
1.  Bu dönemde, yürüme ve konuþma davranýþlarýný

öðrenmiþ olan çocuk, baþkalarýnýn kendisine karþý

yardýmýný reddederek, istediklerini kendi baþýna yap-

maya çalýþýr. Ayný zamanda çocuðun dýþkýsýný

boþaltma ya da tutmaya yönelik eylemleriyle;  tuvalet

kaslarýnýn kontrolünü saðlamasýyla, baðýmsýzlaþma

yolunda ilk eylemleri görülmeye baþlar. Bu kaslarýn

kontrolü çocuklar üzerinde baský kurulan bir konu

olduðu için bu döneme "tuvalet eðitimleri savaþý

dönemi" de denmektedir. Çocuklarý cezalandýrmaya

ya da utandýrmaya yönelik tutumlar izleyen anne

babalar onlarýn geliþimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarýda  özellikleri  verilen  dönemler  Erikson  ve

Freud'a  göre  aþaðýdakilerden  hangisinde  doðru

olarak  eþleþtirilerek  verilmiþtir?

Erikson Freud

A) Güvene karþý güvensizlik Oral dönem

B) Giriþimciliðe karþý suçluluk Fallik dönem

C) Özerkliðe karþý kuþku ve utanç    Anal dönem

D) Giriþimciliðe karþý suçluluk  Anal dönem

E) Özerkliðe karþý kuþku ve utanç    Oral dönem

2.  Anne  ve  3  yaþýndaki  çocuðu  arasýnda  aþaðýdaki

konuþmalar  geçmektedir:

Anne: "Hadi annene ekmek ver biraz."

Çocuk: "Emek"

Anne: "Ekmek, kýzým."

Çocuk: "Ekmek, anne."

Anne: "Aferin, benim kýzýma, annesine ekmek verdi."

Davranýþçý  ve  sosyal  öðrenme  kuramlarýnýn  dil

geliþimiyle  ilgili  açýklamalarý  dikkate  alýndýðýnda

yukarýda  verilen  konuþmalar  için  aþaðýdakilerden

hangisi  söylenemez?

A) Anne çocuðuna model olmaya çalýþmýþtýr.
B) Anne çocuðun olgunlaþma düzeyini dikkate

almamýþtýr.
C) Çocuðun davranýþý anne tarafýndan pekiþtirilmiþtir.

D) Anne çocuðun davranýþýyla ilgili düzeltici geri-

bildirim vermiþtir.

E) Çocuk anneyi gözlemleyerek davranýþý taklit

etmiþtir.

3.  Piaget'in birçok çalýþmasý; düþünce ve akýl yapýlarýn-
daki geliþimsel deðiþimler, bu yapýlarýn farklý yaþlar-
daki çocuklarýn eylemlerindeki anlatýmý ve uyumsal
deðiþimlerini etkileyen etkenler üzerinde odaklan-
maktadýr. Çocuklara iliþkin gözlemlerinden ve
deneyimlerinden yola çýkan Piaget, normal zihin
geliþiminin biliþsel yapýlarýn biçim deðiþtirmiþ dört
dönem içinde ilerlediðini öne sürmüþtür.
Piaget'in  öne  sürdüðü  bu  dönemlerin  temel  özellik-
lerine  iliþkin  aþaðýda  verilenlerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Her çocuk ayný düþünme davranýþlarý sýrasýný izlemek
zorundadýr, ancak her döneme giriþ yaþlarý fiziksel
ya da toplumsal çevrelerinden etkilenmektedir.

B) Çocuklar bir dönemden diðerine doðru derece
derece ilerlerken biliþsel yetenekleri de gitgide
daha karmaþýk bir hale gelir.

C) Her evredeki biliþsel yetenekler, sonraki düþünme
için temel oluþturur ve daha yüksek evreyle bütünleþir.

D) Deðiþik yaþlardaki çocuklarýn olaylar karþýsýnda
yaptýklarý yorumlarý gözlemleyerek biliþsel geliþim
dönemleri oluþturulur.

E) Çocuklarýn dünyayý anlamak için kendilerine özgü
yollarý olan biricik kiþiler olarak görülmektense,
minyatür yetiþkinler olarak görülmesi gerektiði
düþünülür.

4.  Fiziksel geliþim; bireylerde yaþa baðlý olarak beden-
deki kaslarýn, kemiklerin, sinir sistemi ile motor
becerilerin deðiþimi sürecidir. Bireylerin fiziksel ve
devinimsel deðiþimlerinde belirli dönemlere göre
farklýlýklar görülmektedir. 
Bireylerin  dönemlere  göre  fiziksel  geliþimleri  göz  önüne
alýndýðýnda  aþaðýdakilerden  hangisi  söylenemez?

A) Ýkinci çocukluk döneminin sonlarýna doðru çocuk-
larda kemik ve iskelet sisteminde ortaya çýkan
hýzlý büyümeyle birlikte "büyüme aðrýlarý" görülür. 

B) Ýlköðretim döneminde bulunan çocuklarýn kalemi
tutup yazý yazmayý baþarabilmesi; kas, iskelet ve
sinir sistemlerinin olgunlaþmýþ olmasýna baðlýdýr.

C) Ergenlik döneminde büyüme hýzý bedenin bütün
uzuvlarýnda ayný olmadýðý için vücutta orantýsýz bir
görünüm mevcuttur.

D) Ýlk çocukluk döneminde çocuklarýn boy uzamasý
ve aðýrlýk artýþlarýndaki yavaþlama son çocukluk
dönemine girerken yeniden hýzlanmaya baþlar. 

E) Bebeklik döneminde sindirim sistemi ancak anne
sütü veya ona benzer gýdalarý sindirebilecek nitelik-
tedir.

KPSS
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5.  Modern psikodinamik kuramcýlardan Adler, bireysel
psikoloji kuramýnda kiþiliðe bütüncül bir gözle
bakarak, kiþiliðin sistematik bir yolla anlaþýlabileceði-
ni; kiþiliðin doðduðumuz, yetiþtiðimiz ve içinde
büyüdüðümüz ailemizden, sosyal ve kültürel
çevremizden ayrýlmaz bir bütün olduðunu savunur.
Ona göre, insan sosyal ve yaratýcý bir varlýktýr.
Hedeflerini, amaçlarýný kendi belirler, seçer ve bu
yolla tutumlar geliþtirir. Bireyi harekete geçiren güç
“üstünlük ve mükemmelliyete eriþme” isteðidir.
Adler'in  düþüncelerine  göre,  öðretmenlerin  iyi  bir
eðitim-ööðretim  gerçekleþtirebilmeleri  için  aþaðý-
dakilerden hangisini  dikkate  almalarý  beklenmez?

A) Öðrencilerin ilgili ve yetenekli olduðu alanlar
harekete geçirilerek baþarýlý olmalarý saðlanmalýdýr.

B) Öðrencilerin ailedeki konumu, tek çocuk, ailede
büyük ya da küçük çocuk olmalarýnýn onlarýn sýnýf
içi davranýþlarýnýn anlaþýlmasýnda önemli olduðu
dikkate alýnmalýdýr.

C) Öðrencilerin sosyo-ekonomik durumu açýsýndan
komþularýna ya da akranlarýna göre iyi ya da kötü olmasý
onlarýn tutumlarý konusunda bilgiler vermektedir.

D) Öðrencilerin fiziki görünümü ve saðlýk durumu
onlarýn yetersizlik duygularý ve sorunlarýnýn ne
olduðunu anlamamýza yardýmcý olmaktadýr.

E) Biyolojik temelli içgüdüler kiþiliðin oluþumunda
belirleyici etmendir.

6.  Erikson, çeþitli geliþim dönemlerinde belli geliþimsel
özelliklerin ardýþýk biçimde ortaya çýkmasýnýn önce-
den kurgulanmýþ biyolojik temellere ve sosyal çevre
koþullarýna dayalý olduðunu ifade eder ve bunu epi-
genetik ilke olarak adlandýrýr.
Buna  göre,  aþaðýda  verilen  dönemler  ve  bu  dönem-
lere  iliþkin  özelliklerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Temel güvene karþý güvensizlik - Güvenilir bir
dünya içinde olmak, kendini emniyette hissetmek
ya da düþmanca bir dünya olduðuna inanýp,
etrafýndaki kiþilere güvenmemek 

B) Özerkliðe karþý kuþku ve utanç - Kendi duygularý,
düþünceleri ve davranýþlarýnýn doðru olduðuna
iliþkin bir duygu geliþtirerek anne babadan baðýmsýz
davranabilmek ya da bu konuda yetersizliði hissetmek

C) Üretkenliðe karþý durgunluk - Baþkalarýna karþý
açýk olabilmek ve samimi iliþkiler kurabilmek ya
da bu konuda baþarýsýz olduðunu düþünmek

D) Giriþkenliðe karþý suçluluk -  Baþkalarýnýn hak-
larýný gözeterek belli amaçlara yönelik giriþimler
baþlatabilmek, sorumluluk almaya istekli olmak
ya da bunlarýn yanlýþ olduðunu düþünmek

E) Baþarýlý olmaya karþý yetersizlik - Yeterli ve
baþarýlý olmaya istek duymak, kendi gücüne
güvenmek ya da yeterli olmadýðýna inanmak

7. Geliþim; insanýn zihinsel, duygusal, sosyal ve
bedensel özellikler bakýmýndan düzenli bir biçimde
büyümesi, deðiþmesi ve istenilen görevleri yapabile-
cek bir duruma gelmesidir.
Geliþimin  temel  kavramlarý  göz  önüne  alýndýðýnda
aþaðýdakilerden  hangisi  yanlýþtýr?

A) Organizmanýn belli bir görevi baþarabilmek için
biyolojik yeterliliðe eriþmesi hazýrbulunuþluk ile açýklanýr.

B) Bebekte doðum öncesi dönemde sýrasýyla önce
beyin, sonra kalp ve daha sonra sindirim sistemi geliþir.

C) Olgunlaþma organizmanýn içinde bulunduðu
çevre koþullarýndan az da olsa etkilenir.

D) Organizmanýn geçirmiþ olduðu yaþantýlar sonucu
önceden göstermediði davranýþlarý göstermeye
baþlamasý öðrenmeyle açýklanýr.

E) Bir çocuðun resim yapabilmek için el kaslarýnýn
çizim yapabilecek düzeye eriþmesi ve resim yap-
mak istemesi hazýrbulunuþluk ile açýklanýr.

8.  Bir anne, sabahlarý kahvaltý için haþladýðý yumurta-
larýn kabuklarýný soymakta ve onlarý dört parçaya
bölerek tabakta servis etmektedir. Ancak bir sabah
haþladýðý yumurtalarýn yalnýzca kabuklarýný soymuþ
ve onlarý bütün olarak kahvaltý masasýna getirmiþtir.
Tabaktaki yumurtalara bakan 4 yaþýndaki Sinem,
onlarýn sürekli oynadýðý pinpon topu olduðunu zan-
netmiþ ve bir tanesini eline alýp oynamaya
baþlamýþtýr. Annesi Sinem'e 'Yumurtanla oynamayý
býrak da hadi artýk yemeye baþla' dediðinde; o
'Bunlar yumurta deðil; sarýsý yok.' diyerek yumurtayý
yemek istememiþtir. 
Piaget'in  biliþsel  geliþim  kuramýndaki  'iþlem öncesi
dönem'de  bulunan  Sinem  için,  aþaðýda  verilen
yargýlardan  hangisi  doðrudur?

A) Pinpon topu olduðunu sandýðý yumurtalarýn birini
eline alýp oynayan Sinem'in bu davranýþý 'paralel
oyun'a örnektir.

B) Sinem'in yumurtalarý bütün halinde görünce
'Bunlar yumurta deðil; sarýsý yok.' diyerek yemek
istememesi 'iþaretsel iþlev'e örnektir.

C) Annesi, her sabah dört parçaya bölerek tabakta
servis ettiði yumurtalarý, bir sabah masaya bütün
halinde getirdiðinde Sinem'in, sarýsýný görmediði
için yumurtalarý yemek istememesi, 'miktar
korunumu'nu kazanamadýðýnýn göstergesidir.

D) Sinem'in tabaktaki yumurtalarý pinpon topu
zannederek eline alýp oynamasý 'uyumsama'ya örnektir.

E) Annesinin 'Yumurtanla oynamayý býrak da hadi
artýk yemeye baþla' demesi üzerine Sinem'in
'Bunlar yumurta deðil; sarýsý yok' diye tepki
göstermesi 'özümleme'ye örnektir. 
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9.    Annesi Canan'dan bakkala giderek 3 ekmek

almasýný ister. Arkadaþlarýyla oyun oynamak için

dýþarý çýkmak üzere olan Canan, isteksizce bakkala

gider. Ancak bakkala vardýðýnda kaç ekmek almasý

gerektiðini hatýrlayamaz ve eve dönerek annesine

bunu sormasý durumunda zaman kaybedeceðini;  bu

yüzden arkadaþlarýnýn  onu oyuna almayacaklarýný

düþünür. Böylece 2 ekmek alýp eve gider. Annesi

ona niçin 3 deðil de 2 ekmek aldýðýný sorduðunda

ise, bakkalda baþka ekmek kalmadýðýný söyler ve

arkadaþlarýnýn yanýna gider. Arkadaþlarý ona geç

kalmasýnýn nedenini sorduðunda da durumu onlara

anlatýr. Canan'ýn arkadaþlarýndan Didem 'Annene

yalan söylememeliydin; yalan söylediðini anlarsa

annen sana çok kýzar.' der. 

Didem'in  bu  ifadesi,  sýrasýyla (I)  Kohlberg  ve  (II)

Piaget'in  ahlaki  geliþim  kuramlarýna  göre  onun  hangi

dönemde  olduðunu  gösterir?

  I  II  

A) Ýtaat ve ceza                    Heteronom ahlâk  

B) Ýyi çocuk eðilimi                Ýtaat ve ceza

C) Ýtaat ve ceza                    Otonom ahlâk

D) Ýyi çocuk eðilimi               Heteronom ahlâk

E) Otonom ahlâk                  Ýyi çocuk eðilimi

10. Bir insanýn yýlandan ya da karanlýktan korkmasý için

yýlanla karþýlaþmýþ ya da karanlýkta kalmýþ olmasý

gerekmez. Yýlandan ya da karanlýktan korkma

eðilimleri, atalarýmýzýn kuþaklar boyu yaþantýlarý

sonucu bir kýsmýmýza aktarýlmýþtýr. 

Carl  Jung,  yukarýdaki  durumu  açýklamak  için  hangi

kavramý  kullanmýþtýr?

A) Yaþantý B) Kollektif bilinçdýþý

C) Transfer D) Bilinç

E) Sosyal çevre

11.    Rogers'a  göre  kiþiliði  belirleyen  temel etken

aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Benlik kavramý

B) Öðrenme çabasý

C) Üstünlük ve baþatlýk çabasý

D) Kalýtýmsal özellikler

E) Sosyo-kültürel etmenler

12. Geliþim  süreci  ile  ilgili  aþaðýda  verilenlerden  hangisi

yanlýþtýr?

A) Bir aylýktan küçük bebekler, annesinin ve diðer

bireylerin yüzüne seçici biçimde bakarlar.

B) 12 ile 18 ay arasýnda bebekler nesneyi en son

gördükleri yerde aramalarý gerektiðini derece

derece anlarlar.

C) Piaget'e göre bebekler, özümleme sürecinde

daha önce geliþtirdikleri bir duyu hareket

þemasýný kullanýrlar.

D) Dil geliþimi kuramlarýndan, Sapir-Whorf varsayýmýna

göre; dil düþünceyi belirler.

E) Bebeklik döneminde gerçekleþtirilen taklitler,

iþlem öncesi dönemin sembolik oyun iþlev-

lerinden baðýmsýzdýr.

13.  Ayþe öðretmen derste öðrencilerine ilk önce konuyu

sözel olarak anlatmýþ, öðrencilerin genelinin bu yön-

temle konuyu anlamakta zorlandýðýný görmüþ, daha

sonra anlattýðý konuyla ilgili anahtar kelimeleri tah-

taya yazmýþ ancak konunun sonunda sorduðu soru-

larla konunun yine yeterince anlaþýlamadýðýný fark

etmiþtir. Daha sonra kendi kendine nerede hata yap-

týðýný düþünmüþ ve eðer konuyu sözel olarak

anlatýrken konunun kavramlarý arasýndaki iliþkileri bir

kavram haritasý üzerinde gösterir, anahtar kelimeleri

de açýklarsa konunun daha iyi anlaþýlacaðýnýn farký-

na varmýþtýr. Böyle bir anlatým sergilediðinde de

konunun öðrenciler tarafýndan daha kolay

kavrandýðýný görmüþtür.

Buna  göre,  Ayþe  öðretmende  gerçekleþmiþ  olan

kavrama  yoluyla  öðrenme  sürecine  iliþkin  aþaðýdaki

açýklamalardan  hangisi  yanlýþtýr?

A) Öðretmenin konuyu önce sözel olarak, sonra

önemli kelimeleri tahtaya yazarak anlatmasý ve iste-

diði sonucu alamamasý hazýrlýk evresine örnektir.

B) Öðretmen farklý anlatým yollarýndan sonra en

doðru anlatým yolunu içgörü yoluyla bulmuþtur.

C) Öðretmen konuyu anlatýrken farklý yollar kullan-

manýn gerekliliðini anlamýþtýr.

D) Öðretmenin yaptýðý çeþitli denemeler arasýndaki

baðlantýlarý kurmasý kuluçka evresinin bir göstergesidir.

E) Öðretmen deneme yanýlma yapmadan doðrudan

sonuç elde etmiþtir.
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14.  Aþaðýda  verilenlerden  hangisi  biliþsel  öðrenmenin

özelliklerinden  biri  sayýlamaz?

A) Yeni bilgilerin öðrenciye bir þeyleri açýklayabilme

gücü verdiði ve daha önceki bilgilerini geniþlete-

bilme olanaðý sunabildiði oranda öðrenci için

anlamlý olacaðý bilinmelidir.

B) Öðrenme bir anlam yükleme çabasýdýr; öðrenme

derinliðine düþünebilme, konunun özünü kavra-

ma olanaðý sunacak þekilde düzenlenmelidir. 

C) Öðrenmede öðrenciye uygulama þansý tanýnmalý,

öðrendiklerini kullanmak için deðiþik fýrsatlar verilme-

lidir. Aksi halde, öðrencideki anlam oluþturma

gücü zayýflar.

D) Öðrenmede pekiþtirme önemli bir yer tutar.

Pekiþtirme, davranýþlarýn tekrar edilme sýklýðýný

arttýran uyarýcýlarýn verilmesi iþlemidir ve

davranýþlar, onlarý izleyen sonuçlardan etkilenir

ve onlarla deðiþtirilir.

E) Öðrenme, öðretmen ve öðrencinin karþýlýklý

etkileþimi ile gerçekleþir. Eðer öðrencilerin duy-

duklarýný ve karþýlaþtýklarýný anlama çabasý

içerisinde olmasý bekleniyorsa, öðretmen ve

öðrencilerin beraberce, karþýlýklý güven içerisinde

çalýþmalarý gerekmektedir.

15.  Düzenli olarak ders çalýþmaya baþlayan Zehra'ya

annesi en sevdiði yemek olan balýk kýzartmasýný yap-

mýþtýr. Zehra yemeðini yerken balýðýn kýlçýklarýndan

biri boðazýna kaçmýþ, nefes almasý zorlaþmýþ ancak

bir bardak su içince kýlçýk çýkmýþ ve rahatlayabil-

miþtir. Balýðý bu kadar dikkatsiz yediði için Zehra'ya

babasý kýzmýþ ve onun uzun süre balýk yemesini

yasaklamýþtýr.

Yukarýda  verilen  örnekte  aþaðýda  verilenlerden

hangisine  deðinilmemiþtir?

A) I. Tip ceza               

B)  Olumlu pekiþtirme                  

C)  Ýkincil pekiþtireç

D) II. Tip ceza             

E)  Olumsuz pekiþtirme

16.  (I) Bir öðretmen, her derste yerinden kalkýp çöp
sepetine bir þeyler atan ve sýnýfta sebepsizce
dolaþan öðrencisinin bu davranýþý nedeniyle onu sýk
sýk uyarmýþ ancak öðrencinin bu olumsuz
davranýþýnýn daha da arttýðýný görmüþtür. Daha sonra
ise (II) sessiz durduðu ve sýnýfta dolaþmadýðý zaman-
larda bu davranýþýndan ötürü ona teþekkür etmiþtir.
Buna  göre,  öðretmenin  aþaðýda  verilen  edimsel
koþullanma  özelliklerinden  ve  davranýþ  kontrol
tekniklerinden  hangisini  kullandýðý  söylenebilir?

    I      II    
A) Etkinin yayýlmasý Ara verme
B) Karþý pekiþtirme Olumsuz davranýþýn 

tam tersini ödüllendirme
C) Premack ilkesi Görmezden gelme
D) Koþullu anlaþma          Zýt tepki
E) Kademeli yaklaþma       Ortam deðiþtirme

17.  Yapýlan bir deneyde bazý deneklere bir konuya iliþkin
aðaç biçiminde hiyerarþik olarak düzenlenmiþ
kelimeler listesi verilmiþtir. Diðer bir grup deneðe ise,
kelimeler rastgele düzenlenmiþ biçimde verilmiþtir.
Denekler daha sonra test edildiklerinde hiyerarþik
organizasyon içinde sunulan kelimelerin %65'ini,
rastgele sunulan kelimelerin sadece %19'unu hatýr-
layabilmiþlerdir. 
Bu  deney  aþaðýda  verilen  öðrenme  stratejilerinden
hangisinin  öðrenmenin  kalýcýlýðýný  saðlamada
etkisinin en  fazla olduðunu  göstermektedir?

A) Basit tekrar             B) Kodlama 
C) Hatýrlatýcý ipuçlarý kullanma D) Örgütleme      

E) Geribildirim

18.  Pýnar, yapýlacak deneme sýnavýndan iyi bir puan ala-
bilmek ve ailesinin gözüne girebilmek için düzenli
olarak ders çalýþmaya baþlamýþtýr. Bunun için önce-
likle çalýþma yapacaðý odayý düzenlemiþ, masasýnýn
baþýna dik ve düzgün bir þekilde oturup çalýþacaðý
konularý belirlemiþ ve bu konulara iliþkin kavramlarý
þemalar üzerinde göstermiþtir.
Buna  göre,  Pýnar'ýn  ders  çalýþýrken  aþaðýda  verilen
öðrenmeyi  etkileyen  faktörlerden  hangisini  dikkate
almadýðý söylenebilir?

A) Genel uyarýlmýþlýk hali           B) Konunun yapýsý
C) Transfer D) Güdü

E) Öðrenmeye ayrýlan zaman
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19.  Bilgileri hatýrlamayý büyük ölçüde geri getirmedeki
baþarýsýzlýk etkilemektedir. Ancak bununla birlikte
yapýlan araþtýrmalarda duygu ve heyecanlarýn da bil-
gileri uzun süreli hafýzadan geri getirmeyi engellediði
ortaya çýkmýþtýr.
Buna  göre,  aþaðýda  verilenlerden  hangisi  hatýrla-
maya  iliþkin  yanlýþ bir  bilgidir?

A) Bireyin duygusal durumu ve bilginin öðrenildiði
ortamýn özelliði hatýrlama üzerinde etkilidir.

B) Olumlu ya da olumsuz duygularla yüklü durumlar
üzerinde daha çok düþünüldüðü için bu durumlar
daha iyi örgütlenir.

C) Bireylerin bir bilgiyi geri getirmede kullandýðý
ipuçlarýnýn hatýrlatýcý etkisi zayýftýr.

D) Kaygý doðrudan hatýrlamada baþarýsýzlýða yol
açmaz ancak kaygýyla gelen endiþe durumu geri
getirmeyi güçleþtirir.

E) Bireylere acý veren ve olumsuz duygulara neden
olan olaylarla ilgili ipuçlarý bilinç dýþýna itilir ve
hatýrlanmaz.

20. 4. sýnýf öðrencisi Gamze matematik dersinde öðret-
meninin verdiði problemleri çözememiþ ve bu duru-
ma çok öfkelenen öðretmeni tarafýndan fena halde
azarlanmýþtýr. Bundan sonra Gamze, matematik der-
sinde baþarýsýz olmaya ve matematik dersinden
nefret etmeye baþlamýþtýr. 6. sýnýfta yeni gelen
matematik öðretmeni Gamze'nin bu derste baþarýsýz
olduðunu ancak diðer derslerde baþarýlý olduðunu
fark edince Gamze'yle daha çok ilgilenmeye
baþlamýþtýr. Bu ilgiden hoþnut olan Gamze
matematik dersini sevmeye baþlamýþ ve ders
baþarýsý artmýþtýr.
Gamze'nin,  önceleri  nefret  ettiði  matematik  dersini
sevmeye  baþlamasý  aþaðýdaki  kavramlardan
hangisiyle  açýklanýr?

A) Genelleme
B) Sistematik duyarsýzlaþtýrma
C) Eþik
D) Karþýt koþullama
E) Kendiliðinden geri gelme

21. Necmi öðretmen öðrencisinin derse her zaman
ödevlerini yapmadan geldiðini gözlemiþtir. Bunu ilk
önceleri görmezden gelmiþ ancak öðrencinin bu
davranýþýný devam ettirmesi üzerine onu azarlamýþtýr.
Ancak Necmi öðretmenin tüm azarlamalarýna raðmen
öðrencinin bu davranýþýný devam ettirdiði gözlenmiþtir.
Edimsel  koþullanma  ilkelerine  göre  öðrencinin  ödev
yapmama  davranýþýný  sürdürmesinin  nedeni  aþaðý-
dakilerden  hangisidir?

A) Öðrencinin dersten sýkýlmasý
B) Öðretmenin azarlamasý
C) Verilen ödevlerin öðrencinin seviyesine uygun olmamasý
D) Öðrencinin öðretmenini sinirlendirmek istemesi
E) Öðrencinin azarlanmaktan hoþnut olmasý

22. Bir uzman önceden hazýrlamýþ olduðu bir düzeneðin

içine köpek yavrusunu koymuþ ve yavrunun belli

davranýþlarý yapýnca düzeneðin içindeki yiyeceði

elde etmesini saðlamýþtýr. Yavru daha sonraki

denemelerde bu kutuya konduðunda önceki yiye-

ceði elde etmesini saðlayan davranýþlarý sýklýkla

tekrarlamýþtýr. Bu uzman yavruyu ikinci bir düzeneðin

içine koymuþ ve yavru ayný davranýþlarda bulununca

yiyeceði elde etmesine engel olmuþtur. Daha sonraki den-

emelerde bu yavru ilk düzenekte yiyeceði elde etmesini

saðlayan davranýþlarý ikinci düzenekte tekrarlamamýþtýr.

Thorndike'a  göre  bu  uzman  yaptýðý  deneyle  aþaðý-

dakilerden  hangisini  kanýtlamaya  çalýþmýþtýr?

A) Etki yasasý B) Hazýrbulunuþluk yasasý

C) Tekrar yasasý D) Sonunculuk ilkesi

E) Sýklýk ilkesi

23. Bir teknik direktör futbolcularýnýn daha çok gol
atmalarý için onlara maçlarda en çok gol atana prim
vereceðini söylemiþtir. Bunun üzerine takýmýn attýðý
gollerin sayýsý artarken kart görme ve hakem tarafýn-
dan uyarýlma oranlarý da artmýþtýr.
Buna  göre;
I. Takýmýn  attýðý  gollerin  sayýsý  artarken  hakem

tarafýndan  uyarýlma  oranýnýn  da  artmasý,
II. En  çok  gol  atana  prim  verilmesi,

aþaðýdakilerden  hangisiyle  açýklanýr?

    I          II      
A) Sembolik pekiþtirme       II. Tip ceza
B) Karþý pekiþtirme Sembolik pekiþtireç
C) Premack ilkesi Birincil pekiþtireç
D) Etkinin yayýlmasý Ýkincil pekiþtireç
E) Olumsuz pekiþtirme        Ýkincil pekiþtireç
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24. Baba eve gelen mektuplarý daha okumadan yýrtan

oðlunun, yine gelen mektubu yýrttýðý bir akþam (I)

yemek yemesine izin vermemiþ, buna raðmen oðlu-

nun hala mektuplarý yýrtmaya devam ettiðini görünce

de (II) televizyon izleme süresini yarýya indirmiþtir.

Oðlunun  mektuplarý  yýrtmasýný  engellemek  için

babanýn  kullanmýþ  olduðu  yöntemler  aþaðýdakiler-

den  hangisinde  doðru  sýrayla  verilmiþtir?

    I        II    
A) Olumsuz pekiþtirme         I. Tip ceza

B) II. Tip ceza I. Tip ceza

C) Olumlu pekiþtirme II. Tip ceza

D) II. Tip ceza II. Tip ceza

E) I.Tip ceza Olumsuz pekiþtirme

25. Davranýþçý  öðrenme  kuramlarý  göz  önüne  alýndýðýn-

da  pekiþtirme  ve  pekiþtireçle  ilgili  aþaðýda  verilenler-

den  hangisi  yanlýþtýr?

A) Klasik koþullanma sürecinde yer alan ikincil

pekiþtireçler koþullu uyarýcý görevini yerine getirir.

B) Klasik koþullanmada pekiþtirme, öðrenilen tep-

kinin organizmaya yerleþmesi ve devam etmesi

için yapýlan iþlemdir.

C) Olumsuz pekiþtireçler organizmanýn istenmeyen

davranýþýný söndürmek için kullanýlýr.

D) Olumlu pekiþtireçler organizmanýn istenilen

davranýþlarýný kuvvetlendirmek için kullanýlýr.

E) Ýkincil pekiþtireçler kendi baþýna bir gereksinimi

karþýlayamayan ancak birincil pekiþtireçlerle

iliþkilendirildiklerinde pekiþtireç özelliðini

kazanan uyarýcýlardýr.

26. Ali öðretmen bir özel eðitim merkezinde çalýþmak-
tadýr. Sürekli eline geçen nesneleri atma davranýþý
gösteren öðrencisinin önüne önce (I) atabileceði bir
top koymuþ, öðrencisi topu attýðýnda önüne yenisini
koymuþtur. Bu davranýþýna öðrenci "Atmak istemiyo-
rum artýk" diyene kadar devam etmiþtir. (II) Ali öðret-
men öðrencisinin topu atmak istemediðini görünce
de ona çikolata vermiþtir.
Ali  öðretmenin  istenmeyen  davranýþý  ortadan  kaldýr-
mak  için  kullandýðý  yöntemler  aþaðýdakilerden
hangisinde  doðru  bir  sýralama ile  verilmiþtir  ve  öðret-
men  bu  süreçte  ne  tür  bir  pekiþtireç  kullanmýþtýr?

27. Aylin ve kardeþi parka gitmiþlerdir. Kardeþi kumda

oynarken Aylin salýncaða binmiþ, sallanýrken salýn-

caktan düþmüþ ve kardeþi de onu görmüþtür.

Bundan sonra Aylin ne zaman salýncak görse tedir-

gin olmaya baþlamýþtýr. Aylin'in salýncaðý görünce

tedirgin olduðunu gözlemleyen kardeþi de ne zaman

bir salýncak görse tedirgin olmaya baþlamýþtýr.

Aylin  ve  kardeþi  salýncaðý  görünce  tedirgin  olma

davranýþýný  hangi  yollarla  öðrenmiþlerdir?

Aylin Kardeþi

A) Klasik koþullanma Sosyal öðrenme

B) Edimsel koþullanma Klasik koþullanma

C) Sosyal öðrenme Edimsel koþullanma

D) Gizil öðrenme Sosyal öðrenme

E) Klasik koþullanma Gizil öðrenme

I II
Kullanýlan

pekiþtirecin
türü

A) Olumsuz
pekiþtirme

Eþik (Alýþtýrma) Ýkincil pekiþtireç

B) Býktýrma

Olumsuz
davranýþýn tam
tersini ödül-
lendirme

Birincil pekiþtireç

C)

Olumsuz
davranýþýn tam
tersini ödül-
lendirme

Býktýrma Birincil pekiþtireç

D) Eþik (Alýþtýrma) Býktýrma Ýkincil pekiþtireç

E) Eþik (Alýþtýrma)

Olumsuz
davranýþýn tam
tersini ödül-
lendirme

Birincil pekiþtireç
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28. Ali gittiði kreþte öðretmeninin tüm uyarýlarýna raðmen

sandalyenin üzerine çýkmýþ ve ayaðý kayýnca düþüp

caný yanmýþtýr. Bundan sonra gördüðü bütün san-

dalyelerden korkmaya baþlayan Ali, aradan bir süre

geçtikten sonra yalnýzca kreþteki sandalyeden kork-

maya baþlamýþtýr. Yaz gelince ailesiyle tatile giden

Ali bir süre kreþten uzak kalmýþ, tatil bittikten sonra

tekrar kreþe gittiðinde de sandalyeyi görünce artýk

korkmadýðýný fark etmiþtir. Artýk sandalyeden kork-

mayan Ali bir gün eve geldiðinde sandalyeyi

görünce birden içinde bir korku hissetmiþtir.

Klasik  koþullanma  ilkeleri  göz  önüne  alýndýðýnda

yukarýdaki  paragrafta  aþaðýdakilerden  hangisine  yer

verilmemiþtir?

A) Genelleme B) Sönme

C) Kendiliðinden geri gelme D) Ayýrt etme

E) Garcia etkisi

29.  Ortaöðretim öðrencisi Ayþe, edebiyat öðretmeninin

kendisinden yüksek sesle tüm sýnýfa okumasýný iste-

diði hikâyeyi vurgulamalara, noktalama iþaretlerine

dikkat ederek okumaya çalýþmýþtýr. Hikâyeyi okumayý

bitirdikten sonra öðretmeni ona hikâyenin içeriðine

iliþkin soru sormuþ; o ise soruya cevap verememiþtir.

Ayþe'nin  hikâyenin  içeriðinden  çok  noktalama  iþaret-

lerine  ve  vurgulu  okumaya  dikkat  etmesi  pragnanz

ilkelerinden  hangisi  ile  açýklanýr?

A) Algýda tamamlayýcýlýk

B) Þekil-zemin iliþkisi

C) Algýda benzerlik

D) Algýda deðiþmezlik

E) Algýda yakýnlýk

30.  Burak'ýn abisi okul korkusu nedeniyle annesi

olmadan okula gitmek istememiþtir. Bunu gözlemleyen

Burak da, bir sene sonra okula baþladýðýnda okula

yalnýz gitmek istememiþ; okuldan korkmuþtur.

Bu  durum  sosyal  öðrenme  kavramlarýndan

hangisiyle  açýklanýr?

A) Dolaylý pekiþtirme B) Olumsuz pekiþtirme 

C) Dolaylý ceza           D) Dolaylý güdülenme

E) Dolaylý duygusallýk

31.  Bir  anne  ile  iki  kýzý  arasýnda  yemek  masasýnda

aþaðýdaki  diyalog  geçer:

I. çocuk: (Huysuzlanarak)'Anne ben doydum.

Ayþelere oyun oynamaya gidebilir miyim?'

Anne: 'Ýsteðini sýzlanmadan düzgün bir þekilde

söylersen gidebilirsin'.

II. çocuk: 'Ben pýrasa yemek istemiyorum; pýrasayý

sevmiyorum. Kek yesem olmaz mý?’

Anne:'Tabaðýndaki pýrasalarý bitirirsen, kekini yiye-

bilirsin.'

Buna  göre,  annenin  kýzlarýna  tabaklarýndaki  yemeði

yedirmek  için  kullandýðý  yöntemler  aþaðýdakilerden

hangisinde  doðru  olarak  verilmiþtir?

I.  çocuk  için   II.  çocuk  için

A) Premack ilkesi                     Premack ilkesi 

B) Koþullu anlaþma                  Karþý koþullama 

C) Premack ilkesi                     Koþullu anlaþma 

D) Koþullu anlaþma                  Premack ilkesi

E) Karþý koþullama                   Koþullu anlaþma       

32. Bir kafe sahibi, dükkânýndaki sýcak içecek satýþlarýný

artýrmak istemektedir. Bunun için müþterilerine içtik-

leri ilk içecek ile birlikte üzerinde 10 fincan resmi

bulunan bir kart verir. Bu fincanlardan 9 tanesi beyaz

renkli, 1 tanesi ise koyu renklidir. Müþterilerin içtikleri

her sýcak içecekle birlikte kartlarýndaki beyaz fincan-

lara kafenin mührü vurulur. Böylece 9 fincanda

kafenin mührü bulunan müþteri, kartta koyu renkle

gösterilen 10. fincana ulaþýr ve dilediði bir sýcak içe-

ceði ücretsiz almaya hak kazanýr.

Kafe  sahibinin  sýcak  içecek  satýþlarýný  artýrmak  için  (I)

kullandýðý  teknik,  (II)  pekiþtirme  tarifesi  aþaðýdakiler-

den  hangisidir?

    I          II      

A) Sembolik pekiþtirme Sabit oranlý

B) Dolaylý pekiþtirme Deðiþken oranlý

C) Premack ilkesi Deðiþken aralýklý

D) Karþýt tepki oluþturma Sabit aralýklý

E) Sabit aralýklý Sabit oranlý
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33. Ortaöðretim 9. sýnýfa baþlayan Mehmet, resim çizme
yeteneði yüksek bir öðrencidir. Resim derslerinde ilk
günden itibaren öðretmenin sýnýftan yapmasýný iste-
diði resimleri büyük bir ustalýkla çizmektedir. Buna
raðmen ders notu 5 üzerinden 4'ü geçmemiþtir. Bu
duruma çok üzülen Mehmet, öðretmenine gerekli
çabayý gösterdiði halde niçin 5 alamadýðýný sor-
duðunda öðretmeni ona 'Benim gözümde 5, ancak
iyi bir ressamýn hakkýdýr. Sen de iyi bir ressam
olmadýðýna göre benden 5 alamazsýn.' demiþtir.
Bunun üzerine Mehmet, daha çok çaba harcayarak
çok daha güzel resimler yapmýþ; ancak yine de
resim dersinden 5 alamamýþtýr. II. dönemin sonuna
doðru Mehmet, ne kadar çaba harcarsa harcasýn 5
alamayacaðýný düþünerek güzel resim yapmak için
uðraþmaktan vazgeçmiþtir.
Mehmet'in  güzel  resim  yapmak  için  uðraþmaktan
vazgeçmesini  en  iyi  açýklayan  kavram  aþaðýdakiler-
den  hangisidir?

A) Kendini gerçekleþtiren kehanet
B) Öðrenilmiþ çaresizlik
C) Olumsuz pekiþtirme
D) Batýl davranýþ
E) Olumsuz aktarma

34.  Anne ve babasý 6 yaþýndaki Tuðba'nýn akþamlarý en
geç 22.00'de uyumasýný istemektedir. Ancak Tuðba
her akþam yatma vakti geldiðinde yatmamak için
huysuzluk yapmaktadýr. Bunun üzerine Tuðba'ya
babasý haftanýn altý akþamý vaktinde yatarsa, kalan
günde 23.00'te yatabileceðini söylemiþtir.
Tuðba'nýn  babasýnýn  kullandýðý  pekiþtirme  tarifesi
aþaðýdakilerden  hangisidir?

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

E) Sürekli

35. Sürücülerin bir ambulansýn siren sesini duyduðunda

araçlarýný yolun kenarýna çektiðini biliriz. 

Bu  örnekte  ambulansýn  siren  sesi,  sürücülerin  bu

davranýþý  üzerinde  hangi  görevi  üstlenir?

A) Olumsuz pekiþtirme B) Sönme

C) Olumlu habercilik D) Alýþma

E) Olumsuz habercilik

36. Tolman'ýn kuramýna göre, organizma kendisine verilen
gözlem yapma fýrsatlarýyla tepki-uyarýcý beklentisini
öðrenmektedir. Örneðin, belli bir tepkinin kendisini
yiyeceðe götürdüðünü öðrenir. Daha sonra organiz-
ma, artýk bu tepkinin, yiyeceðe götürmediðini
gözlerse, bu gözlemler sönmeyi meydana getirir. Bu
koþullarda meydana gelen sönmeye örtük sönme
adý verilmektedir. 

Tolman'ýn  görüþleri  ile  ilgili,  bu  açýklamaya  daya-

narak  aþaðýdakilerden  hangisine  ulaþýlamaz?  

A) Pekiþtireç elde etmek için farklý tepkiler ortaya

konulmalýdýr.

B) Organizma tepki-uyarýcý beklentisini öðrenir.

C) Öðrenme sürecinde gözlem yer alýr. 

D) Organizmanýn öðrenilmiþ beklentilerinin gerçek-

leþmemesi ile sönme gerçekleþir. 

E) Organizma, biliþsel süreçlerini kullanarak öðrenir.

37. Fizik öðretmeni deðiþen Mehmet, önceki öðret-

meninden dersi dinlemeyi  sevmekte ve mutlu

olmaktadýr. Ancak yeni fizik öðretmeninden dersi

dinlemeyi sevmemekte ve mutlu olmamaktadýr. 

Bu  örnekte  Mehmet'in  önceki  öðretmenin  dersini

dinlemeyi  sevip  sonraki  öðretmenin  dersini  dinle-

meyi  sevmemesi  koþullanma  sürecinin  hangi

kavramý  ile  açýklanýr?

A) Ön Koþullanma B) Gölgeleme

C) Üst düzey koþullanma D) Engelleme

E) Öðrenilmiþ çaresizlik

38. I.  Hafta sonu dýþarý çýkamama ihtimalini ortadan
kaldýrmak için öðrencinin ders çalýþmasý

II. Bir çocuðun yapboz parçalarýný doðru þekilde bir
araya getirdiði için annesi tarafýndan alkýþlanmasý

III.Öðretmeninin sevgisini ve onayýný yitirmemek
için öðrencinin okul kurallarýna uymasý

IV.Öðretmenin, sorduðu soruya cevap vere-
meyen öðrencisine düþük not vermesi

V. Alerjisi olan bireyin güneþli havalarda dýþarýya
çýkmamasý

Yukarýda  verilen  örneklerden  hangileri  organizmanýn
kaçýnma  koþullamasý  sürecinde  göstermiþ  olduðu
tepkilere  örnektir?

A)  I - II - III         B)  I - III - V       C)  II - III - IV      

D)  II - IV - V      E)  III - IV - V         
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39. Baðlama dinlemeyi çok seven birisi, baðlama

dinlediði mekânlarý da sevmeye baþlar.

Bu  bireyin  hem  baðlama  dinlemeyi  hem  de

baðlama  dinlediði  mekânlarý  sevmesi  aþaðýdaki

kavramlardan  hangisi  ile  açýklanýr?

A) Genelleme 

B) Üst düzey koþullanma

C) Olumlu pekiþtirme

D) Etkinin yayýlmasý

E) Ön koþullama 

40. Farklý davranýþlar farklý kuramsal yaklaþýmlarla

açýklanabilir. Çünkü her bir yaklaþým insan

davranýþlarýnýn farklý yönlerine açýklýk getirmiþtir. 

Davranýþ  örnekleri  ve  bu  örnekleri  açýklayan

kuramsal  yaklaþýmlarýn  eþleþtirilmesi  aþaðý-

dakilerden hangisinde  yanlýþ verilmiþtir?

A) Öðrencinin okul binasýna girince heyecanlan-

maya baþlamasý-Biliþsel davranýþçý yaklaþým

B) Öðrencinin tarih dersinde oluþturduðu yeni

bilgilerle eski bilgileri arasýnda iliþkiler kurarak

öznel yorumlar üretmesi-Yapýlandýrmacý yaklaþým

C) Öðrencinin matematik probleminin çözüm yolunu,

problemin öðeleri arasýnda iliþkiler kurarak

fark etmesi-Biliþsel yaklaþým

D) Kitapçýlarý dolaþýrken mutlu olan birisinin kitapçýlara

gitme sýklýðýnýn artmasý-Davranýþçý yaklaþým

E) Bireyin iþe giderken, yol üstündeki duraklara

dikkat etmediði halde onlarý öðrenmesi -

Biliþsel davranýþçý yaklaþým

41. Örtük program, okuldaki sosyal ve psikolojik etkileþim-

le oluþan informal öðrenmeleri kapsar. Bu öðren-

meler olumlu da olumsuz da olabilir. Resmi programý

destekleyici yapýda ya da resmi programla

çeliþen yapýda da olabilir. Her okulun ve öðret-

menin kendine özgü olarak geliþtirdiði bir örtük

program bulunur.

Buna  göre  aþaðýdakilerden  hangisi  bir  okuldaki

örtük  program  etkinliklerinin  kapsamýnda  bulunmaz?

A) Ýnternet, kütüphane, laboratuar vb. olanaklarýn

saðlanmasý

B) Öðretmenlerin özellikleri, beklentileri ve görüþleri

C) Haftalýk ders saatlerinin belirlenmesi

D) Öðretmen-öðrenci iliþkileri

E) Sýnýf kurallarýnýn belirlenmesi ve uygulama

koþullarý

42.  Aþaðýdakilerden  hangisi  bir  öðretim  programý

düzeneði  içerisinde  yer  almaz?

A) Öðrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlar

B) Öðrenci kazanýmlarýnýn düzeyini sürece ve sonuca

bakarak belirleme

C) Öðrenenin etkinlikleri ile oluþturduðu öznel nitelik-

teki bilgi örüntüleri

D) Öðrencilerin öðrenme stilleri

E) Öðretme-öðrenme süreçlerini saðlayan tüm

koþullarýn bileþenleri

43. Kýrsal  bir  bölgede  görev  yapan  bir  sýnýf  öðret-

meninin  farklý  bitki  türlerini  öðretmek  amacýyla,

okul  bahçesinde  farklý  bitki  türlerini  yetiþtirmesi

ve  burada  çalýþmalar  yaptýrmasýnýn  temel amacý

aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Çevreyi tanýma ve uyum saðlama

B) Yaþam becerilerini arttýrma

C) Uygulama becerilerini geliþtirme

D) Öðrenilenleri pekiþtirme

E) Gözlem becerilerini arttýrma
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44. Aþaðýdakilerden  hangisi  Milli  Eðitim  Bakanlýðý
Talim  Terbiye  Kurulu'nun  sorumluluklarý  arasýn-
da  deðildir?

A) Türkiye'de okullarda okutulacak derslerin
belirlenmesi

B) Derslerin günlük planlarýnýn hazýrlanmasý
C) Derslerin öðretim programlarýnýn hazýrlanmasý
D) Süreçte yararlanýlacak ders kitaplarý, yardýmcý

kitaplar ve ders araç-gereçlerinin belirlenmesi 
E) Örgün öðretim kurumlarýnýn ve yurtdýþý

okullarýn diploma denkliðinin saðlanmasý

45. Bir  öðretmenin  "Güneþ Sistemi ve Ötesi" konusunu

iþleyeceði  gün  güneþ  sistemi  maketi  ve  düzeneði  ile

sýnýfa  girmesinin  temel amacý  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Dikkat çekme

B) Konunun önemini vurgulama

C) Gözden geçirme

D) Önkoþul bilgileri hatýrlatma

E) Öðrenci katýlýmýný saðlama

46.  Ortaöðretim tarih dersinde öðrenciler "II. Dünya

Savaþýnýn Toplumsal ve Ekonomik Sonuçlarý"

konusunun tarihi belgelerini incelemiþ, literatürü

taramýþ ve bir tarihçi gibi düþünme metotlarýný kulla-

narak derinlemesine öðrenmiþlerdir.

Bu  süreçte  dikkate  alýnan  program  tasarým  yaklaþýmý

aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Disipliner

B) Süreç

C) Yaþantý

D) Konu

E) Geniþ alan

47. Ýlköðretim Sosyal Bilgiler dersinde öðretmen, Ege

bölgesindeki daðlarýn adlarýný söyleyebilen öðrenci-

lerin daha sonra bu daðlarýn yerlerini haritada

göstermelerini istediðinde zorlandýklarýný fark

etmiþtir.

Öðrencilerin  daðlarýn  yerini  haritada  göstere-

memeleri  öðretim  sürecinde  hangi  biliþsel  hedef

alanýnda  yeterli  olmadýklarýnýn bir  göstergesidir?

A) Sentez

B) Kavrama

C) Uygulama

D) Analiz

E) Deðerlendirme

48. Program geliþtirme sürecine ihtiyaç analizi çalýþ-

malarý ile baþlanýr. Bu çalýþmalarda kullanýlan

tekniklerden biri de analitik yaklaþýmdýr. Analitik yak-

laþýmda ulusal ve uluslar arasý koþullarýn ve yönelim-

lerin incelenmesi ve gelecekte karþýlaþýlacak olasý

durumlardan yola çýkarak ihtiyacýn belirlenmesi

saðlanýr.

Bu  açýklamaya  göre  aþaðýdakilerden  hangisi  analitik

yaklaþýma  uygun  bir  örnektir?

A) Bir ÖSS dershanesinde, dönem sonunda öðren-

cilerin programýn hedeflerinin %80'nini kazan-

malarý amaçlanmýþ; fakat dönem sonunda uygu-

lanan test sonuçlarýna göre öðrencilerin hedeflerin

ancak %60'ýný kazandýðý görülmüþtür.

B) Çok sayýda kiþiye uygulanan anket sonucunda

ilköðretim 5. sýnýf Matematik programýna trigonometri

konusunun eklenmesi isteði belirlenmiþtir.

C) Ýleriki yýllarda derslerin web üzerinden iþleneceði

varsayýmýyla bilgisayar dersinin ders saati

artýrýlmýþtýr.

D) Öðrencilerin program geliþtirme dersinde bekle-

nen baþarýyý gösterememesi üzerine öðretmen-

lerin etkili öðretim teknikleri konusunda hizmet içi

eðitim görmeleri gerekliliðine karar verilmiþtir.

E) Yýlsonunda öðrencilerin dersin içeriðinin

tamamýný öðrenmesi planlanýrken öðrencilerin

içeriðin yarýsýný öðrendiði saptanmýþtýr.
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49.  Geliþmiþ ülkelerin eðitim programlarýna bakýldýðýnda

yeniden kurmacýlýk eðitim yaklaþýmýnýn ve sorun

merkezli program tasarýmlarýnýn etkileri görülmekte-

dir. Bu süreçte temel amaç, öðrencilerin toplumu il-

gilendiren problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve

becerilerini geliþtirmek böylece ülke kalkýnmasýna

katkýda bulunmalarýný saðlamaktýr.

Bu  sürece  yön  veren  öncelikli program  geliþtirme

temeli  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Ekonomik

B) Bireysel

C) Kültürel

D) Sosyal

E) Tarihsel

50. Ayþe öðretmenin öðrencileri ergenlik dönemine yeni

girenlerden oluþmaktadýr. Bu nedenden dolayý Ayþe

öðretmen, "ergenlikte bireyde meydana gelen

fizyolojik ve ruhsal deðiþiklikleri" ders içeriði olarak

belirlemiþ ve öðrencilerin bu dönemle ilgili sorunlarý-

na yardýmcý olmuþtur.

Bu  açýklamada  vurgu  yapýlan  içerik  yaklaþýmý  aþaðý-

dakilerden  hangisidir?

A) Çocuk merkezli

B) Yaþantý

C) Sarmal

D) Sorgulama

E) Yeniden yapýlandýrmacý

51. Eðitim yaklaþýmlarý öðrencileri farklý þekillerde ele

alýr. Buna göre öðrencinin;

I. Aklýný kullanmasýný saðlama ve düþünme

becerilerini geliþtirme,

II. Pozitif bilim alanlarýný özümlemesini saðlama,

III. Toplumsal reformlarýn oluþturulmasýna katkýda

bulunma 

IV. Çok yönlü geliþmesini saðlama, 

yaklaþýmlarýn temel ilkelerini oluþturmuþtur.

Buna  göre  yukarýda  verilen  temel  ilkeler  hangi  yak-

laþýmlarca  benimsenmiþtir?

52. Öðrencilere iþbirliði yapma, sorumluluk alma, bilgi

üretme gibi özellikleri kazandýrmak isteyen ve öðren-

cilere bu kazanýmlara uygun ortamlarý ve etkinlikleri

saðlayan bir öðretmen; genelde baþarýlý olmakta

zaman zaman zorlandýðý durumlarda ise gerekli

öðretimsel düzenlemeleri yapabilmektedir.

Bu  öðretmenle  ilgili  olarak  özellikle aþaðýdakilerden

hangisi  söylendiðinde  en  doðru olur?

A) Akademik geliþimine önem veren ve bu konuda

çaba gösteren

B) Öðrencilere doðrularý anlatan, yönlendirmede

etkili olan

C) Tutumlarý ve davranýþlarý uyumlu olan

D) Öðrenme-öðretme süreçlerini planlamada ve

uygulamada yeterli olan

E) Ýletiþim becerilerinde ve sosyal organizasyonlar-

da yeterli olan

I II III IV

A) Esasicilik Daimicilik
Yeniden 

kurmacýlýk
Ýlerlemecilik

B) Daimicilik Esasicilik Ýlerlemecilik
Yeniden 

kurmacýlýk

C) Ýlerlemecilik Esasicilik Daimicilik
Yeniden 

kurmacýlýk

D) Ýlerlemecilik Daimicilik Esasicilik
Yeniden 

kurmacýlýk

E) Daimicilik Esasicilik
Yeniden 

kurmacýlýk
Ýlerlemecilik
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53.  Yapýlandýrmacýlýk  kuramýný  benimseyen  çaðdaþ  bir

öðretmenin  öðrencilerinde;  edindikleri  bilgilerin

kalýcýlýðýný  saðlamada  gerçekleþtireceði  en  uygun

etkinlik  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Ön koþul bilgileri hatýrlatýcý sorular sorma

B) Konuyla ilgili bilgileri organize bir þekilde öðrenci-

lerine sunma

C) Maket, model, grafik, fotoðraf gibi birincil bilgi

kaynaklarýný kullanma

D) Gerçek yaþam problemleri üzerinde çalýþma

olanaklarý verme

E) Somut örneklerden yola çýkarak öðrencilerin bil-

giyi keþfetmelerini saðlama

54. Programlý  öðretimde  konularýn  öðrenilmesini  kolay-

laþtýracak  küçük  birimlere  bölünmesi  ve  bu  küçük

bilgi  birimlerinin  basitten  karmaþýða  doðru  ve

önkoþul  öðrenmeler  dikkate  alýnarak  belirli  bir  sýrada

aþamalý  olarak  iþlenmesi  aþaðýdaki  kademeli  yaklaþ-

ma  ilkelerinden  hangisi  ile  açýklanýr?

A) Etkin katýlým

B) Küçük adýmlar

C) Anýnda düzeltme

D) Kademeli ilerleme

E) Bireysel hýz

55. Aþaðýda  verilen  öðretim  stratejisi  /  hedef  alaný

eþleþtirmelerinden  hangisi  doðrudur?

A) Araþtýrma-inceleme / Kavrama

B) Sunuþ / Analiz

C) Buluþ / Kavrama

D) Sunuþ / Uygulama

E) Buluþ / Sentez

56. Bu öðrenme yaklaþýmýnda öðrencilerin yaparak

yaþayarak öðrenmeleri amaçlanmaktadýr. Öðrencilere

öðretme-öðrenme sürecinin sorumluluðu verilerek

onlarýn öz düzenleme yapmalarýný ve karar ver-

melerini saðlayan, öðrencileri karmaþýk öðretimsel

iþlemlerle zihinsel becerileri kullanmaya zorlayan bir

öðrenme sürecidir.

Yukarýda  temel  özellikleri  verilen  öðretme-ööðrenme

yaklaþýmý  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Sunuþ yolu B) Okulda öðrenme 

C) Aktif öðrenme D) Etkili öðretim

E) Programlý öðretim

57. I. Kapalý ve anlaþýlmasý güç ifadeler bulundurma

II. Cevaba iliþkin ipucu barýndýrma

III.Düþünme, eleþtirme, kanýt getirme gibi zihinsel

becerileri geliþtirme

IV. Konularýn önemli noktalarýný vurgulatma

Yukarýdakilerden  hangileri  sokrat  metodunda  soru-

lan  sorularda  bulunmasý  gereken  özelliklerdendir?

A)I - II B) I - III C) I - IV 

D) II - III E) III - IV 

58. Eðitim fakültesinde görevli bir öðretim üyesi,

Rehberlik dersinde "Öðrencilerin aralarýnda yaþadýk-

larý iletiþim çatýþmalarýný yapýcý yollarla çözmelerini

saðlamak amacýyla neler yapýlabilir?" konusunda

öðretmen adaylarýnýn gruplar halinde çalýþarak yeni,

farklý ve orijinal fikirler üretmelerini; bu fikirleri

okullarda çeþitli etkinliklerle hayata geçirmelerini

saðlamýþtýr. Çalýþmalar esnasýnda gerekli gördüðü

noktalarda rehberlik görevini yerine getiren öðretim

üyesi deðerlendirme aþamasýnda ise; öðretmen

adaylarýnýn ortaya koyduklarý ürünlerle birlikte çalýþma

sürecini de göz önünde bulundurmuþtur.

Yukarýda  verilen  etkinlikte  öðretim  üyesinin  uygu-

ladýðý  öðretim  yöntem  ya  da  tekniði  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Görüþ geliþtirme 

B) Proje tabanlý öðrenme

C) Tartýþma

D) Örnek olay

E) Uzman daveti
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59. "Dünya'nýn Manyetik Alaný" konusunu iþleyen bir

öðretmen öðrencilerine þu açýklamayý yapmýþtýr:

"Somon balýklarý, deniz kaplumbaðalarý ve göçmen

kuþlarýn Dünya'nýn manyetik alanýný kullanarak

hareket ettiði biliniyordu; ancak yapýlan yeni bir

araþtýrmaya göre ineklerin ve geyiklerin de bu 'biyolo-

jik pusulaya' sahip olduklarý ortaya çýkarýldý. Ýnekler

ve geyikler otlanýrken ve dinlenirken kuzeye dönük

durduklarý keþfedildi." demiþtir.

Bu  öðretmenin  konuyu  anlatýrken  göz  önüne  aldýðý

öðretim  ilkesi  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Güncellik

B) Tümdengelimsel

C) Uygulanabilirlik 

D) Öðrenciye görelik

E) Yakýndan uzaða

60. Okuma-yazma öðretiminde cümle çalýþmalarýna

yönelik etkinlikler yapmayý amaçlayan bir öðretmen;

öðrencilerini sesleri okuyan ancak yazamayanlarý bir

gruba, sesleri okuyan ve yazanlarý bir gruba, sesleri

yazan ancak okumakta zorlananlarý bir gruba alarak

gruplarýn düzeylerine uygun etkinlikler düzenlemiþtir.
Öðretmenin  bu  uygulamada  yer  verdiði  öðretim  yön-

tem  ya  da  tekniði  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Bilgisayar destekli öðretim

B) Bireyselleþtirilmiþ öðretim

C) Sanal eðitim ortamlarý

D) Tutor destekli öðretim

E) Altý uygulama ayakkabýsý

61. Bir öðretmen sýnýftan oluþturduðu iki gruba "Ýnsanlar

yaþamlarý boyunca mutluluðu sevgiyle mi yoksa

parayla mý bulur?" sorusunu sormuþ ve her gruba bir

konu vermiþtir. Öðrenciler kendi konularýnda araþtýrmalar

yaparak tezler üretmiþ ve dinleyici grubun karþýsýnda

tezlerini sunmuþlardýr. 

Münazara  tekniðinin  kullanýldýðý  bu  sürecin  devamýn-

da  aþaðýdakilerden  hangisi  yapýlmalýdýr?

A) Jürinin gruplarýn performansýný deðerlendirmesi 
B) Dinleyici grubun tartýþmaya katýlmasý
C) Dinleyici grubun ek sorularla tartýþmayý yön-

lendirmesi
D) En iyi seçilen gruba ödül verilmesi
E) Dinleyici grubun oylama yaparak baþarýlý

grubu belirlemesi

62. Bir öðretmen sýnýfa iþlenen konuyla ilgili soru sor-

muþ, öðrencilerden biri söz alarak soruya yanýt vermiþ

ancak doðru açýklamayý yapamamýþtýr. 

Tam öðrenme modeline göre öðretmen;

I. Uyarý

II. Pekiþtirme

III. Dönüt

IV.Düzeltme

iþlemlerinden  hangilerini  uygularsa  öðrencisinin

doðruyu  bulmasýna  ve  kalýcý  öðrenmeyi  gerçek-

leþtirmesine  yardýmcý  olur?

A) I - III B) II - IV C)  I - II - IV 

D) I - III - IV       E)  II - III - IV

63. Aþaðýdakilerden  hangisi  benzetim  tekniði  için  doðru

deðildir?

A) Tehlikeli durumlarda riskin azaltýlmasýnda kul-

lanýlýr.

B) Psiko-motor hedef alanlarýnýn kazandýrýlmasýnda

kullanýlabilir.

C) Sýnýf ortamýna getirilemeyen olaylarýn gerçek

koþullarda uygulanabilmesi saðlanýr.

D) Öðrenmeleri soyutluktan kurtararak somutlaþtýrýl-

masýný saðlar.

E) Tehlikeli ve maliyet gerektiren durumlarda kul-

lanýlýr.

64. I. Uygulamanýn izlenip dönüt ve düzeltmelerin

saðlanmasý

II. Ders planýnýn hazýrlanmasý

III.Uygulamanýn görsel ve iþitsel cihazlara

kaydedilmesi

IV.Ders planýnýn yeniden hazýrlanmasý ve uygu-

lanmasý

V. Ders planýnda yer alan etkinliðin bir sýnýfta

uygulanmasý 

Yukarýda  verilen  mikro  öðretim  tekniðinin  uygulama

aþamalarýnýn  tam  ve  doðru  sýralamasý  aþaðýdakiler-

den  hangisidir?

A) II - V - III - IV - I 

B) II - III - V - I - IV 

C) IV - I - III - V - II 

D) II - V - III - I - IV

E) IV - V - III - I - II
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65. Bu öðretim tekniðinin amacý, öðrencilerin nesnel ve
derinlemesine düþünme becerilerini geliþtirmektir.
Bu amaçla öðretmen öðrencilerine bir konu ya da
duruma yönelik soru sorar. Öðrenciler öðretmenin
sorduðu sorudan yola çýkarak konu ya da durumun
nedenlerini bulmaya çalýþýrlar. Bulunan nedenler
tahtada konunun çevresine oklar çýkarýlarak yazýlýr.
Nedenlerle ilgili alt nedenler de bulunuyorsa onlar da
tahtaya not edilir. Böylelikle öðrencilerin bir konu ya
da durumun nedenlerini bularak detaylý inceleme
yapmalarý saðlanýr.
Yukarýda  açýklamalarý  verilen  öðretim  tekniði  aþaðý-
dakilerden  hangisidir?

A) Beyin fýrtýnasý B) Öykü oluþturma
C) Konuþma halkasý   D) Balýk kýlçýðý

E) Workshop

66. Coðrafya öðretmeni Ahmet "Madenler ve Enerji
Kaynaklarý" konusunu iþlerken bir jeoloji mühendisi-
ni sýnýfa davet etmiþ ve konuyla ilgili bilgilerini öðren-
cileriyle paylaþmasýný saðlamýþtýr. 
Buna  göre  Ahmet  öðretmenin  yukarýda  açýklanan
öðretim  etkinliðini  uygulamasýnýn  temel amacý  aþaðý-
dakilerden  hangisidir?

A) Konunun birincil veri kaynaðýndan; ilgi çekici
þekilde öðrenilmesini saðlama

B) Sýnýf içi öðretim etkinliklerini pekiþtirme
C) Sýnýfta anlatýlan ve kavranan konularý tekrar etme
D) Bir nesne, olay ya da durumla ilgili bilgi toplatma

ve inceleme yaptýrma
E) Farklý bir kiþinin ders anlatmasýný saðlayarak

dersi sýkýcýlýktan kurtarma

67. Aþaðýdakilerden  hangisi  iþbirlikli  öðrenme  yaklaþýmý
için  doðrudur?

A) Öðrencilere liderlik becerisi kazandýrýlýr.
B) Öðrencilerin daha etkili öðrenmeleri amacýyla

klasik oturma düzeni kullanýlýr.
C) Her grubun görevlendirilmiþ tek bir lideri vardýr.
D) Ýþbirlikli öðrenme gruplarýný öðretmen ve öðrenciler

birlikte belirler.
E) Öðrencilerin öz saygý, öz yeterlik ve benlik

kavramýnýn geliþimine katký saðlanýr.

68. Bir resim öðretmeni, öðrencilerine; siyah fon kaðýdýna
çizgilerin tümü birbirine ya da kenar boþluðuna
baðlantýlý olacak þekilde resim çizdirterek, çizgilerin
dýþýndaki alanlarýn oyulmasý ve altýna renkli jelatin
yapýþtýrýlmasýndan oluþan vitray çalýþmasý yaptýracaktýr.
Yukarýdaki  çalýþmanýn  en  etkili þekilde  yapýlmasýný
saðlayacak  öðretim  yöntem  ya  da  tekniði  aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Gösteri B) Gösterip yaptýrma 
C) Benzetim D) Örnek olay

E) Deney

69. Aþaðýda bazý çoklu zekâ alanlarý, kullanýlacak etkin-
likler ve meslek dallarý verilmiþtir.

Yukarýda  (I),  (II)  ve  (III)  numaralý  yerlere  getirilebile-

cek  en  uygun kavramlar  aþaðýdakilerden  hangisinde

doðru  olarak  verilmiþtir?

70. Bir konu ile ilgili olarak düþüncelerini açýklamak
isteyen öðrenci, sýnýfta çizilen çemberin ortasýnda
bulunan sandalyeye oturarak konu hakkýnda
konuþur. Diðer öðrenciler ise gözlemci ve dinleyici
olarak konuþmacýya dönüt verirler. Görüþler
eleþtirilmeden özet ve deðerlendirme yapýlýr.
Buna  göre  yukarýda  açýklamasý  verilen  ve  öðrenci-
lerin  tartýþma,  grupla  çalýþma  becerilerinin
geliþtirilmesi amacýyla  kullanýlan  öðretim  tekniði
aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Beyin fýrtýnasý B) Görüþ geliþtirme
C) Ýstasyon D) Akvaryum

E) Eðitsel oyun

I II III

A) Sosyal
Doða

yürüyüþleri
Mimar

B) Bedensel
Zihinde 

canlandýrma
Bilim adamý

C) Sosyal
Zihinde

canlandýrma
Þair

D) Müziksel Deney Yazar

E) Öze dönük
Gösterip 
yaptýrma

Denizci

Zeka  Alaný Etkinlik Meslek  Dalý

Dilsel Makale yazma III

Görsel II Heykeltýraþ

I Akran öðretimi Psikolog
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71. Öznur öðretmen, sýnýflarý yan yana olan  Deniz
öðretmene sohbet ederken þunlarý söylemiþtir:
"Deniz öðretmenim, ders iþlerken sýnýfta sessizlik
olduðunda sýnýfýný dinliyorum. Bazen sesin öyle yük-
sek geliyor ki konuyu ben bile anlýyorum. Ama bazen
de sanki sýnýfýnda ders iþlenmiyormuþ gibi geliyor.
Ýkimizde anlatým yöntemini kullanýyoruz. Böyle yap-
manýzýn temel nedeni nedir?" demiþtir. 
Deniz  öðretmenin,  Öznur  öðretmenin  bu  sorusuna
vereceði  en  uygun cevap  aþaðýdakilerden  hangisi
olabilir?

A) Öðrencilerin öðrenebilmesi için etkili bir ses tonu
kullanmaya çalýþýyorum.

B) Ders anlatýrken sýkýlmayayým diye böyle yapýyorum.
C) Ders iþlerken bazen çok fazla heyecanlanýyorum.
D) Öðrencilerime kýzdýðýmda böyle davranýyorum.
E) Sýnýflar büyük olduðu için size öyle geliyor olabilir.

72. Derslerinde yazým türlerinden þiirin özellikleri ve
ülkemizde bu yazým türünün öncüleri konusunu
iþleyen bir Türkçe öðretmeni; öðrencilerinden þiir
türünün ana özelliklerini temel alarak iki þairin þiir-
lerini karþýlaþtýrmalarýný, þiirler arasýndaki benzerlik
ve farklýlýklarý ortaya koyarak deðerlendirme yap-
malarýný istemiþtir.
Türkçe  öðretmeninin  öðrenme-ööðretme  sürecinde
gerçekleþtirdiði  etkinlikle  öðrencilerinde  geliþtirmeyi
amaçladýðý  düþünme  becerisi  aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Yaratýcý  B) Eleþtirel 
C) Global D) Yansýtýcý

E) Yakýnsak

73. Aþaðýdakilerden  hangisi  öðrencilerin  eleþtirel  düþün-

me,  sorun  çözme  ve  karar  verme  gibi  üst  düzey

zihinsel  becerilerinin  geliþimlerini  saðlayan  örnek

olay  yönteminde  kullanýlacak  örnek  olayýn  içeriðinde

bulundurmasý  gereken  temel özelliklerden  biri

deðildir?

A) Soruna farklý çözüm yollarý üretilebilecek nitelikte olma

B) Karþýlaþýlan problem durumlarýnýn gerçek

ortamýnda çözülmesini saðlama

C) Dersin hedeflerine ve öðrencilerin geliþim düzey-

lerine uygun olma

D) Öðrenilen bilgilerin gerçek bir durum üzerinde

uygulanabilmesini saðlama

E) Sözel ve görsel olarak sunulabilir olma

74. I. Bilimsel bir olayý kanýtlamak amacýyla kullanýlýr.

II. Deneyi öðretmen yaptýktan sonra sýnýftan bir

öðrencisine yaptýrmalýdýr.

III. Öðrencilerin deney sonucuna ulaþmalarýnda

öðretmenler rehber olmalýdýr.

IV.Sentez basamaðýndaki kazanýmlarýn gerçek-

leþtirilmesini saðlar.

Yukarýda  verilen  ifadelerden  hangisi  ya  da  hangilerinin

deney  yöntemi  için  doðru  olmasý  beklenmez?

A) Yalnýz II B)  I - II C) II - IV 

D) I - III - IV E) II - III - IV 

75. Beyin  fýrtýnasý  tekniðini  kullanan  bir  öðretmen  "fikir

üretme" aþamasýnda  aþaðýdakilerden  hangisini

uygularsa  tekniðin  etkisini  en  aza indirir?

A) Fikirlerin niteliðinden çok niceliðine dikkat etme

B) Fikirleri tahtaya ya da kaðýda not etme

C) Fikirler ile ilgili yorum yapma 

D) Öðrencilerin akýllarýna geleni söylemelerini saðlama

E) Düþüncelerin yönlendirme olmadan açýklan-

masýný destekleme

76. Aþaðýdakilerden  hangisi  araþtýrma  -  inceleme  yoluyla

öðretim  stratejisinin  öðrencilere  saðlayacaðý  fay-

dalardan  biri  deðildir?

A) Baðýmsýz düþünme alýþkanlýðý kazandýrýr.

B) Çok yönlü düþünmeyi geliþtirir.

C) Öðrenme sürecinde ilgiyi ve motivasyonu artýrýr.

D) Öðrenmelerin zihinde aktif soyutlanmasýna katký saðlar.

E) Bilgilerin düzenlenmesini, yorumlanmasýný ve

deðerlendirilmesini saðlar.

77.  Bir otomobil tamircisi vidayý sýkmak için dakikalarca

tornavida arar. Fakat tornavida yerine geçebilecek

baþka (býçak ucu vb.) bir araç bularak problemi

çözmeyi düþünemez.

Bu  durum  yaratýcý  düþünme  becerisini  engelleyen

etmenlerden  hangisiyle  açýklanýr?

A) Muhakeme B) Zeka

C) Güdülenme D) Ýþleve takýlma

E) Tepki kurulumu
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78. Bir sýnýf öðretmeni öðrencilerine "Her þeye farklý bir

açýdan bakmayý deneyin. Çiçek bakýþý, karýnca bakýþý

ve kuþ bakýþýyla varlýklarý ve olaylarý görmeye çalýþýn.

Çiçek bakýþýyla görebilmek için yere uzanýp yukarý

bakabilirsiniz. Karýnca bakýþý için burnunuzu yere

yaklaþtýrýp çevreye öyle bakabilirsiniz. Kuþ bakýþý

için, bir taþýn, basamaðýn ya da yüksek baþka bir

þeyin üzerine çýkýp aþaðý bakmayý deneyebilirsiniz."

demiþtir. 

Öðretmenin  yukarýda  verilen  ifadeleri  aþaðýda

verilen öðretim  yöntem  ve  tekniklerinden  hangisini

vurgulamaktadýr?

A) Sokrat semineri

B) Ýstasyon

C) Kartopu

D) Analoji

E) Altý þapkalý düþünme

79.  Ýlköðretim 1. sýnýf öðrencilerinin okul giriþ-çýkýþlarýnda

karþýdan karþýya kurallara uygun bir þekilde geçe-

bilmelerini öðretmeyi amaçlayan bir öðretmen;

sýnýfýndan seçtiði bir grubun öðrenci, üç öðrencinin

araba ve bir öðrencinin de trafik polisi olmasýný

istemiþtir. Uygun ortam oluþturulduktan sonra öðret-

men, öðrencilerin konuyu sýnýfýn önünde can-

landýrarak arkadaþlarýna açýklamalarýný saðlamýþtýr.

Bu  etkinlikte  kullanýlan  öðretim  yöntem  ve  tekniði

aþaðýdakilerden  hangisidir?  

A)  Gösteri B)  Mikro öðretim

C)  Problem çözme D)  Çalýþma grubu

E)  Rol oynama

80.  Aþaðýdakilerden  hangisi  sunuþ  yoluyla  öðretim

stratejisinin  temel özelliklerinden  biridir?  

A) Öðrenmeler temel kavramlar etrafýnda düzenlenir.

B) Bilgiye araþtýrma, inceleme ve problem çözme

yoluyla ulaþýlýr.

C) Ýlke, kavram ve genellemelere öðrenci ulaþýr.

D) Tümevarým yaklaþýmýna yer verilir.

E) Yansýtýcý düþünme becerisi kullanýlýr.

81. Okullarda görev yapan öðretmenlerin mesleki tüken-
miþlikleri konusunda araþtýrma yapan bir doktora
öðrencisi, öncelikle araþtýrma konusunun sýnýrlarýný
belirlemiþ; konuyu problem cümlesi olarak ifade
ettikten sonra, daha önce bu konuda yapýlan araþtýr-
malar ve çalýþmalarla ilgili yayýnlarý incelemiþtir.
Bilimsel  süreç  basamaklarýna  göre;  doktora  öðren-
cisinin  bu  aþamanýn  ardýndan  yapmasý  gereken  ilk
çalýþma  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Çözümü uygulama ve deðerlendirme
B) Geçici çözüm yollarýna iliþkin veri toplama ve

toplanan verileri analiz etme 
C) Hipotezleri test ederek doðruluklarýný bulma
D) Probleme yönelik hipotezler oluþturma
E) Geçici çözüm yolunun test edilebilmesi için yön-

tem geliþtirme

82.  Muratcan, öðrenme konularýnda genellikle problem

çözerek bilgiyi oluþturmakta ve yaparak yaþayarak

öðrenmeleri tercih etmektedir.

Kolb'un  yaþantýsal  öðrenme  modeline  göre;  Muratcan'ýn

baskýn  olan  öðrenme  stili  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Ýzleyerek öðrenme
B) Hissederek öðrenme
C) Yansýtýcý gözlem
D) Soyut kavramsallaþtýrma
E) Aktif yaþantý

83.  Bir müfettiþ denetleme amacýyla gittiði bir okulda,

teftiþ ettiði Ýlyas ve Fatih öðretmenler için iletiþim

konusunda aþaðýdaki eleþtirileri yapmýþtýr:

Ýlyas  öðretmen: Konularý açýklarken öðrencilerin

anlayacaðý uygun dili bulamýyor ve bu nedenle

teknik bir dil kullanýyor. Örnek vermekte zorlanýyor

ve verdiði örnekleri öðrenciler anlamýyor.

Fatih  öðretmen: Açýklamalarýný sözcüklere boðarak

uzun cümleler kuruyor. Dersini nasýl iþleyeceðine dair

planlama yapmýyor ve materyal kullanmýyor.

Yukarýdaki  açýklamalara  göre  iki  öðretmenin  sýnýf  içi

iletiþimi  engelleyen  rol  modelleri  aþaðýdakilerden

hangisidir?  

  Ýlyas  öðretmen    Fatih  öðretmen  
A)     Hazýrlýksýz Etkisiz
B)     Etkisiz Hazýrlýksýz
C)     Sunan Baðýran
D)     Baðýran Etkisiz
E)     Hazýrlýksýz Hýzlý mesaj veren
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84.  Bir öðretmen; etkili iletiþim kurarak, öðrencileri farklý

þekillerde güdüleyerek ve kalýcý öðrenmeleri saðla-

yarak sýnýfta öðretimsel liderlik görevini üstlenir.

Sýnýf  öðretiminin  temel  öðelerinden  olan  öðretmenin

liderlik  tarzý  aþaðýdakilerden  hangisiyle  doðrudan

iliþkilidir?

A) Okulun sahip olduðu olanaklarla

B) Okulun bulunduðu sosyo-ekonomik ve kültürel

çevreyle

C) Öðrencilerin güçlü ve zayýf yönleriyle

D) Öðretmenlerin gösterdiði davranýþ örüntüleriyle

E) Sýnýfta disiplin problemlerinin görülmemesiyle

85. Aþaðýdaki  ölçme  iþlemlerinin  hangisinde  tanýmlan-

mýþ  (yapay)  birim  kullanýlmamýþtýr?

A) Bu kitabýn satýþ fiyatý 20 TL'dir.

B) Aysun'un Türkçe dersine iliþkin tutum puaný

60'dýr.

C) Zeki saat 15.00'daki toplantýya geç kaldý.

D) Hüseyin'in doðum tarihi 20 Aðustos 1985'tir.

E) Bölgede 18 tane tarihi yapý bulunmaktadýr.

86. Son yýllarda ölçme ve deðerlendirme uygulamalarýn-

da öðrencilerin ilgi ve yeteneklerinin süreçteki

geliþimine, kiþilik özelliklerine ve düþünme beceri-

lerinin geliþtirilmesine önem verilmeye baþlanmýþtýr.

Aþaðýdakilerden  hangisi  sürecin  bu  þekilde  anlaþýl-

masýna  ve  uygulanmasýna  etki  eden  temel etkendir?

A) Pozitivist düþünce yapýsýnýn eðitim uygulamalarý

üzerindeki etkisinin artmasý

B) Deneysel süreçlerle elde edilen ve bireyden

baðýmsýz nesnel olarak belirlenen bilimsel bulgular

C) Öðretme kavramýnýn yerine öðrenme kavramýnýn

önem kazanmýþ olmasý

D) Bilgi ve teknolojideki geliþmeler

E) Bireylerin güçlü yönlerini belirleme ve geliþtirme

eðilimi

87. Ölçekler, nesnelere verilen sayýlarýn anlamlarýný ya

da nesnelere sayýlar vermede ve nesnelere verilen

sayýlarýn kullanýlmasýnda uyulmasý gereken kurallar

ile kýsýtlamalarý belirtmek için kullanýlýr. Baþlýca ölçek

türleri sýnýflama, sýralama, eþit aralýklý ve eþit oranlý

ölçeklerdir.

Buna  göre  verilen  ölçek  türü  ile  ölçme  iþlemi

eþleþtirmelerinden  hangisi  yanlýþtýr?

Ölçek  türü Ölçme  iþlemi

A) Eþit aralýklý Bir ilin rakýmýný bulma

B) Eþit oranlý Yolculuðun kaç saat sürdüðünü

belirleme

C) Sýralama Binalara numara verme

D) Sýnýflama Öðretmenleri branþlara ayýrma

E) Eþit aralýklý Biliþsel performansý puanlama

88. Fakülte öðrencilerine uygulanan bir yabancý dil

sýnavýnda sýnav gözetmeninin bir kelimeyi yanlýþ

söylemesi sonucunda tüm öðrenciler bu kelimeyi

yanlýþ yazmýþtýr. Ve bu kelime sýnavda birkaç farklý

soruda öðrencilerin karþýsýna çýkmýþtýr. 

Bu  durumda  oluþan  hata  türü  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Sistematik 

B) Sabit

C) Tesadüfî

D) Standart 

E) Deðiþken oranlý

89. Aþaðýdakilerden  hangisi  mutlak  deðerlendirmeye

uygun  bir  örnektir?

A) Beden eðitimi dersinde öðrencileri yeteneklerine

göre okul takýmýna seçme

B) Seçimlerde %10 barajýný geçen partilerin meclise

girmesi

C) Antalya film festivalinde jürinin kararýyla Altýn

Portakal ödülünü alma.

D) Bir dershanenin deneme sýnavý sonucunda ilk 20

öðrenciye %30 indirim uygulamasý

E) Bir gazetenin 30 kupon toplayan okuyucularýna

ansiklopedi promosyonu vermesi
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90. Aþaðýdakilerden  hangisi  performans  deðer-

lendirmesini  gerektiren  bir  durumdur?

A) Elektrikle sesin iletimini saðlayacak bir düzenek

geliþtirme

B) Bir makalenin ana düþüncesini ve yardýmcý

düþüncelerini yansýtan cümleyi seçme

C) Türkiye'nin bölgelerinde yetiþen tarým ürünlerini

haritadan gösterme

D) Verilen ardýþýk sayýlardan faydalanarak ardýþýk

sayýlarýn toplamýný hesaplama

E) Bir bölgede tarýmsal üretim düzeyine etki eden

faktörleri belirleme

91. Aþaðýdakilerden  hangisi  deðerlendirme  sürecinde

portfolyo  kullanýmýnýn  temel nedenidir?

A) Öðretim programýndaki hedef ve davranýþlarýn

kazaným miktarýný belirlemek

B) Öðrenciler arasýndaki farklýlýklarý gidermek

C) Öðrenciler arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek

D) Öðrencilerin yetersiz olduklarý alanlarý belirlemek

E) Öðrencilerin yaþam becerilerini geliþtirmek

92. Öðrencilerin  performansýný  oluþturan  davranýþlarýn

ne  düzeyde  olduðunu  ölçmeye  yarayan  ve  genellik-

le  süreçten  çok  sonucun  (ürünün)  ölçülmesinde  kul-

lanýlan  puanlama  yöntemi  aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Kontrol listesi

B) Dereceleme ölçeði

C) Rubrik

D) Gözlem formu

E) Portfolyo

93. Üstün  zekâlý  çocuklarýn  eðitimi  için  açýlan  bir  okulda

uygulanan  sýnavýn  sonucuna  göre  yerleþtirilen

öðrencilerin  durumlarýna  bakarak,  yapýlan  ölçme

iþleminin  "oldukça geçerli ve güvenilir" olduðunu

söyleyen  bir  uzman  aþaðýdakilerden  hangisini  bu

durumu  açýklamak  için  bir  gerekçe  olarak  kullanamaz?

A) Zekâ düzeyi yüksek öðrencilerin okula seçildiðini

B) Sýnavýn uygun ortamda ve koþullarda yapýldýðýný

C) Seçilen öðrencilerin okulun tüm kurallarýna uya-

cak yapýda olduðunu

D) Sýnavýn bir kez daha uygulandýðýnda yine ayný

öðrencilerin seçilebileceðini

E) Yapýlan sýnavýn, zekânýn temel iþlevlerini tüm

yönleriyle kapsadýðýný

94. Aþaðýdakilerden  hangisi  güvenirliði  arttýran  faktörler-

den  biri  deðildir?

A) Testteki soru sayýsýný arttýrmak

B) Sorularý öðrencilerin düzeyine göre hazýrlamak

C) Sýnavýn kapsamýný geniþ tutmak

D) Sorularýn güçlük düzeyini kolaydan zora doðru

sýralamak

E) Sorularýn birbiriyle uyumlu olmasýný saðlamak

95. Zekâ,  ilgi,  yetenek  gibi  özellikleri  ölçmede  kullanýlan

ve  testin  bütünü  ile  parçalarý  arasýndaki  uyumunun

yeterli  olup  olmadýðýný  belirleyen  geçerlik  türü  aþaðý-

dakilerden  hangisidir?

A)Kapsam                         B) Yordama

C) Uygunluk D) Görünüþ

E) Yapý

96. Öðrenilen  bilgi  ve  becerilerin  transfer  edilmesine

yönelik  sorular  soran  öðretmenin  aþaðýdakilerden

hangisini  saðlamaya  yönelik  bir  amacý  olabilir?

A) Olgusal bilgilerin öðrenilmesini saðlama

B) Bilgiye ulaþma yollarýný geliþtirme

C) Öðrencileri ezberden uzaklaþtýrma

D) Bilgi kaynaklarýný sorgulama

E) Puanlamayý nesnel olarak yapma
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Bir Ýngilizce testinde 5 soruya ait Madde güçlük

indeksi (Pj) ve  Madde ayýrt edicilik indeksi(rjx)

deðerleri aþaðýda verilmiþtir.

97. Hangi  maddenin  güvenirliði  en  yüksektir?

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

98. Öðretmenin  amacý  kolay  bir  sýnav  yapmak  ve  öðren-

cilerin  çoðunun  baþarýlý  olmasýný  saðlamak  ise  hangi

maddeye  yakýn  sorularý  tercih  etmesi  en  doðru olur?

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

99. I.  Aritmetik ortalama

II. Ortanca (Medyan)

III. Standart sapma

IV.Tepe deðer (Mod)

Yukarýdakilerden  hangisine  veya  hangilerine

bakarak  bir  testin  ayýrt  edicilik  gücü  hakkýnda  karar

verilebilir?

A) I - III B) Yalnýz I C)Yalnýz III

D) I - IV E) I - II 

Aþaðýda  deðiþik  derslere  ait  soru  sayýlarý  ve  aritmetik

ortalamalar  verilmiþtir.

100. Buna  göre  derslerin  hangisinde  uygulanan  test

öðrencilere  kolay  gelmiþtir?

A) Türkçe                             

B) Matematik                                  

C) Ýngilizce

D) Fen ve Teknoloji          

E) Sosyal Bilgiler

101. Sürekli deðiþken, iki deðer arasýnda baþka bir deðer

alýrken; süreksiz deðiþkenler ise iki deðer arasýnda

sýnýrlý sayýda deðer alabilir veya hiç deðer alamazlar.

Buna  göre  hangi  seçenekte  sürekli  ve  süreksiz

deðiþkenler  doðru  olarak  verilmiþtir?

Sürekli  Deðiþken Süreksiz  Deðiþken

A) Yaþ Kilo

B) Aðýrlýk Uzunluk

C) Din Okul türü

D) Medeni durum Kiþinin siyasi tercihi

E) Zekâ düzeyi Cinsiyet

102. Bir araþtýrmada X ve Y deðiþkenleri arasýnda negatif

yönde bir iliþki bulunmuþtur.

Bu  deðiþkenler  aþaðýdakilerden  hangisinde  verilen-

ler  olabilir?

    X          Y      

A) Standart sapma Güvenirlik

B) Testin güçlüðü Cevaplama süresi

C) Duyarlýk Güvenirlik

D) Sorularýn homojenliði Geçerlik

E) Aritmetik ortalama Mutlak baþarý düzeyi

Test Soru  Sayýsý
Aritmetik
Ortalama

Türkçe 25 22

Matematik 30 20

Ýngilizce 32 25

Fen ve Teknoloji 25 15

Sosyal Bilgiler 40 30

Maddeler Madde  güçlük  indeksi
(Pj )

Madde  ayýrt  edicilik
indeksi  (rjx)

I 0.95 0.20

II 0.16 0.68

III 0.12 0.75

IV 0.48 0.50

V 0.80 0.50

97.  ve  98.  sorular  aþaðýdaki  tabloya  göre
cevaplandýrýlacaktýr.  
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103.  Empati kurma, çatýþma çözme, atýlganlýk gibi sosyal

becerilerin eksikliði, bireylerin baþkalarýyla saðlýklý

iliþkiler kurmasýný engeller. Bu becerilerin geliþtirilmesi

amacýyla sosyal beceri eðitimi programlarýnda farklý

yöntemler kullanýlabilir. Örneðin,  sosyal becerileri

düþük öðrencilerin, sosyal becerileri yüksek olan

öðrencilerle bir arada olmalarý ve uygun davranýþlarý

modelden gözlemeleri saðlanabilir.  

Hazýrlanan  sosyal  beceri  eðitimi  programlarýnda,

sosyal  becerileri  yüksek  olan  bir  öðrencinin  sosyal

becerileri  düþük  olan  bir  öðrenci  ile  eþleþtirilmesi  ve

ona  model  olmasý,  aþaðýdaki  kavramlardan

hangisiyle  açýklanýr?

A) Akran öðreticiliði

B) Akran danýþmanlýðý

C) Akran arabuluculuðu

D) Akran baskýsý                                 

E) Akran zorbalýðý

104.  Rehberlik servisince yürütülen hizmetler, doðrudan

öðrencilere dönük olan ve dolaylý olarak öðrencilere

sunulan hizmetler olarak sýnýflandýrýlabilir.

Rehberlik servisince yürütülen;

I. Müþavirlik,

II. Ýzleme,

III. Araþtýrma ve deðerlendirme,

IV.Tamamlayýcý rehberlik,

V. Bireyi tanýma, 

hizmetlerinden  hangileri  doðrudan öðrencilere  yöne-

lik  deðildir?

A) I ve II                              

B) I ve III                        

C) II ve V                    

D) I - III - IV                     

E) III - IV - V            

105.  'Kime göre ben neyim?' tekniði  ile  ilgili  olarak  aþaðý-

da  verilen  yargýlardan  hangisi  kesin  olarak

doðrudur?

A) Bireyi, bir grubun içerisinde aktif olarak çeþitli

roller oynarken gözleme imkâný verir. 

B) Bireyin baþkalarý tarafýndan nasýl biri olarak algý-

landýðýný kendisinin deðerlendirmesine dayanýr.

C) Yetenek ve ilgileri doðrultusunda öðrencilerin

akademik programlara ve mesleklere yöneltilme-

si amaçlanýr.

D) Öðrencilerin gelecekteki baþarýlarýný yordamayý

saðlar.

E) Okulöncesi ve ilköðretim I. kademede sýklýkla

uygulanýr.

106.  Bir resim öðretmeni, derste öðrencilerden doða

manzarasý çizmelerini istemiþtir. Ders saatinde resim-

lerini tamamlayamayan öðrenciler, resimlerini evde

tamamlayabileceklerdir. Buna göre, resmini evde

tamamlayarak ertesi hafta derse getiren Mehmet'in

resmini gören öðretmen ona 'Bu resmi sen çizmiþ

olamazsýn; ben size perspektif konusunu

öðretmedim.' demiþ ve Mehmet'e sözlü notu olarak

zayýf vermiþtir. 

Resmi  kendisi  çizmiþ  olan  ve  bu  nedenle  öðret-

meninin  tavrýna  çok  üzülen  Mehmet  aþaðýdaki

ifadelerden hangisini  söylerse,  kendisini  "ben diliyle"

ifade  etmiþ  olur?

A) Resmi benim çizmediðime inanmýþsýnýz bir kere,

düþüncenizi deðiþtirmek mümkün deðil.

B) Sizin yerinizde ben olsaydým belki ben de ayný

þeyi düþünürdüm, ancak resmi ben çizdim.

C) Resmi ben çizdiðim için bana inanýlmamýþ olmasý,

kendimi haksýzlýða uðramýþ hissetmeme neden

oldu.

D) Resimle ilgili bir konu hakkýnda fikir sahibi olmam

için illaki sizin derste o konuyu anlatmýþ olmanýz mý

gerekiyor?

E) Resmi gerçekten ben çizdim ama önemli olan

sizin ne düþündüðünüz deðil mi?
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107.  Aþaðýdakilerden  hangisi  konsültasyon  (müþavirlik)
hizmeti  kapsamýnda  gerçekleþtirilen  bir  uygulamadýr?

A) Psikolojik danýþma yardýmý alan öðrencilerin
uyum ve geliþim durumlarý hakkýnda incelemeler
yapýlmasý 

B) Okuldaki çalýþanlar ve görevleri hakkýnda öðren-
cilere bilgiler verilmesi

C) Öðrencilerin çeþitli özelliklerini belirlemeye yöne-
lik ölçme araçlarýnýn uygulanarak elde edilen bil-
gilerin öðrenciye iletilmesi

D) Ev ortamýnýn öðrenmeye en uygun hale getirilmesi
için, nasýl düzenlenmesi gerektiði konusunda
velilere bilgi verilmesi

E) Verimli ders çalýþma yöntemleri konusunda
öðrencilere yönelik konferans verilmesi

108. I. Ortaöðretimden sonra lisans eðitimine yurt

dýþýndaki üniversitelerden birinde devam

etmek isteyen Kamil, psikolojik danýþmandan

yardým istemiþtir. Kamil'in baþarý durumunu ve

ekonomik koþullarýný dikkate alan psikolojik

danýþman ona yurt dýþýndaki eðitim olanaklarý ile

ilgili bilgi vermiþtir. Kamil, kendisine sunulan

alternatifleri deðerlendirerek kendi koþullarýna

uygun bir lisans programýný tercih etmiþtir.

II. Ailesi ortaöðretim 9. sýnýf öðrencisi Serkan'ýn

yabancý dil alanýný tercih etmesini istemekte-

dir. Buna karþýn Serkan'a uygulanan psikolojik

testlerde, Serkan'ýn ilgi ve yeteneklerinin

sözel alana iliþkin olduðu görülmüþtür. Okul

rehber öðretmeni, sene sonunda ailesinin

istekleri doðrultusunda bir seçim yapmaya

karar veren Serkan'ýn, kendisine uygun,

gerçekçi bir karar almasýna yardýmcý olmak

amacýyla Serkan'la yüz yüze bir dizi görüþme

yapmýþtýr.

Buna  göre  rehberlik  servisince  sýrasýyla Kamil'e  ve

Serkan'a  yönelik  yürütülen  rehberlik  hizmet  türleri

aþaðýdakilerden  hangisinde  doðru  olarak  verilmiþtir?

Kamil'e   Serkan'a  

A) Psikolojik danýþma            Mesleki rehberlik

B) Mesleki rehberlik               Yöneltme

C) Yöneltme                     Psikolojik danýþma

D) Mesleki danýþma                Yöneltme

E) Bireyi tanýma                       Psikolojik danýþma

109.  Türkçe öðretmeni Aynur Haným, derste öðrenci-

lerinin yazmalarýný istediði otobiyografileri okurken

öðrencilerinden Ahu'nun yazma becerisinin yaþý ve

zekâ düzeyine göre beklenenin belirgin olarak

gerisinde olduðunu fark eder. Ahu'nun hecelemeleri

yanlýþtýr.  Yazýsýnda gramer kurallarýný kullanarak

yaþýna uygun biçimde düþüncelerini ifade ede-

memiþtir. 

Ahu'nun  öðrenme  güçlüðü  yaþadýðýný  düþünen

Aynur  Haným'ýn  aþaðýdakilerden  hangisini  yapmasý

rehberlik  anlayýþýna  uygun  olur?

A) Okul müdürüne Ahu'nun otobiyografisini okutmak

B) Diðer derslerdeki baþarý durumunun hangi

düzeyde olduðunu saptamak için diðer branþ

öðretmenleriyle görüþmek 

C) Öðrenme güçlüðü yaþamasýnýn nedeninin zekâ

geriliðinden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný belir-

lemeye çalýþmak

D) Okul rehber öðretmenini Ahu'nun durumundan

haberdar etmek

E) Ahu'nun ailesi ile görüþerek kýzlarýný okuldan

almalarý ve bir özel eðitim kurumuna yazdýrmalarý

konusunda tavsiyede bulunmak

110. Dünyadaki  rehberlik  çalýþmalarý  göz  önünde  bulun-

durulduðunda,  ilk  kez  meslek  seçimine  ve  iþ  bul-

maya  yardým  olarak  baþlayan  hizmetleri  içeren

rehberlik  modeli  aþaðýdakilerin  hangisidir?

A) Parsonian Model  

B) Geliþimsel rehberlik modeli

C) Merkezileþmemiþ ve uzmanlaþmamýþ rehberlik

modeli 

D) Merkezileþmiþ ve uzmanlaþmýþ rehberlik modeli 

E) Kapsamlý psikolojik danýþma ve rehberlik

programlarý modeli
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111.  Ahmet lisans eðitimini tamamlayarak iþ aramaya

baþlamýþtýr. Birçok kuruma iþ baþvurusu yapmýþ ve

bu baþvurularýndan biri kabul edilerek yetiþtiði alana

uygun bir iþe girmiþtir. Ahmet'in lisans eðitiminde

öðrendikleri ve eðitimi sürecinde kendini alanýnda

yetiþtirmek için katýldýðý tüm etkinlikler onun mesleðini

baþarýyla icra etmesini saðlamýþtýr.

Buna  göre  Ahmet,  meslek  geliþim  sürecinin  hangi

aþamasýndadýr?

A) Karar verme

B) Hazýrlýk

C) Uyanýþ ve farkýnda olma

D) Meslekleri keþfetme

E) Ýþe yerleþme 

112. I. Derslerinde baþarýlý olan Ali'nin kendisini

yetenekli biri olarak görmesi,

II. Ali'nin gelecekte yüksek gelir elde edeceði ve

sosyal saygý göreceði bir mesleðe yönelik

planlar yapmasý,

sýrasýyla aþaðýdaki  kavramlardan  hangisine  karþýlýk

gelir?

      I              II      

A) Özsaygý                 Ýdeal benlik

B) Gerçek benlik         Ýdeal benlik

C)     Özsaygý                 Gerçek benlik

D) Ýdeal benlik            Gerçek benlik

E) Ýdeal benlik            Özsaygý

113.  Sýnýf rehber öðretmeni, Ali'nin cinsel tercihleri

konusunda sýkýntýlar yaþadýðýný fark etmiþ ve okul

rehber öðretmenine (psikolojik danýþman) yön-

lendirmiþtir. Rehber öðretmen, farklý cinsel tercihler

konusunun kendi deðerlerine aykýrý olduðunu

söyleyerek, öðrenci ile görüþemeyeceðini belirtmiþtir.

Yukarýdaki  örnek,  danýþmanla  danýþan  arasýndaki

iletiþimi  güçleþtiren  tutum  ve  davranýþlardan  hangisi

ile  ifade  edilebilir?

A) Yersiz yere güven verme

B) Ahlak dersi verme

C) Pasiflik 

D) Aþýrý samimiyet gösterme 

E) Bazý konulardan kaçýnma

114.  Rehberlik  faaliyetlerinin  organizasyonunu  ve  saðlýklý

bir  þekilde  yürütülmesini  saðlamak  amacýyla  psikolo-

jik  danýþmaný  bulunmasa  da  her  okulda  oluþturul-

masý  zorunlu  olan  unsur  aþaðýdakilerden  hangisidir?

A) Onur kurulu

B) Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri il

danýþma komisyonu

C) Rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri okul

yürütme komisyonu 

D) Disiplin kurulu

E) Okul aile birliði

115.  Sýnýf  iklimini  olumlu  bir  hale  getirmek;  öðrencilerinin

özsaygýlarýný  yükseltmek  ve  öðrencilerinin  sýnýf

ortamýnda  sevme-ssevilme  ihtiyaçlarýný  karþýlamak

isteyen  bir  sýnýf  öðretmeniyle  rehberlik  servisinin

yürüteceði  rehberlik  çalýþmalarý  temel  iþlevlerine

göre  hangi  rehberlik  hizmeti  kapsamýndadýr?

A) Kriz yönelimli

B) Ayarlayýcý

C) Uyum saðlayýcý

D) Tamamlayýcý

E) Yönlendirici

116. Ali, ilköðretimde okulun tiyatro çalýþmalarýnda, bas-

ketbol takýmýnda ve pek çok etkinliðinde görev almýþ

bir öðrencidir. Ali ortaöðretime baþladýðýnda, sýnýf

rehber öðretmeni eðitsel kulüplere öðrenci seçimi

yaparken Ali'nin geçmiþ yýllarda katýldýðý etkinlikleri

dikkate almayarak onu yeterli üye sayýsýna ulaþa-

mayan çevre-koruma kulübüne yerleþtirmiþtir. 

Sýnýf  rehber  öðretmeninin  eðitsel  kulüplere  öðrenci

seçimi  konusunda  yürüttüðü  çalýþma  aþaðýdaki

rehberlik  türlerinden  hangisinin  uygulama  alanlarýna

ters  düþmektedir?

A) Eðitsel rehberlik

B) Mesleki rehberlik

C) Kiþisel rehberlik

D) Önleyici rehberlik

E) Geliþtirici rehberlik 
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117.  Sýnýf öðretmeni Akýn Bey, üzerinde çeþitli nitelik-

lerin(liderlik, iþbirliði yapma vb.) yazýlý olduðu bir

derecelendirme ölçeði hazýrlamýþ ve öðrencileri bu

nitelikler yönünden gözleyerek onlarýn ölçekte bulunan

niteliklere ne derece sahip olduklarýný kayýt etmiþtir.

Akýn Bey, derslerinde çok baþarýlý bir öðrenci olan

Hakan'ý derecelendirme ölçeðinde yer alan 'liderlik'

özelliði yönünden deðerlendirirken derslerindeki yüksek

baþarýsý nedeniyle gerçekte olduðundan daha iyi

dereceleme eðilimi göstermiþ; derecelendirme

ölçeðindeki en yüksek derecenin karþýlýðý olan

sayýyý iþaretlemiþtir.

Buna  göre,  Akýn  Bey  derecelendirme  ölçeklerine

karýþan  hatalardan  hangisini  yapmýþtýr?

A)  Kiþisel yanlýlýk hatasý

B)  Mantýk hatasý          

C)  Bonkörlük hatasý 

D)  Gözlem yetersizliði hatasý                    

E)  Genelleme hatasý

118.  Sýnav kaygýsý yaþayan öðrencilerin genellikle kendi-

leri ve sýnavla ilgili olumsuz düþünceleri vardýr.

Ayrýca stresli, þüpheli ve sürekli kendilerinden emin

olmayan bir ruh hali içerisindedirler. En çok kul-

landýklarý cümleler þunlardýr: "Ya kazanamazsam...",

"Ya unutursam...", "Ya tuvaletim gelirse...", "Ya

cevap anahtarýný kaydýrýrsam...", "Ya heyecanlanýr-

sam...", "Ya sorular çok zorsa..."

Bireyin  olumsuz  düþüncelerini  deðiþtirerek  sýnav

kaygýsýný  ortadan  kaldýrmaya  çalýþan  bir  rehber

öðretmen(psikolojik  danýþman)  aþaðýdaki  yaklaþým-

lardan  hangisini  benimsemiþtir?

A) Psikanalitik yaklaþým 

B) Biliþsel yaklaþým

C) Davranýþçý yaklaþým

D) Eklektik yaklaþým

E) Varoluþçu yaklaþým 

119. • Hidayet, ergenliðe girmesi ile birlikte vücudunda

meydana gelen deðiþimleri kabul edememektedir.
• Yaþýtlarýna göre kilolu olmasýný sorun eden

Gülümser'in benlik algýsý oldukça olumsuzdur.
• Aþýrý koruyucu tutum sergileyen bir ailenin

çocuðu olan Sedat, baðýmlý kiþilik geliþtirmiþtir.
Yukarýda  verilen  problem  durumlarý  için  rehberlik
servisince  aþaðýdaki  hizmetlerden  hangisi  sunul-
malýdýr?

A) Kiþisel rehberlik B) Eðitsel rehberlik
C) Krize müdahale D) Uyum saðlayýcý rehberlik

E) Tamamlayýcý rehberlik

120.  Bir sýnýf öðretmeni öðrencilerinin birbirlerini ve kendi-

lerini algýlayýþ biçimlerini öðrenmek amacýyla  'kimdir

bu?' tekniðini uygulamýþ sonuçlarý bir tabloda göster-

miþtir. Tabloda betimsel ifadeler, numaralarla gös-

terilmiþtir. Ayrýca, öðrenci baþkasý tarafýndan belir-

tilmiþse (anýlma), ( / ) iþareti; kendisi tarafýndan belir-

tilmiþse (anma), ( X ) iþareti ile gösterilmiþtir.

Öðrencinin kendisini deðerlendirmesi sýnýftaki diðer

öðrencilerin deðerlendirmesi ile tutarlý olduðunda ise

(uyma), ( / X) iþareti kullanýlmýþtýr.

Bu  çizelgeye  dayanarak  aþaðýdaki  yorumlardan
hangisine  ulaþýlamaz?

A) Neþe, kendini 3 ve 4 numaralý ifadelerle betimlemiþtir.

B) Canan, baðdaþým düzeyi en yüksek öðrencidir.

C) Ekrem ve Canan, Ayþe'yi 5 numaralý davranýþla

betimlemiþlerdir.

D) Ayþe, bir davranýþ yönünden kendisini anmýþtýr.

E) Ekrem, baðdaþým düzeyi en düþük öðrencidir. 

Neþe

Ayþe

Canan

Ekrem

x x

x

x x

x x

5

4

3

2

1

2

2 0

2

1

12

23
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TÜRKÝYE  GENELÝ  EÐÝTÝM

BÝLÝMLERÝ  DENEME  SINAVI-22

CEVAP ANAHTARI

1 C 31 D 61 A 91 E

2 B 32 A 62 E 92 B

3 E 33 B 63 C 93 C

4 D 34 C 64 D 94 C

5 E 35 C 65 D 95 E

6 C 36 A 66 A 96 C

7 A 37 D 67 E 97 D

8 E 38 B 68 B 98 E

9 A 39 B 69 C 99 A

10 B 40 A 70 D 100 A

11 A 41 C 71 A 101 E

12 E 42 D 72 B 102 D

13 E 43 B 73 B 103 A

14 D 44 B 74 C 104 D

15 C 45 A 75 C 105 B

16 B 46 A 76 D 106 C

17 D 47 C 77 D 107 D

18 C 48 C 78 E 108 C

19 C 49 D 79 E 109 D

20 D 50 D 80 A 110 A

21 B 51 E 81 D 111 E

22 A 52 D 82 E 112 B

23 D 53 D 83 B 113 E

24 D 54 B 84 D 114 C

25 C 55 C 85 E 115 D

26 B 56 C 86 C 116 A

27 A 57 E 87 C 117 E

28 E 58 B 88 A 118 B

29 B 59 A 89 E 119 A

30 E 60 B 90 A 120 C


