÝ  EÐÝTÝM

BÝLÝMLERÝ  DENEME  SINAVI-11

CEVAP ANAHTARI

1 E 31 B 61 A 91 B

2 D 32 E 62 E 92 E

3 C 33 E 63 A 93 D

4 E 34 A 64 C 94 C

5 E 35 D 65 D 95 A

6 C 36 C 66 A 96 D

7 A 37 A 67 A 97 B

8 E 38 C 68 E 98 A

9 A 39 D 69 C 99 D

10 D 40 D 70 D 100 D

11 D 41 C 71 B 101 A

12 B 42 E 72 C 102 D

13 D 43 C 73 E 103 C

14 C 44 B 74 B 104 A

15 D 45 D 75 B 105 D

16 C 46 A 76 D 106 B

17 D 47 E 77 A 107 C

18 B 48 B 78 A 108 A

19 C 49 D 79 B 109 A

20 D 50 E 80 B 110 D

21 D 51 E 81 C 111 A

22 B 52 E 82 E 112 B

23 A 53 A 83 A 113 D

24 A 54 E 84 C 114 C

25 B 55 D 85 A 115 B

26 C 56 C 86 B 116 B

27 B 57 D 87 D 117 B

28 D 58 B 88 C 118 A

29 C 59 B 89 E 119 E

30 A 60 E 90 D 120 E
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