
EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı‐4 1

 
 
 
 
     
 

 
 
1. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya 
konan öğretim programlarında yer alan kazanım-
ların ve etkinliklerin uygulanmasında okulların ve 
öğretmenlerin yaklaşımları belirleyicidir. Resmi 
programda yer alan fakat kasıtlı ve bilinçli olarak 
öğretilmeyen, eksik bırakılan ve üstün körü ge-
çiştirilen boyutların olduğu bilinmektedir. Bu du-
rum öğretim programlarının teorik yapısında “ne-
lerin öğretildiği”nden çok “nelerin öğretilmediği” 
hususunu ön plana çıkarmaktadır. 

Yukarıdaki açıklama, verilen program türle-
rinden hangisi ile ilgilidir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Türk eğitim sisteminin geleneksel anlayıştan 
çağdaş anlayışa geçmesi sürecindeki olu-
şumlar açısından aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
A) Öğrenen merkezli program tasarımlarından, 

sorun merkezli program tasarımlarına geçil-
mesi 

B) Davranışçı ekolden bilişselci ekole dayanan 
bir eğitim anlayışının benimsenmesi 

C) İlerlemeci eğitim yaklaşımlarından yeniden 
kurmacı eğitim yaklaşımına geçilmesi 

D) İşbirliğini geliştiren öğrenme ortamlarından 
bireysel ve rekabetçi öğrenme ortamlarına 
geçilmesi 

E) Öğrenme sürecinin öğretme süreçlerine göre 
önem kazanması 

3. Pelin öğretmen okulların bireyin gelişimi üzerinde 
etkisi ile ilgili olarak; okulun ortak ve değişmez 
bilgilerin aktarıldığı ve entelektüel eğitimin veril-
diği bir yer değil; toplumsal değişimi ve gelişimi 
sağlayacak bilgi ve becerilere sahip bireylerin ye-
tiştirildiği bir merkez olması gerektiğini savun-
maktadır. Böylece öğretim programlarının birey-
lere araştırma yapma, yeniliklere açık olma, so-
rumluluk alabilme gibi özellikleri kazandırmaya 
yönelik etkinliklere yer vermesi gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. 

Buna göre Pelin öğretmenin karşı çıktığı/sa-
vunduğu eğitim felsefesi anlayışları sırasıyla 
hangisidir? 
 
A) Esasicilik / Yeniden kurmacılık 
B) Daimicilik / İlerlemecilik 
C) İlerlemecilik / Yeniden kurmacılık 
D) Esasicilik / İlerlemecilik 
E) Daimicilik / Yeniden kurmacılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin ihti-

yaç analizi çalışmaları kapsamında yapacağı 
etkinliklerden biri değildir? 

 
A) Yörenin ekonomik ve sosyal özelliklerini ince-

leme 
B) Okulun örgütsel yapısını inceleme 
C) Önceki yıllara ilişkin öğretim planlarını ince-

leme 
D) Diğer öğretmenlerin deneyimlerinden fayda-

lanma 
E) Aileler ile görüşmeler yapma 
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5. I. Öğretilecek bilgi, olgu ve kavramların düzen-
lenmiş bütünü 

II. Öğrenciye kazandırılması öngörülen nitelikler 
ve özellikler 

III. Öğrenciyi etkileme gücüne sahip koşulların 
bileşeni 

IV. İstendik davranışların kazandırılma düzeyini 
belirleme 

Yukarıda açıklamaları verilen öğretim prog-
ramının temel öğeleri hangisinde doğru sıra-
lanarak verilmiştir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisini 

gerçekleştirdiğinde uygulamakta olduğu öğ-
retim programının “esnek ve işlevsel olma” 
özelliğine en uygun davranış olur? 
 
A) Öğrencilere yaşam becerileri kazandırma 
B) Okul – aile işbirliğini güçlendirme 
C) Öğrencilerin öznel bilgilerini oluşturmalarını 

sağlama 
D) Öğrencilere sosyal ve kültürel değerleri ak-

tarma 
E) Sınıfta katılımcı ve etkileşimli ortam oluştur-

ma 
 
 
 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi planlı öğretme-öğ-

renme süreçlerinde öğrenci kazanımlarına da-
yalı olarak belirlenmez? 

 
A) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler 
B) Öğretme-öğrenme etkinlikleri 
C) Öğrenme konularının düzenlenmesi 
D) Araç-gereç ve materyalin belirlenmesi 
E) Sınıf ikliminin değişkenleri 

8. Verilen eğitim yaklaşımı / öğretmen davranışı 
eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır? 

 
A) Daimicilikte öğretmen, öğrencinin aklında za-

ten var olan doğruları buldurmalıdır. 
B) Esasicilikte öğretmen, nesnel ve olgusal nite-

likteki bilgi birimlerini öğrencilere düzenli ve 
etkili aktarmalıdır. 

C) İlerlemecilikte öğretmen, öğrenciye öğrenme 
sürecinde rehberlik edici ve oluşturduğu bil-
ginin yaşama transferini sağlamada bir yön-
lendiricidir. 

D) Yeniden kurmacılıkta öğretmen, öğrenciler 
arasında yarışmacı ortamı ve rekabetçi ko-
şulları sağlayarak en başarılı olanları seçen-
dir. 

E) Daimicilikte öğretmen, öğrenciye doğru dav-
ranışları model olarak sunandır. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Her çocuğun doğal bir gelişim süreci bulunmak-

tadır. Her çocuk bir değerdir ve biriciktir. Fakat 
okullar çocuğun doğasına uygun kişilik geliştir-
mesine, kuralları ve işleyişi ile engel olmakta;  
çoğu zaman onları yanlış yönlendirmektedir. Bu 
nedenle eğitim programı çocuğun doğal gelişimi-
ni özgür bir ortamda serbestçe oluşturmasını 
sağlamalıdır. 

Yukarıdaki açıklamaya yön veren program ta-
sarımı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Çocuk merkezli 
B) Romantik tasarım 
C) Hümanistik tasarım 
D) Yaşantı merkezli 
E) Etkinlik merkezli 

 I II III IV 

A) Hedef 
Eğitim 

durumları 
İçerik Sınama 

B) İçerik Hedef Sınama 
Eğitim 

durumları 

C) İçerik Hedef 
Eğitim 

durumları 
Sınama 

D) 
Eğitim 

durumları 
İçerik Hedef Sınama 

E) Sınama Hedef 
Eğitim 

durumları 
İçerik 
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10. I. Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlı ol-
ması ve bunlara çözüm üretebilecek yeterlik-
lerle donatılması 

II.  Konuların ve bilgilerin, disiplinler / dersler 
arasında bütünleştirme sağlanarak, daha iş-
levsel hale getirilmesi 

III.  Derslerin içeriğinin birbiriyle ilişkilendirilerek 
bir ders ya da etkinlik çerçevesinde düzen-
lenmesi 

Yukarıda temel özellikleri verilen program ta-
sarımları hangisinde doğru sıra ile verilmiş-
tir? 
 

 I II III 

A) Yaşam koşullu Geniş alan Korelasyonel 

B) 
Yaşantı 
merkezli 

Disiplinler 
arası 

Konu 

C) Korelasyonel 
İlişki 

merkezli 
Disiplin 

D) 
Yaşantı 
merkezli 

Geniş alan Korelasyonel 

E) Yaşam koşullu Korelasyonel Geniş alan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. “Program geliştirme süreklilik gerektiren bir disip-

lin alanıdır.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi destekle-
mek için gerekçe olarak gösterebilecek et-
menlerden biri olamaz? 

 
A) İlk uygulamada yüzde yüz öğrenmeyi sağla-

yacak etkinlikle program hazırlamanın çok 
güç olması 

B) Bilim ve teknolojideki değişmeler 
C) Bireyin ve toplumun beklentileri 
D) Kültürel farklılıklar 
E) Okulların bulunduğu çevre koşulları 

12. I.  İzlediği voleybol maçını taktiksel olarak eleşti-
rebilme 

II. İngilizce dersinde kuralına uygun cümleler 
yazabilme 

III.  Okuduğu metnin ana fikrini bulma 

Yukarıdaki bilişsel hedef alanlarının doğru sı-
ralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
verilmiştir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ülkemizde yeni ilköğretim programlarının temeli-

ni oluşturan yapılandırmacı öğrenme kuramında 
öğretim programları tümdengelimsel yaklaşımla 
oluşturulur ve konuların temel kavramlar etrafın-
da derinlemesine öğrenilmesi amaçlanır. Buna 
karşın ilk okuma-yazma çalışmalarında “ses te-
melli cümle öğretimi” tekniğine yer verilir ve tü-
mevarımsal bir yaklaşım uygulanır. 

İlk okuma - yazma öğretimi uygulamalarında 
var olan bu farklılığın temel nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 
A) İlk okuma ve yazmanın el-göz koordinasyo-

nunu gerektiren devinimsel bir beceri alanı 
olarak kabul görmesi 

B) Öğretmenlerin ilk okuma-yazma öğretiminde 
bu yönteme daha yatkın olması  

C) Seslerin öğrencilere hazır olarak sunulması-
nın daha kolay olması  

D) Öğrencilerin bu yöntemde belleme yetenekle-
rinin gelişmesi 

E) Öğrencilerin daha güzel ve okunaklı yazma-
larının sağlanması 

 I II III 
A) Değerlendirme Kavrama Uygulama 

B) Uygulama Değerlendirme Kavrama 

C) Değerlendirme Uygulama Kavrama 

D) Kavrama Uygulama Değerlendirme 

E) Değerlendirme Uygulama Sentez 
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14. I.   Okulda ve okul dışında uygulanabilir. 
II.  Bir ünite tam olarak öğrenilmeden diğerine 

geçilmez. 
III.  Grup etkileşimini gerektirir. 
IV.  Öğretimi bireyselleştiren bir tekniktir. 
V.  Her öğrencinin başarılı olabileceği varsayı-

mına dayanır. 
VI.  En etkili öğesi pekiştireçtir. 

Yukarıdakilerden hangileri programlı öğretim, 
hangileri tam öğrenme modeli için doğrudur? 
 

                Programlı Öğretim         Tam Öğrenme 
A)           I – III – IV                     II – V – VI   
B)           I – IV –VI                      II – III – V  
C)           IV – V – VI                   I – II – III  
D)           I – IV – V                      II – III – VI                         
E)           II – III – V                    I – IV – VI 
 
 

 
15. Öğretmen sınıfta bir konuyu işledikten sonra bir 

kaç öğrencinin konuyu yeterince anlayamamış 
olduğunu gözlemiştir. Bunun üzerine konuyu ye-
terince öğrenmiş olan öğrencileri bir grupta top-
layarak konu ile ilgili ileri düzeydeki problemleri 
çözümlemelerini istemiş, konuyu anlayamayan 
diğer öğrencileri ise ayrı bir grupta toplayarak 
konuyu farklı tekniklerle tekrar anlatmıştır. Daha 
sonra da bu öğrencilerin tekrar anlatılan konuda 
yeterli hale gelmeleri ve birbirlerinin öğrenmeleri-
ne yardımcı olmaları amacıyla aralarında çalış-
ma yapmalarını sağlamıştır. 

Yukarıda açıklanan süreçte kullanılan öğretim 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yapılandırmacılık 
B) Tam öğrenme 
C) İşbirlikli öğrenme 
D) Bireyselleştirilmiş öğretim 
E) Etkili öğrenme 

 
 
 
 

16. Sınıfta güvenli bir ortam oluşturan, olumlu 
davranışları sergileyerek öğrencilerine model 
olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı 
düzeyini artıran bir öğretmenin öncelikle sa-
hip olduğu özellik aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Öğretme-öğrenme kuramlarında bilgi sahibi 
B) Gelişime ve değişime açık 
C) Etik değerlere saygılı 
D) Öğretimsel liderlik özelliklerini kazanmış 
E) Mesleki standartları gelişmiş 

 

17. Öğretme – öğrenme kuramlarına ilişkin aşa-
ğıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

  
A) Yapılandırmacı öğrenme kuramında, öğrenci-

ler ödül-ceza uygulamalarına bağlı olarak öğ-
renir. 

B) İşbirlikli öğrenme modelinde, grup içi etkile-
şimi geliştirmek amacıyla benzer özelliklere 
sahip öğrenciler bir araya getirilir ve öğrenme 
sağlanır. 

C) Çoklu zeka yaklaşımı, öğrencilerde baskın 
olan zeka alanlarının geliştirilmesi gerekliliği 
üzerinde durur. 

D) Aktif öğrenme yaklaşımında, öğrenciler öğret-
menin konu aktarımı sonucunda bilgiyi özüm-
ler. 

E) Tam öğrenme modelinde, uygun ve kaliteli 
öğretim hizmetleri sunulup yeterli süre veril-
diğinde her öğrencinin öğrenebileceği savu-
nulur. 

 
 
 
 
 
 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı tekniği-

nin temel özelliklerinden biri değildir?  
 
A) Öğrencilerin nesnel düşünme becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlar. 
B) Öğrencilerin farklı görüşlere açık olmasını ve 

karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. 
C) Bir problemin nedenlerinin ve alt nedenlerinin 

tanımlanmasında kullanılır. 
D) Öğrencilerin derinlemesine düşünerek olayla-

rı ve ilişkileri organize etmesini sağlar. 
E) Farklı bakış açıları kullanılarak problemlere 

alternatif çözümler üretilir.     
 
 
 
 
 
 
 
19. Aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımı / kul-

lanılan öğretim tekniği eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) Proje tabanlı öğrenme / Beyin fırtınası 
B) Yapılandırmacılık / Problem çözme 
C) Buluş yolu / Soru – cevap 
D) İşbirlikli öğrenme / Bilgisayar destekli öğretim 
E) Çoklu zeka / İstasyon 
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20. Öğrencilerin sınıf içi etkileşim sürecinde iletişim 
becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmen,  
seçtiği iki öğrencisinin hazırlamış olduğu metin 
üzerinde çalışmalarını ve hazır olduklarında da 
arkadaşlarına metin içerisinde geçen olayı can-
landırmalarını istemiştir. 

Öğretmenin bu etkinlikte kullandığı öğretim 
yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
 
A) Çalışma grubu  
B) Kollegyum 
C) Rol yapma  
D) Örnek olay 
E) Vızıltı grupları  

 
 
 

 
21. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme 

yönteminde kullanılacak problem senaryola-
rında bulunması gereken temel özelliklerden 
biri değildir? 
 
A) Kazanımlara ulaşılabilir olma 
B) Denenmiş ve geçerliği kanıtlanmış çözüm 

yollarını barındırma 
C) Öğrencinin zihinsel yapısına ve öğrenme dü-

zeyine uygun olma 
D) Gerçek yaşamla ilişkili olma 
E) İlgi çekici ve merak uyandırıcı olma 

 
 
 

   
22. Bir Biyoloji öğretmeni, öğrencilerine solungaç 

solunumu ve akciğer solunumu konularıyla ilgili 
temel bilgileri içeren çeşitli etkinlikler yaptırmıştır. 
Öğrenciler ise edindikleri bilgileri farklı durumlar-
da kullanabilecekleri görev alanlarını belirlemiş 
ve bu yönde uygulama yapmışlardır. Daha sonra 
öğretmen su altında yaşayan canlıların farklı 
hangi solunum türlerini yapabilecekleri konusun-
da, edindikleri bilgiler kapsamında yaratıcı ve 
eleştirel düşünme becerilerini de kullanarak de-
ğerlendirme yapmalarını sağlamıştır.  

Buna göre öğretmenin süreçte dikkate aldığı 
öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Basamaklı öğretim 
B) Programlı öğretim 
C) Bireyselleştirilmiş öğretim 
D) Yaşantısal öğrenme 
E) Çoklu zeka 

23. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinde man-
tıksal - matematiksel zekâ alanını geliştirmek 
isteyen bir öğretmenin, öğrenme - öğretme 
sürecinde yer vereceği etkinliklerden biri de-
ğildir? 

 
A) Satranç ve dama gibi zihinsel becerileri geliş-

tiren oyunlara yer verme 
B) Sorunlara çözüm önerileri bulabilmeleri ama-

cıyla problem çözme etkinliklerini kullanma  
C) Öğrenilen konuların kalıcılığının sağlanma-

sında akrostiş çalışmaları yaptırma 
D) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma-

ya yönelik çalışmalara yer verme 
E) Sıralama, sınıflama ve gruplama etkinlikleri 

yaptırma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Proje temelli öğrenme yöntemini uygulayan bir 

öğretmen, problem konusunu sunduktan sonra 
her gruba etkinlik konularını dağıtmıştır. Öğrenci-
lerin çalışmalarında farklı etkinliklerde bulunma-
larına ve araştırma-inceleme becerilerinin gelişti-
rilmesine olanak sağlamıştır. Ancak bu süreçte 
öğrencilerin araştırma etkinliklerine katılmada is-
teksiz olduklarını gözlemlemiştir. 

Öğrencilerin süreçte isteksiz bir şekilde ça-
lışmalarının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Öğretmenin, grupların projelerini formüle et-

meleri konusunda yardımcı olmaması 
B) Problem senaryosunun birden fazla çözüm 

yolunu barındırması 
C) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun prob-

lem senaryosunun oluşturulmamış olması 
D) Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi 

konusunda süreçte rol almamaları 
E) Grup üyelerinin sunularındaki temel noktaları 

belirlemeleri ve bulgularını nasıl sunacakları-
na karar vermelerinde öğretmenin yetersiz 
kalması 
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25. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 
öğrencilerin etkili oyunculuk becerilerini geliştir-
meyi amaçlayan bir öğretim üyesi, onları 4-5 kişi-
lik gruplara ayırmıştır. Gruptaki her bir oyuncu-
nun kendisine tek kişilik bir oyun seçmesi ve 
oyunu 10-15 dakika gibi kısa bir sürede grup ar-
kadaşlarına canlandırmasını istemiştir. Canlan-
dırmalar video ile kaydedildikten sonra kayıtlar 
grupla birlikte izlenerek dönüt verilmiş ve değer-
lendirme yapılmıştır. Canlandırmalar, yapılan 
değerlendirmeler ışığında yeniden düzenlenip 
uygulanmıştır. 

Yukarıdaki öğretme-öğrenme sürecinde öğre-
tim üyesinin uyguladığı yöntem ya da teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Benzetim        
B) Mikro öğretim 
C) Konuşma halkası  
D) Balık kılçığı 
E) Büyük grup tartışması 

 
 
 
 
 
26. Derslerinde işlenen konuları gerçek yaşam 

problemleriyle ilişkilendirmek amacıyla örnek 
olay yöntemine yer veren bir öğretmenin ön-
celikle göz önünde bulundurduğu öğretim il-
kesi aşağıdakilerden hangisidir?  

 
A) Somuttan soyuta  
B) Hayatilik  
C) Tümdengelimsel 
D) Ekonomiklik 
E) Öğrenciye yönelik 

 
 
 
 
 
27. İlköğretim 5. sınıf öğretmeni Gökçe’nin, Fen 

ve Teknoloji dersinde “Isı ve Sıcaklık” ünite-
sinde maddenin halleri konusunu işlemeye 
başlamadan önce öğrencilerin ön bilgilerini 
harekete geçirmek, dikkatlerini çekmek ve on-
ları öğrenmeye güdülemek amacıyla kullana-
bileceği en etkili öğretim yöntemi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
A) Soru - cevap  
B) Sokrat semineri 
C) Görüş geliştirme  
D) Anlatım 
E) Münazara 

28. I.  Nesnel olma ve analitik düşünme 
II.  Öğrenilenleri günlük yaşamla ilişkilendirebil-

me ve örneklendirebilme 
III.  Öznel olma ve üretici düşünme 

Yukarıda temel özellikleri verilen düşünme 
becerileri hangisinde doğru sıra ile verilmiş-
tir? 

 
      I       II     III 
A) Eleştirel Yansıtıcı Yaratıcı 
B) Yansıtıcı Eleştirel Yaratıcı 
C) Yaratıcı Eleştirel Yansıtıcı 
D) Yaratıcı Yansıtıcı Eleştirel 
E) Eleştirel Yaratıcı Yansıtıcı 

 
 
 
 
 
 
29. Öğrenilen bilgilerin uygulanmasını ve psiko-mo-

tor becerilerin geliştirilmesini sağlayan bu öğre-
tim tekniğinde öğrenciler bir olayı ya da durumu 
yapay bir ortamda gerçekmiş gibi ele alarak üze-
rinde eğitici çalışmalar yaparlar. 

Yukarıda açıklamaları verilen öğretim yöntem 
ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Proje temelli öğretim  
B) Gösterip yaptırma  
C) Keller planı  
D) Benzetim 
E) Öykü oluşturma 

 
 
 
 
 
 
30. Sağlıklı beslenme ünitesini işleyen bir öğretmen 

önce konunun ilke, kavram ve genellemelerini 
düzenli bir şekilde aktarmış ve konuyu açıklama-
da kavram haritasını kullanmıştır. Daha sonra 
konuyla ilgili örnekler vermiş, sorular yöneltmiş 
ve öğrencilerin katılımını sağlayarak anlamlı öğ-
renmeyi gerçekleştirmiştir. 

Bu süreçte öğretmenin kullandığı öğretim 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Araştırma-inceleme yolu  
B) Anlatım 
C) Tartışma  
D) Buluş yolu  
E) Sunuş yolu 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı‐4 7

31. Aşağıdakilerden hangisi sanal eğitim ortamla-
rının faydalarından biri değildir? 

 
A) Öğrenme konularını farklı tasarımlarda ve 

modellerde sunma olanağını verme 
B) Eksik öğrenmeleri belirleme ve dönüt-düzelt-

me olanağını sunma  
C) Öğrenmeleri ilgi çekici ve zevkli hale getirme 
D) Becerilerin model üzerinden davranış haline 

getirilmesini sağlama 
E) Araştırma yapma ve bilimsel düşünme bece-

rilerini geliştirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Aşağıda verilen öğrenci kazanımlarından han-

gisinin gerçekleştirilmesinde gösterip yaptır-
ma yönteminin uygulanmasının etkili olması 
beklenmez?  

 
A) Basketboldaki turnike hareketini yapma 
B) İngilizce sözcükleri doğru olarak telaffuz etme  
C) Mikroskobu kullanabilme 
D) Notalara bakarak blok flüt kullanma  
E) Cümleyi öğelerine ayırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Merve öğretmenin, 5. sınıf Matematik dersin-

de “Üçgen” konusunu işlerken, öncelikle öğ-
rencilerin daha önce öğrendikleri “kare ve dik-
dörtgen” konusundan örnekler ve açıklamalar 
verip yeni konuyla ilişkilendirmelerini sağla-
ması hangi öğretim ilkesiyle açıklanabilir? 

 
A) Öğrenciye görelik 
B) Tümdengelimsel 
C) Bilinenden bilinmeyene  
D) Güncellik (Aktüalite) 
E) Açıklık (Ayanilik) 

34. Verilenlerden hangisi öğretmenin sınıf yöne-
timine ilişkin en önemli yeterlik alanıdır? 

 
A) Öğretme-öğrenme sürecinin planlanması 
B) Etkili öğrenmelerin gerçekleştirilmesi 
C) Öğrenci güdülenmelerinin sağlanması 
D) Sınıfta kural oluşturulması 
E) Diğer meslektaşları ile etkileşimde olması 

 
 
 

 
35. Öğretme - öğrenme sürecinde etkili öğrenme-

lerin gerçekleştirilmesinde kullanılan öğretim 
tekniklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlış bir bilgidir? 

 
A) Drama tekniğinde, öğrenciler beklenmedik 

olaylar karşısında nasıl davranmaları gerek-
tiğini öğrenirler.  

B) Zihin haritası oluşturma tekniğinde, günlük 
yaşam ile ilgili bir konuyu çağrıştıran şeyler 
hayal edilir ve konu ile ilişkilendirilir. 

C) Benzetim tekniğinde, öğrencilerin davranışı 
rol modeli üzerinden öğrenmesi sağlanır. 

D) Beyin fırtınası tekniğinde, fikirlerin üretilme-
sinde nitelikten çok niceliğe önem verilir. 

E) Görüş geliştirme tekniğinde, zıt ve çelişkili 
konularda sınıftaki tüm öğrencilerin kalıtım 
düzeylerine göre açıklama yapmaları istenir.   

 
 
 

 
36. Bir öğretmen, öğretimin bireyselleştirilmesi ge-

rektiğini düşünmekte ve bu amaçla süreci plan-
lamada her öğrenciye uygun etkinlik (program) 
düzenlemektedir. Ancak sınıf içi öğretim uygula-
malarında öğretmen, konuları yetiştiremeyeceği-
ni düşünerek hazırladığı etkinliklerin tümüne yer 
vermeden ortalama bir öğrenci düzeyine göre 
dersleri işlemektedir. 

Bu öğretmenle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

 
A) Öğretim sürecini planlamada yeterli, uygula-

mada yetersiz olan 
B) Alanında bilimsel araştırmalar yapan, sorgu-

layıcı olan 
C) Sınıfta davranış problemlerini engelleyen, za-

manında önlem alan 
D) Öğretim uygulamalarında esneklikten yarar-

lanan, sorunlara müdahale eden 
E) Öğrenme konularını belirli bir düzen içerisin-

de öğrencilerine aktaran, düzenli çalışan 
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37. Aşağıda verilen öğretim etkinliklerinden han-
gisinin, öğrencilerde yaratıcı düşünme bece-
risini geliştirmedeki katkısı diğerlerine göre 
daha azdır? 
 
A) Futbolda yeni bir oyun taktiği geliştirme 
B) Coğrafi bölgelerin iklim özelliklerini açıklama 
C) Dünyayı ekonomik krizden kurtaracak farklı 

fikirler üretme  
D) Yardımlaşma konusunda düzeyine uygun bir 

kompozisyon yazma 
E) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm 

önerileri geliştirme 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. Bir öğretmen, 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders içeri-

ğinde yer alan konuları incelediğinde, etkili öğ-
renmelerin öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına 
ve düzeylerine uygun etkinlikleri düzenlediğinde 
oluşacağını tespit etmiştir.  

Buna göre; öğretmene tavsiye edilebilecek en 
etkili öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Örnek olay 
B) Bireysel çalışma 
C) Mikro öğretim 
D) Simülasyon 
E) Global düşünme 

 
 
 
 
 
 
 

 
39. Örnek olay yönteminde aşağıdakilerden han-

gisinin gerçekleştirilmesi beklenmez?  
  

A) Bilgilerin etkili olarak kullanılmasını sağlar. 
B) Öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma özel-

liklerini geliştirir. 
C) Edinilen bilgilerin günlük hayata transfer edil-

mesine yardımcı olur. 
D) Sınıfta günlük yaşam problemlerinin demok-

ratik bir ortamda tartışılmasını sağlar. 
E) Sınıfta yaşanılan disiplin sorunlarının çözüm-

lenmesine olanak sağlar. 

40. Öğrenmelerin oluşumuna ilişkin olarak aşa-
ğıda verilen ilkelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının 

sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğreniriz 
ve geç unuturuz. 

B) En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize 
yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. 

C) Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlemlerimiz 
yardımıyla öğrenebiliriz. 

D) Öğrenme sürecinde konuya ilgi duyma ve 
dikkat etme aynı düzeyde kaldıkça öğrenme 
gücümüz artar. 

E) En etkili öğrenme somuttan soyuta ve basit-
ten karmaşığa doğru giden öğrenmedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41. Ülkemizde kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin 

olarak yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına 
bakıldığında; okullardaki öğretim sisteminin işle-
yişinden, algılama yetersizliğinden ve öğretmen-
lerin tutum-davranışlarından kaynaklanan bilgiyi 
edinme, bilgiyi paylaşma ve araştırma-inceleme 
yapma gibi özelliklerin öğrencilerde gelişmemiş 
olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da 
okullarda yüksek oranda öğrenci başarısızlığı 
gözlemlenmekte, bu başarısızlığın, ulusal dü-
zeyde yapılan standart sınavları da önemli ölçü-
de etkilediği ifade edilmektedir.  
Aşağıdakilerden hangisi bu sürece bağlı ola-
rak ortaya çıkan sonuçlardan biri olarak söy-
lenemez? 

 
A) Öğretmenler okuma alışkanlığı edinmede öğ-

rencilerine rol modeli olamamışlardır. 
B) Eğitim ile yaşam arasındaki ilişki kurulama-

mıştır. 
C) Öğrencilerin sınavlara ilişkin stres kaynakları 

giderek çoğalmıştır. 
D) Öğrenciler arasındaki rekabet koşulları ve ya-

rışma eğilimi öğrenmeleri olumsuz etkilemiş-
tir. 

E) Öğrenmeler kitap, dergi gibi ikincil kaynaklar-
la sınırlı kalmıştır. 
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42. Turgut öğretmen, dersinde öğrencilerinin etkili 
öğrenebilmeleri için var olan gelişim özelliklerini 
dikkate almış, sınıfta birbiriyle konuşma olasılığı 
olan öğrencileri önceden belirleyerek onları farklı 
yerlere oturtmuş ve bazı öğretim uygulama-
larında da ödüle yer vermiştir. 

Yukarıda özellikleri verilen Turgut öğretmen 
için aşağıdakilerden hangisinin en doğru ol-
ması beklenir? 

 
A) Sınıf yönetimine bütünsel bakan ve bunu 

farklı şekillerde uygulayan 
B) Tepkisel yaklaşımı benimseyen, ancak uygu-

lamakta zorlanan 
C) Önlemsel yaklaşımı benimseyen, sınıf yöne-

timinde yetersiz olan 
D) Öğretmenin merkezde olduğu gelişimsel bir 

yaklaşımı savunan 
E) Geleneksel yaklaşımı benimsemiş, ruhsal ge-

lişimi göz ardı eden 
 
 
 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bir gürültü 
olması durumunda öğretmenin kullanabilece-
ği en uygun ifadedir? 

  
A) Gürültü devam ettiği sürece dersi sürdüre-

meyeceğim. 
B) Birbirinizle konuşacak çok şeyiniz olduğuna 

göre konuyla ilgili de birkaç şey konuşabilir-
siniz.   

C) Gürültü yapmayı bırakın yoksa sizi sınıfça di-
sipline vereceğim. 

D) Sınıfta gürültü olması çalışmalarımızı verimli 
bir şekilde gerçekleştirmemizi engelliyor. 

E) Sınıfta gürültü yapmak size göre doğru bir 
davranış mıdır? 

 
 
 
 
 
 
44. Öğretmen derste işleyeceği konuya ilişkin 

öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden 
hangisini dikkate almak zorunda değildir? 

 
A) Öğrenci kazanımlarının düzeyi 
B) Sınıfın fiziki özellikleri ve yapısı 
C) Ekonomikliği ve ulaşılabilirliği 
D) Öğretmenin aracı kullanmaya yatkınlığı 
E) Uzun süre kullanılabilirliği 

45. Ölçülen özelliğin başka bir özelliğe ihtiyaç du-
yulmadan, kendisine ilişkin bir ölçme aracıyla öl-
çülmesi doğrudan ölçme, ölçülen özelliği o özel-
liğin bir göstergesi olduğu kabul edilen başka bir 
özellik ile ölçme ya da tanımlanan bir bağıntı 
yardımıyla ölçme ise dolaylı ölçmedir. 

Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisinde 
dolaylı ölçme işlemi yapılmıştır? 

 
A) Öğrencinin bir dönemde gireceği sınav sayısı   
B) Futbol takımlarının renklerinin belirlenmesi 
C) Öğrencilerin cinsiyetlerine göre işbirlikli öğ-

renme gruplarına yerleştirilmesi 
D) İki şehir arasındaki uzaklığın belirlenmesi 
E) Öğrencinin problem çözme becerisinin ölçül-

mesi 
 
 
 
 

 
46. Verilen ölçme hatalarına ilişkin açıklamalar-

dan hangisi yanlıştır? 
 

A) Sabit hatalarda hata miktarı her ölçümde ay-
nı kalır. 

B) Tesadüfi hatalar güvenirliği düşürürken ge-
çerliği hiçbir şekilde etkilemez. 

C) Bir testin güvenirliği sadece tesadüfi hatalar-
dan etkilenir. 

D) Bir testin sistematik hatalardan arınıklığının 
sağlanması testin geçerliğini artırır. 

E) Tesadüfi hatalar aritmetik işlemlerle düzelti-
lemezler. 

 
 
 
 

 
47. Bir devlet memuru gelen evrakları dosyalara yer-

leştirmede;  

I. geliş tarihlerine göre  
II. desimal numaralarına göre  

bir düzenleme yapmıştır. 

Devlet memurunun bu işlemleri yaparken kul-
landığı ölçek türleri sırasıyla hangileridir? 
 
 
A)  Sınıflama                Sıralama 
B)  Sıralama                Sınıflama 
C)  Aralıklı  Sınıflama 
D)  Sınıflama      Oranlı 
E)  Sıralama  Aralıklı 

I II 
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48. Bir üniversitede doktora programına öğrenci ka-
bul etmek için bir sınav hazırlanmış, sınavda 80 
ve üzerinde puan alanlardan en yüksek puanlı 5 
kişinin doktora programına kabul edileceği ilan 
edilmiştir. Sınav sonucunda ise hiç kimsenin 80 
ve üzerinde puan almadığı görülmüştür. 

Bu durumda üniversitenin yapması gereken 
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ölçüt puan düşürülmelidir. 
B) En iyi puan alan 5 kişi doktora programına 

alınmalıdır. 
C) Sorular kolaylaştırılarak sınav tekrarlanmalı-

dır. 
D) Aynı sınav bir süre sonra tekrar uygulanmalı-

dır. 
E) Doktora programına öğrenci alınmamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
49. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinin başa-

rısını etkili ve hatasız olarak değerlendirmek 
isteyen bir öğretmenin kullanabileceği ölçüt-
lerden biri olarak kabul edilemez? 

 
A) Öğrencilerin dönem boyu derse katılımları 
B) Öğrencilerin bireysel araştırmaları 
C) Öğrencilerin derse karşı tutumları 
D) Öğrencinin ara sınav ve yılsonu sınav sonuç-

ları 
E) Öğrencilerin konu ile ilgili başlangıçtaki dav-

ranışları 
 
 
 
 
 
50. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlen-

dirme yaklaşımının diğer yaklaşımlardan üs-
tün olduğunu savunan bir ölçme değerlen-
dirme uzmanının düşüncesini en doğru yansı-
tır? 

 
A) Öğrencilerin sorumluluk alma ve etkili çalış-

ma özelliklerini geliştirmesi 
B) Öğrencinin kendi öğrenmelerinden sorumlu 

olmasını sağlaması 
C) Bireyselleştirilmiş ölçütlerle değerlendirme 

yapılması 
D) Sınıflar arasındaki öğrenci başarısının karşı-

laştırılması için veri sağlaması 
E) Öğrencinin süreç içerisindeki gelişiminin bir 

bütün olarak izlenmesine olanak tanıması 

51. •  Öğretim sırasında çalışma ve uygulama ko-
nularında doğrudan doğruya ölçme yapılır. 

•  Becerilerin ölçülmesinde geçerli ve objektif 
ölçümler verir. 

•  Öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle ilgili olarak 
güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmelerini sağ-
lar. 

Bu açıklamalar verilen değerlendirme türle-
rinden hangisiyle ilgilidir? 

 
A) Öz değerlendirme      
B) Akran değerlendirme   
C) Rubrik   
D) Performans değerlendirme         
E) Portfolyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52. Bir öğretmen, adayının staj uygulaması yaptığı 

okulda performansına ilişkin aşağıdaki değerlen-
dirme yöntemi kullanılmıştır. 

 

Performans Göstergeleri 
Kötü 
(5) 

Orta 
(10) 

İyi 
(20) 

Derse uygun giriş yapma    

Beden dilini kullanma   

Soruları yerinde sorma    

Öğrencileri derse katma    

Uygun örnekler verme   

 

Yukarıda kullanılan değerlendirme aracı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 
A) Kontrol listesi 
B) Gözlem formu 
C) Dereceli puanlama anahtarı 
D) Öz değerlendirme formu 
E) Dereceleme ölçeği 
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53. Bir fizik öğretmeni sınav kağıtlarını kendisi puan-
ladıktan sonra okulundaki iki fizik öğretmenine 
daha puanlatarak, bunların aritmetik ortalamala-
rını almış, öğrencilerine buna göre not vermiştir. 

Öğretmen bu uygulamasıyla öncelikle aşağı-
daki kavramlardan hangisine uygun davran-
mıştır? 

 
A) İç tutarlık 
B) Objektiflik 
C) Yansızlık 
D) Geçerlik 
E) Kullanılabilirlik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
54. Aşağıdakilerden hangisi bir testin geçerliğini 

artıran temel etmendir? 
 

A) Soruların benzer hedef ve davranışları ölç-
mesi 

B) Soruların öğrenci düzeyine uygun olması 
C) Ölçme sonuçlarının paralellik göstermesi 
D) Öğrencilerin bilgi düzeylerinin farklı olması 
E) Soruların zor olması 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. I.  Soru sayısının artırılması 

II.  Soruların ayırt edici olması 
III.  Ranjın küçük olması 
IV.  Test maddelerinin zor olması 
V.  Puanlamanın nesnel olması 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri bir testin gü-
venirliğinin yüksek olmasını sağlar? 

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

56. Boşluk doldurma türü sınavlarda şans faktörü 
bulunmamasının temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Soruların sınavın kapsamına uygun dağıtıl-

ması 
B) Puanlamanın kolay olması 
C) Öğrenciler tarafından tercih edilen bir sınav 

türü olması 
D) Cevapların hatırlamaya yönelik olarak veril-

mesi 
E) Güvenirliğinin yüksek olması 

 
 
 
 
 

57. Bir tarih öğretmeni yaptığı bir sözlü sınavda öğ-
rencilerden Bekir’e Malazgirt savaşının tarihini 
sormuş, Bekir doğru cevap verince tam puan 
vermiştir. Aynı sözlü sınavda bu kez Fatih’e Ma-
lazgirt savaşının Türk dünyası açısından önemini 
sormuş, Fatih birkaç özelliği doğru söylemiş an-
cak anlatmak istediğini tam olarak ifade edeme-
miştir. Dolayısıyla sınavdan gerekli puanı ala-
mamıştır. 

Bu sınavla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi en doğrudur? 

 
A) Sınava istenmeyen özellik karıştığı için gü-

venirlik düşmüştür. 
B) Fatih ve Bekir’e aynı düzeyde soru sorulma-

dığı için geçerlik düşmüştür. 
C) Öğretmenin Bekir’e sorduğu soru sözlü yok-

lamalara en uygun soru türü olduğundan gü-
venirlik yüksektir. 

D) Öğrencilerin bilgi düzeyi farklıdır. 
E) Öğretmen sözlü sınav için uygun bir kapsam 

belirlediğinden geçerlik artmıştır. 
 
 
 
 
 

58. 10 - 20 - X - 40 - 50 - Y - 60 - 60 - 60 - 70 - 100 

Bu dağılımın ortancasının ve aritmetik orta-
lamasının 50 olabilmesi için X ve Y harflerinin 
yerine gelmesi gereken puanlar aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
  X  Y 

A)  50 30 
B)  30 60 
C)  20 60 
D)  30 50 
E)  20 50 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı‐4 12

59. •  Bir dağılımda yer alan uç değerlerden olduk-
ça fazla etkilenir. 

•  Ölçme sonuçlarının sayısal büyüklükleri ara-
sındaki fark önemlidir. 

•  Bir dağılıma yeni katılan ya da çıkarılan veri-
lerden hemen etkilenir. 

•  Uç değerlerin farklı olduğu dağılımlarda daha 
anlamlı sonuçlar verir. 

Yukarıda özellikleri verilen istatistiki kavram 
kesin olarak hangisidir? 

 
A) Ortalama  
B) Ortanca 
C) Mod 
D) Ranj 
E) Yığmalı frekans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Aşağıda bir derse ait puan dağılımı ve yığmalı 

frekans değerleri verilmiştir. 
 
Puanlar     Yığmalı Frekans 
    80  1 
    70   3 
    60   7 
    50  12 
    40  15 
    30  19 
    20  20 
    10  22  

 

Buna göre, dersten 50 ve üzerinde puan alan 
öğrenci sayısı kaçtır? 

 
A) 11        B) 12        C) 22         D) 23    E) 32 

61. Aşağıdaki beş farklı derse ilişkin sınav istatistik-
leri ve Ebru’nun almış olduğu puanlar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır? 

 
A) Ebru’nun en başarılı olduğu ders ingilizcedir. 
B) En yüksek güvenirliğe sahip olan ders mate-

matiktir. 
C) Mutlak başarı düzeyinin en yüksek olduğu 

ders sosyal bilgilerdir. 
D) Ebru sosyal bilgiler dersinde sınıfın % 

84’ünden başarılı olmuştur. 
E) Öğrenciler arasında farklılaşmanın en az ol-

duğu ders sosyal bilgiler dersidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62. Ölçmede bazı özellikler tür ve kalite yönünden 

değişiklik gösterir. Bu nedenle bazı özelliklere 
sayı yerine sembol veya sıfat karşılık gösterilir. 
Gözlenen bu özelliklere değişik sembol veya sı-
fatların karşılık gösterilebildiği değişkenlere, nitel 
değişken denir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
nitel bir değişken değildir? 

 
A) Sendika tercihi 
B) Medeni durumu 
C) Kişinin aylık geliri 
D) İnsanların ten rengi  
E) Bireyin doğum yeri 

 
Matematik Türkçe 

Fen ve  

Teknoloji 

Sosyal  

Bilgiler 
İngilizce 

X 55 60 70 75 55 

SS 10 8 5 3 6 

Ebrunun  

Notu 
55 76 75 81 73 
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63. Gelişim süreci ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 

 
A) İşlem öncesi dönemdeki bir çocuk korunumla 

ilgili problemlerde yüzeysel görünümlerden 
oldukça etkilenme eğilimindedir. 

B) Somut işlemler dönemindeki bir çocuk, somut 
bir problemin birden fazla boyutuna dikkat 
ederken odaktan uzaklaşma özelliğini gös-
termektedir. 

C) İlköğretim dönemindeki çocuklar genellikle 
kendi cinslerinden çocuklarla oynama ve ya-
kınlık kurma eğilimindedirler. 

D) Bazı çocuklarda, üç-dört yaşları arasında tek-
rarlı sesler ya da sözcükler kullanma gibi dil 
bozukluklarını ifade eden “normal konuşma 
bozukluğu” yaşamaktadır. 

E) Klasik psikanalitik kurama göre kişilik yaşam 
boyu gelişimini sürdürmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Bir çocuk ve babası arasında aşağıdaki diyalog 

geçmiştir: 
Baba: Güneş nasıl meydana geldi? 
Çocuk: Hayat başlarken. 
Baba: Nasıl var oldu? 
Çocuk: Hayatın başlayacağını biliyordu çünkü. 
Baba: Güneş neden yapılmıştır? 
Çocuk: Ateşten. 
Baba: Ateş nerden geliyor? 
Çocuk: Gökten. 
Baba: Gökte ateş nasıl meydana geldi? 
Çocuk: Kibritle yakıldı. 

Bu konuşmalar göz önüne alındığında 
Piaget’in işlem öncesi döneminde bulunan bu 
çocukta aşağıda verilen özelliklerden hangile-
rinin görüldüğü söylenebilir? 

 
A) Yapaycılık – Animizm 
B) Korunum – Özelden özele akıl yürütme 
C) Tersine çevirme – Odaklanma 
D) Yapaycılık – Kollektif monolog 
E) Animizm – Paralel oyun 

65. Komşusunun topluluk içinde yapılması doğru 
olmayan bir takım davranışlarını görmezden ge-
len ya da kendini böyle davranmak zorunda his-
seden bir birey aslında aksi şekilde davrandığın-
da kendisinden beklenilen iyi bir komşu olma 
özelliğini yerine getiremeyeceğini ve böylece 
komşusunun sevgisini kaybedeceğini düşünür. 

Bu durum Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı-
na göre aşağıdaki evrelerden hangisinin özel-
liğini gösterir? 

 
A) İtaat – ceza                              
B) Kişilerarası uyum                          
C) Yasa ve düzen                         
D) Evrensel ahlak                                    
E) Saf çıkarcı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Deniz, eşyalarını almak için elbise odasına girdi-
ğinde, ablasının annesini mutlu etmek amacıyla 
ütü yaparken annesinin pantolonunda büyük bir 
yeri, küçük kardeşinin ise ütüyle oynarken bir 
başka pantolonda küçük bir yeri yaktığını gör-
müştür. 

Piaget’e göre, Deniz’in “Ahlaki özerklik” döne-
minde bulunduğu düşünülürse kardeşlerin-
den hangisinin daha suçlu olduğunu söyle-
mesi beklenir? 

 
A) Küçük kardeşinin küçük bir yeri yaktığı için 

suçsuz olduğunu söyler. 
B) Ablasının ve küçük kardeşinin suçlu olmadı-

ğını söyler. 
C) Her ikisinin de eşit derecede suçlu olduğunu 

söyler. 
D) Ablasının daha büyük yeri yaktığı için daha 

suçlu olduğunu söyler. 
E) Ablasının niyetini dikkate aldığı için suçlan-

maması gerektiğini söyler. 
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67. Davranışçı yaklaşıma göre aşağıdakilerden 
hangisi kişiliğin oluşumunda belirleyici olan 
temel süreci ifade eder? 

 
A) Bilinç dışı 
B) Benlik kavramı 
C) Öğrenme 
D) Olgunlaşma 
E) Algılama 

 
 
 
 
 
 
 
68. I. Yeni doğmuş bir bebeğin sindirim sistemi 

ancak anne sütü veya ona benzer gıdaları 
sindirebilecek niteliktedir. Sonraki aylarda 
sindirime yardımcı olan salgıların miktar ve 
özelliklerinin değişmesi ile bebek değişik gı-
daları sindirebilecek hale gelir. 

II. Diş tabakaları embriyon döneminde oluşmak-
tadır. Genellikle beş ve onuncu aylar arasın-
da alt kesici dişler öncelikle çıkmaktadır. Bi-
rinci yaşın sonlarında ön dişler tamamlanır. 
Genellikle üç yaşına kadar bütün süt dişler 
çıkmış olur. 

Yukarıda verilen bilgiler gelişimle ilgili kav-
ramlardan hangilerine örnek oluşturur? 

 
                I                                 II 

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

 
 
 
 
 
 
69. Derste hayvan türlerini anlatan bir öğretmen, 

dersi hayvan resimleriyle işlediğinde öğrencileri-
nin konuyu daha iyi öğrendiğini gözlemlemiştir. 

Bruner’in bilişsel gelişim kuramı düşünüldü-
ğünde öğrenciler hangi dönemde yer almak-
tadır? 

 
A) Eylemsel 
B) Sembolik 
C) İmgesel 
D) Somut işlemler 
E) Sensori-motor 

70. Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu 
süreç içinde belli dönemlerde bireylerin kazan-
maları gereken beceriler, özellikler ve davranışlar 
bulunmaktadır. Gelişim görevi olarak isimlendiri-
len bu beceri, özellik ve davranış örüntülerini 
Havinghurst, değişik yaşam dönemlerine göre 
sınıflandırmıştır.  

Buna göre, gelişim görevlerine ilişkin aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Bebeklik döneminde, doğumla birlikte yeni 

çevre koşullarına uyum sağlama beklenir. 
B) İlk çocukluk döneminde çocuk bazı temel ih-

tiyaçlarını kendisi karşılayabilir. 
C) Ergenlik döneminin sonunda birey bedensel 

özelliklerini kabul eder ve bedenini etkili şe-
kilde kullanır. 

D) İlk çocukluk döneminde ideal ve değerler 
oluşur. 

E) Bebeklik döneminin sonlarına doğru çocuklar 
dışkı kontrolünü ve tuvalet eğitimini kazanır. 

 
 
71. Öğretmenlik mesleğinde öğrenme ve öğretme 

süreci ele alındığında bu sürecin sağlıklı işleye-
bilmesi için gerekli olan ön koşullardan birisi de 
öğretmenlerin öğrencilerin kişilik gelişimi dönem-
lerini çok iyi bilmesidir. Ancak bu şekilde onlarla 
sağlıklı ilişki kurabileceklerdir. 

Bu bilgiler göz önüne alındığında öğrencileri-
nin kişilik gelişimini desteklemeyi amaçlayan 
bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisine 
dikkat etmesi gerekli değildir? 

 
A) Öğretmenler kişilik gelişimi dönemlerini ve bu 

dönemlerin özelliklerini çok iyi bilerek bireysel 
farklılıklara önem veren bir yaklaşım benim-
semelidirler. 

B) Öğretmenler öğrencilerin ideal ve gerçek 
benliklerini dengelemek amacıyla onların 
kendilerini değerli olarak kabul edebileceği, 
yargılanıp cezalandırılmayacağı rahat bir or-
tam yaratılmalıdır. 

C) Öğretmenler sınıf içi yaşantılarda öğrencilere 
sorumluluk vermelidirler. Çünkü bu sorumlu-
luklar onların genel yaşam sorumluluklarını 
üstlenmesinde etkili olacak ve girişken olma-
larını sağlayacaktır. 

D) Öğretmenler sınıfta öğrencilerin görev ve so-
rumluluk alanlarında titiz davranmalı, onları 
sürekli gözetlemeli ve en iyisini yapmalarını 
istemelidir. Böylece öğrencide özgüven geli-
şir. 

E) Öğretmenler sınıf içerisinde tartışmalara 
önem vermelidir çünkü bu durum öğrencilerin 
özgüven ve özsaygı düzeylerinin yükselme-
sinde önemli bir yere sahiptir. 
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72. Piaget bir deneyinde, 10 vazoyu ve 13 çiçeği her 
ikisi eşit uzunlukta olacak şekilde dizmiştir. Ço-
cuk, sıralar eşit olduğu için vazoların ve çiçekle-
rin sayısının aynı olduğunu düşünmüştür. Ancak 
çocuktan çiçek ve vazoları eşleştirmesini istendi-
ğinde üç çiçeğin arttığını görmüştür. Bir sonraki 
aşamada Piaget çocuğun önünde vazoları sey-
rek bir şekilde dizmiş, çiçekleri ise topluca bırak-
mıştır. “Şimdi hangisi çok?” sorusuna çocuk, “Çi-
çekler bir arada olduğu ve daha az yer kapladığı 
için vazolar daha çok” şeklinde yanıt vermiştir.  

I. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre 
yukarıdaki yanıtı veren bir çocuk hangi 
dönemdedir? 

II. Bu soruya çocuk “Çiçeklerin diziliş arası 
daha dar, vazoların ki ise daha seyrektir. An-
cak çiçeklerin diziliş arası daha dar olsa bile 
sayıları vazolara göre daha çoktur. ” şeklin-
de bir yanıt verseydi Piaget’in bilişsel ge-
lişim kuramına göre bu çocuğun hangi 
özelliği kazanmış olduğu söylenebilirdi? 

 
                       I                                     II  

A)   Somut işlemler       Özelden özele akıl yürütme 
B)   İşlem öncesi          Korunum 
C)   Soyut işlemler       Tersine çevirme 
D)   Somut işlemler      Korunum 
E)   İşlem öncesi         Özelden özele akıl yürütme 

 
 
 
 
 
 
 
73. İlköğretim 4. sınıfta okuyan Mürvet, okulda Öğ-

retmenler Günü için düzenlenen şiir yarışmasına 
katılmış ve şiiri yarışmada birinci seçilmiştir. Mür-
vet’in şiirini okuyan öğretmeni tüm sınıfın önünde 
ona “Bu şiirle mi birinci oldun sen?! Osman’ın şii-
ri, senin şiirinden daha güzeldi.” demiştir. Bu du-
ruma çok üzülen Mürvet’in şiir yarışmasından al-
dığı derece onun gözünde önemini yitirmiş; ken-
disini başarısız ve yetersiz biri gibi algılamış ve 
bir daha da şiir yazmamıştır. 

Buna göre, Erikson’un psikososyal gelişim 
kuramı düşünüldüğünde Mürvet’in öğretme-
ninin sözleri, Mürvet için aşağıdaki gelişimsel 
çatışmalardan hangisinin olumsuz sonuç-
lanmasına yol açmıştır? 

 
A) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 
B) Üretkenliğe karşı suçluluk 
C) Temel güvene karşı güvensizlik 
D) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 
E) Başarıya karşı aşağılık duygusu 

74. Gelişim ilkeleri ve bunlara ilişkin verilen bilgi 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 
A) Gelişimin bir alanında meydana gelen olumlu 

ya da olumsuz bir değişimin diğer gelişim 
alanlarını da aynı yönde etkilemesi gelişim bir 
bütündür ilkesiyle açıklanır. 

B) Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde 
gerçekleşir ilkesinin bir özelliği olarak, geli-
şimdeki aşamaların her birinin bir önceki 
aşamayı temel aldığı ve bir sonraki aşamaya 
da zemin teşkil ettiğidir. 

C) Beyin, kalp ve sindirim sisteminin belli bir sı-
rayla oluşması ve daha sonra bu sıranın dış 
organlara göre ilerlemesi gelişim içten dışa 
doğrudur ilkesiyle açıklanabilir. 

D) Çocukların önce genel daha sonra incelik ge-
rektiren bir takım hareketleri yapmaları geli-
şimde bireysel farklılıklar vardır ilkesinin temel 
özelliğidir. 

E) Gelişim alanlarının hızlarında meydana gelen 
değişimler gelişim nöbetleşe devam eder il-
kesiyle açıklanabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75. Öğrenme psikolojisiyle ilişkili olarak aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İnsanlarda doğal büyüme sonucu ortaya çı-
kan davranış değişmeleri öğrenme ürünü ola-
rak kabul edilemez. 

B) İnsanlar öğrenme sürecinde zihinsel, duygu-
sal, psikolojik ve davranışsal güçlerini kulla-
nırlar. 

C) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli 
özellik öğrenebildiklerini başkalarına aktara-
bilme gücüdür. 

D) İnsanlarda olgunlaşmanın etkisiyle meydana 
gelen davranış değişmeleri öğrenme ürünü 
olarak ele alınır. 

E) İnsanların duygu, düşünce, tutum ve davra-
nışlarında çevresiyle etkileşmesi sonucu 
meydana gelen değişimler öğrenmedir. 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı‐4 16

76. İnsan davranışlarının altında yatan nedenleri, 
gerekçeleri açıklamaya çalışan felsefe ve psiko-
loji alanındaki birçok düşünür ve bilim insanı için 
“insanın nasıl ve niçin güdülendiği” temel soru-
lardan biridir. Bu soruya cevap bulmak isteyen 
çeşitli kuramlar ve düşünürler güdülenmeyi farklı 
şekillerde açıklamışlardır. 

Buna göre, öğrenme kuramlarının güdülen-
meye ilişkin yaptığı açıklamalardan hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Psikanalitik kurama göre güdülenme süreci 

fiziksel ve ruhsal enerji kaynağı olan biyolojik 
güçler yani içgüdüler tarafından düzenlenir. 
Bu iki güdüden en önemlisi ise cinsellik ve 
saldırganlıktır. 

B) Bitişik kurama göre güdülenme ödül ve ceza 
kavramlarıyla açıklanmaktadır. Birey bir taraf-
tan ödüle ulaşmak için diğer taraftan da ce-
zadan kaçınmak için güdülenir. 

C) Sistematik davranışçılık kuramına göre güdü-
lenme, dürtü, alışkanlık ve güdüleyicinin bir 
işlevi olarak ortaya çıkar. Bedensel dürtüler 
organizmayı harekete geçirir ve gereksinim-
ler karşılandığında dürtüde bir azalma mey-
dana gelir. 

D) Hümanist yaklaşıma göre doğuştan getirdi-
ğimiz sevgi, saygı gibi ihtiyaçlar bireye hük-
meder ve bireyin tüm enerjisini bu ihtiyaçları 
doyurmaya yönlendirmesi güdülenme kav-
ramıyla açıklanır. 

E) Sosyal öğrenme kuramına göre güdülenme 
dolaylı olarak gerçekleşir. Bireyin modelin el-
de ettiği kazançları elde etmek için harekete 
geçmesi güdülenmedir.  

 
 
 
 
 
 
 
77. Öğrenme psikolojisi sınavına giren bir öğrenci, 

yeni öğrendiği “Türe özgü hazıroluş” kavramı ne-
deniyle daha önce öğrenmiş olduğu “Hazır-
oluşluk” kavramı bilgilerini birbirine karıştırmış ve 
bu sebeple sınavdaki hazıroluşluk sorusunu yan-
lış cevaplamıştır.  

Öğrencinin yaşadığı bu durum aşağıdakiler-
den hangisine örnektir? 

 
A) Geriye etkin kolaylaştırma 
B) İleriye etkin kolaylaştırma 
C) Geriye ket vurma 
D) İleriye ket vurma 
E) Olumlu transfer 

78. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal öğren-
me kuramını benimsemiş bir öğretmenin sınıf 
içerisinde yapması beklenilenlerden biri de-
ğildir? 

 
A) Öğretmen birçok davranışının öğrenciler tara-

fından model alınabileceğini bilmeli ve olum-
suz olarak değerlendirilebilecek davranışları 
sergilemekten kaçınmalıdır. 

B) Sınıfta olumlu davranışlar sergileyen öğrenci-
leri pekiştirmeli ve bu olumlu davranışların 
diğer öğrenciler tarafından da kazanılmasını 
sağlamalıdır. 

C) Öğretmen öğrencilerin kendi öz düzenleme 
kapasitelerini dikkate alarak kendi başlarına 
öğrenme yeteneklerini desteklemeli ve geliş-
tirmelidir. 

D) Olumsuz davranışları nedeniyle cezalandırı-
lan bir öğrencinin bu durumunun diğer öğ-
rencilerin bu tarz davranışları yapmamasında 
etkili olduğunu bilmelidir. 

E) Öğretmen öğrencilerin öğrenmeye yönelik 
hırs ve rekabet duygularını birbirlerine model 
olarak sunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Uzun süreli bellek, fazla miktarda bilgiyi uzun bir 

zaman dilimi süresince saklayan bellek türüdür. 
Bildiklerimizin tümünün depolandığı yer olan 
uzun süreli belleğin kapasitesi bu anlamda şaşır-
tıcıdır. 

Buna göre, uzun süreli bellekteki bilgi depola-
rına ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan 
hangisi yanlıştır? 

 
A) Yaşamımızdaki önemli olayların nerede ve 

ne zaman olduğu bilgisi epizodik bellekte yer 
alır. 

B) Prosedürel bellekte, etkinliklerin nasıl yapıla-
cağına ilişkin bilgiler yer alır.  

C) Dünya ile ilgili genel bilgilerimiz semantik bel-
lekte yer alır. 

D) Bir hafta önce gittiğimiz tiyatroda hangi sa-
natçıların rol aldığı bilgisi epizodik bellekte 
saklıdır. 

E) Bilgisayar klavyesinin nasıl kullanılacağına 
ilişkin bilgilerimiz semantik bellekte yer alır. 
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80. Dershanede yapılan bir deneme sınavından son-
ra öğrenci ve öğretmen arasında aşağıdaki ko-
nuşmalar geçer: 
Öğretmen: Okulda öğrendiklerinle ilgili evde bir-
takım çalışmalar yapabiliyor musun? 
Öğrenci: Evet. Okulda öğrendiğimiz konulara ev-
de çok fazla çalışıyorum. İçimden bir güç sürekli 
beni çalışmaya itiyor sanki. Çalıştıkça da içimde-
ki öğrenme isteği gitgide büyüyor. Yeni bilgiler 
öğrenmek çok güzel benim için.  
Öğretmen: Peki çalışma ortamının öğrenmelerin 
üzerinde etkili olduğunu dikkate alarak çalışma 
odanda birtakım düzenlemeler yapıyor musun? 
Örneğin; ışığın güçlü ya da zayıf olması, odanın 
yeterince havalandırılması gibi. 
Öğrenci: Dikkat etmeye çalışıyorum öğretmenim. 

Öğretmen ve öğrencisi arasında geçen yuka-
rıdaki konuşmada öğrenmeyi etkileyen aşa-
ğıdaki faktörlerden hangisine değinilmiştir? 

 
A) Güdülenme - Genel uyarılmışlık hali 
B) Dikkat - Transfer 
C) Genel uyarılmışlık hali - Dikkat 
D) Türe özgü hazır olma - Transfer 
E) Transfer - Kaygı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81. I.  Uyku vakti gelmesine rağmen uyumak iste-

meyip oyun oynamak isteyen bir çocuğa ba-
basının “Eğer şimdi yatağına gidip uyursan 
yarın bütün gün birlikte oynayabiliriz” demesi,  

II.  İstediklerini bağırarak yaptırmak isteyen bir 
çocuğa annesinin “Bağırmadan istediklerini 
söylersen bunları yapabilirim.” Demesi.  

Sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?  

 
                         I                                    II   

A) Dolaylı pekiştirme      Koşullu anlaşma 
B) Koşullu anlaşma        Premack ilkesi 
C) Premack ilkesi           Koşullu anlaşma 
D) Simgesel ödül            Olumlu pekiştirme 
E) Premack ilkesi           Simgesel ödül 

82. Sevgi öğretmen Türkçe dersi sınavında öğrenci-
lerine, paragraf içerisindeki altı çizili kelimenin eş 
anlamlısının ne olduğunu sormuştur. Öğrenciler-
den birisi ise sorunun cevabını yani kelimenin eş 
anlamlısını bilememiş ve altı çizili kelimenin yeri-
ne şıklardaki kelimeleri tek tek yerleştirerek doğ-
ru cevabı bulmuştur.  

Öğrencinin sorunun cevabını bulmak için kul-
landığı öğrenme yolu aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Kavrayarak öğrenme 
B) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme 
C) Dolaylı öğrenme 
D) Sınama-Yanılma yoluyla öğrenme 
E) Örtük (gizil)  öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
83. Köhler tarafından geliştirilen kavrama yoluyla 

öğrenmede birey, bir problemi çözmek için bir di-
zi denemeler yaptıktan sonra çözüm yolunu bu-
lamaz ya da bildiği yollar problemi çözmeye yet-
mezse bir süre sonra çözüm birdenbire zihinde 
belirir. Yani birey, daha önceki denemelerinin zi-
hinde bıraktığı izler arasındaki ilişkiyi beklemedi-
ği bir anda kurar ve çözüme ulaşır. Ya da hiçbir 
deneme yapmadan zihinsel tasarımlarından ya-
rarlanarak problem durumunu çözer. 

Buna göre, aşağıda verilen örneklerden han-
gisi kavrama yoluyla öğrenmeye örnek olarak 
gösterilemez? 

 
A) Bir çocuğun babasının aldığı oyuncak bebe-

ğin kolu çıkınca bu parçayı çeşitli şekillerde 
bebeğin kol yerine takmaya çalışması ve düz 
şekilde taktığında bebeğini tamir edeceğini 
anlaması 

B) Bozulan saatini tamir etmek isteyen çocuğun 
saatin parçalarına dikkat ederek uygun yerle-
re bu parçaları yerleştirmesi 

C) Parçalara ayrılmış şekilde aldıkları ayakkabı 
dolabını kurabilmek için bireyin bu parçaları 
rastgele birleştirerek dolabı kurması 

D) Öğretmenin verdiği problemi çözemeyen bir 
öğrencinin televizyon izlerken aniden prob-
lemin yanıtını bulması 

E) Annesinin dolabın üst raflarına sakladığı 
makyaj malzemelerini almak isteyen bir genç 
kızın sandalyenin üzerine çıkarsa buraya bo-
yunun yetişebileceğini düşünmesi 
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84. Bir gazlı içecek firması, satışlarını artırmak için 
firma olarak ürettikleri her 10 adet 2,5 litrelik ürün 
şişesinden birinin kapağının içine 1 litre bedava 
yazdıklarını; bu yazının bulunduğu kapakla iste-
diği markete gelen müşterinin ürünü ücretsiz ola-
rak anında alabileceğini duyurmuştur. Bunun 
üzerine müşterilerin bedava gazlı içecek alabil-
mek için daha fazla ürün satın aldıkları gözlem-
lenmiştir. 

Kısa süre sonra ürünün satışlarında istediği 
başarı grafiğini yakalayan firmanın kullandığı 
pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Sabit oranlı 
B) Sabit aralıklı 
C) Değişken oranlı 
D) Değişken aralıklı 
E) Sürekli 

 
 
 
 

 
85. Bir işyeri sahibinin çalışanlarına, her ay perfor-

mansı en düşük çalışanının maaşından %20 ke-
sinti yapacağını açıklaması üzerine çalışanların 
verimliliklerinin arttığı gözlenmiştir.  

Bu işyeri sahibinin uygulaması aşağıda veri-
lenlerden hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Sürekli pekiştirme 
B) Olumlu pekiştirme 
C) Koşullu anlaşma 
D) Olumsuz pekiştirme 
E) Dolaylı pekiştirme 

 
 
 
 

 
86. ve 87.  soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 

 
Ahmet, öğretmenine matematik dersinde gördük-
leri konuyla ilgili bir soru sormak istemiş ancak 
öğretmeni ona sinirli bir şekilde bakarak “Şu an 
sorularına bakamam, sonra gel” demiştir. Bunun 
üzerine Ahmet, öğretmenine sinirlenmiş ve bu 
olaydan sonra hem matematik öğretmenine hem 
de okuldaki diğer öğretmenlerine ders konularıy-
la ilgili herhangi bir soru sormamıştır. Ancak Ah-
met bir süre sonra yeniden öğretmenlerine ders-
lerde sorular sormaya başlamıştır. 

86. Ahmet’in matematik öğretmeniyle yaşadığı 
olaydan sonra okuldaki hiçbir öğretmenine 
soru sormaması aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 

 
A) Genelleme 
B) Ayırt etme 
C) Kendiliğinden geri gelme  
D) Sönme 
E) Alışma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87. Ahmet’in bir süre sonra yeniden öğretmenle-
rine derslerde soru sormaya başlaması aşa-
ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. Ezgi gittiği panayırda, palyaçonun balonlarla 

yaptığı gösteriyi izlerken balonlardan biri patla-
mış ve Ezgi çok korkmuştur. Bundan sonra Ezgi 
ne zaman bir balon görse tedirgin olmuştur. 

Ezgi'nin balon görünce tedirgin olması aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanır? 

 
A) Gizil öğrenme 
B) İçgörüsel öğrenme 
C) Tepkisel koşullanma 
D) Edimsel koşullanma 
E) Sosyal öğrenme 
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89. Üniversitede farklı bölümlerde eğitim alan üç 
öğrenci vizyona yeni giren bir bilim kurgu filmine 
gitmişler ve gösterim sonrası farklı yorumlarda 
bulunmuşlardır. Felsefe bölümünde okumakta 
olan öğrenci, Platon’un idealizmle ilgili görüşleri-
nin bir bilim kurgu filminde bu kadar güzel işlen-
miş olmasına şaşırdığını; müzik bölümünde 
okumakta olan öğrenci, filmin müziklerine hayran 
kaldığını; fizik bölümünde okumakta olan öğrenci 
ise, tüm bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi bu 
filmde de fizik kanunlarının hiçe sayıldığını ancak 
filmin efektlerini izlemekten büyük keyif aldığını 
belirtmiştir. 

Bu durum Gestalt yaklaşımındaki kavramlar-
dan hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Algısal değişmezlik                
B) Algıda yakınlık                     
C) Algıda tamamlama 
D) Algıda seçicilik                       
E) Algıda süreklilik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90. Gittiği kafede sevmediği bir arkadaşıyla sık sık 

karşılaşan ve bu duruma sinir olan Serpil (I) ba-
zen sevmediği arkadaşıyla kafede karşılaşınca 
hemen buradan çıkmakta, (II) bazen de sevme-
diği bu arkadaşıyla kafede karşılaşmamak için 
oraya hiç gitmemektedir.  

Buna göre, (I) ve (II) numaraları ile gösterilen 
durumlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan 
hangilerine örnektir? 

 
                   I                                           II 
A)  Kaçma koşullanması               Kaçınma koşullanması 

B)  Sistematik duyarsızlaştırma    Karşıt koşullama 

C)  Kaçınma koşullanması            Eşik 

D)  Kaçma koşullanması               Sistematik duyarsızlaştırma      

E)  Kaçınma koşullanması             Kaçma koşullanması                 

91. Çocuğuna oyuncaklarını sepette toplama davra-
nışını kazandırmak isteyen bir anne, çocuğu bu 
davranışı her gösterdiğinde onu sevdiği kurabi-
yelerle ödüllendirmiştir. Bir süre sonra bu davra-
nışın artık çocuk tarafından kazanıldığını düşü-
nen anne çocuğuna sevdiği kurabiyelerden ver-
meyi bırakmıştır. Bunun üzerine çocuğun oyun-
caklarını sepette toplama davranışının azaldığı 
görülmüştür. 

Çocuğunun bu davranışını devam ettirebil-
mek için annenin aşağıda verilenlerden han-
gisini yapması uygun olurdu? 

 
A) Davranış kazanıldıktan sonra da sürekli pe-

kiştirmeye devam etmeliydi. 
B) Kullandığı pekiştirecin çocukta alışkanlık ha-

line gelmesini önlemeliydi. 
C) Davranışı önce sürekli pekiştirmeli daha son-

ra aralıklı pekiştirme tarifesinden yararlanma-
lıydı. 

D) Pekiştirecin miktarının önemli olduğuna dik-
kat etmeliydi. 

E) Pekiştireci uygun davranışın hemen ardından 
vermeliydi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92. Yeni gösterime giren bir filmi izlemek için sine-

maya giden Şule Hanım, filmi beğenmemiş ve 
filmin sonuna doğru uyuyakalmıştır. Film bittiğin-
de salondaki tüm ışıklar yanmış ve Şule Hanım 
da bu sırada uyanmıştır. Işıkların yanması ile fil-
min bittiğini anlayan Şule Hanım, salondaki diğer 
seyircilerle birlikte sinema salonundan ayrılmıştır. 

Şule Hanım’ın “ışıkların yanması ile birlikte filmin 
bittiğini anlayarak sinema salonundan ayrılması” 
aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? 

 
A) Olumlu habercilik 
B) Olumsuz habercilik 
C) Karşıt koşullanma 
D) Garcia etkisi 
E) Gölgeleme 
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93. (I) Abisinin düzenli olarak okuldan gelince ödev-
lerini yaptığını gören Kaan da okuldan geldiğinde 
ödevlerini yapmaya başlamıştır. (II) Kaan’ın bu 
davranışını gözlemleyen annesi ona “Aferin be-
nim oğluma… Sen böyle çalışınca ben çok mutlu 
oluyorum” demiş, bunun üzerine Kaan ise okul-
dan geldiğinde ödevlerini yapma davranışını sür-
dürmüştür. 

Yukarıda (I) ve (II) numara ile gösterilen du-
rumlar sırasıyla aşağıdaki öğrenme kuramla-
rından hangilerine örnektir? 

 
       I                                      II 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94. (I) Ortaöğretim öğrencisi Emrah, arkadaşlarından 

Mithat’ın sigara kullanmaya başladıktan sonra 
okuldaki popüler gruplardan birine dahil olduğu-
nu gözlemlemiş ve o da sigara kullanmaya baş-
lamıştır. (II) Ancak bir süre sonra Emrah, gençlik 
yıllarından beri sigara kullanan dedesinin akciğer 
kanseri olduğunu öğrenmiş ve sigarayı bırakmış-
tır. 

Emrah’ın (I) sigara kullanmaya başlama ve (II) 
sigarayı bırakma davranışları aşağıdaki öğ-
renme yollarından hangileri ile kazanılmıştır? 

 
                           I                                     II 

A) Dolaylı pekiştirme         Dolaylı duygusallık 
B) Dolaylı duygusallık       Dolaylı ceza  
C) Dolaylı güdüleme         Dolaylı pekiştirme 
D) Dolaylı pekiştirme        Dolaylı ceza 
E) Dolaylı duygusallık       Dolaylı güdülenme 

95. Uçağın düşmesinden ve ölmekten endişe eden 
Ahmet kesinlikle uçakla yolculuk etmemektedir. 
Bu durumdan şikayetçi olan patronu Ahmet’in 
uçağa binmesi için, önce kendisine içinde hoş bir 
uçak yolculuğu ve sevdiği oyuncuların olduğu bir 
film izletmiş, sonra Ahmet’e bir maket uçak hedi-
ye etmiş, sonra onunla birlikte simülasyon oyun-
ları oynamış, daha sonra duran bir uçağa yak-
laşmasını sağlamış ve en sonunda da Ahmet’in 
uçak yolculuğu yapmasını sağlamıştır. 

Yukarıda kullanılan teknik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Karşıt koşullama 
B) Kademeli yaklaşma 
C) Sistematik duyarsızlaştırma 
D) Ayırt etme eğitimi 
E) Alıştırma (Eşik) 

 
 
 
 

96. ve 97. soruları aşağıdaki paragrafa göre 
cevaplayınız. 

 
Çiçek polenlerine alerjisi olan Oğuzhan’ın burnu-
na ne zaman polen kaçsa hapşırmaktadır. Bir sü-
re sonra Oğuzhan, polenlere maruz kalmadığı 
halde, yalnızca çiçek gördüğünde de hapşırmaya 
başlamıştır.  

 
 
 
 
96. Buna göre, çiçek polenleri aşağıdakilerden 

hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 
 

A) Şartsız uyaran   
B) Şartlı uyaran   
C) Şartsız tepki 
D) Şartlı tepki   
E) Nötr uyaran 

 
 
 

 
97. Oğuzhan’ın çiçek gördüğünde hapşırması 

aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklana-
bilir? 

 
A) Şartsız uyaran   
B) Şartsız tepki   
C) Şartlı uyaran                         
D) Şartlı tepki           
E) Nötr uyaran 
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98. Üniversite öğrencisi Zehra, soyut matematik 
dersinin final sınavına yeterince çalışamadığı için 
sınavda çıkması muhtemel konulara ilişkin teo-
remleri bir kâğıda yazarak sınava girmiştir. Sına-
vın ortalarına doğru, sınavda sorulan sorulardan 
birinin cevabını hazırladığı kâğıda yazmış oldu-
ğunu anımsayan Zehra, kâğıda gizlice bakmak 
istemiş ancak sınav gözetmeni onu fark etmiştir. 
Bunun üzerine Zehra’nın yanına gelen gözet-
men, baktığı kağıdı kopya olarak kabul etmiş, sı-
nav kâğıdına el koymuş ve Zehra’yı sınavdan çı-
karmıştır. Kopya çekerken yakalandığı için sı-
navdan sıfır alacağını ve disipline verileceğini 
düşünen Zehra, sınav sonuçları açıklandığında, 
gözetmenin kendisini sınavdan çıkarıncaya ka-
dar çözmüş olduğu sorulardan puan kırılmadığını 
görmüştür. Ancak Zehra cevabını bildiği beş so-
ruyu sınavdan çıkması nedeni ile cevaplayama-
mış ve dersten kalmıştır. 

Buna göre, gözetmenin Zehra’yı sınavdan çı-
karması aşağıdaki verilenlerden hangisinin 
işlevini yerine getirmiştir? 

 
A) Dolaylı ceza   
B) Olumsuz pekiştirme   
C) Birinci tip ceza 
D) İkinci tip ceza   
E) Olumlu pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
99. I.  Kitap okumak istemeyen bir çocuğa babası 

sevdiği çizgi film karakterlerinin serüvenleri-
nin anlatıldığı bir kitap almış ve bu yolla oğ-
lunun kitap okumasını sağlamıştır. 

II.  Evde bulduğu bütün kâğıtları yırtma davranı-
şını gösteren bir çocuğa annesi çok miktarda 
kâğıt vermiş ve “Anne artık çok yoruldum, 
kâğıt yırtmak istemiyorum” diyene kadar bun-
ları yırtmasını sağlamıştır. 

Yukarıda kullanılan teknikler sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? 

 
                   I                                    II 

A) Sönme                       Eşik 
B) Zıt tepki                      Bıktırma 
C) Eşik                             Kademeli yaklaşma  
D) Kademeli yaklaşma    Bıktırma 
E) Bıktırma                     Eşik 

100. ve 101. soruları aşağıdaki paragrafa gö-
re cevaplayınız. 

 
Babasıyla gittiği parkta oyun oynarken bir anlık 
dikkatsizliği sonucu ayağı demirlere takılan ve 
kaydıraktan düşen Veli kaydıraktan çok fazla 
korkmaya başlamıştır. Bu olaydan sonra oyun 
parkının yakınından geçerken Veli hem oyun 
parkını hem de kaydırağı gördüğünde korkma 
tepkisini göstermiştir. 

 
 
 
 
 

100. Veli'nin korkma tepkisi hangi öğrenme yoluy-
la oluşmuştur? 

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

 
 
 
 
 
 
101. Veli'nin hem parktan hem de kaydıraktan 

korkması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanabilir? 

 
A) Etkinin yayılması 
B) Üst düzey koşullanma 
C) Ön koşullanma 
D) Garcia etkisi 
E) Batıl inanç 
 
 
 
 
 
 

102. Gagne’ye göre beş tür öğrenme ürünü vardır ve 
öğretim hedefleri bu öğrenme türlerine göre sınıf-
landırılabilir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gag-
ne’nin öne sürdüğü öğrenme ürünlerinden bi-
ri değildir? 

 
A) Zihinsel beceriler 
B) Sözel bilgiler 
C) Psiko-motor beceriler 
D) Tutumlar 
E) Sistematik davranış 
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103. “Sevgili babacığım! Duygularımı şiirle aktara-
mam, şair değilim; kendimi gölgeler ve ışıkla ifa-
de edemem, ressam değilim; düşüncelerimi ha-
reketlerle de açıklayamam, dansçı değilim. Ama 
bunların hepsini müzikle yapabilirim. Ben bir mü-
zikçiyim.”  

                   W. A. MOZART 

Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri ile bireye kazandırılması hedefle-
nen özellikler dikkate alındığında, Mozart’ın 
yukarıda verilen sözleri için, 
I. Kendini tanımakta ve yeteneklerinin sınırlılık-

larını bilmektedir. 
II. Olumlu ve gerçekçi bir öz kavramı geliştirmiş-

tir. 
III. Her mesleğin gerekli ve önemli olduğu anla-

yışını benimsememektedir. 
IV. Özgüveni ve özsaygısı yüksektir. 
V. Babasına bağımlılık geliştirmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104. Aşağıdakilerden hangisi ortaöğretim kurum-

larında verilen mesleki rehberlik ve danışma 
hizmetlerinin amaçlarından biri değildir? 

 
A) Çağdaş çalışma yaşamının koşulları ve ge-

rektirdiği nitelikler konusunda öğrencileri ay-
dınlatma 

B) Öğrencilerin, meslek değerleri ile yaşam de-
ğerlerini gerçekçi ve doğru olarak değerlen-
dirmelerine yardımcı olma  

C) Öğrencilere eğitim ve meslek bilgileri veren 
kaynakları tanıtma ve bunlara ulaşma yolları-
nı öğretme  

D) Sağlıklı karar vermeyi engelleyen koşullar 
hakkında öğrencileri bilinçlendirme ve bunları 
ortadan kaldırmaya yardımcı olma  

E) Yeteneklerinin altında meslek hedefleri belir-
leyen öğrencilerin, yeteneklerinin üstünde 
meslek hedefleri belirlemelerine yardım etme 

105. Sınıf öğretmeni Osman Bey, öğrencisi Halil’in 
son zamanlarda ders başarısının düştüğünü, ar-
kadaşları ile iletişiminin bozulduğunu, daha hırçın 
ve kavgacı olduğunu gözlemlemiştir. Bunun üze-
rine Osman Bey, Halil’deki bu olumsuz yöndeki 
değişimlerden haberdar etmek ve bu değişiklikle-
rin sebebinin ne olabileceğini belirlemek amacıy-
la Halil’in annesiyle görüşmüştür. Anne ile yapı-
lan görüşmede Osman Bey, Halil’in anne ve ba-
basının yakın zamanda boşandıklarını öğrenmiş-
tir. 

Buna göre, Osman Bey’in rehberlik servisin-
den Halil’e hangi hizmetin sunulmasını iste-
mesi beklenir?    

 
A) Oryantasyon    
B) Kişisel rehberlik   
C) Eğitsel rehberlik 
D) Müşavirlik                               
E) Tamamlayıcı rehberlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde 

öğrencileri tanımada sıklıkla kullanılan teknikler-
den biri de ankettir. Anket, belirli bir konuda, bir-
çok kimsenin kısa bir zamanda kişisel olarak gö-
rüşlerini, tutum ve duygularını saptamak amacı 
ile düzenlenmiş bir soru formudur.  

Anketlerde yer alan soruların hazırlanmasına 
ilişkin aşağıda verilen yargılardan hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Anketteki soru türleri, anket uygulanacak gru-

bun niteliklerine uygun olmalıdır. 
B) Ankette yer alacak soru sayısı ve soruların 

neler olması gerektiğine karar verilirken an-
ketin uygulama amacı dikkate alınmalıdır. 

C) Anketlerde olabildiğince kapalı uçlu soru sor-
maktan kaçınılmalı; açık uçlu soru sormaya 
özen gösterilmelidir. 

D) Ankette bireyi yönlendirici ya da önyargılara 
dayalı sorular sorulmamalıdır. 

E) Anketteki soru sayısı uygulanacak grubun 
eğitim ve kavrayış düzeyine göre ayarlanma-
lıdır. 
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107. Psikolojik danışmanların, 
I. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına en 

uygun eğitim hizmetlerinin müfredat program-
larında yer alması için eğitim programcıları-
na, 

II. Eğitim ortamlarında ve anlayışlarında deği-
şiklik yaratarak eğitimin verim ve kalitesini ar-
tırmak amacı ile öğretmenlere, 

yardımcı olmaları rehberliğin aşağıda verilen 
işlevlerinden sırasıyla hangilerinin kapsamına 
girer? 

 
                       I                                   II 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
108. Bireylerin ‘Bu sınavı kazanmalıyım.’, ‘Bu yıl dev-

lete atanmalıyım.’  gibi ‘-meli, -malı’ cümleler 
kurmaları bazen kendilerine ağır görevler yükle-
mektedir. Çünkü bu ifadeler onların bir süre son-
ra başka seçeneklerinin olmadığına kanaat ge-
tirmelerine ve çaresizlik duygusu yaşamalarına 
neden olabilir. Şöyle ki, “Bu yıl devlete atanmalı-
yım.”demek motive edici bir cümle gibi görünse 
de bireyde sınav kaygısı yaratıp onun sınavda 
beklenen başarının çok altında bir başarı gös-
termesine neden olabilmektedir. Oysa gerçekte 
birçok durumun yeni veya farklı seçeneklerini is-
tediğimiz zaman bulabiliriz. Farklı iş alanlarına 
yönelmek ya da özel sektörde çalışmak, devlette 
çalışmak gibi bir seçenektir. ‘Devlette çalışmayı 
istiyorum.’ demek ‘Devlete atanmalıyım.’ demek-
ten daha etkili, işlevsel bir düşünceyi yansıtmak-
tadır. Çünkü bu cümle birden fazla seçeneğimi-
zin olduğunun farkında olduğumuz ancak bunlar 
arasından birini tercih ettiğimiz anlamını taşır. 

Yukarıdaki paragrafta ileri sürülen görüş, 
aşağıdaki psikolojik danışma yaklaşımların-
dan hangisine uygundur? 

 
 

A) Davranışçı danışma yaklaşımı  
B) Bilişsel danışma yaklaşımı  
C) Psikanalitik danışma yaklaşımı  
D)  Hümanist danışma yaklaşımı  
E) Varoluşçu danışma yaklaşımı 

109. Sınıf rehber öğretmeni Evren Hanım, ortaöğretim 
9. sınıf öğrencilerinden geldikleri ilköğretim okulu 
ile şu an bulundukları okulu karşılaştırarak arala-
rındaki benzerlikler ve farklılıklar konusunda 
kompozisyon yazmalarını istemiştir. Sonrada öğ-
rencilerin yazdıklarını sınıf içerisinde okutarak 
yeni okullarına yönelik duygularını paylaşmaları-
nı sağlamıştır.  

Sınıf rehber öğretmeni Evren Hanım, aşağı-
daki rehberlik hizmetlerinden hangisini yü-
rütmüştür? 

 
A) Bireyi tanıma    
B) Yöneltme ve yerleştirme   
C) Müşavirlik  
D) Oryantasyon    
E) Plan hazırlama  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Psikolojik danışmanın bir danışana yönelik ger-

çekleştirdiği danışma, bireyle psikolojik danışma; 
8–12 danışana yönelik gerçekleştirdiği terapötik 
yardımlar ise grupla psikolojik danışma olarak 
adlandırılır. Psikolojik danışma temelde, bireye 
yönelik bir psikolojik yardım ilişkisidir. Ancak gru-
bun yarattığı sosyal atmosfer ve grup dinamizmi 
bazı problemler için bireysel yardım ilişkisinden 
daha etkili olabilmektedir. 

Aşağıda verilen problem durumlarından han-
gisi için grupla psikolojik danışma hizmetinin 
sunulması tercih edilmez? 

 
A) Canan, kendisinden yapmak istemediği bir 

şeyi yapması istendiğinde ‘hayır’ diyememek-
tedir. 

B) Mithat öfkesine hâkim olamayarak sık sık 
kendisine ve başkalarına saldırganca dav-
ranmakta ve şiddet uygulamaktadır. 

C) Hüseyin, ne zaman bir topluluk önünde ko-
nuşma yapacak olsa heyecanlanmaktadır. 

D) Özlem, yaşadığı kişiler arası problemlere et-
kili çözümler üretememektedir. 

E) Emrah sınavlardan önce karın ağrısı, mide 
bulantısı gibi şikâyetler yaşamaktadır. 
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111. Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve reh-
berlik hizmetlerinin ilk amacı öğrencileri tüm yön-
leri ile tanımak ve onlara kendilerini tanıtmaktır. 
Bunun için çeşitli bireyi tanıma tekniklerinden ya-
rarlanılır. Her teknik öğrencilerin farklı özelliklerini 
tanımayı sağlar ve bu nedenle her tekniğin kulla-
nım amaçları farklıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma teknik-
lerinden biri olan yetenek testlerinin kullanım 
amaçlarından biridir? 

 
A) Duygusal, düşünsel veya davranışsal eğilim-

leri saptamak  
B) Öğrenme düzeyini belirlemek  
C) Davranışların gerisinde yatan gereksinimleri 

ortaya çıkarmak 
D) Gelecekteki başarıyı yordamak 
E) Sosyal bir soruna ilişkin duyarlılık kazanma-

sına yardım etmek 
 
 
 
 

 
112. Çatışma, bir ya da birden fazla kişinin bir konu 

üzerinde anlaşamaması, gereksinim ve istekleri-
nin birbirine ters düşmesi sonucu yaşanır. Okul-
larda öğrencilerin birbirleri ile yaşadıkları çatış-
maları sağlıklı bir şekilde çözümleyebilmeleri için 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi öğrenciler arasında 
yaşanan çatışmaların çözümüne yardımcı ol-
mak için okullarda yürütülen çalışmalarla ilgi-
li yanlış bir bilgidir? 

 
A) Öğrenciler arası yaşanan çatışmaların bir an 

önce sonlandırılması için genellikle gönüllü-
lük ilkesi göz ardı edilerek çatışma çözme 
yöntemlerine başvurulur. 

B) Bir çatışma çözme yöntemi olarak, okuldaki 
öğrenciler arasından çatışma çözme ve ara-
buluculuk eğitimi verilen kimi öğrencilerin, 
kendilerine yakın yaş grubunda bulunan öğ-
rencilere aralarındaki anlaşmazlıkların çözü-
münde yardımcı olmaları sağlanır. 

C) Çatışma çözme sürecinde çatışma yaşayan 
tarafların birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri 
ve birbirlerine empatik anlayışla yaklaşmaları 
amaçlanır. 

D) Çatışma durumlarında saldırganca tutum ta-
kınmalarının ve şiddet içeren tepkiler verme-
lerinin önüne geçmek için öğrencilere atılgan-
lık eğitimi verilir. 

E) Öğrencilere yaşadıkları çatışmaları başarılı 
bir biçimde çözümleyebilmeleri için iletişimde 
ben dilini kullanmaları öğretilir. 

113. Çağdaş eğitim anlayışının ortaya çıkışı ile öğren-
ci merkezli eğitim anlayışı gelişmiştir. Buna para-
lel olarak günümüzde öğrencilerin yalnızca aka-
demik zekâlarına (IQ) değil, duygusal zekâlarına 
(EQ) yönelik de çalışmalar yapılmaktadır. Duy-
gusal zekâ ve gelişimiyle ilgili çalışmalar yürüt-
mek kişisel rehberlik kapsamında değerlendiril-
mektedir.  

Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekânın 
geliştirilmesine yönelik yürütülen bir rehber-
lik çalışması değildir? 

 
A) Problem çözme becerilerini geliştirmek 
B) Etkili karar verme becerilerini geliştirmek 
C) Temel iletişim becerileri konusunda bilgi ver-

mek  
D) Stresle başa çıkma konusunda grup çalışma-

ları organize etmek 
E) Verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi 

vermek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. Mesleki karar verme aşamasında olan ortaöğre-
tim son sınıf öğrencisi Şeref, kendi ilgi ve yete-
neklerine uygun, mezun olduğunda kolaylıkla iş 
bulabileceği, kendisine yüksek gelir ve statü sağ-
layabilecek, meslekte yükselme olanaklarının 
fazla olduğu ve aynı zamanda mesleki doyum 
elde edebileceği bir meslek seçmek istemektedir.  

Kendisi için kusursuz bir seçim yapmak iste-
yen ve bu nedenle de lisans eğitimine hangi 
alanda devam etmesinin uygun olacağına bir 
türlü karar veremeyen Şeref’e aşağıdaki reh-
berlik hizmetlerinden hangisi verilmelidir? 

 
A) Yöneltme    
B) Bilgi toplama ve sunma   
C) Müşavirlik 
D) Mesleki danışma   
E) Araştırma ve değerlendirme 
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115. Kaynaştırma eğitimi; özel eğitim gerektiren birey-
lerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eği-
tim öğretimlerini resmî ve özel; okul öncesi, ilköğ-
retim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 
sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hiz-
metlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. 
Kaynaştırma eğitiminde amaç, bireyselleştirilmiş 
eğitim programı (BEP) ile engelli ve normal ço-
cukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmele-
rini sağlamaktır. 

Aşağıdakilerden hangisi, kaynaştırma yoluyla 
eğitim uygulaması yapılan bir okulda görev 
yapan bir psikolojik danışmanın, kaynaştırma 
yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle 
ilgili görevlerinden biri değildir? 

 
A) Öğrencilerin engellerine göre hazırlanmış bi-

reysel bir özel eğitim programını uygulamak 
B) Öğrencilerin ailelerine yönelik olarak müşavir-

lik hizmeti sunmak 
C) Öğrencilere yönelik uygun eğitim ortamının 

düzenlenmesi konusunda öğretmenlere reh-
berlik etmek 

D) Öğrencinin özellikleri hakkında bilgi toplama 
ve sunma çalışmalarını sürdürmek  

E) Öğrenciye, öğrencinin arkadaşlarına ve öğ-
retmenlerine yönelik oryantasyon çalışmala-
rını organize etmek  

 
 
 
 

 
116. I. Ev ortamının öğrenmeye en uygun hale ge-

tirilebilmesi için nasıl düzenlenmesi gerektiği 
konusunda Eray’ın velisine bilgi verilmiştir. 

II. Ortaöğretime yeni başlayan Ali ve sınıf arka-
daşlarına sınıf geçme yönetmeliği tanıtılmış-
tır. 

III. Başkaları ile ilişkilerinde aşırı çekingen dav-
ranan Mehmet’e atılganlık eğitimi verilmiştir. 

IV. Verimli ders çalışma alışkanlığı kazanama-
mış olan Gülşah’a ders çalışma programı ha-
zırlanmıştır. 

V. Jeolog olmak isteyen Necla’ya bu mesleğin 
özellikleri ve gerektirdikleri ile ilgili bilgi veril-
miştir. 

Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri 
eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştiril-
miştir? 

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

117. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kap-
samında ilk ve orta dereceli okullarımızda, 2006 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştiri-
len, ‘Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik 
programları’ uygulanmaya başlanmıştır. Kap-
samlı psikolojik danışma ve rehberlik programla-
rının uygulama niteliklerine göre oluşturulmuş 4 
boyutu vardır. Bunlardan birisi ‘bireysel planla-
ma’dır. Bu boyutta öğrencilerin eğitsel ve mesleki 
geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına 
yardım etme söz konusudur. 

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi Kapsamlı 
psikolojik danışma ve rehberlik programları-
nın ‘bireysel planlama’ boyutunda yer alır? 

 
A) Bireysel psikolojik danışma                      
B) Sevk (yardım almaya yönlendirme) 
C) Yöneltme     
D) Grupla psikolojik danışma  
E) Müşavirlik 

 
 
118. Bir sınıf öğretmeni, Türkçe dersinde ‘çekim ekleri’ 

konusunu işlemektedir.  Hasta olduğu için dersi 
iyi dinleyemeyen Müge’ye konu ile ilgili bir soru 
soran öğretmen; Müge soruya cevap veremeyin-
ce, anlatılan konunun çok kolay olduğunu ama 
onun aptal bir çocuk olduğu için konuyu anlaya-
mamış olabileceğini söyleyerek ona hakaret et-
miştir. Müge üzgün bir şekilde ‘Hastayım öğret-
menim; o yüzden anlatılanları çok iyi anlayama-
dım.’ dediğinde ise öğretmen, ‘Sen de hep hasta 
oluyorsun be kızım’ diyerek onu azarlamıştır. 
Bunun üzerine ağlamaya başlayan Müge’nin bu 
davranışını öğretmeni görmezden gelmiş ancak 
Müge ağlamaya devam etmiştir. Müge’yi tenef-
füste gözleri kıpkırmızı ve şişmiş bir halde bir kö-
şede otururken gören okul rehber öğretmeni ona 
ağlamasının nedenini sorduğunda Müge durumu 
anlatmıştır. 

Buna göre okul rehber öğretmeni, Müge’ye 
aşağıdakilerden hangisini söylerse onunla 
empati kurmuş olur? 

 
A) Öğretmeninle bu konu hakkında konuşmamı 

ister misin? 
B) Öğretmeninin sana karşı tavrının yanlış oldu-

ğunu ve sana haksızlık ettiğini düşünüyorum. 
C) Eminim, hasta olunca insanın aklına en basit 

konunun bile girmediğini öğretmenin de bili-
yordur; neden böyle aşırı tepki verdiğini anla-
yamadım. 

D) Hasta olduğun için konuyu anlayamadığını 
söylediğin halde öğretmeninin sana kızması-
na çok üzülmüşsün. 

E) Senin yerinde ben olsaydım bu kadar üzül-
mezdim; sen gayet akıllı bir çocuksun. 
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119. Sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki 
sosyal uzaklıkları saptamak amacıyla; sınıfına 
sosyometri tekniği uygulamış ve sonuçlarını sos-
yogram üzerinde göstermiştir. Sosyogramda kız-
ları “daire”, erkekleri “üçgen” kullanarak ifade et-
miş ve şekillerin içine öğrencilerin isimlerinin baş 
harflerini yazmıştır. Ayrıca öğrencilerin birbirleri 
ile ilişkilerinin düzeyini göstermek için birinci ter-
cihleri “düz çizgiler”, ikinci tercihleri “kesikli çizgi-
ler” ve üçüncü tercihleri “noktalı çizgiler” kullana-
rak göstermiştir. Öğrencilerin seçimlerini belirt-
mek için ise “okların yönünden” yararlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu sosyograma ilişkin; 
I. Sınıftaki en iyi arkadaşlık P ve N öğrencileri 

arasındadır. 
II. M, S ve K öğrencileri klik oluşturmuştur. 
III. C, lider bir öğrencidir. 
IV. R öğrencisi sınıftaki öğrenciler ile kavgalı ol-

duğu için grubun dışına itilmiştir. 
V. D öğrencisi, kendi cinsiyetinden olan öğrenci-

leri tercih etmiştir. 

yorumlarından hangilerini yapması durumun-
da, sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasın-
daki ilişkileri doğru tanımlamış olur? 
 
A) I, II ve IV 
B) I, III ve V 
C) II, III ve IV 
D) II, III ve V 
E) III, IV ve V 

120. “Öğretmenin öğrencilerine karşı kendi duyguları-
nı ve düşüncelerini açıklamaktan kaçınmaması, 
bu konuda açık ve dürüst olması gerektiği sürekli 
vurgulanıyor. Ancak bu açıklamalardan öğrenci-
lere sürekli kendi bireysel sorunlarımızdan bah-
sedeceğimiz anlamını çıkarmamalıyız. Aksine 
öğretmen objektif olmalı; öğrenciler ile etkileşimi-
ne bireysel sorunlarını yansıtmamalıdır. Öğret-
menin açık ve dürüst olması ile kastedilen, öğ-
rencilerin davranışlarına ilişkin sahip olunan 
olumlu ya da olumsuz duygu ve düşüncelerin on-
larla paylaşılmasıdır. ” diyen bir öğretmen, öğ-
retmen öğrenci ilişkisinde bulunması gereken 
aşağıdaki koşullardan hangisine vurgu yap-
maktadır? 

 
A) Empati     
B) Saydamlık      
C) Gönüllülük     
D) Güven    
E) Koşulsuz kabul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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