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1. Verilenlerden hangisi eğitim ile kültür arasın-

daki ilişkiyi, eğitim programlarının hazırlan-
ması ve uygulanması sürecine yön veren te-
mel ilke olarak gösterir? 

 
A) Eğitim ve kültür birbirinden bağımsız olmalı-

dır. 
B) Eğitim toplumun kültürel yapısını koruyucu ve 

bireylere aktarıcı nitelikte olmalıdır. 
C) Eğitim hem kültürü koruyucu ve bireylere ak-

tarıcı hem de geliştirici nitelikte olmalıdır. 
D) Eğitim kültürel değerlerin izlerinden arınık 

olmalıdır. 
E) Eğitimin çağdaş yapısı ve işleyişi kültürel de-

ğerler ile bağdaştırılmamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan öğ-
retim programının öğretmenler tarafından nasıl 
algılandığı ve ne düzeyde uygulamaya konuldu-
ğu öğretim programlarının teorik yapısına ilişkin 
önemli bir problem alanıdır. Buna göre öğretmen, 
merkezi programlarda yazılanları olduğu gibi 
gerçekleştiremeyebilir. Standart olan merkezi 
program öğretmenin algılayışına göre okuldan 
okula uygulama farklılıkları gösterebilir. 

Günümüzde öğretim programlarının teorik ya-
pısını oluşturmada önemli bir problem alanı 
olarak belirtilen bu durum öğretim programla-
rına ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilgilidir? 

 
A) Resmi program 
B) Uygulamadaki program 
C) Ekstra program 
D) Örtük program 
E) İhmal edilen program 

3. Aşağıdakilerden hangisi program değerlen-
dirme çalışmalarının program geliştirme sü-
recine sağladığı avantajlardan biri değildir? 

 
A) Öğrenci kazanımlarını katagorileme ve grup-

lama 
B) Uygulanan öğretimin etkinlik düzeyini belir-

leme 
C) Öğretmenlerin performanslarını ortaya çı-

karma 
D) Programın güçlü ve zayıf yönlerini belirleme 
E) Programın kalite kontrolünü yapma 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Türkiye’de 2005 yılında yürürlülüğe konulan yeni 

ilköğretim programında eğitimin amaçlarının dav-
ranışsal olarak ifade edilmesi yerine davranışsal 
olmayan bir şekilde “kazanımlar” ifadesiyle belir-
lenmesi uygun bulunmuştur. 

Buna göre yeni ilköğretim programında amaç-
ların davranışsal (hedef/davranış) olarak ifade 
edilmesi yerine davranışsal olmayan (kaza-
nımlar) şeklinde belirlenmesine yön veren 
temel neden aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrenme-öğretme etkinlikleri sonucunda öğ-

rencilerin neler yapabileceklerinin açık, net 
ve ölçülebilir şekilde ifade edilebilmesi 

B) Bireyde geliştirilmesi planlanan düşünme ye-
teneklerinin (problem çözme, yaratıcı dü-
şünme vb.) ve kişilik özelliklerinin davranışsal 
olarak ifade edilmesinde ve ölçülebilmesinde 
güçlüklerin olması 

C) Her öğrencinin aynı yollarla öğrenmekte ol-
duğu varsayımının kabul görmesi 

D) Öğretme - öğrenme etkinliklerinin planlama-
sının ve uygulamasının öğretmen merkezli 
olması 

E) Öğretme - öğrenme etkinliklerinin sonucunda 
öğrencinin gelmesi gereken düzeyin önceden 
öngörülmesi 
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5. Eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde 
eğitim ihtiyacı belirlendikten sonra aşağıdaki-
lerden hangisi düzenlenmelidir? 

 
A) Konu alanları 
B) Öğretmen yeterlikleri 
C) Ders adları 
D) Kazanımlar 
E) Ölçme araçları 

 
 
 
 
 
 
 
6. Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programı öğ-

rencilerin; 

I.  Çevre sorunlarına karşı ilgili olma, 
II.  Problem çözme yeteneklerini geliştirme, 
III.  Arkadaşları ile işbirliği yapma eğiliminde olma  

kazanımlarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yukarıda verilen davranışlar Bloom’un takso-
nomisine göre aşağıdakilerden hangisinde 
doğru sıralanmıştır? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Öğrencilerin aşağıda verilen sorulardan han-

gisine verdiği cevaplarda, diğerlerine göre 
daha üst düzeyde bir öğrenmenin gerçekleş-
tiği söylenebilir? 

 
A) Osmanlı Devleti’nde padişahlığın babadan 

oğula geçirilmesinde yaşanan sorunlar neler-
dir? 

B) Hız - zaman ilişkisi bir grafik üzerinde nasıl 
gösterilir? 

C) Belediye başkanlığı seçimi kaç yılda bir yapı-
lır? 

D) Çevre kirliliğini önlemek için neler önerebilir-
siniz? 

E) Okuduğunuz hikayenin özetini çıkarınız. 

8. Bir ilköğretim okulunda Hayat Bilgisi dersin-
de “Dün ve Bugün” teması işlenirken Matema-
tik dersinde “Geçmişte kullanılan uzunluk birim-
leri ile bugün kullanılan uzunluk birimlerinin karşı-
laştırılması”, Türkçe dersinde “Geçmişten bu-
güne ilimiz” adlı okuma parçasının işlenmesi, 
Resim dersinde “Küçüklüğümüzden bu yana 
değişen çevremiz” ile ilgili resim çalışmalarının 
yapılması, hangi tasarım yaklaşımıyla açıkla-
nır? 

 
A) Disipliner 
B) Disiplinler arası 
C) Geniş alan 
D) Hümanistik 
E) Yaşantı 

 
 
9. İlerlemecilik eğitim yaklaşımını benimseyen 

bir öğretmenin bilgiyi ele almada öncelikle ka-
bul etmesi gereken ilke aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 
A) Öğrenenin bilgiyi oluşturmada ve transferinde 

etken olması 
B) Öğrenenin bilgiyi kavraması ve özümsemesi 
C) Bilimsel yöntemlerle elde edilmiş nesnel nite-

likteki bilginin özümlenmesi 
D) Öğrenmeden çok öğretme etkinlikleriyle elde 

edilmesi 
E) Bilginin birbirinden bağımsız disiplin alanları-

na ilişkin olması 
 
 
10. Dünyada en geleneksel eğitim yaklaşımı olarak 

kabul edilen daimicilik aynı zamanda eğitim tari-
hinde ilk gelişen yaklaşımdır. Temelini idealizm 
ve realizm felsefe akımlarından alan bu yaklaşım 
önceleri filozofların üstün zekâlı bireyleri ele ala-
rak onların eğitimini üstlenmeleri ile başlamış ve 
zamanla toplumdaki elit, seçkin ve rasyonel bi-
reylerin eğitimini sağlamaya yönelik bir gelişim 
göstermiştir. 

Bu süreç dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisinin daimicilik yaklaşımının bireyi ele 
almasında ve eğitilmesinde etkisi söz konusu 
değildir? 

 
A) Bilimsel süreç becerilerini geliştirme 
B) Kişilik ve karakter eğitimi yapma 
C) Değişmeyen insan tabiatını bir bütün halinde 

tutacak akıl ve mantığa dayalı düşünceyi ge-
liştirme 

D) Dünyanın maddi ve manevi öğelerini birlikte 
verme 

E) Evrensel ve entelektüel nitelikteki bilgileri bi-
reye kazandırma 

 I II       III 
A) Bilişsel Psikomotor Duyuşsal 
B) Duyuşsal Bilişsel Duyuşsal 
C) Duyuşsal Bilişsel Bilişsel 
D) Bilişsel Duyuşsal Duyuşsal 
E) Duyuşsal Bilişsel Psikomotor 
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11. Yeni ilköğretim programında belirlenmiş olan se-
kiz ara disiplin kavramı, kazanımları ve uygula-
maları disiplinler arası bir yaklaşımla derslerin 
içine yerleştirilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğru-
dan ortaya çıkaracağı bir sonuçtur? 

 
A) Toplumsal nitelikteki sorunların çözümlenme-

sinin önem kazanması 
B) Derslerin birbirinden bağımsız işlenmesi 
C) Eğitimin yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesi 
D) Toplumun sosyal değerlerinin güçlendirilmesi 
E) Okul çevre ilişkilerinin geliştirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. İçeriğin oluşturulmasında yeni öğrenilenlerin, 

ön öğrenmelerin üzerine inşa edilmesi ve “ya-
şantıların sürekliliği” ilkesinden hareketle içeri-
ğin yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar ve-
rilmek üzere genişleyen ve derinleşen bir ya-
pıda düzenlenmesi hangi program tasarımın-
da yapılır? 

 
A) Sarmal 
B) Modüler 
C) Doğrusal 
D) Proje 
E) Piramitsel  

 
 
 
 
 
 
 
13. Öğrencilerinde eleştirel düşünme becerisini 

geliştirmek isteyen bir öğretmenin, öğrenme-
öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini 
yapması uygun olmaz? 

 
A) Katılımcı ve etkileşimli bir sınıf ortamı oluş-

turma 
B) Hipotezlerin ve varsayımların değerlendiril-

mesini sağlama 
C) Duygu ve düşünceler arasındaki ilişkinin an-

laşılmasına katkıda bulunma  
D) Ön yargılardan uzak durarak tarafsız düşün-

meyi geliştirme  
E) Çoğunluğun benimsediği ve onayladığı dü-

şünceleri odak nokta kabul etme  

14. İşbirlikli öğrenme yaklaşımını benimseyen bir 
öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapma-
sı uygun değildir? 

 
A) Grupların çalışmalarını her aşamada gözden 

geçirmelerini sağlama 
B) Grup içinde başarılı olan öğrencilere çalışma-

ları doğrultusunda ödül verme 
C) Grup üyelerinin birbirleriyle etkili iletişim kur-

malarını sağlama 
D) Her grup üyesinin sorumluluk almasını sağ-

lama 
E) Öğrencilerin birbirine dönüt vermesine olanak 

verme 
 
 

15. Öğretmenlerin sınıfta öğrencileri ile etkileşimle-
rinde olumlu iletişim kurabilmeleri önemlidir. 
Araştırmalar etkileşimli sınıf ortamlarında öğren-
cilerin bilişsel, duyusal ve psiko-motor alanlarının 
bir bütün olarak geliştiğine ilişkin bulgular ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle günümüzde etkili ileti-
şim becerileri öğretmenler için gerekli bir mesleki 
yeterlik alanı olarak kabul edilmektedir.  

Buna göre verilenlerden hangisi öğretmenle-
rin öğrencileri ile etkili iletişim kurmalarında 
beklenilen faydayı sağlamaz?   

 
A) Zaman zaman ödülü ve sözel övgüyü kul-

lanma 
B) Öğrencilere çeşitli sıfatlar ve adlar koyarak 

daha samimi ortam oluşturma 
C) Öğrenciler ile olan ilişkilerde empatiye yer 

verme 
D) Öğrencilere karşı yargılayıcı ve eleştirici me-

sajlar vermekten kaçınma 
E) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını öğretme- 

öğrenme süreçlerinde göz önünde bulun-
durma 

 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi derslerinde anlatım 
yöntemine yer veren bir öğretmenin sunumu-
nun etkililiğini artırmak amacıyla göz önünde 
bulunduracağı ilkelerden biri değildir? 

 
A) Görsel ve işitsel materyallerle anlatımı so-

mutlaştırma 
B) Öğrencilerin dikkat ve algılama ilkelerini göz 

önünde bulundurma 
C) Beden dili, jest ve mimiklerle anlatımı destek-

leme  
D) Konuları anlayan öğrencilere ödül verme, an-

lamayan öğrencilere ise konuyu aynı teknikle 
tekrar sunma 

E) Sunumunda açıklayıcı ve karşılaştırıcı örgüt-
leyicilere yer verme 
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17. Aşağıdaki zekaya ilişkin ilkelerden hangisi 
çağdaş eğitim uygulamalarına öncelikle yön 
vermektedir? 

 
A) Öğretim sürecinde baskın olan zeka alanları-

nın işlevsel olmasına yönelik teknikler gelişti-
rilir ve uygulanır. 

B) Zeka, bireylerin seviyelerini tespit edip onları 
sınıflandırmak ve gelecekteki başarılarını 
tahmin etmek amacıyla kullanılır. 

C) Zeka, bireyin birbirinden farklı alanlarda ürün 
ve performans ortaya koyabilme potansiyeli-
dir. 

D) Zeka, kalıtımla getirilir ve değiştirilip gelişti-
rilmesi söz konusu değildir. 

E) Zeka, beyin ve sinir sistemlerinin etkileşimi 
sonucu ortaya çıkan tek yönlü bir olgudur. 

 
 
 

18. I. Öğrencinin bir beceriyi yapabilme derecesi, 
sonuçta ortaya çıkan ürüne göre değerlendi-
rilir. 

II. Her öğrenci gösterilen beceriyi uygulamalıdır. 
III. Öğretmen merkezli bir öğretim yöntemidir. 
IV. Öğretmen beceriyi kendisi değil, sınıftan bir 

öğrencinin göstermesini sağlamalıdır. 
V. Öğretimde önce kolay daha sonra zor ve kar-

maşık becerilerin öğrenilmesi sağlanmalıdır.  

Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin 
gösterip - yaptırma yöntemi için doğru olması 
beklenmez? 

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

 
 

19. •  Öğrenciler en iyi olma çabasında olur. 
•  Sınıfta sadece başarılı öğrenciler güdülenir. 
•  Öğrenci performansını diğerleri ile karşılaştı-

rarak başarısı hakkında karar verir. 

Temel özellikleri verilen öğretme - öğrenme 
ortamında öncelikle aşağıdakilerden hangisi-
nin görülmesi beklenir? 

 
A) Öğrencilerin bireyselleşme çabası 
B) İşbirlikli öğrenme ortamının oluşması 
C) Rekabetçi eğilimlerin güçlenmesi 
D) Özgüven yetersizliğinin oluşması 
E) Grup onayını alma çabalarının meydana gel-

mesi 

20. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm sonrası 
postmodern düşüncelerin öğrenme sürecini 
ele almada kullandığı temel varsayımdır? 

 
A) Öğrenme dış dünya gerçeklerinin birey tara-

fından özümlenmesidir. 
B) Öğrenme evrensel tek doğru üzerine odak-

lanmalıdır. 
C) Bilgi deneysel süreçlerle elde edilen ve birey-

den bağımsız nesnel olarak indirgenen so-
nuçlardır. 

D) Öğrenme bireysel bilişte oluşan öznel bilgile-
rin sosyokültürel ortamlarda anlam bulması-
dır. 

E) Öğrenme aynı sosyo - kültürel ortamda bulu-
nan bireylerin ortak değerlere ve düşüncelere 
ulaşmasıdır. 

 
 

 
21. Örnek olay yöntemi gerçek hayatta yaşanma ih-

timali olan ya da senaryo olarak oluşturulan bir 
durumla ilgili olarak kullanılır. Öğrenciler gerçek 
yaşam sorunlarıyla yüz yüze getirilip, tartışarak 
sorunu çözerler ve böylece problem çözme, eleş-
tirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel 
becerilerini geliştirirler. 

Açıklamaya göre; aşağıdakilerden hangisi ör-
nek olay yönteminin öğrencilere sağladığı en 
önemli faydadır? 

 
A) Öğrencilerin süreçteki etkileşiminin ve katı-

lımcı rollerinin artması  
B) Öğrencilere öğrendiklerini ve kavradıklarını 

gerçek durumlara uyarlama olanağı vermesi 
C) Devinimsel kazanımların gerçekleştirilmesin-

de etkili olması 
D) Öğrencinin özgüvenini artırması 
E) Öğretmenin süreçte merkezde olmasına katkı 

sağlaması  
 
 
 

 
22. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan 

bir öğretmenin, bilgilerin düzenlenmesinde 
verilenlerden hangisini dikkate alması uygun 
olmaz? 

 
A) Aşamalılık ilkesi 
B) Tümdengelimsel düşünme yolu 
C) Temel kavramlar etrafında konunun işlenme-

si 
D) Kavram haritalarından yararlanma 
E) Sezgisel düşünme becerisi 
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23. Eğitim fakültesinde görev yapan bir öğretim üye-
si, öğretmen adaylarının göreve başladıklarında 
karşılaşabilecekleri sorunları pedagoji alanındaki 
bilimsel gelişmelere uygun olarak, akılcı yollarla 
çözebilmelerini sağlamak amacıyla onlardan “Ül-
kemizde yapılandırmacılık kuramı temele alına-
rak hazırlanan öğretim programının uygulamala-
rında karşılaşılan sorunları nasıl çözebiliriz?” ko-
nusunda araştırmalar yapmalarını istemiştir. Öğ-
retmen adayları konuyla ilgili gerekli bilgileri top-
ladıktan sonra, çeşitli varsayımlar geliştirmişler, 
bu varsayımları deneme yanılma yoluyla değer-
lendirmişler ve sonuçta farklı çözüm önerilerinde 
bulunmuşlardır. 

Öğretim üyesinin yukarıdaki uygulamada yer 
verdiği öğretim yöntem ya da tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Probleme dayalı öğrenme 
B) Mikro öğretim 
C) Sokrat semineri 
D) Programlı öğretim 
E) Benzetim (Simülasyon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Arda öğretmen, öğrencilerin yaşadıkları çevrede 

büyük bir tifo salgını tehlikesi ile karşı karşıya ol-
duklarını bilmektedir. Bu amaçla öğrencilerine 
çeşitli uygulamalar yapmaları için derslerinde altı 
uygulama ayakkabısı tekniğine yer vermektedir. 
Bu problem durumuna ilişkin Arda öğretmen, bir 
öğrencisinin gri ve turuncu ayakkabıları giyerek 
etkinlikler yapmasını istemektedir. 

Altı uygulama ayakkabısı tekniğine göre; öğ-
rencinin yapacağı en uygun etkinlikler aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? 

 
A) Problem durumuyla ilgili araştırmalar yapar, 

bilgiler toplar ve olası tehlikeler için güvenliği 
sağlar.  

B) Acil durumlar için güvenlik önlemleri alır ve 
insanları korumaya yönelik çalışır.  

C) Genel geçer kuralları uygular ve ona verilen 
role göre hareket eder.  

D) Problemle ilgili veriler toplar ve esneklikten 
yararlanır. 

E) İnsanları korumak amacıyla hassas davranır 
ve esneklikten yararlanır. 

25. Yaratıcı dramada birey bir duruma kendi bakış 
açısıyla yaklaşarak beklenmedik durumlarda na-
sıl davranması gerektiğini öğrenir. Rol yapma da 
ise; bireyler canlandıracakları role uygun karak-
tere bürünüp, yaratıcı düşünme becerilerini de 
kullanarak empati duygusunu yaşarlar. 

Yukarıdaki açıklamaya göre; yaratıcı drama 
tekniğini rol yapma tekniğinden ayıran en 
önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sosyal etkileşimi artırması  
B) Kendini ifade etme gücünü geliştirmesi  
C) Kişinin kendine olan güven duygusunu güç-

lendirmesi  
D) Doğaçlamalara olanak tanıması 
E) Farklı sosyal durumlara hazır olmayı sağla-

ması  
 
 
 
 
 
 
26. Bilgisayar formatörlerinin, okul idarecilerine 

ve öğretmenlere okullardaki bilgisayarlar, 
projeksiyonlar ve tepegözler gibi teknolojik 
araç-gereçlerin kullanımı hakkında teknik bil-
giler vermesi aşağıdaki öğretim tekniklerin-
den hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Brifing 
B) Workshop 
C) Seminer 
D) Konferans 
E) Çalışma grubu 

 
 
 
 
 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi soru - cevap tekniği-

ni kullanarak ders işleyen bir öğretmenden 
beklenilen etkinliklerden biri değildir?  

 
A) Yanlış cevap veren öğrenciye ek sorular so-

rularak doğrusu buldurulmalıdır. 
B) Aynı türden sorular kullanılarak konuların 

kavranması sağlanmalıdır. 
C) Yöneltilecek sorular önceden hazırlanmalı, 

etkinlik sırasında ise duruma göre yeniden 
düzenlenmelidir. 

D) Ön koşul bilgiyi ve hazırbulunuşluk düzeyini 
ölçecek sorular kullanılmalıdır. 

E) Her öğrencinin etkinliğe katılabileceği psiko-
lojik ortam sağlanmalıdır. 
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28. Resim öğretmeni Serap, tahtaya “Güneş” keli-
mesini yazar ve öğrencilerinden yazdığı kelime 
onlara ne hatırlatıyorsa, kelimeden oklar çıkarta-
rak yazmalarını ister. Öğrenciler tahtaya kalka-
rak; turuncu, deniz,  bahar, piknik, sıcak, soğuk, 
mutluluk kavramlarını yazarlar. Böylece öğrenci-
lerin zihinlerini etkili bir şekilde kullanmaları sağ-
lanır. 

Buna göre yukarıdaki etkinlikte Serap öğret-
men hangi öğretim yöntem ya da tekniğini 
kullanmıştır? 

 
A) Görüş geliştirme 
B) Zihin haritaları 
C) Örnek olay 
D) Kavram haritaları 
E) Tartışma 
 
 
 
 

29. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesindeki bir öğretim 
üyesi, öğrencisinden bir tekstil fabrikasının işlet-
me müdürüymüş gibi kriz nedeniyle maaşlarını 
alamadığı için iş verimi düşen işçilerinin çalışma 
motivasyonunu artırmasını sağlayacak bir ko-
nuşma hazırlamasını ve sınıfı fabrika, sınıf arka-
daşlarını da fabrikada çalışan işçilermiş gibi dü-
şünerek bu konuşmayı yapmasını istemiştir. 

Yukarıdaki etkinlikte öğretim üyesinin kullan-
dığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Gösteri (Demonstrasyon) 
B) Örnek olay 
C) Seminer 
D) Rol yapma 
E) Benzetim  

 
 
 
 
30. Gagne’nin öğretim durumları modeline göre; 

öğretme-öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerin 
kazanacağı davranışlardan en önemlisi zihinsel 
becerilerdir ve bu beceriler sekiz farklı öğrenme 
kategorisine ayrılmaktadır. 

Bu öğrenme kategorilerinin basitten karmaşı-
ğa doğru sıralanmasında hangisinin en üst 
düzeyde olması beklenir? 

 
A) Ayırt etmeyi öğrenme 
B) İlke öğrenme 
C) İşaret öğrenme 
D) Uyarıcı-tepki bağını öğrenme 
E) Kavram öğrenme 

31. Uygun öğretim hizmeti sağlandığında ve ye-
terli zaman verildiğinde her öğrencinin öğre-
nebileceğini savunan öğretim kuramı ve ku-
rucusu aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A) Temel öğretim modeli / Glasser 
B) Bireyselleştirilmiş öğretim / Keller 
C) Tam öğrenme / Bloom  
D) Yaşantısal öğrenme / Kolb 
E) Yapılandırmacılık / Vygotsky 

 
 

 
32. İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen 

“çevre kirliliğinin bireyin gelişimi ve toplumsal ya-
şam üzerindeki etkileri” konusunda bir problem 
durumunu verdikten sonra sınıfa sırasıyla aşağı-
daki soruları yöneltmiştir: 

•  Bu problemde verilenler nelerdir? 
•  İstenilenler nelerdir? 
•  Bu sorunlar nasıl çözümlenebilir? 

Öğretmen, süreçte doğru yanıtlar bulununcaya 
kadar pekiştireç vermiş, bulunamadığı noktalarda 
ipucu kullanmış ancak bazı sorulara doğru, bazı 
sorulara ise yanlış yanıt almıştır. 

Böyle bir durumda öğretmen öncelikle aşağı-
dakilerden hangisini yapmalıdır? 
 
A) Benzer bir problemin nasıl çözüldüğünü iş-

lem basamaklarına göre yapıp göstermeli 
B) Slayt ve filmle problem durumunu sunmalı 
C) Yanıtların doğru ve yanlışlığı konusunda sı-

nıfta tartışma ortamı açmalı 
D) Kullandığı soruların yapısal özelliklerini de-

ğiştirmeli 
E) Öğretmen problem durumunu değiştirerek 

tekrar sunmalı 
 
 

 
33. Bilgisayar destekli öğretim etkinliklerinin ve-

rimli uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ya-
zılımlarda aşağıdaki ilkelerden hangisini dik-
kate almaya gerek yoktur? 

 
A) Etkin katılım uygulamalarına yer verilmeli 
B) Öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uy-

gun olmalı 
C) Süreç içerisinde öğretmenlerin iş yükünü 

azaltmalı 
D) Bireysel farklılıkları gözönünde bulundurmalı 
E) Eğitim programlarının içeriğiyle bağdaşır ol-

malı 
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34. İlköğretim 1. sınıf öğretmeni, okuma-yazma çalış-
malarını zevkli ve neşeli hale getirmek amacıyla 
kartlara öğrenilen seslerden oluşan sözcükler 
yazmıştır. Seçtiği bir öğrenciyi sınıfın dışına çı-
kardıktan sonra kartlardan birini sınıfta saklamış-
tır. Daha sonra öğrenciyi tekrar sınıfa çağırmış 
ve gizli kartı bulmasını istemiştir. Sınıftaki diğer 
öğrenciler, sınıftan çıkan öğrencinin kartın yakı-
nına geldiğinde alkışlayarak ona yardımcı olmuş-
lardır. Öğrenci kartı bulduktan sonra sınıfa oku-
muş ve ödülünü almıştır. Etkinlik diğer kartların 
saklanıp başka öğrencilere buldurulmasıyla de-
vam etmiştir. 

Öğretmeninin bu süreçte yer verdiği öğretim 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Rol yapma   
B) Konuşma halkası  
C) Kartopu    
D) İstasyon 
E) Eğitsel oyun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. •  Öğrencilerin görüş farklılıklarını görmesine ve 
farklı görüşlere saygı gösterme davranışlarını 
geliştirmelerine yönelik etkinliklere dayanır. 

•  Sınıf içinde güven ve saygı atmosferi oluştu-
rularak öğrenciler arasındaki ilişkiler ve ileti-
şim geliştirilir. 

•  Verilen bir öykü canlandırılır ve sınıfta oluştu-
rulan bir çember etrafına yerleştirilen öğrenci-
lerin öyküde yer alan kişilerin yerine kendile-
rini koyarak empati kurma yetenekleri gelişti-
rilir. 

•  Katılımcı sonuçta duygularıyla düşüncelerini 
ayırt etmeyi öğrenir. 

Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Konuşma halkası 
B) Beyin fırtınası 
C) Ayvaryum 
D) İstasyon 
E) Öykü oluşturma 

36. Matematik öğretmeni geometrik şekillerden “silin-
dir” konusunu işlerken öğrencileriyle aşağıdaki 
etkileşimi gerçekleştirmiştir: 

Öğretmen: Tahtaya kim silindir çizebilir? 

Gamze: Ben öğretmenim (Gamze çizer) 
 
 
 
 
 
 

 

Öğretmen: Bu silindiri, daire ve dikdörtgene na-
sıl çevirebiliriz? 

Onur: Alttaki ve üstteki daireleri ayırırsak geriye 
bir tane dikdörtgen kalır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğretmen: Bu dikdörtgenin ve dairelerin alanla-
rını nasıl buluruz? 

Selin: Dairenin alanını; pi sayısıyla yarıçapının 
karesini çarparak, dikdörtgenin alanını da taban 
uzunluğu ile yüksekliğini çarparak buluruz. 

Öğretmen: Peki bu şekillerin alanlarının toplamı 
aynı zamanda hangi şeklin alanı olur? 
Begüm: Silindirin. İki adet daire ile dikdörtgenin 
alanlarının toplamına eşittir öğretmenim. 

Yukarıda verilen öğrenme - öğretme sürecin-
de hangi öğretim yaklaşımına yer verilmiştir? 

 
A)  Sunuş yolu 
B)  Araştırma inceleme yolu 
C)  Problem çözme 
D)  Buluş yolu 
E)  Örnek olay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

b 

r
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37. Öğretmen, derslerinde öğrencilerin etkili öğren-
melerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler dü-
zenlemekte ve her öğrenciye ilgi alanlarına uy-
gun görev ve sorumluluklar vermektedir. Fakat 
etkinlikler sırasında derse katılan ve etkileşime 
giren öğrencilere bir tepki vermemekte, istenme-
yen davranışları gösteren öğrencileri ise uyarıp 
cezalandırmaktadır.   

Bu öğretmenle ilgili olarak öncelikle aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir? 
 
A) Öğretimin merkezine öğrenciyi alan, bireysel 

farklılıkları göz önünde bulunduran 
B) Açıklamalarında ve davranışlarında tutarsız 

olan 
C) Öğretim uygulamalarında başarılı, sınıf yöne-

timi becerilerinde yetersiz olan 
D) Sınıfta otoriter bir tutum sergileyen 
E) Öğrencilerin üst düzey gelişimlerini destekle-

yen, sınıf yönetiminde başarılı olan 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. İlköğretim 4. sınıf öğretmeni Öznur, öğrencileri-

nin yaratıcı düşünme ve sosyal becerilerini geliş-
tirmek istemektedir. Bu amaçla Fen ve Teknoloji 
dersinde “Besin Çeşitleri” konusunda sınıfta hi-
kaye oluşturma, akrostiş çalışması, şiir yazma ve 
resim yapma etkinliklerine yönelik çalışma alan-
ları oluşturmuştur. Sınıfından farklı özellikteki öğ-
rencileri bir araya getirerek dört grup oluşturmuş 
ve her grubun bir çalışma alanında on dakikalık 
çalışmalar yapmalarını sağlamıştır. Süre tamam-
landıktan sonra, grupların yer değiştirmesini is-
temiş ve her çalışma alanında yapılan etkinliğin 
diğer gruplar tarafından devam ettirilip tamam-
lanmasına yönelik rehberlik etmiştir. Sürecin so-
nunda elde edilen ürünler tüm sınıfa sunulmuş 
ve değerlendirme yapılmıştır.  

Öznur öğretmenin yukarıda verilen etkinlikte 
uyguladığı öğretim yöntem ve tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Akvaryum 
B) Beyin fırtınası 
C) Konuşma halkası 
D) Altı uygulama ayakkabısı 
E) İstasyon 

39. Proje temelli öğrenme yönteminde kullanılacak 
problem senaryolarının birden fazla çözüm yolu-
nu barındıran nitelikte olması gerekmektedir. 

Bu durumun öğrencilerde en üst düzeyde ge-
liştireceği özellik aşağıdakilerden hangisidir?  

 
A) Bilimsel düşünme becerisi 
B) Analitik düşünme yeteneği 
C) İşbirlikli çalışma alışkanlığı 
D) Yansıtıcı düşünme becerisi 
E) Akademik başarı düzeyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Derslerinde beyin fırtınası tekniğini etkili bir 
şekilde uygulamak isteyen bir öğretmen, aşa-
ğıdaki sorulardan hangisini kullanırsa amacı-
na ulaşamaz?  

  
A) Ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözülmesin-

de neler yapılabilir? 
B) Çocukların internetin zararlı yönlerinden ko-

runmaları için neler yapılmalıdır? 
C) 23 Nisan etkinliklerinde sınıfımız nasıl güzel-

leştirilebilir? 
D) Ülkelerin açlık ve yoksullukla mücadeleleri 

nasıl olmalıdır? 
E) Bir coğrafi bölgenin iklim özellikleri üzerinde 

yer yüzü şekillerinin etkisi nelerdir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Öğretme - öğrenme sürecinde okulla yaşam 

arasında bağ kurmak amacıyla uygulanan ge-
zi tekniğinin öğrencilere sağladığı en önemli 
faydası aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Üst düzey zihinsel becerileri geliştirmek 
B) Çok yönlü düşünmeyi sağlamak 
C) Psiko-motor becerileri geliştirmek 
D) İlk elden somut yaşantılar kazandırmak 
E) Öğrenilen konuların pekiştirilmesini sağlamak 
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42. Fen ve Teknoloji dersinde “Vücudumuz Bilmece-
sini Çözelim” temasını işleyen bir öğretmen, ko-
nuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
süreç içerisinde sistemler ve organlarla ilgili ma-
ketler, modeller, levhalar ve slaytlar kullanmıştır.  

Yukarıda Fen ve Teknoloji öğretmeninin ders-
lerini görsel materyallerle destekleyerek iş-
lemesinde temel aldığı öğretim ilkesi aşağı-
dakilerden hangisidir?  

  
A) Açıklık (Ayanilik) 
B) Yaşama yakınlık 
C) Bilinenden bilinmeyene 
D) Hedefe görelik 
E) Öğrenci düzeyine uygunluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
43. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf 

yönetimine ilişkin beceri alanlarından birisi 
sayılmaz? 

 
A) Öğretim zamanını etkili kullanma  
B) Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapma 
C) Öğretimi engelleyici unsurları ortadan kaldır-

ma 
D) Öğrencilerin özgüvenini ve benlik kavramını 

geliştirme 
E) Sınıfın fiziksel düzenlemesini sağlama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Verilen öğretmen davranışlarından hangisi-
nin, bir öğretmenin etkili öğretme - öğrenme 
sürecini oluşturacağına ve öğrencilere gerekli 
kazanımları sağlayabileceğine ilişkin beceri-
lerine inanmasının temel ölçütü olarak kabul 
edilebilir? 

  
A) Öğrencilerine tarafsız davranma 
B) Mesleğinde titiz ve özenli olma 
C) Sosyal değerlere bağlı kalma 
D) Mesleğinde yeterli olma 
E) Gelişime açık olma 

45. I. Bir okulda matematik dersi notları 9’un üze-
rinde olanlar özel sınıfa alınmıştır. 

II. Bir öğrenci Hukuk fakültesine kayıt olabilmek 
için ÖSS’ye girmiş, 280 puan almıştır.  

III. Bazı çalışanların aylık geliri, açlık sınırının al-
tında kaldığı için ek ödeme yapılmasına karar 
verilmiştir. 

IV. Bir sporcunun antrenmanlarda göstermiş ol-
duğu performans düzeyi haftalık olarak belir-
lenmiştir. 

Yukarıdakilerden hangilerinde ölçme, hangi-
lerinde değerlendirme yapılmıştır? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Bir kütüphanedeki görevli kitapları; 

I. Baskı tarihine göre, 
II. Konularına göre, 
III. Satınalma fiyatlarına göre 

ayrı ayrı raflara yerleştirmiştir. 

Görevli bu süreçte sırasıyla hangi ölçek türle-
rini kullanmıştır? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Bir öğretmen 30 öğrencinin girmiş olduğu bir sı-
navda 49,69 ve 89 olan üç öğrencinin notlarına 
1’er puan ilave ederek 50, 70 ve 90 notlarını elde 
etmiştir. 

Öğretmen bu uygulamasıyla ölçmeye ne tür 
bir hata karıştırmıştır? 

 
A) Sabit 
B) Sistematik 
C) Tesadüfî 
D) Oranlı 
E) Doğrudan 

 I II III 
A) Sınıflama Sıralama Eşit aralıklı 
B) Sıralama Sınıflama Eşit oranlı 
C) Sıralama Sıralama Eşit oranlı 
D) Sıralama Eşit aralıklı Eşit oranlı 
E) Sınıflama Eşit oranlı Eşit aralıklı 

 Ölçme Değerlendirme 
A) II ve III I ve IV 
B) II ve IV I ve III 
C) I ve II III ve IV 
D) I ve IV II ve III 
E) I ve III II ve IV 
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48. Bir öğretmen sınama durumunu hazırlamada; uy-
gulayacağı testin amacını belirledikten sonra, 
ölçmeyi hedeflediği kazanımları bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor alanlarda gruplayarak ve her grup-
taki kazanımları düzeylerine göre sıralayarak uy-
gun içerik ile ilişkilendirilmiş ve buna göre öğ-
renme düzeyini ortaya koyacak ölçme aracını 
hazırlamıştır  

Öğretmenin bu süreçte aşağıdakilerden han-
gisine başvurması gerekir? 

 
A) İhtiyaç analizi 
B) Faktör analizi 
C) Güvenirlik indeksi 
D) Madde kalitesi 
E) Belirtke tablosu 

 
 
 
 
 
 
49. Matematik öğretmeni “karmaşık sayılar” konulu 

üniteyi tamamladıktan sonra, öğrencilerin ünite-
nin kazanımlarına sahip olma düzeyini belirleme-
yi hedeflemiştir. 

Öğretmenin bu amaçla kullanabileceği en uy-
gun ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Başarı testi 
B) Erişi testi 
C) Yeterlik testi 
D) Uzmanlık testi 
E) İzleme testi 

 
 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim süre-
cinde ölçme ve değerlendirme uygulamaların-
da dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri de-
ğildir? 

 
A) Birbirini tamamlayan becerilerin ölçümü ya-

pılmalı 
B) Öğrencilerin bireysel farklılıkları süreçte göz 

önünde bulundurulmalı 
C) Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek 

hayata ilişkin, performansa dayalı görevlere 
önem verilmeli 

D) Değerlendirme öğrencinin en başarılı olduğu 
ürünler üzerinden yapılmalı 

E) Zamana yayılan sürekli dönüt verilmeli 

51. Sürece öğrencilerin de katılarak sorumluluk 
aldığı, öğrenciyi değerlendirirken sınıf içi et-
kinliklere katılma düzeyleri, yaptıkları ödev ve 
projeler, gezi gözlem ve incelemeler, bilimsel 
tutum ve yaklaşımlar, grupla çalışma-paylaş-
ma becerileri, sorumluluk alma düzeyleri, al-
dığı sınav sonuçları gibi özellikler dikkate alı-
narak yapılan değerlendirme aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Portfolyolar 
B) Özellik kayıt çizelgeleri 
C) Performans testleri 
D) Rubrik 
E) Kontrol listeleri 
 
 
 

52. Bir görsel sanatlar öğretmeni öğrencilere oyun 
hamurundan değişik nesneler yapma becerisini 
kazandırmaya çalışmaktadır. 

Öğrencileri yaptıkları bu işte gösterdikleri 
performansa göre değerlendiren öğretmenin 
değerlendirme sürecinde en çok neye dikkat 
etmesi gerekir? 
 
A) Etkinlik sonunda öğrencilerin yaptığı şekille-

rin niteliğine 
B) Öğrencilerin ortaya koydukları şekilleri ne ka-

dar sürede yaptıklarına 
C) Öğrencilerin bu beceriyi kazanma sürecini ve 

etkinlik sonunda ortaya çıkan ürüne 
D) Etkinlik sonunda yapılan hataların sayısının 

değerlendirmede ölçüt olarak alınmasına 
E) Öğrencilerin ortaya koydukları şekilleri diğer 

öğrencilerin şekillerine göre değerlendirmeye 
 
 
 
 

53. Aşağıdakilerden hangisi kontrol listelerinin 
özelliklerinden biri değildir? 

 
A) Küçük parçalara ayrılabilen ve karmaşık dav-

ranışları belirlemek için uygundur. 
B) Değerlendirme “Evet”, “Hayır” ; “Var” “Yok” 

veya 0-1 seklinde yapılır. 
C) Davranışın gözlemci tarafından gözlemlenme 

fırsatının olmadığı durumları da belirten ifa-
delerin eklenmesiyle davranışın gözleneme-
diği durumları da belirleme şansı verir 

D) Gözlenen performansın ya da ürünün belirle-
nen performans ölçütlerine ne derece uyumlu 
olduğu belirlenebilir. 

E) Performansı oluşturan davranışın her birine 
ne düzeyde sahip olunduğu hakkında bilgi 
almak amacıyla kullanılabilir. 
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54. “Bir testin güvenirliği sadece tesadüfî(random) 
hatalardan etkilenir”. 

Aşağıdakilerden hangisi bu önermeyi açıkla-
mada gerekçe olarak kullanılamaz? 

 
A) Dağılımın aritmetik ortalamasını ve standart 

sapmasını gelişigüzel etkilediği için doğrudan 
kontrol edilemez. 

B) Ölçme sonuçlarına karışan hatanın kaynağı 
ve yönü kestirilemediği için müdahale edile-
mez. 

C) Testin sonuçlarına olan etkileri azaltılamadığı 
için hata oluşur. 

D) Hatanın miktarı bir kurala göre artıp azaldığı 
için güvenirlik etkilenir. 

E) Ölçme sonuçlarına bazen pozitif, bazen de 
negatif yönde karıştığı için belirlenmesi güç-
tür. 

 
 
 
 
55. Öğretmen atamasında kullanılmak üzere bir test 

geliştirilmiş bu testin geçerliğini belirlemek ama-
cıyla testin sonuçlarıyla öğrencilerin sınava ha-
zırlanmak amacıyla girmiş oldukları deneme sı-
navlarının sonuçları arasındaki ilişkiye bakmıştır. 

Bu öğretmenin belirlemek istediği geçerlik tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yordama 
B) İç tutarlık 
C) Kapsam 
D) Yapı 
E) Uygunluk 

 
 
 
56. I. Sınavın ilgili hedef- davranışı ölçebilir olması 

II. Sınavın standart ortam ve koşullarda yapıl-
masının sağlanması 

III. Soruların kolay olması 
IV. Dersin kapsamının geniş tutulması 
V. Sınav yapılacak grubun homojen olarak se-

çilmesi 

Yukarıdakilerden hangileri bir ölçme işleminin 
geçerliğini sağlamada alınabilecek önlemler 
arasında yer alır? 

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

57. I. Verilenlere dayanarak bir problem çözme 
II. Metinde verilen bir fikri eleştirme 
III. Bir sonucu ortaya çıkaran etmenleri belirleme 
IV. Verilen grafiği açıklama 
V. Özgün bir problem yazma 

Yukarıdaki davranışların hangisini yazılı yok-
lama sınavında ölçmek diğerlerine göre elve-
rişsizdir? 

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

 
 

58 ve 59. soruları tabloya göre cevaplayınız. 

Fizik dersinin sınavında kullanılan birinci ve ikinci 
sorulara ilişkin bazı istatistiki bilgiler aşağıda ve-
rilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(* doğru cevap) 
 
 
 
58. Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-

den hangisi yanlıştır? 
A) 1. madde zor bir maddedir. 
B) 2. madde de en iyi çeldirici E seçeneğidir. 
C) 2. madde testlerde kullanılamaz. 
D) 2.maddenin B seçeneği çeldiricilik görevini iyi 

yapmıştır. 
E) 1. madde de en iyi çeldiricilik görevini C se-

çeneği yerine getirmiştir. 
 
 
 

59. 1. ve 2. maddeler için ayırt ediciliği en yüksek 
seçenekler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E* Toplam 

Üst 12 10 8 4 16 50 
Madde 
No:1 

Alt 8 5 16 12 9 50 

 A B C* D E Toplam 

Üst 10 5 12 8 15 50 
Madde 
No:2 

Alt 8 4 11 11 16 50 

 Madde 1 Madde 2 
A) B C 
B) E A 
C) D E 
D) B A 
E) E C 
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60. Standart sapması yüksek bir dağılım için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

 
A) Ölçme işlemi tutarlı ve kararlı sonuçlar ver-

miştir. 
B) Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirinden ol-

dukça farklıdır. 
C) Öğrencilerin aritmetik ortalamaya uzaklaşma 

oranı fazladır. 
D) Ölçme işlemi bilen- bilmeyen öğrenciyi iyi 

ayırt etmiştir. 
E) Grubun mutlak başarı düzeyi yüksektir. 

 
 
 
 
 
 
61. Bir grup öğrenciye uygulanan dönem sonu 

sınavlarına ilişkin istatistikler tablodaki gibi-
dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 
 
A) Türkçe dersinin sınavı öğrencilere kolay gel-

miştir. 
B) Güvenirliği en yüksek olan ders İngilizcedir. 
C) Mutlak başarı düzeyi sosyal bilgiler dersinde 

en yüksektir. 
D) Fen ve teknoloji dersi sola çarpık bir dağılım 

göstermiştir. 
E) İngilizce dersinde öğrencilerin öğrenme farklı-

lıkları en azdır. 
 

 
 
 
 
62. Gülnaz’ın spor yapmaya ayırdığı süre arttıkça, 

vücut direnci artmaktadır.   

Bu durumu en doğru yansıtan korelâsyon kat-
sayısı hangisidir 

 
A) -0,90             B) 0,90                     C) 0,10       
          D)  -0,10                  E) 0,19   

63. Gelişim psikolojisinin özelliklerine ilişkin aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Bireyin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin 

neler olduğunu ortaya koyar ve bunlara ilişkin 
normları belirler. 

B) Geçirilen her türlü değişimin nedenlerini ge-
rekçeleriyle bulmaya çalışır. 

C) Değişim sürecindeki bireysel farklılıkların ne-
denlerinden çok bireylerin benzerlikleri üze-
rinde yoğunlaşır. 

D) İlerleyen yaşlarda ortaya çıkacak değişiklikle-
ri yordamaya çalışır. 

E) Organizmaya en uygun davranışın kazandı-
rılması için yönlendirme yapmayı amaçlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. I.   Büyüme, bedenin hem iç hem de dış organ-

larında meydana gelir. 
II.  Bir organın olgunlaşması tamamlanmadığın-

da çevresel faktörler ne kadar uygun olursa 
olsun belli becerilerin kazanılması mümkün 
olmaz. 

III.  Gelişim sürecinde olgunlaşma ve öğrenme 
birbirinden bağımsız olarak ele alınır. 

IV.  Büyüme sonucu olgunlaşan organlar farklı iş-
levleri yerine getirebilir hale gelir. 

V.  Olgunlaşma yalnızca fiziksel gelişimle ilgilidir. 

Gelişimin temel kavramlarına ilişkin yukarıda 
verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

Dersler Mod Ortanca Aritmetik 
ortalama 

Standart 
Sapma 

Fen ve 
Teknoloji 

12 10 9 5 

Matematik 14 12 11 7 
Türkçe 24 20 18 8 
İngilizce 22 28 28 12 
Sosyal 
Bilgiler 

26 32 36 9 
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65. Döllenmeden ölüme kadar her birey belirli geli-
şim dönemlerinden geçerek belirli alanlarda de-
ğişip gelişir. Bir yolculuk olarak adlandırabilece-
ğimiz bu süreçten her birey geçer. Ancak kimi 
zaman bu yolculuk bireylerin bir kısmı için biraz 
daha hızlı ve daha konforlu, bir kısmı için ise bi-
raz daha az hızlı ve daha az konforludur. Bazen 
yolculuklarda görülen bu fark bireyler için yalnız-
ca yolculuğun hızında ve konforunda değil, bir bi-
reyin yaptığı değişik yolculuklarda da görülebilir. 
Bu durumun iki temel nedeni vardır; kalıtım ve 
çevre faktörleri. 

Yukarıda söz edilen gelişimin temel ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Gelişimde kritik dönemler vardır. 
B) Gelişim bir bütündür. 
C) Gelişim genelden özele doğrudur. 
D) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. 
E) Gelişimde belli eğilimler vardır. 

 
 
 
 
 

 
66. Fiziksel gelişim, genel olarak beden oranı ve 

fiziksel görünümde meydana gelen değişimle bir-
likte bedeni oluşturan alt sistemlerin büyüme ve 
gelişimini de ifade eder. Bireylerin fiziksel geli-
şimleri üzerinde hem kalıtımın hem de çevre fak-
törlerinin etkisi görülmektedir. 

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi fi-
ziksel gelişimi etkileyen faktörler göz önüne 
alındığında yanlış bir ifadedir?  

 
A) Genetik faktörler içerisinde ebeveynlerinin fi-

ziksel yapıları, çocukların boy uzunluğu gibi 
fiziksel yapılarıyla ilgili özelliklerinde oldukça 
belirleyicidir. 

B) Çocuklardaki yetersiz beslenme, büyümede 
gecikmelere ve eğer devam eden bir özellik 
gösteriyorsa kalıcı zararlara neden olmakta-
dır. 

C) Bireyin fiziksel gelişiminin temeli genetik 
programına bağlı olup, geçirilen çevre yaşan-
tılarının fiziksel gelişim üzerinde hiçbir etkisi 
bulunmaz. 

D) Kısa süreli hastalıklar büyüme sürecinde ka-
lıcı hasarlara yol açmazken ciddi rahatsızlık-
lar büyüme hızının kesilmesine neden ola-
bilmektedir. 

E) Boşanma gibi çocuklar için acı ve elem verici 
olan yaşantılar büyüme hormonunun azal-
masına ve çocuğun yaşıtlarına göre kısa 
boylu olmasına neden olabilmektedir. 

67. I. İlknur saç tarağını telefon olarak kabul edip 
kulağına dayayarak annesiyle telefon görüş-
mesi yapmıştır. 

II. Babası, abisine 3 tane 1 lira vermesine kar-
şın kendisine 6 tane 25 kuruş verince Umut, 
abisinden daha çok parası olduğunu düşüne-
rek çok mutlu olmuştur. 

III. Onur, evlerinin yakınındaki yeni açılan çocuk 
parkına gitmiş, eve dönerken de giderken 
kullandığı yolu kullanmıştır.  

IV. Armağan, oyuncak bebeğini misafir olarak 
ağırlamış, ona çay ikram etmiştir.  

V. Bekir, annesi ile birlikte misafirliğe gittiği ev-
den ayrılırken ev sahibinin hangi montun 
kendisine ait olduğunu sorması üzerine onun 
bunu bilmemesine çok şaşırmıştır. 

Buna göre, Piaget’in bilişsel gelişim kuramı 
göz önüne alındığında çocuklardan hangileri 
işlem öncesi dönemde değildir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
68. 9 yaşındaki bir çocuğa beş kırmızı gül, beş sarı 

gül, beş kırmızı lale, beş sarı düğün çiçeği ve 
beş kırmızı kiraz gösterilmiştir. Çocuktan birbirine 
benzer olanları bir araya koyması istendiğinde 
çocuk bunları birçok farklı biçimde gruplara ayı-
rabilmiştir. Örneğin; önce kırmızılar ve sarılar, 
daha sonra da çiçekler ve güller olarak bunları 
farklı şekillerde gruplandırabilmiştir. Çocuğa 
“Kırmızı renkte olanlar mı yoksa sarı renkte olan-
lar mı daha fazladır?” diye sorulduğunda ise ço-
cuk “Kırmızı renkte olanlar daha fazladır.” yanıtı-
nı vermiştir. 

Bu yanıtı veren çocuk Piaget’in bilişsel geli-
şim kuramına göre hangi dönemdedir ve bu 
dönemin hangi özelliğini göstermektedir? 

 
A) İşlem öncesi dönem – Özelden özele akıl yü-

rütme 
B) Somut işlemler dönemi – Çok yönlü sınıflama 

ve sıralama 
C) Soyut işlemler dönemi – Göreceli düşünme 
D) İşlem öncesi dönem – Korunum 
E) Somut işlemler dönemi – Tek yönlü sıralama 

ve sınıflama 
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69. Çocuklar her ne kadar doğuştan konuşma dilini 
kazanma becerisiyle doğmuş olsalar da evde ve 
okulda dil gelişimini destekleyici birçok etkinlik 
yapılması gerekmektedir. 

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi ço-
cuklarda dil gelişimini desteklemek amacıyla 
uygulanabilecek etkinliklerden biri olamaz? 

 
A) Evde anne ve baba gibi yetişkinler, okulda 

ise öğretmenler dil kullanımında çocuklara iyi 
bir model sunmalıdır. 

B) Okulda çocukların telaffuz becerilerini geliş-
tirmek amacıyla yüksek sesle okuma etkinlik-
leri yapılmalıdır. 

C) Öğretmenler zengin materyallerle çocukların 
okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlik-
lerinde kullanabilecekleri sözcük dağarcığını 
artırmayı hedeflemelidir. 

D) Okul öncesi dönemde çocukların uygun ya-
şantılar geçirmesi sağlanarak dil becerileri ai-
leleri tarafından desteklenmelidir. 

E) Öğrenciler sınıf içerisinde yanlış kelimeler 
kullandığında bir dönüt verilmeden kendi 
kendilerine doğru kelimeyi bulmaları beklen-
melidir. 

 
70. Vygotsky, eğitim alanına yönelik görüşleri nede-

niyle daha çok bir eğitim psikologu olarak tanın-
maktadır. Ona göre, öğrenme yetişkinin yardımı 
ile gerçekleşmekte ve çocuğun içinde bulunduğu 
koşullardan daha ileriye gidebilmesi için bir takım 
önlemlerin alınmasıyla birlikte bilişsel gelişme 
artmaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
Vygotsky’nin eğitim alanına yaptığı katkılar-
dan biri değildir? 

 
A) Öğretimin çocukların yakınsak gelişim ala-

nındaki işlevleri uyandıracak nitelikte olması-
na özen gösterilmelidir. 

B) Eğitimciler her çocuğun gelişim düzeyini ve 
ilerleme hızını belirlemeli ve çocukların bu 
yönde ilerlemesini sağlayacak nitelikte etkin-
likler düzenlenmelidir.  

C) Öğretim sürecinde yapılan etkinlikler çocu-
ğun içinde bulunduğu toplumun değerlerini 
ve kültürün bilgi birikimini içselleştirerek daha 
üst bir bilişsel gelişim düzeyine ilerlemesini 
sağlamalıdır. 

D) Akranların ve çocuğun kendisinden biraz da-
ha önde olan arkadaşların çocuk üzerindeki 
öğreticilik rolüne eğitim sürecinde önem ve-
rilmeli, okullarda akran öğreticiliğinden yarar-
lanılmalıdır. 

E) Öğretim sürecinde öğrencileri tamamen ser-
best bırakan bir anlayışın öğrencileri gelişti-
receği gözden kaçırılmamalıdır. 

71. ve 72. soruları aşağıdaki bilgiler göre 
cevaplayınız. 
 
“Okulda kopya çekilmeli mi?” sorusuna farklı ço-
cuklar şu cevapları vermiştir: 
 
Ozan: “Kopya çekilmemelidir. Böylece öğretme-
nin bize kızması ya da ceza vermesi önlenmiş 
olur.” demiştir. 
Metin: “Bazen arkadaşlar arasında kopya çekile-
bilir. Mesela yakın arkadaşım sınavda benim bi-
lemediğim soruda bana yardımcı olursa bende 
ona başka bir sınavda yardımcı olurum. Bu tam 
kopya çekmek sayılmaz.”demiştir. 
Öncel: “Bazıları sınıfta kopya çekiyorlar. Kopya 
çeken arkadaşlarımızı aslında öğretmenlerimize 
söylememiz lazım ama eğer onlara bunu yapar-
sak bir daha bizimle konuşmazlar, onların arka-
daşlıklarını kaybederiz.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, bu 
çocuklardan hangileri gelenek öncesi düzey-
de yer almaktadır? 

 
A) Ozan         
B) Öncel        
C) Ozan ve Metin        
D) Ozan ve Öncel        
E) Metin ve Öncel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, 
Ozan ve Öncel sırasıyla hangi dönemde bu-
lunmaktadır? 

 
       Ozan                     Öncel 

A) İtaat ve ceza         -   Kişilerarası uyum 
B) Saf çıkarcı            -   Yasa ve düzen 
C) İtaat ve ceza         -  Saf çıkarcı 
D) Kişilerarası uyum  -  İtaat ve ceza          
E) Saf çıkarcı            -   Kişilerarası uyum  
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73. Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına göre, 
gizil (latent) dönemde olan bir çocuk, bir yandan 
cinsel istek ve merakları yokmuş gibi hisseder-
ken; diğer taraftan da bu yöndeki enerjisini baş-
kalarına, kişiler arası ilişkiye ve ders çalışmaya 
yönlendirmektedir. 

Buna göre gizil (latent) dönemde bulunan bir 
çocuk hangi savunma mekanizmalarını yoğun 
biçimde kullanmaktadır? 

 
A) Bastırma - Yüceltme 
B) Yön değiştirme - Çarpıtma 
C) Saplanma - Yüceltme 
D) Bastırma - Yansıtma 
E) Yön değiştirme – Ödünleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Üniversite sınavlarına hazırlanan Özge, tarih 

bölümünde okumayı düşünür. Ancak öğretmen-
leri edebiyat bölümünün ona daha uygun oldu-
ğunu söylerler. (I) Bunun üzerine Özge hangi bö-
lümü seçeceği konusunda bir süre kararsızlık 
yaşar. (II) Bir süre sonra bir sonuca ulaşamadı-
ğından bu konu üzerine düşünmekten vazgeçer. 

Yukarıda numaralandırılmış bölümler Erik-
son’un psikososyal gelişim kuramına göre sı-
rasıyla hangi kavramlarla açıklanır? 

 
                        I                            II 

A) Rol karmaşası        Moratoryum 
B) Moratoryum           Rol karmaşası 
C) Dağınık kimlik        Moratoryum 
D) İpotekli kimlik         Dağınık kimlik 
E) Rol karmaşası        İpotekli kimlik 

75. Öğrenme kuramlarına ilişkin aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Bilişsel öğrenme kuramları uyarıcıların birey 

tarafından algılanmasından itibaren bireyde 
meydana gelen içsel süreçler ve öğrenmede 
etkili olan bireysel özelliklerle ilgilenir. 

B) Davranışçı öğrenme kuramı, öğrenmeyle ilgili 
tüm değişkenlerin çevrede bulunduğunu ve 
çevresel etkenlerin öğrenmeyi yönlendirdiğini 
savunur. 

C) Nörofizyolojik kuram öğrenmede bilişsel akti-
vitelerin beyinde nasıl işlendiğini ele alarak 
inceler ancak bunları analiz ederek incele-
mez. 

D) Bilişsel öğrenme kuramına göre, öğrenme bi-
reyin içsel kapasitesindeki değişmedir ve bu 
kapasitedeki değişmeler davranışa yansır, 
onları değiştirir. 

E) Yapılandırmacı öğrenme kuramlarına göre, 
öğrenenin başkalarıyla geçirdiği etkileşim so-
nucunda bilimsel gerçekleri özümleme çaba-
ları öğrenmeleri yönlendirir. 

 
 
 
 
 
76. Öğrenmeyi etkileyen birçok etmen bulunmakta-

dır. Bunların bir kısmı öğrenen organizmadan, bir 
kısmı da öğrenme ortamının özelliklerinden kay-
naklanan etmenlerdir. Öğrenen organizmadan 
kaynaklanan etmenler genetik olabileceği gibi, bi-
reyin algıları, değerleri, gereksinimleri gibi birey-
sel farklılıklardan kaynaklanan etmenler de olabi-
lir. Öğrenme ortamının özelliklerinden kaynakla-
nan etmenler ise çevresel etmenlerdir.  

Buna göre, aşağıda verilen öğrenmeyi etkile-
yen faktör ve açıklamasına ilişkin yapılan eş-
leştirmelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Türe özgü hazır olma – Organizmanın bir 

davranışı gösterebilmesi için çevresel faktör-
lerin etkisi ile gerekli biyolojik düzeye gelmiş 
olmasıdır. 

B) Güdü – Organizmayı belli bir nesneye veya 
duruma ulaşma yönünde eyleme sürükleyen 
itici güçtür. 

C) Olgunlaşma – Organizmanın problemleri 
çözmek ve çevreye uyum yapabilmek için 
bilgiyi kullanma ve kazanma yeterliliğidir. 

D) Dikkat – Organizmanın öğrenmiş olduğu bir 
materyalin hatırlanması sürecinde ortaya çı-
kan bozucu etkidir. 

E) Zekâ – Organizmanın kendisinden beklenilen 
bir davranışı gösterebilmesi için biyolojik do-
nanımının elverişli olmasıdır. 
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77. Bir davranışın “öğrenilmiş davranış” olarak ni-
telendirilebilmesi için, 

I.   davranışta gözlenebilir bir değişmenin olma-
sı, 

II.  davranışın belirli bir süre devamlılık göster-
mesi, 

III.  olgunlaşma sonucunda ortaya çıkması, 
IV. geçirilen her türlü yaşantıdan bağımsız olma-

sı, 

gibi özelliklerinden hangilerine sahip olması 
gerekir?  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78. Klasik koşullanmanın alerjik tepkilerin ortaya 

çıkmasında etkili olduğunu savunan araştırmacı-
lara göre, alerjik reaksiyonlar yalnızca gerçekte 
alerjiye neden olan maddelere gösterilmez. Aynı 
zamanda bu maddelerle bağlantılı diğer uyarıcı-
lara karşı da ortaya çıkar. Örneğin; polene alerjisi 
olan bir kişi için çiçeklerin görüntüsü, kokusu, çi-
çeklerin bulunduğu yerler ve arılar bile alerjik re-
aksiyona neden olabilir. 

Bu durum klasik koşullanma yoluyla öğren-
menin hangi kavramıyla açıklanabilir? 

 
A) Sistematik duyarsızlaştırma 
B) Karşı koşullanma 
C) İtici uyarıcıya koşullanma 
D) Garcia etkisi 
E) Etkinin yayılması 

79. Sosyal öğrenme kuramına ilişkin aşağıda 
verilen temel ilke ve açıklamalardan hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Karşılıklı belirleyicilik – Bireyin davranışı ve 

çevre birbirini etkilemekte ve bu etkileşimler 
bireyin sonraki davranışını belirlemektedir. 

B) Sembolleştirme kapasitesi – Bireyler iletişim-
de bulunurken dünyanın kendisinden çok bi-
lişsel temsilcileriyle etkileşimde bulunur; bi-
reyler dünyayı sembolik olarak görür. 

C) Öngörü kapasitesi – İnsanlar, gelecekte baş-
kalarının kendilerine nasıl davranacaklarını 
tahmin edebilmeli, hedeflerini belirlemeli ve 
geleceğini planlamalıdır. 

D) Dolaylı öğrenme kapasitesi – İnsan öğrenme-
lerinin birçoğu modelin yaptığı davranışlarını 
ve bu davranışın sonucunda elde edilen ürü-
nün dolaylı olarak gözlenmesi sonucu kaza-
nılır. 

E) Özyeterlilik - Bireyin kendi davranışlarını göz-
leyerek yine kendisi tarafından belirlenen öl-
çütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması 
ve davranışlarını ölçütlerine uygun hale ge-
tirmesidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80. I.   Zihnin düşünen ve karar veren organıdır. 

II.  Çevreden alınan bilginin uyarıcının işleme 
sistemine girmeden önce kısa bir süre için tu-
tulduğu bilgi deposudur.  

III.  Bilgilerin uzun süre şemalar halinde saklan-
dığı yerdir.  

IV.  Etkinliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin 
bulunduğu alandır. 

Bilgiyi işleme kuramına göre yukarıda verilen-
lerden hangisi uzun süreli belleğin özellikle-
rindendir? 

 
A) I ve II            
B) I ve III         
C) II ve III          
D) II ve IV             
E) III ve IV   
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81. Melike, ablasının bayram ziyaretine gittikleri ev-
deki büyüklerin elini öptüğünü ve büyüklerin de 
ona bayram harçlığı verdiklerini görmüştür. Bu 
ziyaretler sırasında gittikleri başka bir evde Meli-
ke tüm büyüklerin elini öpmüş ve onlardan bay-
ram harçlığı almıştır. Bu durum hoşuna gidince 
de bayramlarda el öpme davranışını devam et-
tirmiştir. 

Buna göre, Melike sırasıyla hangi öğrenme 
süreçlerini yaşamıştır? 
 
A) Sosyal öğrenme – Klasik koşullanma 
B) Edimsel koşullanma – Sosyal öğrenme 
C) Klasik koşullanma – Edimsel koşullanma 
D) Sosyal öğrenme – Edimsel koşullanma 
E) Edimsel koşullanma – Klasik koşullanma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Uslu bir çocuk olan Ahu, eve misafir geldiğinde 
koltukların üzerine çıkmakta, yerlerde yuvarlan-
makta, annesinin misafirlerle konuşmalarına ka-
rışmakta, annesinin söylediklerini tekrar etmek-
tedir. Annesi bir süre sonra sinirlenerek ‘Eve mi-
safir gelince hep böyle şımarıyorsun. Yeter artık!’ 
gibi cümleler kurarak onu azarlamaktadır. Bunun 
üzerine Ahu, uslu bir şekilde oturmaktadır. 

Buna göre; 
I.   Ahu’nun misafir geldiğinde şımarması, diğer 

zamanlarda uslu durması, 
II.  Annesinin Ahu’nun yaptıklarına sinirlenerek 

onu azarlaması, 

aşağıdaki kavramlardan hangileriyle açıkla-
nabilir? 

 
                     I                                II 

A) Ayırt etme  -  Birinci tip ceza 
B) Genelleme  -  İkinci tip ceza  
C) Ayırt etme  -  Olumsuz pekiştirme 
D) Sönme        -  Birinci tip ceza  
E) Ayırt etme  -  İkinci tip ceza  

83. Tren sesini duyup huysuzlanan bir atın yularını 
sahibi her seferinde sert bir şekilde çekiştirmiş ve 
at bu nedenle tren sesini her duyduğunda kork-
ma tepkisini göstermiştir. Bu korkma davranışı-
nın geçmemesi üzerine atı satmaya karar veren 
sahibi atı almak isteyen kişiye atın trenlerden 
korktuğunu ve tren yolundan geçerken dikkatli 
olması gerektiğini söylemiştir. Atın yeni sahibi bir 
süre her tren sesi duyulduğunda atın yelelerini 
okşamış, ona sevdiği şekerlerden vermiş böylece 
atın tren sesinden hoşlanmasını sağlamıştır.  

Yeni sahibi, atın tren sesine gösterdiği kork-
ma tepkisini hoşnutluk duymaya dönüştür-
mek için aşağıdaki tekniklerden hangisini kul-
lanmıştır? 

 
A) Karşı pekiştirme 
B) Karşı koşullanma 
C) Etkinin yayılması 
D) Garcia etkisi 
E) Sistematik duyarsızlaştırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84. Annesi çocuğuna kendi başına yemek yeme 

alışkanlığı kazandırabilmek için önce kaşığı doğ-
ru eliyle tutmasını, sonra kaşığına yemeğini düz-
gün bir şekilde almasını en sonunda da yemeğini 
ağzına götürme davranışını öğretmiş ve bu aşa-
maların her birinin ardından ona aferin demiştir. 
Böylece çocuğunun kendi kendine yemek yiye-
bilmesini sağlamıştır.  

Bu annenin uyguladığı yöntem aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Karşıt koşullama 
B) Alıştırma 
C) Kademeli yaklaşma 
D) Sistematik duyarsızlaştırma 
E) Karşı pekiştirme 
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85. Bir öğretmen, sınıfta yaramazlık yapan ancak bir 
yandan da derse istekli bir şekilde katılan Meh-
met’i yaramazlık yapmaması için defalarca uyar-
masına karşın, Mehmet bu davranışlarına devam 
edince onu dersten atmış; böylece dersini rahat-
lıkla işleyebilmiştir. Mehmet ise bu duruma çok 
üzülmüştür. 

Buna göre, ‘Mehmet’in sınıftan çıkması’, Meh-
met ve öğretmeni için aşağıdakilerden hangi-
sinin işlevini yerine getirmektedir? 

 
               Mehmet                            Öğretmen 

A) I. tip ceza                   Olumlu pekiştirme 
B) II. tip ceza                    Olumsuz pekiştirme 
C) Olumsuz pekiştirme     Olumlu pekiştirme 
D) II. tip ceza                    Olumlu pekiştirme 
E) I. tip ceza                   Olumsuz pekiştirme 

 
 
 
 
86. Ayşe annesinden oyuncaklarını isteyeceği za-

man, ona gülümserse annesinin onun bu isteğini 
yerine getireceğini öğrenmiştir. Annesine göster-
diği gülümseme davranışını arkadaşlarından da 
oyuncaklarını isteyeceği zaman gösteren Ayşe 
arkadaşlarının aynı tepkiyi vermemesi üzerine bu 
davranışı yapmaktan vazgeçmiştir.  

Ayşe’nin davranışındaki bu değişme aşağı-
daki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? 
 
A) Olumlu pekiştirme 
B) Sistematik duyarsızlaştırma 
C) Sönme 
D) Olumsuz pekiştirme 
E) Eşik 

 
 
 
87. Karadeniz’de balıkçılar eskiden balığa çıkmadan 

önce “Üçte birini sel alır, üçte birini el alır, üçte 
biri de suya kalır. Hadi el hakkımızı alalım” de-
mezlerse işlerinin rast gitmeyeceğini, ağlarına 
fazla sayıda balık takılmayacağını düşünür ve 
bunu bir kural gibi uygularlardı. Günümüzde hala 
bazı balıkçıların bu geleneği devam ettirdiği gö-
rülmektedir. 

Balıkçıların bu düşüncesi aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle açıklanır? 

 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Batıl inanç 
C) Kendini doğrulayan kehanet 
D) Kateksis 
E) Garcia etkisi 

88. Sofra alışkanlığı kazandırılmaya çalışılan bir 
çocuğa zamanında yemek masasına yöneldiğin-
de, sandalyesine oturduğunda, çatal kaşığını 
doğru kullandığında pekiştireç verilmiş ve sofra 
alışkanlığı kazandırılıncaya kadar bu durum de-
vam ettirilmiştir. Ancak bu davranış çocuk tara-
fından kazanıldıktan sonra değişik zamanlarda 
çocuğa pekiştireç verilmeye devam edilmiştir. 

Uygulanan pekiştireç tarifeleri sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

 
A) Sürekli pekiştirme – Değişken aralıklı 
B) Sabit aralıklı pekiştirme - Sürekli 
C) Sabit oranlı pekiştirme – Değişken oranlı 
D) Değişken oranlı pekiştirme – Sabit aralıklı 
E) Değişken aralıklı pekiştirme – Sabit oranlı 

 
 
 
 

 
89. Zihnimizde uyaranın algılanması, işlenmesi, 

kodlanması ve gerekli olduğunda geri getirile-
rek kullanılması süreçlerini önemseyen, öğ-
renme sürecinde bireyi seçici, yapıcı, etkin 
olarak kabul eden ve öğrenmelerin, bireyin 
yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumları, tec-
rübelerinden etkilenen bir karar verme süreci 
olduğu görüşünü savunan öğrenme kuramı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 

 
A) Davranışçı kuram 
B) Bilişsel (kognitif) öğrenme kuramı 
C) Dolaylı öğrenme kuramı 
D) Yapılandırmacılık  
E) Bitişik kuram 

 
 
 
 

 
90. Vatandaşlık dersinde demokrasi ve özgürlük 

kavramlarını işleyen Ali Bey, var olan görüşleri 
öğrencilerine aktarmak yerine onların bu kavram-
larla ilgili öznel anlamlar oluşturmalarına yardım-
cı olmuştur. 

Ali Bey’in bu davranışı hangi öğrenme yakla-
şımına uygundur? 

 
A) Bilişsel davranışçı yaklaşım 
B) Bilişsel yaklaşım 
C) Davranışçı yaklaşım 
D) Sosyal öğrenme yaklaşımı 
E) Yapılandırmacı yaklaşım 
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91. ve 92. soruları aşağıdaki paragrafa göre 
yanıtlayınız. 

 
Bir anne, oğluna diş fırçalama alışkanlığını ka-
zandırmak istemektedir. Bunun için oğlu dişini 
her fırçaladığında ona bir tane boncuk vermekte; 
oğlu on tane boncuk biriktirdiğinde ise onu parka 
götürmektedir. Bir süre sonra çocuk canı her 
parka gitmek istediğinde kısa aralıklarla dişini fır-
çalayıp annesinden boncuk almaya çalışmıştır. 
Dişlerini sık aralıklarla fırçaladığı için çocuğunun 
diş etlerinin zedelendiğini gören anne, çocuğa 
boncuk vermekten vazgeçmiştir. 

 

 
91. Bu süreç öncelikle aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ilişkilendirilebilir? 
 

A) Karşı koşullama                            
B) Karşı pekiştirme 
C) Garcia etkisi                                  
D) Etkinin yayılması  
E) Kademeli yaklaşma 

 

 
92. Annenin çocuğuna diş fırçalama alışkanlığı 

kazandırmak için kullandığı yöntemler aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) Sürekli pekiştirme- Simgesel ödül- Olumlu 

pekiştirme 
B) Aralıklı pekiştirme- Birincil pekiştireç- Olumlu 

pekiştirme 
C) Sürekli pekiştirme- Simgesel ödül- Karşı ko-

şullanma  
D) Aralıklı pekiştirme- Simgesel ödül- Karşı ko-

şullanma 
E) Sürekli pekiştirme- Birincil pekiştireç- Karşı 

koşullanma  
 

 
93. Hull’un sistematik davranış kuramına göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Uyarıcı ihtiyacı tatmin edici nitelikte bir tepki 
ile izlenirse, uyarıcı ve tepki arasındaki bağ 
güçlenir. 

B) Pekiştirme, ihtiyacı giderici nitelikte olmalıdır. 
C) Birbirine benzer uyarıcıların aynı koşullu tep-

kiyi oluşturması genellenmiş alışkanlık gücü-
nü ifade eder. 

D) Pekiştirme, dürtüyü artırma işlemidir; pekişti-
reç ise dürtüyü artırabilen uyarıcılardır. 

E) Öğrenme, matematiksel formüller gibi man-
tıksal bir yapıya sahip olmalıdır. 

94. Televizyonda son zamanlarda sağlıklı yaşamak 
için tercih edilmesi gereken birçok ürünün rekla-
mı yapılmaktadır. Bu reklamlardan birinde ünlü 
birçok oyuncuya kepekli ekmek yemenin faydala-
rından söz ettirilmiş ve bu kişilere karşı gösterilen 
olumlu duygularla bu ürüne karşı gösterilecek 
tepki arasında bağlantı kurulması ve böylece de 
ürünün satışlarının artırılması hedeflenmiştir.  

Ürünlerin satışlarının artırılmasında aşağıda 
verilen kuramlardan hangisinden yararlanıl-
mıştır? 
 
A) Edimsel koşullanma 
B) Klasik koşullanma 
C) Sosyal öğrenme 
D) Deneme- yanılma 
E) İçgörü geliştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. Bir kediye bir kutunun içerisinde yalnızca bir kez 

şok verildiğini ve şokun bir daha hiç verilmediği-
ni, fakat kedinin kutudan kaçınmaya devam etti-
ğini düşünelim. Bu fobik davranışı yok etmenin 
yolu, kediyi kutuya koymak ve oradan kaçmasını 
önlemektir. Kutuda kalmaya zorlanınca, kedi 
başlangıçta rahatsızlık tepkileri gösterecek, fakat 
zaman geçtikçe ve bir daha şokun tekrarlanma-
dığını gördükçe rahatsızlık tepkileri ortadan kal-
kacaktır. Böylelikle kaçınma tepkisi önlenerek, 
kedinin bu korkusu yok edilecektir.  

Buna göre,  
I. Kedinin korkma davranışını öğrendiği yol, 
II. Kedinin bu korkusunu ortadan kaldırmak için 

kullanılması uygun görülen teknik, 

aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamay-
la verilmiştir? 

 
                 I                                  II 
A)  Klasik koşullanma    -  Karşı koşullanma 
B)  Edimsel koşullanma -  Karşı pekiştirme 
C)  Klasik koşullanma    -  Karşı karşıya getirme 
D)  Edimsel koşullanma -  İtici uyarıcıya koşullanma 
E)  Klasik koşullanma    -   Sistematik duyarsızlaştırma 
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96. Arabaların arkasından koşma davranışı sergile-
yen bir köpeğin bu davranışını önlemek için kö-
peğin arkasına vurulmuştur. Ancak bu ceza kö-
peğin arabaların arkasından koşma davranışı 
üzerinde işe yaramamış tam tersi köpeğin ileriye 
doğru koşma davranışını artırmıştır. Guthrie’ye 
göre bu durumda ileri doğru koşan köpeğin bur-
nuna vurulacak olunursa köpek, geriye doğru 
koşma eğilimi içerisinde olacaktır.  

Buna göre, Guthrie cezaya ilişkin verdiği bu 
örnekte aşağıda verilenlerden hangisine vur-
gu yapmaktadır? 
 
A) Uygulanan cezanın etkili olup olmayacağına 

karar vermek için bunun köpekte hangi dav-
ranışa neden olduğuna bakmak gerekmekte-
dir. 

B) Köpeğin bu davranışını önlemek için uzun 
süre arabanın arkasından koşturulması sağ-
lanmalıdır. 

C) İstenmeyen davranışı sergileyen köpeğin bu 
davranışına neden olan uyarıcı çok az mik-
tarda belirsiz olarak sunulmalıdır. 

D) Köpeğin uyarıcıya karşı gösterdiği en son 
tepkinin yeniden ortaya çıkması beklenmeli-
dir. 

E) Köpeğin tüm öğrenmelerinin tek bir yaşantı 
sonucu oluştuğu dikkate alınarak istenmeyen 
davranış ortadan kaldırılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 

97. İçerisinde şeker olan bir kutuyu açmaya çalışan 
bir çocuk, önce kutuyu döndürmek gibi yararsız 
birçok davranış sergiledikten sonra tesadüfen ku-
tunun üzerindeki bir düğmeye basar ve kutunun 
kapağı açılır, çocuk şekeri alır. Şekeri aldıktan 
sonra ise çocuk artık kutuyla ilgilenmez. Bu du-
rum bir süre sonra tekrarlandığında çocuk önceki 
seferde olduğu gibi çeşitli yararsız davranışları 
sergiler ancak daha sonra kutuyu açmasını sağ-
layan düğmeye basma tepkisini gösterir. Ve artık 
bu durum sürekli tekrarlandığında her seferinde 
yalnızca tüm davranışlar arasından düğmeye 
basma davranışını sergiler. 

Bu durum Watson’a göre aşağıda verilen ilke-
lerden hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Sıklık ilkesi 
B) Etki yasası 
C) Tek deneme ilkesi 
D) Hazırbulunuşluk yasası 
E) Kazanım ilkesi 

98. Öğretmeni Ali’yi ödevini yapmadığı için sınıf 
içinde azarlamış ve küçük düşürmüş, ayrıca dav-
ranışının tekrarlanması durumunda da tepkisinin 
daha sert olacağını belirtmiştir.  

Bu öğretmen cezanın uygulanması ile ilgili 
hangi genel ilkeyi gözardı etmiştir? 

 
A) Ceza anında ve tutarlı bir şekilde uygulanma-

lıdır. 
B) Ceza verilmeden önce verileceğini belirten 

uyarı ve ikazlar yapılmalıdır. 
C) Ceza bireyin kişiliğine etkide bulunacak türde 

olmamalıdır. 
D) Ödev, ders çalışma gibi istenilen özellikler 

ceza olarak verilmemelidir. 
E) İstenmeyen davranış gösterilmeden ceza ve-

rilmemelidir. 
 
 
 
 
 
 

 
99. Aşağıda verilen bilim adamı ve görüş eşleş-

tirmelerinden hangisi doğrudur? 
 

A) Bandura: Öğrenme bilişsel süreçlerden ba-
ğımsızdır.  

B) Guthrie: Davranışların kalıcılığını sağlamak 
için pekiştireçler gereklidir. 

C) Thorndike: Öğrenmede algısal ilkeler geçerli-
dir.  

D) Skinner: Pekiştirilen davranışın tekrarlanma 
sıklığı artar. 

E) Gagne: En basit düzeydeki öğrenme ilke öğ-
renmedir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
100. Hem karanlıktan hem de hırsızdan korkan bir 

kişinin hırsızdan korkmanın etkisi ile karanlık 
bir odada saklanması, aşağıdaki kavramlar-
dan hangisine örnektir? 

 
A) Engelleme    
B) Gölgeleme    
C) Ön koşullanma 
D) Üst düzey koşullanma   
E) Garcia etkisi 
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101. Sigara içme alışkanlığı olan bireye sigaranın tadı 
ile baş ağrısı eşleştirilerek tedavisi gerçekleştirilir. 
Bunun için bireye önce baş ağrısına neden olan 
bir ilaç verilir. Baş ağrısı sürerken bireyin sigara 
içmesi sağlanır. Bu uygulama sürdürüldüğünde 
bireyin sigara içme alışkanlığı ortadan kaldırılır. 

Yukarıda sigara içme alışkanlığını ortadan 
kaldırmak amacı ile kullanılan yöntem aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
A) İtici uyarıcıya koşullama   
B) Kademeli yaklaşma   
C) Ön koşullanma 
D) Karşı pekiştirme    
E) Karşı karşıya getirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102. Bilgiyi işleme kuramına ilişkin aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Bilgi, adımlar veya aşamalar halinde işlenir 

ve bilgi işleme süreci uyarana dikkat etmekle 
başlar. 

B) Öğrenme, çevresel uyaran ve öğrenici ara-
sındaki etkileşimden kaynaklanır.  

C) Bilgiyi işleme kuramı, öğrencinin yeni bilgiyi 
yorumlamak için var olan bilgi şemalarını kul-
lanması ve onların üzerine yeni bilgi yapıları 
oluşturmasıyla ilgilenir. 

D) Çevreden gelen her türlü uyaran öncelikle kı-
sa süreli belleğe gelir ve bu bölümde depola-
nır. 

E) İnsanın belleğinde depolanmış olan bilgi, in-
sanın algısını ve dikkatini etkiler, algısı ve 
dikkatinden de etkilenir. 

103. Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin öğretim 
faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilme-
leri ve kendilerini tüm yönleri ile geliştirebilmeleri 
için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetler 
bütünüdür. 

Bireylere sunulan aşağıdaki hizmetlerden 
hangisi ‘öğrenci kişilik hizmetleri’nin kapsamına 
girmez? 

  
A) Duygu’nun ailesi ile yaşadığı problemlerinin 

çözümü için psikolojik danışma yardımı al-
ması 

B) Bir üniversitenin bir lisans programını ka-
zanmasına rağmen maddi olanakları yetersiz 
olduğu için okula devam edemeyecek olan 
Özgür’e üniversite tarafından burs bağlan-
ması 

C) Hüseyin’in geçirmekte olduğu gribal enfeksi-
yon nedeniyle medikoya başvurarak sağlık 
hizmeti alması 

D) Matematik dersinden düşük notlar alan Ce-
lal’in önkoşul öğrenmelerinin düzeyinin belir-
lenmesi 

E) Boş zamanlarını etkin şekilde değerlendir-
mek isteyen Nihal’in okulda açılan resim kur-
suna gitmesi 

 
 
 
 
 
 
104. “Olayların nesnel olarak ve gerçekte ne oldukları 

değil, bizim için, bizim kavrayışımız açısından ne 
olduklarıdır bizi mutlu ya da mutsuz kılan. İnsan-
ların kafasını karıştıran olaylar değil, olaylar hak-
kındaki görüşleridir.  

         Arthur Schopenhaver  
 

Bu görüş aşağıdaki ifadelerden hangisine 
vurgu yapmaktadır? 

 
A) Rehberlik hizmetleri yürüttüğü çalışmalarda 

hem bireye hem de topluma karşı sorumlu-
dur.  

B) Rehberlik hizmetlerinde bireyin davranışları-
nın asıl nedenini anlamak için onun içsel 
dünyasını bilmek gerekir. 

C) Rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmak için 
bireyle ilgili diğer kişilerle işbirliği içerisinde 
çalışılması önemlidir. 

D) Rehberlik hizmetlerinde, öğrencinin her yö-
nüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirme-
sine yardım edilmesi amaçlanır. 

E) Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak sunulmalıdır. 
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105. Ortaöğretim 9. sınıf öğrencisi Fatma, ders prog-
ramlarının yoğun olması, öğretmenlerin ders an-
latım ve sınavlarda soru sorma tarzlarının ilköğ-
retim kademesine göre farklılık göstermesi ve 
hazırbulunuşluk düzeyinin buna uygun olmaması 
nedeniyle derslerde başarısız olmaktadır. Bu du-
rumu tespit eden okul rehber öğretmeni (psikolo-
jik danışman), Fatma’ya okuldaki sınav programı 
ve soru tarzları ile ilgili bilgi vermiş ve ders çalış-
ma programı hazırlamıştır. 

Okul rehber öğretmeni bu çalışmaları ile reh-
berliğin hangi işlevini yerine getirmiş olur? 

 
A) Yönelticilik 
B) Uyum sağlayıcılık 
C) Geliştiricilik 
D) Önleyicilik 
E) Tamamlayıcılık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. Sınıf içi etkileşimde öğretmenin öğrencilerinin 
tüm davranışlarından memnun olması beklen-
mediği gibi öğrencilerin yanlış davranışlarını 
onaylaması da olanaksızdır. Buna göre öğret-
men, öğrencileri ile ilişkilerinde kendinde meyda-
na gelen olumsuz duyguları onlarla paylaşabilir. 
Ancak öğretmen, bunu yaparken öğrencisi ile 
ilişkilerinde kendinde olumsuz duygular uyandı-
ranın öğrencinin kendisi olmaktan ziyade onun 
davranışları olduğunu unutmamalı; iletişimde ke-
sinlikle öğrencinin kendine saygısını tehdit edici 
öğelerin bulunmamasına dikkat etmelidir. 

Öğretmenin öğrencileri ile etkileşimine ilişkin 
bu tutumu danışandan hız alan yaklaşımın 
hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir? 

 
A) Sempati     
B) Özdeşim    
C) Saydamlık 
D) Fenomenal alan   
E) Empati 

107. Meslek konferanslarında gençler sık sık ana 
babalarının kendilerine fazla baskı yaptığını, ba-
ğımsız olarak mesleki karar vermek istediklerinde 
anne babalarının buna karşı çıktığını, kendi iste-
dikleri mesleklere girmeleri yönünde onları zorla-
dıklarını dile getirmektedirler. Bazı ana babalar 
ise çocuklarının meslek planlarını belirlemede 
egemen rol oynamak istemekte ancak bunu bil-
gisizce yapmaktadırlar. Bu yakınmalar ana baba-
ların çocuklarının meslek gelişimine yardımcı ol-
ma konusunda eğitim görmeleri gerektiğini orta-
ya koymakta ve bu nedenle ana babaların çocuk 
eğitimi konusunda bilgilendirilmesi için çeşitli 
programlar düzenlenmektedir. 

Anne babaların, çocuklarının meslek gelişimi 
konusundaki bilgi düzeylerini artırmak ve ço-
cuklarına yardımcı olma hususundaki tutum-
larını olumlu yönde değiştirmek üzere ana 
babalara yönelik düzenlenen eğitim program-
ları,  
  I.   Mesleki rehberlik, 
 II.   Oryantasyon, 
III.   Konsültasyon, 
IV.   Yöneltme, 
 V.   Kişisel rehberlik, 

hizmetlerinden hangilerinin kapsamında uy-
gulanmaktadır? 

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

 
 
108. Ayla öğretmen sınıfında bir grup öğrencinin, 

okuldaki küçük öğrencilerden baskı yoluyla para 
aldıklarını, grup halinde dolaşarak diğer öğrenci-
leri tehdit eden davranışlarda bulunduklarını fark 
etmiştir.  

Okul rehber öğretmeninin (psikolojik danış-
man) bu öğrencilerle yürüteceği çalışmalar 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 

 
A) Öfke kontrolü konusunda zorba öğrencilerle 

bireysel ve grupla psikolojik danışma çalış-
maları yapmak 

B) Zorba öğrencilerin sınıf ve okul içi gruplardan 
dışlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek  

C) Zorbalığı büyüme çağı davranışı olarak kabul 
ederek durumu görmezden gelmek 

D) Zorba öğrencilerin davranışlarından aileleri-
nin haberdar edilmesi durumunda öğrencile-
rin zarar görebileceğini düşünerek aileleri ça-
lışmalara dahil etmemek 

E) Baskıyla parası alınan öğrencilerin olayda bir 
hataları olup olmadığının araştırmak   
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109. Aynı bölgede birbirine yakın okullarda çalışan üç 
rehber öğretmen (psikolojik danışman), okulla-
rında yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak bir 
araya gelmiş,  olayların birbirleriyle bağlantıları, 
nedenleri ve alınabilecek önlemler konusunda fi-
kir alışverişi yapmışlardır. Bu toplantı sonucunda 
üç okulun ortak organize edeceği etkili ana-baba 
seminerlerinin yapılmasını ve kendilerini aşan 
durumlarda emniyet güçlerinden gerekli yardımı 
almayı kararlaştırmışlardır.  

Yukarıdaki paragrafta belirtilen rehberlik hiz-
meti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 
A) Çevre ile ilişkiler 
B) Oryantasyon 
C) İzleme 
D) Bireyi tanıma 
E) Sevk (Yardım Alma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Bireyin şimdiki özelliklerinin, genel gelişim süre-

cinin bir parçası olduğu ve bu özelliklerinin geç-
miş olaylardan kaynaklandığı sayıtlısı bu tekniğin 
uygulama temelini oluşturur. Bu teknikle birey, 
geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunla-
rı nasıl ifade ettiğini, nasıl duyurduğunu, çevrenin 
beklentilerini ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, 
güçlüklerle nasıl baş ettiğini, kimlerden destek 
gördüğünü (sosyal destek sistemini)  yansıtabil-
mektedir. Birey geçmiş yaşamının yanı sıra şim-
diki yaşamı ve gelecek hakkındaki beklentilerini 
de bu teknikle yazılı olarak anlatmaktadır. 

Yukarıda özellikleri verilen bireyi tanıma tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Görüşme     
B) Otobiyografi    
C) Psikodrama 
D) Gözlem    
E) Bibliyoterapi 

111. Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) Ay-
şe Hanım, okul içerisinde yürüttüğü grupla ve bi-
reysel psikolojik danışma çalışmalarında davra-
nış özelliklerine, problem durumuna ve şartlara 
bağlı olarak farklı psikolojik danışma kuramları-
nın metod ve tekniklerini kullanmaktadır.  

Ayşe Hanım’ın psikolojik danışma çalışmala-
rını yürütürken kullandığı yönteme ne ad veri-
lir? 

 
A) Gerçeklik terapisi  
B) Gestalt danışma yaklaşımı 
C) Eklektik danışma 
D) Akılcı-duygusal yaklaşım  
E) Hümanist yaklaşım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. Sınıf öğretmeni Özge Hanım, arkadaşlık kurma 

konusunda problemler yaşadığını düşündüğü bir 
öğrencisinin, arkadaşlık kurmaya ilişkin davranış-
larını gözlemek istemiştir.  Bu amaçla ‘Arkadaşla-
rıyla iletişim kurabiliyor mu?’, ‘Özel bir arkadaş 
grubu var mı?’, ‘Arkadaşlarını özel günlerine da-
vet edebiliyor mu?’, ‘Arkadaşları ile uzun süre 
birlikte olabiliyor mu?’ şeklinde ayrıntılı olarak bir 
davranış listesi hazırlamış ve listede yer alan 
davranışları öğrencide gözlemledikçe listede işa-
retleme yapmıştır. Buna göre Özge Hanım, göz-
lemek istediği bir davranışı öğrencide belirgin 
olarak gözlediğinde listede ilgili davranışın karşı-
sındaki (Evet); davranışı öğrencinin hiç sergile-
mediğini gözlediğinde ise listede ilgili davranışın 
karşısındaki (Hayır) kısmını işaretlemiştir. Yine 
Özge Hanım bir davranışı öğrencinin ara sıra 
gösterdiğini gözlediğinde ise listedeki ilgili davra-
nışın karşısındaki (Bazen) kısmını işaretlemiştir. 

Buna göre, Özge Hanım’ın kullandığı bireyi 
tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Gözlem listesi 
B) Problem tarama listesi 
C) Soru listesi (Öğrenci tanıma fişi) 
D) Vaka incelemesi 
E) Vaka kaydı  
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113. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetle-
rinde psikolojik testlerin kullanılmasında dik-
kat edilmesi gereken ilkeler arasında yer al-
maz?       

 
A) Danışman bir testi uygulamadan önce amaç-

larını açık bir şekilde belirlemelidir. 
B) Danışman bireylere uyguladığı testleri tek 

başına yorumlamaktan kaçınmalı, okuldaki 
öğretmen ve idarecilerle işbirliği yapmalıdır. 

C) Danışman kendi yeterlik sınırını aşan testleri 
uygulamaktan kaçınmalıdır. 

D) Test sonuçlarının kimlerle paylaşılabileceği 
ve bu sonuçları kimlerin kullanabileceği testi 
alan bireyle kararlaştırılmalıdır. 

E) Sonuçları kullanılmayacak olan bir test, ge-
çerliliği ve güvenirliliği ne kadar yüksek olur-
sa olsun uygulanmamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114. Grupla psikolojik danışma, bir psikolojik danış-

manın 8-12 danışana yönelik gerçekleştirdiği 
terapötik yardım sürecidir. Grupla psikolojik da-
nışma süreci ile; oluşturulan bir grup içinde birey-
ler arası etkileşim sağlanarak kişinin kendisini 
daha iyi tanımasına problemlerini daha iyi gör-
mesine ve problemlerine en uygun çözüm yolunu 
bulmasına yardımcı olunmaktadır. 

Grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin 
aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlış-
tır? 

 
A) Gruba katılım gönüllülük esasına dayanır.  
B) Gruplar yalnızca heterojen yapıda oluşturu-

lur.  
C) Grubun dağıtılmasına demokratik süreçlerle 

karar verilir. 
D) Grupta danışanlara derinlemesine yardım 

etme olanağı yoktur. 
E) Grup dinamizmi bazı sorunlar için bireysel 

yardım ilişkisinden daha etkilidir. 

115. İlköğretim I. kademede yürütülen rehberlik 
hizmetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen yar-
gılardan hangisi yanlıştır? 

 
A) Rehberlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalar 

ders programları içine kaynaştırılmalıdır. 
B) Öğretmenler çocukların gelişimini izlemeli ve 

psikolojik danışmanın müşavirliğinde, çocu-
ğun kendini tanımasına yardımcı olacak ça-
lışmalar yapmalıdır. 

C) Rehberlik hedeflerine ulaşılmasından sınıf 
öğretmenleri sorumlu olmalı; her türlü rehber-
lik etkinliği sınıf öğretmenleri tarafından ger-
çekleştirilmelidir. 

D) Gelişimin bir süreç olduğu bilinerek, çocuğun 
okul öncesi eğitim döneminde kazandığı ye-
terlikler değerlendirilmeli ve yeni kazanımlar 
bu yeterliklerin üzerine inşa edilmelidir. 

E) Çocuklarının gelişimini olumlu etkileyecek tu-
tum izlemeleri için aileyi de içine alan bir 
program hazırlanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım, öğrencisi 

Ali’nin öfke denetiminde problemler yaşadığı için 
okul içerisinde öğretmenleri ve arkadaşları ile sü-
rekli kavga ettiğini fark etmiştir. Bunu önlemek 
amacıyla öğrencisine yönelik öfke denetim prog-
ramı hazırlamıştır.  

Rehber öğretmen (psikolojik danışman) Ayşe 
Hanım, bu programı planlarken öğrencisinde 
aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini amaç-
lamaz? 

 
A) Öfkeyi denetlemenin elimizde olduğunu an-

lamak. 
B) Öfkesini uygun şekilde ifade etme yollarını 

kullanmak. 
C) Öfke duygusunu her hissettiğinde onu bas-

tırmak. 
D) Öfkenin yol açtığı duygusal ve bedensel tep-

kilerini kontrol etmek. 
E) Öfke yaşamanın normal bir duygu olduğunu 

anlamak. 
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117.  Öğrencilere sunulacak rehberlik hizmetleri öğre-
tim kademeleri dikkate alınarak planlanmalıdır. 
Çünkü her öğretim kademesinde öğrencilerin 
içinde bulundukları gelişim dönemi ve o döneme 
özgü ihtiyaçlar farklılaşmaktadır. Örneğin; İlköğ-
retim I. kademede öğrencilerin temel ihtiyacı gü-
ven duygusunu geliştirmek iken, ortaöğretim dö-
neminde olumlu bir kimlik kazanmaktır. 

Yukarıdaki görüşleri merkeze alan rehberlik 
modeli aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir? 

 
A) Gelişimsel rehberlik 
B) Parsonian model 
C) Klinik yaklaşım  
D) Karar verme sürecine yardım olarak rehberlik 
E) Merkezileşmiş ve uzmanlaşmamış rehberlik  

 
 
 
 
 
 
 
 
118. İnsanlar çevre ile olan ilişkileri sırasında duygu, 

istek ve ilgilerini değişik davranış biçimleriyle ifa-
de ederler. Buna göre, bazı bireyler çevre ile iliş-
kilerinde saldırgandırlar; istediklerini elde eder-
ken ya da duygularını ifade ederken diğer insan-
ları küçük görür ve kırarlar. Bazı bireyler ise o 
kadar çekingendirler ki istediklerini elde etmekte 
güçlük çekerler, bu nedenle yetersizlik ve suçlu-
luk duygularıyla doludurlar. Saldırganlığın ve çe-
kingenliğin tam ortasında ise insanlar arası ilişki-
lerin en olumlu biçimi olan ‘atılganlık’ yer alır. 
Atılganlık, bireyin olumlu/olumsuz duygu, düşün-
ce ve arzularını başkalarının haklarını göz ardı 
etmeksizin ya da kaygı, yetersizlik ve suçluluk 
duymaksızın ifade edebilmesi olarak tanımlana-
bilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin atılganlık 
becerileri geliştirmelerini engelleyen etmen-
lerden biri değildir? 

 
A) Ailede ve okulda girişkenlik ve merak duygu-

larının desteklenmemiş olması 
B) Özgüvenin ve benlik saygısının düşük olması 
C) Duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarıl-

masında ben dili kullanılmasının desteklen-
mesi 

D) Çevrede uygun davranış modellerinin bulun-
maması 

E) Daha önceki atılganlık girişimlerinin, redde-
dilmek, kabul edilmemek gibi birey için olum-
suz sayılacak tepkilerle karşılaşmış olması  

119. Okullardaki rehberlik hizmetleri örgütlenmesi 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır? 

 
A) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hiz-

metleri yürütme programının hazırlanmasını 
sağlamak ve yürütülmesini izlemek, okul mü-
dürünün görevidir. 

B) Resmi ve özel eğitim kurumlarında, rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek 
üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi 
kurulur. 

C) Bir okulda rehberlik hizmetlerinin sınıf düze-
yinde yürütülmesinden sınıf rehber öğret-
menleri birinci derecede sorumludur. 

D) Resmi ve özel her eğitim kurumunda oluştu-
rulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hiz-
metleri Yürütme Komisyonunu kurmak ve 
buna başkanlık etmek koordinatör psikolojik 
danışmanın görevidir. 

E) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program 
ve yürütme planını psikolojik danışman hazır-
lar. 

 
 
 
 
120. Sınıf rehber öğretmenleri okulun psikolojik da-

nışma ve rehberlik programı çerçevesinde sınıfın 
yıllık çalışmalarını planlar ve rehberlik için ayrılan 
sürede sınıfa girerek eğitsel ve mesleki rehberlik 
hizmetlerini rehberlik servisi ile işbirliği yaparak 
yürütürler. Bu nedenle sınıf rehber öğretmenleri-
nin öğrencilerini tanımaları ve çalışmalarının etki-
liliğini izlemeleri açısından (zorunlu haller dışın-
da) öğrenciler mezun oluncaya kadar aynı sınıfla 
rehberlik etkinliklerini yürütüyor olmaları önemli-
dir.  

Okullarda bu sürekliliği sağlamakla yükümlü 
olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Okul müdürü 
B) Psikolojik danışman 
C) Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu 
D) Koordinatör psikolojik danışman 
E) Sınıf rehber öğretmeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınava giren adaylar; 
 

Deneme sınavı sorularının yapısal özellikleri, 
cevapları ve analizli çözümlemelerine ilişkin 
bilgilere www.yargiyayinevi.com ya da 
www.tekliderdershanesi.com iletişim adresle-
rinden ulaşabilirsiniz 
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