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1. Ülkemizde 2005’te uygulamaya konulan İlköğre-

tim Programı; öğrencinin sürecin merkezinde bu-
lunduğunu, her öğrencinin öğrenebilir olduğunu, 
öğrencinin deneyimlerine bağlı olarak öğrenme-
sini ve sonuç olarak “öğretimin bireyselleştirilme-
sini” öngörmüştür. Bu ilke, ilerlemeci eğitim yak-
laşımına ve yapılandırmacı öğrenme kuramına 
göre ele alınmış; öğretme – öğrenme süreçlerin-
de, öğretmen kılavuz kitaplarında ve ders kitapla-
rında öğrenciler kendilerine sunulan etkinlik prog-
ramlarına göre etkin bir duruma getirilmiştir. Bu 
nedenle bir sınıfta ilgi, yetenek ve hazırbulunuş-
luk düzeyi farklı öğrencileri bulunan öğretmenle-
rin öğretim sürecini planlamada her öğrenciye 
uygun etkinlik programlarını hazırlayarak uygu-
lamaları gerekmektedir. 

 

Buna göre, yeni ilköğretim programlarının 
“öğretimin bireyselleştirilmesine ve her öğrenciye 
göre etkinlik programının oluşturulmasına” yöne-
lik ilkesi verilenlerden hangisiyle doğrudan 
ilgilidir? 

 
A) Öğrenci başarısızlıklarının önlenmesi 
B) Bilginin öğrenenin etkinliklerine göre değişen 

bir değer olduğunun kabul görmesi 
C) Araştırma-inceleme stratejilerinin önem ka-

zanması 
D) Öğretmenin öğretim görevlerinin artması 
E) Okul-çevre ilişkilerinin geliştirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Öğretmenlerin öğretim programlarının hangi 

aşamasında görev ve sorumlulukları en üst 
düzeydedir? 

 
A) Öngörme 
B) Tasarlama 
C) Hazırlama 
D) Uygulama 
E) Değerlendirme 

3. Öğrenmeleri oluşturan aşağıdaki yaşantı 
türlerinden hangisinde duyu organlarının et-
kisi en az düzeydedir? 

 
A) Geziler yoluyla edinilenler 
B) Dramatizasyonla edinilenler 
C) Hareketli resimlerle edinilenler 
D) Model ve numuneler yoluyla edinilenler 
E) Gösteri yoluyla edinilenler 

 
 
 
 
 

4. • Yerel gazeteleri kullanabilme, 
• Kütüphaneden yararlanabilme, 
• Toplumdaki bireylerle görüşmeler yapabilme, 
• Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak 

çoklu ortamda rapor hazırlayabilme,  

gibi davranışlar yeni ilköğretim programında 
belirtilen hangi ortak beceri alanıyla ilgilidir? 
 
A) Problem çözme 
B) Yaratıcı düşünme 
C) Eleştirel düşünme 
D) Bilgi teknolojilerini kullanabilme 
E) Girişimcilik 

 
 
 
 
 
5. Aşağıdaki öğretmen yönlendirmelerinden 

hangisinin “uygulama” düzeyindeki hedef ala-
nını geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir? 

 
A) Dünya ticaret yollarını denetleyen devletlerin 

neden güçlü olabileceğini yorumlayınız. 
B) Demokratik sistemi, içerisinde barındırdığı 

mantıksal ilişkiler yönünden inceleyiniz. 
C) Verilen konu başlıkları ile öğrenci kazanımla-

rını ilişkilendiren bir belirtke tablosu hazırlayı-
nız. 

D) Dikdörtgenler prizmasının özelliklerini geo-
metrik şekiller açısından inceleyiniz. 

E) Çocuk eğitimi için yeni bir öğrenme modeli 
oluşturunuz. 
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6. Bir ilköğretim okulunda “Sivil Savunma Haftası” 
teması ile ilgili olarak 3.sınıf öğrencilerine konu-
nun önemine ilişkin örnek olayların yer aldığı 
filmler izlettirilmiş, 4.sınıf öğrencilerine deprem 
anında yapılması gerekenler ile ilgili tatbikat yap-
tırılmış, 5.sınıf öğrencilerine ise “Sivil Savunma 
Hizmetlerinin Önemi” konulu panel çalışması 
yaptırılmıştır. 

İlköğretim okulunda “Sivil Savunma Haftası” 
temasının işlenişinde kullanılan içerik tasarı-
mı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Doğrusal        
B) Çekirdek 
C) Proje-konu ağı 
D) Piramitsel   
E) Sarmal       

 
 
 
 
 

 
7. Eğitim programının merkezine öğrencinin ilgi, 

yetenek ve gereksinimini yerleştirerek; öğ-
rencinin yaşantıları sonucunda oluşturduğu 
bilgiyi günlük yaşama aktarmasını temele 
alan eğitim yaklaşımı hangisidir? 

 
A) Daimicilik 
B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik 
D) Yeniden kurmacılık 
E) Varoluşculuk 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Program geliştirme sürecinde ihtiyaç belirle-

me çalışmalarına yön veren temel düşünce-
nin, “gelecekte ulaşılmak istenen düzey ile mev-
cut durum arasındaki farkı gidermek için gelece-
ğe ilişkin belirlenmiş hedeflere ulaşılacak etkinlik-
leri düzenlenmeye” dayandırılması hangi yak-
laşım ile ilgilidir? 

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

9. Verilenlerden hangisi, bilişsel alanın farklı 
kategorilerine giren kazanımlar arasında bir-
biri üzerine kurulma (aşamalılık)  durumunu 
gösterir? 

 
A) Suyun buharlaşması olayını açıklamak ama-

cıyla değişik örnekler verme 
B) Demokrasi kavramının farklı tanımlarını yap-

ma 
C) Haritadaki sembolleri yorumlayarak, temel il-

kelerini açıklama 
D) Maddenin halleri arasındaki ilişkiyi açıklaya-

rak, bunu gösteren bir deneyi yapma 
E) Yer çekimi ilkelerinin önemini açıklayarak, 

farklı örnekler verme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Eğitim programının hangi öğelerden oluşturu-

lacağını, bu öğelerin ağırlığının ne oranda ola-
cağını ve öğeler arasındaki ilişkinin düzeyinin 
nasıl olacağını belirlemek aşağıdakilerden 
hangisiyle ilgilidir? 

 
A) Program tasarımı 
B) Program geliştirme 
C) Program değerlendirme 
D) Programı öngörme 
E) Program planlama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programları-

nın geliştirilmesine yön veren sosyal boyuta 
ilişkin temel etmendir? 

 
A) Toplumdaki bireylerin kendini gerçekleştirme 

düzeyi 
B) Toplumun öğrencilerin gelişimine sağladığı 

olanaklar 
C) Toplumun kültürel birikimi 
D) Öğretme-öğrenme kuramları 
E) Bilim ve teknolojideki gelişmeler 
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12. Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarının 
değerlendirilmesinde sorulmaz? 

 
A) Hangi konuların öğrenilmesinde güçlük çekil-

di? 
B) Öğretim ilkeleri etkin kullanıldı mı? 
C) Öğretim etkinlikleri öğrenci kazanımlarına 

uygun mu? 
D) Kazanımlar ve tema arasındaki ilişki tutarlı 

mı? 
E) Öğrenme – öğretme etkinliklerine ayrılan za-

man etkili kullanıldı mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Bir öğretmen ilköğretim düzeyinde yardımcı ders 

kitabını seçerken resimlerin etrafında çerçeve 
olmamasına dikkat etmiştir. 

Öğretmenin resimlerin çerçeve içine alınma-
mış olmasına dikkat etmesindeki en önemli 
neden aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Dikkat çekmek 
B) Biçimsel görünümü etkili hale getirmek 
C) Sayfa düzenini sağlamak 
D) Görsel düzeni sağlamak 
E) Yaratıcılığı geliştirmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bir öğretmenin, “Bilgi, altın ve petrol gibi keşfe-

dilmez; araba veya bina gibi inşa edilir.” düşün-
cesinden yola çıkarak, bilginin zihinde somut 
ve görsel olarak düzenlenmesiyle kavramlar 
arasında ilişki kurulabileceğine yönelik açık-
laması hangi tekniğin etkililiğine vurgu yaptı-
ğını gösterir? 

 
A) Zihin haritası 
B) Kavram haritası 
C) Balık kılçığı 
D) Beyin fırtınası 
E) Akvaryum 

15. “Öğrencilerin aktif ve etkili öğrenme biçimlerine 
sahip oldukları görüşünden yola çıkılacak olursa, 
öğretme-öğrenme süreçlerinin hissetmeye, izle-
meye, düşünmeye ve yapmaya - yaşamaya da-
yalı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Öğren-
melerin etkili ve kalıcı olabilmesi için öncelikle 
öğretimin bireyselleştirilmesi, öğretimin bireysel-
leştirilmesinin de öğrenme stillerinin geliştirilme-
siyle gerçekleşeceğini dikkate almak oldukça 
önemlidir.” görüşünü savunan bir uzmanın göz 
önünde bulundurduğu öğretim modeli ve ku-
rucusu aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Basamaklı öğretim / Nunley 
B) Temel öğretim / Glasser 
C) Yaşantı temelli öğrenme / Kolb 
D) İşbirlikli öğrenme / Slavin 
E) Öğretim durumları modeli / Gagne 
 
 
 

16. Öğrencilerin kendilerini anlatma ve başkala-
rını anlamalarını; duygu, düşünce ve yaratıcı-
lıklarını ve duyumsadıklarını özgürce sergile-
yebilmelerini, onların düşünce ve imgelem 
gücünü artırıcı en etkili yol olarak kabul edi-
len öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A) Benzetim 
B) Mikro öğretim 
C) Altı şapka düşünme 
D) Yaratıcı drama 
E) İstasyon  

 
 
 
17. “Doğal afetler, birey ve toplum hayatını oldukça 

etkiler. Her çeşidi felaket getirir. Deprem, sel, 
erezyon gibi afetler nasıl oluşur? Aralarındaki 
fark nedir? Bunların zararlarından nasıl korunu-
ruz?” Bu derste işte bunları öğreneceğiz. 

Bir öğretmenin Fen ve Teknoloji dersine bun-
ları söyleyerek başlamasının temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrencilerin doğaya olan duyarlılığını artır-

mak 
B) Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için pe-

kiştirme yapmak 
C) Öğrencilerin derse olan tutumunu güçlendir-

mek 
D) Öğrencilerin genel uyarılmışlık düzeyini ar-

tırmak 
E) Öğrencilerin dikkatini çekerek öğrenmeye 

güdülemek 
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18. Şahin öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinde “top-
lumsal yardımlaşma ve dayanışma” konusuyla il-
gili öğrencilerinden çeşitli uygulamalar yapmala-
rını amaçlamaktadır. Öğrencilerin hangi durum-
larda nasıl davranılabileceğini öğrenmelerini sağ-
lamak için; bazı öğrencilerinden konuyla ilgili 
araştırmalar yapıp veriler toplamalarını,  bazıla-
rından varolan prosedüre göre hareket etmeleri-
ni, bazılarından hassas davranmaya ve insanları 
korumaya yönelik etkinlikler yapmalarını, bazıla-
rının ise kendilerine verilen role göre hareket et-
melerini sağlamıştır. 

Şahin öğretmenin bu uygulamasında dikkate 
aldığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Altı uygulama ayakkabısı 
B) Zihin haritası 
C) Konuşma halkası 
D) Balık kılçığı 
E) Sempozyum 

 
 
19. Ali öğretmen; doğada arı sayısının azalması 

nedeniyle birçok bitki türünün tozlaşamaması ve 
bu nedenle de pek çoğunun soylarının tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya olması konusunda, öğ-
rencilerinin bu soruna yönelik yaratıcı çözüm 
önerileri üretmelerini istemektedir. 

Buna göre Ali öğretmen, aşağıdakilerden 
hangisini yaparsa kullandığı yöntem ya da 
tekniğin etkililiğini en aza indirir? 

 
A) Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade etmelerini 

sağlarsa 
B) Fikirleri renkli kartonlara ya da tahtaya not 

ederse 
C) Fikirlerin alınmasına süre sınırlaması getirirse 
D) Fikirleri sınıfça tartışarak değerlendirirse 
E) Fikirlerin üretilmesi sırasında bazılarına yo-

rum yaparsa 
 
 
20. Geleneksel eğitim anlayışlarından, çağdaş 

eğitim anlayışlarına doğru sınıf yönetimi yak-
laşımları incelendiğinde verilen açıklamalar-
dan hangisinin doğru olması beklenir? 

 
A) Bağımsız bir anlayıştan, otoriter anlayışa 
B) Kuralların belirginliğinden, kuralların benim-

senmesine 
C) Demokratik anlayıştan, otoriter anlayışa 
D) Öğrenenin merkeziyetinden, öğretmenin 

merkeziyetine 
E) Ortak amaçların belirlenmesinden, kurallara 

uyulmasına 

21. Öğrencilerin belirli bir sürede neler öğrendiklerini 
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sınıf dör-
der kişilik gruplara ayrılır. Gruplar öğrendiklerini 
gözden geçirerek listelemeleri istenir. Listeler sı-
nıf panosuna asılarak sergilenir. Daha sonra 
gruplar sergilenen listeleri inceleyerek kendileri-
nin de öğrenmiş oldukları ancak listelerine yaz-
mayı unuttukları maddeleri işaretlemeleri sağla-
nır. Hangi öğrenmenin kaç kişi tarafından ger-
çekleştiği değerlendirilir ve ders sonlandırılır. 

Verilen özellikler hangi öğretim tekniğiyle 
ilişkilendirilebilir? 

 
A) Beyin fırtınası 
B) Konuşma halkası 
C) Öğrenme galerisi 
D) Sokrat semineri 
E) Workshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Öğrencilerin anlaşamadıkları bir problem duru-

muna yönelik sınıfa bir soru soran öğretmen so-
runun önce her öğrenci tarafından tek başına 
düşünülmesini, daha sonra iki öğrencinin bir ara-
ya gelerek görüşlerini birbiriyle paylaşarak tar-
tışmasını, sınıfta oluşturulan dörtlü gruplarda bu 
görüşlerin tartışılması, daha sonra ise sekizli 
gruplarda da konunun tartışılıp karara varılması-
nı istemiştir. Bu öğretim etkinliğinde öğretmen 
son olarak grupların görüşlerinin sınıfa sunulma-
sını sağlayarak süreci tamamlamıştır. 

Yukarıda verilen öğretim etkinliğinde öğret-
menin kullandığı öğretim yöntem ve tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Tereyağ – ekmek  
B) Kartopu  
C) Konuşma halkası 
D) Brifing 
E) İstasyon 
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23. Verilen ifadelerden hangisi öğretme-öğrenme 
sürecinde uygulanan öğretim teknikleri için 
doğrudur? 

 
A) Tehlikeli ve maliyet gerektiren konuların öğre-

timinde kullanılacak en etkili teknik mikro öğ-
retimdir. 

B) Öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını 
belirleme, düşünme ve konuşma alışkanlıkla-
rını geliştirmek amacıyla soru-cevap tekniği 
kullanılır.  

C) Öğrencilerin kısa bir zaman diliminde akılları-
na geldiği ilk şekliyle çok sayıda fikir üretmesi 
balık kılçığı tekniğiyle sağlanır. 

D) Akvaryum, zıt ve çelişkili konuların öğretimin-
de etkilidir.  

E) Bilişsel hedeflerin kazandırılmasında en etkili 
öğretim tekniği demonstrasyondur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Biyoloji dersi öğretmeni sınıfta beşer kişilik grup-

lar oluşturmuş, gruplara; su, azot, karbon ve kar-
bondioksit döngüsü konularını vermiştir. Gruplar-
dan bu konulara ilişkin olarak doğada karşılaşı-
lan başlıca problem durumlarını belirlemelerini, 
bilgiler toplayıp çözüm önerileri geliştirmelerini ve 
bu önerilerle ilgili veri topladıktan sonra çözüm 
önerilerini uygulayarak değerlendirme yapmala-
rını istemiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla il-
gili gruplardan rapor hazırlamalarını ve sonuçla-
rın sınıfa sunulmasını sağlamıştır. 

Yukarıdaki öğretme – öğrenme sürecinde kul-
lanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Proje temelli öğrenme 
B) Ekiple öğretim 
C) Benzetim (Simülasyon) 
D) Workshop 
E) Örnek olay 

25. Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ya 
da karşılaşabilecekleri bir olay, durum ya da 
problemin sınıf ortamında tartışılması ve çözüm 
önerilerinin sunularak ortak karara varılmasıyla 
öğrenmelerin sağlandığı öğretim yöntemine ör-
nek olay denir. 

Buna göre öğretme – öğrenme sürecinde ta-
sarlanan ve uygulanan bir örnek olayın aşa-
ğıdaki temel özelliklerden hangisine sahip 
olması beklenir? 

 
A) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma-

lıdır. 
B) Gerçek hayattan soyutlanmış problem du-

rumlarını içermelidir. 
C) Devinimsel hedeflerin kazandırılmasına yö-

nelik olmalıdır. 
D) Karmaşık, anlaşılması güç olaylar seçilmeli-

dir. 
E) İçeriğinde tek bir çözüm yolunu barındırmalı-

dır. 
 

 
26. Öğrencilerinin hoşgörü, dinleme, farklı görüşlere 

katlanma, değişime açık olma gibi özelliklerini 
geliştirmek amacıyla; “Televizyon vb. teknolojik 
araç-gereçler, çocukların ahlak ve dil gelişimlerini 
engeller.” konusunu ortaya atan bir öğretmen, 
sınıftaki bütün öğrencilerinin konu hakkında; katı-
lıyorum, katılmıyorum, tamamen katılıyorum ve 
tamamen katılmıyorum görüşlerinden birini seçe-
rek gruplara ayrılmalarını ve düşüncelerini grup-
larda açıklamalarını istemiştir.  

Buna göre öğretmenin uyguladığı öğretim 
yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Münazara 
B) Akran öğretimi 
C) Forum 
D) Görüş geliştirme 
E) Çalışma grubu  

 

 
27. “Güneş Tutulması” olayının yaşadıkları bölgeden 

net bir şekilde görülebileceğini bilen Sema öğ-
retmen, öğrencilerinden bu olayı planlı bir şekilde 
incelemelerini, notlar tutmalarını, fotoğraf çekme-
lerini ve sonucu raporlaştırmalarını istemektedir. 

Sema öğretmenin bu öğretim uygulamasında 
kullandığı sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

  
A) Workshop          B) Görüşme           C) Gözlem 
         D) Simülasyon                  E) Ödev      
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28. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğ-
renme kuramının temel ilkelerinden biri değil-
dir? 

 
A) Öğrencileri konuya ilgi uyandıran problemlere 

yöneltmek 
B) Öğrenmeyi temel kavramlar etrafında tüm-

dengelimsel bir bakış açısıyla yapılandırmak 
C) Öğretim programlarını toplumun istihdam po-

litikalarına uyumlu hale getirmek 
D) Öğrencilerin bireysel görüşlerini ortaya çı-

karmak ve bu görüşlere değer vermek 
E) Öğrenmelerin değerlendirilmesinde öğrenci-

lerin ortaya koydukları ürünleri ve bu ürünle-
rin ortaya koyulma sürecini birlikte dikkate 
almak 

 
 
 
 
29. İlgileri, yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyle-

ri, çalışma koşulları çok çeşitli olan ve coğrafi 
koşulları nedeni ile eğitim engeli bulunan kit-
lelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bireysel 
çalışmaya, kendi kendine öğrenmeye dayan-
dığı için, öğrenme sorumluluğunu büyük öl-
çüde bireye bırakan öğretim tekniği aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 
A) Mikro öğretim 
B) İşbirlikli öğrenme 
C) Etkin öğrenme 
D) Programlı öğretim  
E) Uzaktan eğitim 

 
 
 
 
30. Sınıf kuralları; sınıfta düzen, uyum, hoşgörü ve 

karşılıklı saygıyı sağlamak amacıyla oluşturulan, 
öğrencileri istenmeyen davranışlardan uzak tuta-
rak yapılması gereken uygun davranışları ortaya 
koyan listelerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları listele-
rinin oluşturulmasında ve uygulanmasında 
göz önünde bulundurulması gereken ilkeler-
den biri değildir? 

 
A) Bir sınıfı oluşturan tüm öğrenciler için geçerli 

olmalı  
B) Öğrencilerin katılımıyla belirlenmeli 
C) Açık, net ve anlaşılır bir dille ifade edilmeli 
D) Geçerliliğini yitiren kurallar değiştirilmeli ya da 

terk edilmeli 
E) Başarılı ve örnek gösterilen öğrencilerin üze-

rinde uygulanmaktan muaf tutulmalı 

31. Öğretmenlik uygulamasına yeni başlayanlar için 
ilk izlenimlerle ilk yaşantılar ve onların etkileri son 
derece önemlidir. İlk öğretmenlik uygulamasına 
başlayan adaylar için sınıf son derece karmaşık 
bir ortamdır.  

Böyle bir ortama hazırlıkta bir geçiş olarak 
düşünülen, önceden belirlenmiş kritik öğret-
men davranışlarının öğretmen adaylarına ka-
zandırılmasını sağlayan en etkili öğretim tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Demonstrasyon 
B) Sokrat semineri 
C) Anlatım  
D) Mikro öğretim 
E) Konuşma halkası 

 
 
 

 
32. I.  Davranışçı öğrenme kuramına bağlı olarak 

geliştirilmiştir. 
II.  Tümdengelimsel düşünme yaklaşımı kullanır. 
III.  Sentez ve değerlendirme düzeyindeki hedef-

lerin kazandırılmasında etkilidir. 
IV.  Kavram, ilke ve genellemeler öğretmen tara-

fından verilir. 
V.  Öğrencilerin merak, keşfetme duygularını ha-

rekete geçirir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri su-
nuş yoluyla öğretim stratejisi için doğru ola-
rak verilmiştir? 

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

 
 
 
 
 
33. Kış mevsimi nedeniyle buzlu bir yolda oto-

mobil kullanmayı ve bu süreçte nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini sürücü adaylarına öğret-
mek isteyen bir trafik eğitmeninin kullanabi-
leceği en uygun öğretim yöntem ya da tekniği 
aşağıdaki hangisidir? 

 
A) Mikro öğretim 
B) Benzetim 
C) Gösterim 
D) Akademik oyun 
E) Sokrat semineri 
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34. Verilenlerden hangisinin probleme dayalı 
öğrenme yaklaşımında kullanılan problem 
senaryolarında kullanılabilecek bir soru ifa-
desi olması beklenmez? 

 
A) Dünyadaki ekonomik krizin önlenebilmesinde 

yapılabilecekler nelerdir? 
B) Herkesin birbirine benzediği bir dünya oluştu-

rulabilir mi? 
C) Teknolojik evrim, kültürel evrimin alternatifi 

olabilir mi? 
D) Nesli tükenmekte olan hayvanların korunma-

sında neler yapılabilir? 
E) Toplumsal göç türleri nelerdir? 

 
 
 
 

 
35. Bir öğretmen, sınıfında bulunan öğrencilerinin 

bilişsel, duyuşsal, devinimsel (psiko-motor), ilgi, 
istek ve yetenekleri bakımından birbirinden farklı 
olduklarını tespit etmiştir. 

Böyle bir durum karşısında öğretme – öğ-
renme sürecinde kullanacağı sınıf içi etkinlik-
leri düzenlemek isteyen bir öğretmenin aşa-
ğıdakilerden hangisini öncelikle yapması bek-
lenir?  

  
A) Zenginleştirilmiş öğretim yöntem ve teknikle-

re yer verme         
B) Farklılıkların önemli bir zenginlik olduğunu 

vurgulama 
C) Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere ek 

öğretim hizmeti verme 
D) Başarısız öğrencilerin durumuna göre öğre-

timi planlama 
E) Sunuş ve anlatım gibi öğretmen merkezli eği-

tim uygulamalarına yer verme 
 
 
 
 

 
36. Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenme yakla-

şımının temel özelliklerinden biri değildir? 
 
A) Öğrenmeyi öğrenme önemlidir. 
B) Öğrencilerin işbirlikli ve bireysel çalışarak öğ-

renmeleri desteklenir. 
C) Öğrenci bilgiyi keşfeder, günlük yaşamına ak-

tarır ve kullanır. 
D) Öğretmen, öğretme – öğrenme süreçlerinden 

sorumludur. 
E) Öğrenci dinleyen değil, katılımcı rolündedir. 

37. Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demons-
trasyon) tekniğinin etkili uygulanabilmesine 
yönelik göz önünde bulundurulması gereken 
temel ilkelerden biri olamaz? 

 
A) Kullanılacak öğretim materyali önceden ha-

zırlanmalıdır. 
B) Tüm öğrencilerin gösterilen beceri ya da du-

rumu görebileceği etkili bir sınıf ortamı dü-
zenlenmelidir. 

C) Devinimsel gücü gelişmemiş olan öğrencilere 
öncelik verilmelidir. 

D) Öğrencilerin katılımını sağlayacak yapılan 
gösteriye uygun sorular sorulmalıdır. 

E) Gösteriye başlamadan önce öğrencilere mut-
laka dersin konusu ve amacı açıklanmalı ve 
öğrenciler konuya güdülenmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. Matematik öğretmeni Deniz, tahtaya bir altıgen 

çizer ve öğrencilerinden altıgeni eşkenar üçgen-
lere nasıl çevirebileceklerini sorar. Bir öğrenci 
söz alarak kalkar ve tahtada altıgeni, altı eş par-
çaya bölerek altı eşkenar üçgen elde eder. Öğ-
retmen, yanıt veren öğrencisine teşekkür ettikten 
sonra “Eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyor-
duk?” sorusunu sorar. Öğrencilerden biri tahtada 
üçgenlerden birinin kenar uzunluklarını ve kenar-
lara ait yüksekliklerini çizer ve “kenarlardan biri 
ile yüksekliği çarpıyorduk.” der. Öğretmen “Çok 
güzel!” dedikten sonra eşkenar üçgenlerin alan-
larının toplamının hangi şeklin alanını vereceğini 
sorar.  Deniz öğretmen “altıgen” yanıtını aldıktan 
sonra tahtaya, “Altıgenin alanı altı tane eşkenar 
üçgenin alanlarının toplamına eşittir.” yazar. 

Yukarıda açıklanan öğrenme – öğretme süre-
cinde aşağıdakilerden hangisine yer veril-
memiştir? 
 
A) Ön bilgiler ile yeni bilgileri ilişkilendirme 
B) Öğrenci katılımını sağlama  
C) Varılacak genellemeyi önceden söyleme 
D) Öğrencilere yönergeler sunma 
E) Pekiştireç kullanma 
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39. Yapılandırmacı öğrenme kuramı dikkate alınarak 
oluşturulan sınıf ortamlarında; öğrenciler arasın-
daki etkileşim desteklenmekte, öğrencilerin arka-
daşlık bağlarını güçlendirecek, iletişim becerileri-
ni geliştirecek uygulamalara yer verilmektedir.  

Bu uygulamalar için hangi öğrenme kuramı-
nın temel özellikleri dikkate alınır? 

 
A) Okulda öğrenme 
B) Kuantum öğrenme 
C) Temel öğretim 
D) Basamaklı öğretim  
E) Kubaşık öğrenme 

 
 
 
 

 
40. Düşünme becerileri için aşağıda verilen ifade-

lerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Eleştirel düşünmede hayal kurmadan çok 
analiz etme, sorgulama ve tutarsızlıkları belir-
lemek önemlidir. 

B) Yaratıcı düşünmede doğru olana odaklan-
maktan çok yeni ve orijinal fikirler üretmek ön 
plandadır. 

C) Neden sonuç ilişkisi içerisinde öğrenme ko-
nularının bütün-parça-bütün şeklinde ele 
alınması analitik düşünme becerisinin gelişti-
rilmesiyle sağlanır. 

D) Yaratıcı düşünme becerisinde bireylerin fark-
lılıklar, yenilikler ve değişiklikler oluşturabil-
mesinde orta düzey bir zeka yeterlidir. 

E) Yansıtıcı düşünme, öğrenilen bilginin gerek-
sinim duyulduğunda tekrar edilmesine daya-
nır. 

 
 
 
 
 

 
41. Bir derste kullanılacak öğrenme – öğretme 

etkinliklerinin sahip olması gereken en önemli 
özellik verilenlerden hangisidir? 

 
A) Öğrenciler için ilgi çekici ve merak uyandırıcı 

durumlar içermesi 
B) Sınıfın yerleşim düzenine uygun olması 
C) Maliyet gerektirmeyen nitelikte olması 
D) Öğretmenlerin denetimini kolaylaştırıcı olma-

sı 
E) Öğrencilerin istenilen kazanımlara erişebil-

mesini sağlaması 

42. Bir Tarih öğretmeni “Malazgirt Savaşı” konusunu 
işledikten sonra karton haritada savaşta alınan 
yerleri renkli kalemlerle öğrencilerine işaretlet-
miştir. 

Öğretmenin bu etkinlikte geliştirmeyi amaçla-
dığı çoklu zekâ alanı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Mantıksal 
B) Öze dönük  
C) Uzamsal 
D) Sosyal 
E) Bedensel 

 
 
 
 
 
 

 
43. Kars’ta görev yapan bir öğretmenin, “Türki-

ye’de Hayvancılık” ünitesini işlerken öğretim 
programlarında yer verilen küçükbaş hayvan-
cılığı anlatmak yerine Erzurum-Kars bölge-
sinde yetiştirilen büyükbaş hayvancılığı an-
latmayı tercih etmesi, hangi öğretim ilkesine 
göre öğrenme-öğretme sürecini planladığını 
gösterir? 

 
A) Bugünden geçmişe 
B) Basitten karmaşığa 
C) Transfer edilebilme  
D) Yakından uzağa 
E) Tümdengelimsel 

 
 
 
 
 

 
44. Aşağıdaki ifadelerden hangisi buluş yoluyla 

öğretim stratejisi uygulamaları için doğru de-
ğildir? 

 
A) Önce anlaşılması zor ve karmaşık sorulara 

yer verilerek öğrencilerin merak duygusu ha-
rekete geçirilir.  

B) Öğrencilerin kazanımlara ulaşması için nite-
likli örnekler verilir. 

C) İlke ve genellemeler öğrenciler tarafından 
keşfedilir. 

D) Tümevarımsal düşünme yolu kullanılır. 
E) İçsel pekiştireçler kullanılarak öğrencilerin 

motivasyonu sağlanır. 
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45. Eğitim ortamlarının öğrencilerin öğrenme 
stillerine uygun olarak düzenlenmesi aşağı-
daki yararlardan hangisini sağlamaz? 

 
A) Öğretim hizmetlerinin kalitesi ve öğrencilerin 

başarısı artar. 
B) Öğrencilerin özgüven duygularının gelişimini 

destekler. 
C) Öğretme – öğrenme sürecinin esnek bir ya-

pıda bireyin ilgi, istek ve gereksinimlerine gö-
re düzenlenmesine katkıda bulunur. 

D) Öğretim düzenlemelerinde öğrenci düzeyine 
uygunluk ilkesi dikkate alınır. 

E) Her öğrencinin aynı düzeyde öğrenmesine 
olanak sağlar. 

 
 
 
 

 
46. Verilenlerden hangisi sınama durumlarının 

oluşturulmasında gerçekleştirilen aşamalar-
dan biri değildir? 

 
A) Eğitimin genel hedeflerini saptama 
B) Belirtke tablosunu hazırlama 
C) Davranışları farklı gruplarda toplama 
D) Öğrenme sürecini ortaya koyacak araçları 

hazırlama 
E) Uygun ölçütleri belirleme 
 

 
 
 
 

 
47. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da 

nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen 
sayıların kullanılmasında uyulması gereken ku-
ralları ve kısıtlamaları belirlemek için ölçekler kul-
lanılır. 

Ölçeklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Ağırlık, yaş ya da boy uzunluğu gibi özellikle-

rin ölçülmesinde oranlı ölçekler kullanılır. 
B) Özellikleri kodlamak, tanımak, ayırt etmek 

için sınıflama ölçeği kullanılır. 
C) Sıralama ölçeğinde nesneler benzeyip ben-

zemediklerine göre gruplanır. 
D) Eşit aralıklı ölçeklerde sıfır noktası aranılan 

özelliğin bir noktasından itibaren başlatılır.  
E) Oranlı ölçeklerde, ölçülen özelliklerin birbirle-

riyle karşılaştırılmasına olanak verilir. 

48. I. Öğretmenin öğrencisine diksiyonunun iyi ol-
ması dolayısıyla 10 puan fazla vermesi 

II. Terazinin 5 kg’lık nesneyi 500 gr, 10 kg’lık 
nesneyi 1000 gr fazla göstermesi 

III. Süre yetmediği için hiçbir öğrencinin son so-
ruyu cevaplayamaması 

IV. Öğretmenin noktalama işaretlerini doğru kul-
lanan öğrencilere 10 puan ilave etmesi 

V. Bir saatin, 1 saatte 2 dakika ileri gitmesi ve 
bu saatin her defasında 1 saatten az süreleri 
ölçmesi 

Yukarıda verilen ölçme işlemlerinden hangi-
sinde ya da hangilerinde sabit hata oluşmuş-
tur? 

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

 
 
 
 
49. Bir öğretmen değerlendirme yaparken ölçüt ile 

ölçme sonuçlarını aynı birimlerle ifade etmemiş-
tir.  

Bu durumda karşılaşılabilecek en önemli so-
nuç aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ölçme aracının güvenirliği düşer. 
B) Sonuçların anlaşılması zorlaşır. 
C) Ölçme işleminin yansızlığı sağlanamaz. 
D) Verilen karar hatalı olur. 
E) Ölçme aracının geçerliği düşer. 

 
 
 
 
50. Bir dershanenin, Matematik dersinde öğrencileri 

uygun gruplara yerleştirmek için yaptığı seviye 
belirleme testi, (I)………………….. dönük değer-
lendirmeye; belli konular işlendikten sonra öğ-
rencilerin öğrenme eksiklerini belirlemek amacıy-
la yaptığı sınav, (II) ……………………. dönük 
değerlendirmeye örnektir.  

Bu parçadaki boşluklara, aşağıdaki seçenek-
lerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getiril-
melidir? 

 
             I                  II 

A) Düzey belirlemeye             Tanımaya 
B) Tanımaya             Biçimlendirmeye 
C) Düzey belirlemeye             Biçimlendirmeye 
D) Tanımaya             Düzey belirlemeye 
E) Biçimlendirmeye              Düzey belirlemeye 
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51. Öğrencinin çeşitli çalışmalarında neyi, ne 
kadar sürede ve nasıl öğrendiğini en iyi yan-
sıtan, öğrencinin izlediği öğrenme yolları, bil-
giyi nasıl yapılandırdığı, iletişim becerilerini 
ne derece etkili kullandığı, işbirliğine yatkınlık 
düzeyi gibi özelliklerinin gözlenebilmesinin 
yanı sıra tüm davranışsal alanların birlikte ge-
lişimini sağlayan değerlendirme yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Performans değerlendirme 
B) Akran değerlendirme 
C) Portfolyo değerlendirme 
D) Bağıl değerlendirme 
E) Öz değerlendirme 

 
 
 
 
52. Aşağıdakilerden hangisi performans değer-

lendirme yönteminin geçerliğini düşüren et-
menlerden biridir? 

 
A)  Ölçme aracındaki maddeler ile yoklanan dav-

ranışların birbiriyle ilgili olması 
B)  Ölçme aracını oluştururken öğrenci seviyesi-

nin dikkate alınması 
C)  Değerlendirmede öğrencinin, öğretmene ve 

derse karşı tutumunun dikkate alınması 
D)  Ölçme aracındaki maddelerin üst düzey biliş-

sel beceri süreçlerini kapsaması 
E)  Ölçülecek sürecin ve ürünün önceden objek-

tif tanımının yapılmış olması 
 
 
 
 
53. • Öğrencilerin, değerlendirmede kullanılacak 

ölçütleri önceden bilmesini sağlayarak en iyi-
ye ulaşmak için en uygun planlamayı yapma-
larına olanak tanır.  

• Öğrencilere mükemmel performansın neyi 
kapsadığını ve buna paralel olarak kendi per-
formanslarını nasıl değerlendirebileceklerini 
açıklar. 

• Öğretmenlerin puanlamada doğru, tutarlı ve 
yansız davranmasını sağlar. 

• Değerlendirmeyi sürece ve sonuca yayar. 

Yukarıda bazı özellikleri verilen ölçme aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Kontrol listesi 
B) Gözlem formu 
C) Tutum ölçeği 
D) Puanlama yönergesi (Rubrik) 
E) Anket  

54. Birden fazla konuyu ve çok sayıdaki kazanımı 
içeren bir ders için oluşturulacak başarı tes-
tinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla 
aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapıl-
ması gerekir?  

 
A) Öğrencilerin sınavın önemine ve uygulanma-

sına yönelik duyarlığını artırma 
B) İyi bir sınav planı yapma 
C) Sınavın standart ortam ve koşullarda uygu-

lanmasını sağlama 
D) Konuları ve kazanımları temsil gücü yüksek 

sorular kullanma 
E) Ölçme işlemine karışabilecek hata kaynakla-

rını belirleyerek bunları gidermeye çalışma 
 
 
 
 
 
 
 
55. Güvenirlik katsayısı 0,80 olan bir test için 

aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söyle-
nebilir? 

 
A) Test maddelerinin ölçülen özellik bakımından 

öğrencileri ayırt edemediği 
B) Standart sapmanın düşük olduğu 
C) Soruların tüm öğrenciler tarafından aynı şe-

kilde anlaşılmış olduğu 
D) En düşük öğrenci puanıyla en yüksek öğrenci 

puanı arasındaki farkın az olduğu 
E) Testten elde edilen puanların geçerliğinin dü-

şük olduğu 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Bir futbolcu penaltı atışı sırasında attığı 5 penal-

tıyı da kale direğine vurmuş ve hiçbir penaltıyı 
gole çevirememiştir. 

Bu penaltı atışlarının geçerlik ve güvenirlik 
açısından doğru olarak değerlendirilmesi 
aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?   

 
A) Güvenilir olmayan fakat geçerli atışlardır. 
B) Atışların geçerliği ve güvenirliği yüksektir. 
C) Güvenilir fakat geçerli olmayan atışlardır. 
D) Atışların geçerliği ve güvenirliği düşüktür. 
E) Atışlar hakkında geçerlik ve güvenirlik yoru-

mu yapılamaz.  
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57. Bir ortaöğretim okulunda öğrencilere uygulanmış 
olan beş farklı testin sonuçlarına ilişkin bazı ista-
tistiki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Test Güvenirlik 
Katsayısı 

Yordama 
Geçerliği 

Kapsam   
Geçerliği 

Ortalama 
Güçlüğü 

I 0,76 0,90 Orta 0,32 

II 0,64 0,32 Orta 0,74 

III 0,88 0,70 Yüksek 0,56 

IV 0,90 0,20 Yüksek 0,28 

V 0,54 – 0,15 Düşük 0,50 

 
I. Sınıftaki öğrenciler arasında bu dersteki ba-

şarısı yüksek olanları seçmek 
II. Seçme amacını taşıyan bir test için, gelecek-

teki başarıyı tahmin etmeye olanak sağlamak  

Yukarıdaki numaralandırılmış amaçlara en 
uygun testler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
 

 I II 

A) V I 

B) III IV 

C) I III 

D) V II 

E) III I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Sınav türleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler-

den hangisi yanlıştır? 
 

A) Yazılı yoklamaların geçerliğini artırmak için 
sentez ve değerlendirme basamağındaki so-
rulara ağırlık verilmelidir. 

B) Hatırlamaya dayalı sınavlarda kısa cevaplı 
testler etkilidir. 

C) Doğru-yanlış testlerinde şans başarısı yük-
sektir. 

D) Kapsam geçerliği yüksek bir sınav yapmak 
istenirse yazılı yoklamalar etkili bir şekilde 
kullanılabilir.   

E) Çoktan seçmeli testler ağırlıkla bilgi, kavrama 
ve uygulama düzeyindeki davranışları ölç-
mede etkilidir.  

59. ve 60. Soruları aşağıdaki tabloya göre 
cevaplayınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )f Puanların Toplamı 592= =∑  

 
 
 
 
 
 
 
 
59. Bu dağılıma ilişkin mod (tepe değer) ve or-

tanca (medyan) değerleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
 Mod (Tepe değer) Medyan (Ortanca) 
A) 12 ve 16 20 
B) 12 20 
C) 12 ve 16 16 
D) 14 12 
E) 14 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Bağıl değerlendirme yapılacak olsaydı bu 

sınavda kaç kişi başarılı olurdu? 
 

A) 13        B) 16         C)  21        D) 29        E) 35 

Puanlar(X) Frekans(F) 

4 2 

8 6 

12 8 

16 8 

20 5 

24 4 

28 3 

32 1 



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı ‐ 7 12

61.   
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki dersler arasında Cenk’in, Oya’nın 
ve Eda’nın en başarılı olduğu dersler aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 
 Cenk Oya Eda 

A) Matematik 
Fen ve 

Teknoloji 
Türkçe 

B) Türkçe Matematik 
Fen ve 

Teknoloji 

C) Matematik Türkçe 
Fen ve 

Teknoloji 

D) 
Fen ve 

Teknoloji 
Matematik Türkçe 

E) Matematik Matematik Türkçe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Aşağıdakilerden hangisinde pozitif (doğrusal) 
bir ilişki söz konusu değildir? 
 
A) İletişim becerileri ile testten alınan puan ara-

sındaki ilişki 
B) Zeka düzeyi ile yaratıcı düşünme arasındaki 

ilişki 
C) Düzenli spor yapma ile sağlıklı yaşam düzeyi 

arasındaki ilişki 
D) Ders çalışma alışkanlığı ile ders başarı düze-

yi arasındaki ilişki 
E) Kişinin maddi gücü ile yaşam standardı ara-

sındaki ilişki 

63. Bir öğretmen Fen ve Teknoloji dersinde işbirlikli 
öğrenmenin öğrencilerin ders başarısı üzerindeki 
etkisini incelemeyi amaçlamış ve amacına uygun 
olarak ilköğretim okulunda öğrenim gören iki 
farklı grup belirlemiştir. Gruplar belirlendikten 
sonra amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğu 
başarı testini her iki gruba ön test olarak uygula-
mış ve sonuçları kaydetmiştir. Daha sonra bu iki 
gruptan birisine işbirlikli öğrenme yöntemiyle di-
ğer gruba ise geleneksel öğrenme yöntemiyle 
ders işlemiştir. Uygulama bittiğinde gruplara da-
ha önce yapmış olduğu testi son test olarak uy-
gulamış ve sonuçları tekrar kaydetmiştir. Elde 
edilen verileri karşılaştırdığında işbirlikli öğrenme 
yöntemini uyguladığı grubun başarısının, gele-
neksel öğrenme yönteminin uygulandığı gruptan 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırma 
sürecine ilişkin olarak söylenemez? 

 
A)  Süreçte deney ve kontrol grubu olmak üzere 

iki grup oluşturulmuştur. 
B)  Öğrencilerin başarı düzeyinin artırılmasına 

yönelik önlemler çalışılmıştır. 
C)  Yeni öğretme yaklaşımlarının etkisi belirlen-

meye çalışılmıştır. 
D)  Öğrencilerin bilgi düzeyi, uygulama öncesi ve 

sonrası yapılan testler ile belirlenmeye çalı-
şılmıştır. 

E)  Deney ve kontrol gruplarındaki uygulama 
farklı zamanlarda yapılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersler Aritmetik 
ortalama 

Standart 
sapma 

Cenk’in 
notu 

Oya’nın 
notu 

Eda’nın 
notu 

Matematik 70 5 85 80 70 

Türkçe 50 15 65 65 80 

Fen ve 
Teknoloji 65 10 85 55 75 
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64. Olgunlaşma, organizmanın türe özgü genetik 
yapısı tarafından, önceden belirlenmiş bir plan 
dâhilinde yaşantılardan bağımsız olarak ortaya 
çıkan biyolojik gelişmelere ve belli bir davranışı 
yapabilecek düzeye ulaşmış olmaya işaret eder. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ol-
gunlaşmayla ilgili bir örnek değildir? 
 
A) Ali’nin kaslarının yürümeye başlayacak ve 

ağırlığını taşıyacak güce ulaşması 
B) Seda’nın hormonlarının salgılanmaya başla-

masıyla adet kanamalarının görülmesi ve 
üreme yeteneğinin kazanılması 

C) Ayşe’nin ceketinin düğmelerini kendisinin ilik-
leyebilmesi 

D) Ulaş’ın bir önceki yaz tam gelen kolluklarının 
bu yaz koluna küçük gelmesi 

E) Sevgi’nin soyut kavramları anlayabilecek zi-
hinsel seviyeye gelmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. Fiziksel gelişimle ilgili aşağıda verilen özellik-
ler ve bunların ait olduğu dönem eşleştirme-
lerinden hangisi yanlıştır? 

 
A) İlk çocukluk – Bu dönemde kaba motor hare-

ketleri sağlayan kaslar ince motor hareketleri 
sağlayan kaslara oranla daha fazla gelişir. 

B) Bebeklik – Bu dönemin başında ihtiyaçların 
karşılanması bakımından anne babaya ba-
ğımlı olan çocuklarda süreç içerisinde beden 
hakimiyeti artar, bağımlılıkta nispeten bir 
azalma görülür. 

C) Son çocukluk – Bu dönemde ince kasların 
gelişimine bağlı olarak çocuklar kalem tutma, 
düğme ilikleme gibi davranışları yapabilirler. 

D) Ergenlik – Bu dönemde iskelet ve kas gelişi-
mi hızı artar, bedensel hareketlerin koordi-
nasyonunda sorunlar ortaya çıkabilir. 

E) Son çocukluk – Bedensel büyümenin en hızlı 
olduğu dönemlerden biridir. Bundan dolayı, 
bu dönemde çocuklar oldukça hareketlidir ve 
uzun süre aynı yerde oturamazlar. 

66. I.  Bir çocuğun annesinden odasındaki oyuncak 
ayıyı getirmesini istemesi ve annesinin ken-
disine oyuncak ayısının yerini sormasına şa-
şırması 

II.  Misafirliğe gittikleri evdeki bir çocuğun anne-
sine bağırdığını ve tepindiğini gören bir baş-
ka çocuğun daha sonra evde oyun oynarken 
aynı davranışı yapması 

III.  Bir çocuğun annesine “Neden bebeğimi ça-
maşır makinesine attın? Suda boğulacak se-
nin yüzünden” diyerek kızması 

IV.  “Annesinin gökyüzünde oluşan bir deliği nasıl 
kapatabiliriz?” sorusuna çocuğun bulutlarla 
deliği tıkarız şeklinde cevap vermesi 

V.  Çocuğun gözü önünde iki eşit uzunluktaki 
çubuktan birisinin kıvrılarak çocuğa hangisi-
nin daha uzun olduğu sorulduğunda çocuğun 
ikisi de eşit cevabını vermesi 

Yukarıda verilen örnekler Piaget’in bilişsel 
gelişim kuramına göre aşağıdaki özelliklerden 
hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Animizm – Taklit – Tersine çevirme – Ben-

merkezcilik – Yapaycılık 
B) Benmerkezcilik – Ertelenmiş taklit – Animizm 

– Yapaycılık – Korunum 
C) Yapaycılık – Ertelenmiş taklit – Korunum – 

Benmerkezcilik – Taklit 
D) Benmerkezcilik – Taklit – Özelden özele akıl 

yürütme – Ses buluşması- Korunum 
E) Animizm – Tersine çevirme – Korunum – 

Benmerkezcilik – Yapaycılık 
 
 
 
 
 

67. Piaget, çocuklara mavi-kırmızı renklerde büyük-
küçük kareler ve dairelerden oluşan kümeler 
vermiş ve ortak özelliklerine göre sınıflandırmala-
rını istemiştir. Çocuklardan bazılarının bu nesne-
leri sadece şekillerine, renklerine ya da büyüklük-
lerine göre sınıflandırabildiklerini gözlemlemiştir. 
Ancak birden fazla özelliğin dikkate alındığı sınıf-
lamalarda zorlandıklarını görmüştür. Örneğin; 
büyük, mavi ve kare olanları sınıflandırmaları is-
tendiğinde karmaşa yaşamışlardır. 

Piaget’e göre bir çok özelliği dikkate alarak 
sınıflama yapmakta karmaşa yaşayan çocuk-
lar hangi dönemde bulunmaktadır? 

 
A) İşlem öncesi 
B) Soyut işlemler 
C) Eylemsel 
D) Somut işlemler 
E) Duyusal motor 
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68. Freud’a göre “bireyin düşmanca duygularının, 
yıkıcı eleştiriler ve hakaretlerle anlatım bulması” 
aşağıdaki savunma mekanizmalarından han-
gisiyle açıklanır? 

 
A) Ödünleme 
B) İnkar 
C) Yön değiştirme 
D) Karşı tepki oluşturma 
E) Yüceltme 
 

 
69. Ergenlik dönemindeki bir birey, ailesi ve çevre-

sindeki önemli insanlar tarafından yeterince ka-
bul edilmediğini görürse, onların istemediği bir 
kimliği seçebilir. Erikson’a göre çevresinin gö-
zünde “hiç kimse” olmaktansa, “kötü” biri olmayı 
tercih eder. 

Bu durum, Erikson’un psikososyal gelişim 
kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle 
ifade edilir? 
 
A)  İpotekli kimlik               B)  Ters kimlik 
C)  Moratoryum               D)  Olumlu kimlik 

  E)  Dağınık kimlik 
 

 
70. Bu dönemde annenin denetiminden bağımsız-

laşma eğilimlerinin ilk belirtileri gözlenir. Dışkıyı 
denetleyebilme ya da denetimi yitirme bu döne-
min önemli özellikleridir. Bu özellikler,  çocuğun 
denetimi yitirme durumlarında kendine karşı kuş-
ku geliştirmeden ve aşırı utanç duygularına ka-
pılmadan, bağımsızlık kazanma yolundaki ilk de-
nemeleridir. Başlangıçta dışkının boşaltılmasın-
dan duyulan haz, sonraları yerini dışkının içeride 
tutulmasından duyulan hazza bırakır. Tam da bu 
arada annenin isteklerine göre hazırlanmış bir 
programın araya girmesiyle bu hazların ertelen-
mesi söz konusu olur ve anne ile çocuk arasında 
karşılıklı bir güç gösterisi görülür. 

Buna göre; 
I. Yukarıdaki temel özellikler Freud’un 

psikoseksüel gelişim kuramında hangi 
döneme karşılık gelir? 

II.  Bu dönemde, çocuğun annenin denetimi-
ne karşı çıkma eğilimi Erikson’un 
psikososyal gelişim kuramında aşağıdaki-
lerden hangisi ile ifade edilir? 

 
      I          II 

A)   Oral     – Girişimcilik   
B)   Fallik      – Güven 
C)   Gizil      – Başarı 
D)   Anal      – Özerklik 
E)   Genital      – Yakınlık 

71. I. Ahmet’in mağaza görevlisinin arkasının dö-
nük olduğu bir anda tezgâhtaki anahtarlığı 
alması 

II. Üniversiteye giriş sınavında salon başkanlığı 
yapan ve sınav yönergesini okuyan Hüse-
yin’in sınava giriş kartı yanında olmayan öğ-
rencilerin sınava girmelerine izin vermemesi 

III. Otoban görevlisinin, karpuz taşıyan bir araba 
sahibine “Bana iki karpuz verirsen senden 
otoban ücretini almam” demesi 

Kohlberg’e göre yukarıdaki örnek durumlar 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiş-
tir? 
 

 I II III 
A) İtaat-ceza Yasa ve düzen Araçsal amaç 

B) Araçsal amaç İyi çocuk eğitimi İtaat-ceza 

C) Yasa ve düzen Kişilerarası uyum Araçsal amaç 

D) İtaat-ceza Araçsal amaç İyi çocuk eğilimi 

E) Araçsal amaç Yasa ve düzen Kişilerarası uyum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Ülke genelinde yapılacak bir seçimde görevli 

olan öğretmenlerin bu görevlerini iyi bir şekilde 
yerine getirebilmeleri için bir toplantı düzenlene-
ceği bildirilmiştir. Düzenlenecek toplantıyı duyan 
görevli öğretmenler farklı tepkilerde bulunmuştur. 

Aşağıda verilen öğretmen tepkilerinden han-
gisi Kohlberg’e göre saf çıkarcı (araçsal 
amaç) evreye uygundur? 
 
A) Bu toplantıya katılmam gerekiyor, seçimin 

kaderi bizim ellerimizde. 
B) Toplantıya gitmezsem kesin uyarı alırım, bu 

nedenle toplantıya katılacağım. 
C) Toplantıya katılırsam daha sonraki yıllarda 

yapılacak seçimlerde görev alıp yine gelir el-
de ederim. 

D) İyi bir öğretmen yapılan toplantılara katılma-
ya özen göstermelidir. 

E) Toplantıya herkesin katılması zorunlu olduğu 
için katılacağım. 
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73. Kritik dönem; organizmanın farklı gelişim dönem-
lerinde öğrenmeye ya da gelişmeye en çok eği-
limli, istekli ve çevredeki uyarıcılara en açık ve 
alıcı olduğu zaman aralığını ifade eder. 

Buna göre kritik döneme ilişkin aşağıda veri-
len ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Bir dönemde kazanılmayan bir özelliğin daha 

sonraki dönemlerde kazanılması imkansızdır. 
B) Çevresel koşulların, kazanılacak özelliğe uy-

gun şekilde düzenlenmesi gerekir. 
C) Kritik dönemlerde uyarıcı eksikliği yaşayan 

çocuklar öğrenmede bazı güçlüklerle karşıla-
şır. 

D) Doğum öncesi dönemde, bebeğin bir organı 
oluşum aşamasındayken çevreden gelen 
olumsuz bir etken en yüksek tahribata yol 
açar. 

E) Farklı gelişim görevlerinin farklı kritik dönem-
leri vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. I. Fatma Hanım kızının kendi başına giyineme-

yeceğini düşünerek her sabah kızını kendisi 
giydirmektedir. 

II. Müge, argo kelimeler kullandığında, annesi 
uyarıda bulunurken, babası gülmektedir.  

III. Ders başarısı düşük olan Ayşe’yi annesi, ba-
şarılı olan kuzeni ile kıyaslamaktadır.  

IV. Mutlu lisede alan seçiminde sözel bölümü is-
terken babası sayısal bölümü seçmesinde ıs-
rar etmiştir.  

Numaralandırılmış ifadelerde aşağıdaki seçe-
neklerde verilen anne-baba tutumlarından 
hangisine yer verilmemiştir? 

 
A) Koruyucu 
B) Yetkinci 
C) Otoriter 
D) Tutarsız 
E) Demokratik 

75. Çocuğunun dil gelişimini desteklemek isteyen 
Güler Hanım, çocuğunun kendisinden istediği 
şeyleri işaretle gösterdiğinde çocuğuna tepki 
vermemektedir; ancak istediği şeyin ismini söy-
lediği veya ismine benzer sesler çıkardığı durum-
larda söylediklerine tepki vererek onun bu davra-
nışını arttırmaya çalışmaktadır. 

Güler Hanım’ın bu davranışı dil gelişimine da-
ir hangi yaklaşımın ilkelerini benimsediğini 
göstermektedir? 
 
A) Psikanalitik  
B) Davranışçı 
C) Bilişsel 
D) Gestalt 
E) Nörobiyolojik 

 
 
 
 
 
76. Ülkemizdeki il sayısı yakın zamanda 67’den 81’ e 

yükseltilmiştir. Buna göre, bazı ilçe ve kasabalar 
kurulan yeni illere bağlanmıştır. Ancak yeni il 
olan bölgelerde yaşayan insanların çoğunluğu-
nun, yaşadıkları il sorulduğunda önceden bağlı 
oldukları il adlarını söyledikleri görülmektedir.  

İnsanların yeni il isimlerini öğrenmede karşı-
laştıkları güçlük aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile açıklanır? 

 
A) Geriye ket vurma 
B) İleriye ket vurma 
C) Sönme 
D) Kendiliğinden Geri Gelme 
E) Öğrenilmiş Çaresizlik 

 
 
 
 
 
77. Babasıyla birlikte lunaparka giden İdil, parkta 

bulunan korku tüneline girmiştir. Tünelin karanlık 
olmasından ve içindeki yaratıklardan korkan İdil 
bu yaşantıdan sonra lunaparktan söz edildiğini 
duyduğunda korkma tepkisi göstermiştir. 

İdil’in korku tünelinde yaşadığı deneyimden 
sonra lunaparktan söz edildiğini duyduğunda 
korkması aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

 
A) Tepkisel koşullanma 
B) Kavrama yolu ile öğrenme 
C) Edimsel koşullanma 
D) Deneme-yanılma yolu ile öğrenme 
E) Gizil öğrenme 
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78. Yağmurlu bir gecede 4 yaşındaki Ahmet yata-
ğında uyumaktadır. Birden şimşek çakmasıyla 
ortalık aydınlanmıştır. Annesi şimşeğin ardından 
duyulacak olan gök gürültüsünün Ahmet’i korku-
tacağı düşüncesiyle hemen onun yanına koşarak 
oğluna sıkıca sarılmıştır. 

Annenin şimşeğin ardından gök gürültüsü-
nün geleceğini beklemesi aşağıdaki hangi 
kavramla açıklanır? 

 
A) Kavrama yolu ile öğrenme 
B) Gölgeleme 
C) İleriye koşullanma 
D) Gizil öğrenme 
E) Geriye koşullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Kalabalık caddelerde yürümekten korkan bir 
bireyin bu korkusunu ortadan kaldırmak amacıy-
la, bir uzman önce onun bir yolda arkadaş gru-
buyla birlikte yürümesini sağlamış, daha sonra 
biraz daha kalabalık bir caddede bu davranışı 
göstermesini sağlamış ve son olarak da yalnız 
başına kalabalık caddelerde yürümesini sağlaya-
rak bu korkusunu ortadan kaldırmıştır. 

Buna göre; 
I.  Bireyin bu korkusunun oluşması ve orta-

dan kaldırılması davranışçı yaklaşımın 
hangi öğrenme kuramıyla açıklanabilir?  

II.  Bu korkuyu ortadan kaldırmak isteyen 
uzmanın uyguladığı yöntem aşağıdakiler-
den hangisidir? 

  
             I                   II 
A) Klasik koşullanma      – Sistematik duyarsızlaştırma 

B) Edimsel koşullanma   – Kademeli yaklaştırma 

C) Klasik koşullanma      – Eşik yöntemi 

D) Klasik koşullanma      – Dereceli koşullama 

E) Edimsel koşullanma   – Karşı pekiştirme 

80. Arkadaşlarıyla birlikte genellikle aynı restoranta 
giden Muratcan Bey, her yemekten sonra garso-
na yüklü bahşiş bırakır. Bahşişi alan garson, 
Muratcan Bey her geldiğinde itina ile servis su-
nar. Sonraları Muratcan Bey garsona bahşiş 
vermeyi bırakır. Garson ileriki zamanlarda onunla 
daha az ilgilenir ve sonunda o masayla ilgilen-
meyi başka arkadaşına bırakır. 

Garsonun, Muratcan Bey’e ilgi göstermemesi, 
o masayı başka arkadaşına bırakması aşağı-
daki kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

 
A) Alışma 
B) Sönme 
C) Gizil öğrenme 
D) Genelleme 
E) Kendiliğinden geri gelme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81. Altı yaşındaki Selma, kardeşinin doğumundan 

sonra tırnak yeme alışkanlığı edinmiştir. Ailesi 
Selma’nın edindiği tırnak yeme alışkanlığı ile hiç 
ilgilenmemiş ve bir süre sonra Selma’nın bu alış-
kanlığı ortadan kalkmıştır. Ancak aradan belli sü-
re geçtikten sonra Selma yeniden tırnak yemeye 
başlamıştır. 

Selma’nın tekrar tırnak yemeye başlaması 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 
 
A) Sönme 
B) Alışma 
C) Kendiliğinden geri gelme 
D) Tepki genellemesi 
E) Ayırt etmeyi öğrenme 
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82. Salih Bey’in evinin bulunduğu sokak trafiğe kapa-
tılmıştır. Sürücülerin o sokağa girmemesi için so-
kağın başına ve sonuna kapan konmuştur. Evi-
nin sokağına arabasını park etmek isteyen Salih 
Bey arabasıyla sokağa girmek istemiş kapandan 
dolayı arabasının tekerleği patlamıştır. Kapanları 
unutup birkaç defa sokağa girmek isteyen Salih 
Bey her defasında kapanı görerek sokağa park 
etmekten vazgeçmiştir. Belli bir süre sonra kapan 
kaldırılmasına rağmen Salih Bey’in sokağa ara-
basını park etme davranışında bulunmadığı gö-
rülmüştür. 

Salih Bey’in kapan olmamasına rağmen so-
kağa arabasıyla girmemesi aşağıdaki kavram-
lardan hangisi ile açıklanır? 
 
A) Kendini doğrulayan kehanet 
B) Öğrenilmiş çaresizlik 
C) Garcia etkisi 
D) Etkinin yayılması 
E) İleriye ket vurma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. Bir anne yemek yedikten sonra dişlerini fırçala-

mayan kızına bağırmış (I), bu yaşantıdan sonra 
çocuk azar işitmemek için yemek yedikten sonra 
dişlerini fırçalamıştır(II). 

Yukarıda verilen (I) ve (II) numaralı süreçler 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

 
                             I                                   II  

A)  I. Tip ceza                  Olumlu pekiştirme 
B)  II Tip ceza                  Olumsuz pekiştirme 
C)  Olumlu pekiştirme      I. Tip ceza 
D)  I. Tip ceza               Olumsuz pekiştirme 
E)  II. Tip ceza                 Dolaylı öğrenme 

84. Turgay Bey memleketine gitmek için otogara 
gelmiştir. Otobüse binmeden önce tanımadığı bi-
rine tesadüfen selam vermiştir. Yolculuk esna-
sında otobüs yoldan çıkarak kaza yapmıştır. Ka-
zadan yara almadan kurtulan Turgay Bey bun-
dan sonraki tüm yolculuklarında tanımadığı in-
sanlara selam vermiştir. Çünkü kazadan yara 
almadan kurtulmuş olmasını bu davranışa bağ-
lamıştır. 

Turgay Bey’in bu olaydan sonra yolculuklara 
çıkmadan önce tanımadığı insanlara selam 
vermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

 
A) Koşulsuz tepki 
B) Kaçma koşullaması 
C) Gölgeleme 
D) Öğrenmenin aktarılması 
E) Batıl davranış 

 
 
 
 
85. Özel eğitim alan Fatoş büyüklükleri birbirinden 

farklı beş küçük plastik kutuyu iç içe yerleştirme-
ye çalışmaktadır. Kutuların büyüklüklerinin birbi-
rinden farklı olduğunu anlamamasına rağmen 
rastgele yaptığı girişimler sonucunda onları iç içe 
yerleştirmeyi başarmıştır. 

Fatoş’un davranışındaki değişiklik aşağıdaki 
öğrenme türlerinden hangisi ile açıklanır? 
 
A) Bilişsel öğrenme 
B) Kavrama yolu 
C) Deneme-yanılma  
D) Sosyal öğrenme 
E) Şartlanma yolu 

 
 
 
 
86. Yedi yaşındaki Kaan evlerinin üçüncü katından 

aşağıya atlamış, yaralı olarak hastaneye kaldırı-
larak olayı birkaç kırıkla atlatmıştır. Kaan’a ne-
den atladığı sorulduğunda “ben örümcek ada-
mım” diye cevap vermiştir. Sonradan Kaan’ın ya-
kın zamanda örümcek adam filmini izlediği anla-
şılmıştır. 

Kaan’ın bu davranışı aşağıdaki öğrenme tür-
lerinden hangisiyle açıklanır? 

 
A) Gizil öğrenme 
B) Tepkisel koşullanma 
C) Model alma  
D) Kavrama yolu  
E) Edimsel koşullanma 
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87. Bir ilköğretim okulundaki 8.sınıf öğrencilerinin sık 
sık oturdukları sıraları kalemle çizerek, kirletip,  
tahrip ettiklerini fark eden sınıf rehber öğretmeni 
bu durumu okul rehber öğretmenine iletmiştir. Er-
tesi gün okul rehber öğretmeni sınıfa yüzeyi düz-
gün ve boş tahtalar getirerek öğrencilerin tahtala-
rı kalemlerle çizmelerini istemiştir. Tahtalar gün 
boyunca sınıfta kalmıştır. O günden sonra sınıfta 
öğrencilerin sıraları kalemle çizme ve tahrip etme 
davranışları ortadan kalkmıştır. 

Yukarıdaki örnekte okul rehber öğretmeni 
Guthrie’ye göre hangi yöntemi kullanmıştır? 
 
A) Eşik  
B) Zıt tepki 
C) Sistematik Duyarsızlaştırma 
D) Bıktırma 
E) Alışkanlığı bastırma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88. I. Balkondan halı çırptığı için alt komşusu tara-
fından ayıplanan birini gören Selma Hanım’ın 
bundan sonra balkondan halı çırpmaması 

II. Okula yeni gelen öğrencinin arkadaşlarının 
okul müdüründen korktuklarını görmesi üze-
rine okul müdüründen korkmaya başlaması 

III. Caddede çöplerini çöp kutusuna atanların 
övgüyle karşılandığını gören bir çocuğun 
çöplerini çöp kutusuna atması 

Yukarıda verilen örnek durumları açıklayan, 
sosyal (modelden) öğrenme kavramları aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru sırayla veril-
miştir? 

 
 I II III 
A) Dolaylı  

ceza 
Dolaylı  

duygusallık 
Dolaylı  

pekiştirme 

B)  Dolaylı  
ceza 

Dolaylı  
pekiştirme 

Dolaylı  
duygusallık 

C) Dolaylı  
güdülenme 

Dolaylı  
duygusallık 

Dolaylı  
öğrenme 

D) Dolaylı  
öğrenme 

Dolaylı  
ceza 

Dolaylı  
güdülenme 

E) Dolaylı  
duygusallık 

Dolaylı  
ceza 

Dolaylı  
güdülenme 

89. Kaçma-kaçınma koşullanması ile ilgili aşağı-
da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Kaçma koşullanmasında istenmeyen durum 

ortaya çıktıktan sonra ortamdan uzaklaşılır. 
B) Kaçınma koşullanması edimsel koşullanma 

yolu ile öğrenilir ve olumsuz pekiştirmeyi içe-
rir. 

C) Kaçma koşullanması klasik koşullanma yolu 
ile öğrenilir. 

D) Kaçınma koşullanmasının ortaya çıkması için 
önce kaçma koşullanmasının gerçekleşmiş 
olması gerekir. 

E) Kaçma koşullanmasında uyarıcı ile karşılaş-
mamak için davranışta bulunulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

90. Hatice Hanım, 8 yaşındaki kızı Elif’e odasını her 
topladığında birlikte hazırladıkları tabloya bir gü-
len yüz yapıştıracaklarını ve onbeş gün içinde on 
tane gülen yüz alırsa Elif’e sevdiği bir oyuncağı 
alacağı sözünü vermiştir. 

Hatice Hanım’ın uyguladığı yöntem aşağıdaki  
kavramlardan hangisi  ile açıklanır? 
 
A) Sürekli pekiştirme 
B) Sabit aralıklı pekiştirme 
C) Sembolik pekiştirme 
D) Olumsuz pekiştirme 
E) Karşıt koşullama 

 
 
 
 
 
 
 
 

91. Emziği bırakmayan bebeğini bu alışkanlığından 
vazgeçirmek isteyen bir anne, bebeğinin emziği-
ne acı biber sürmüştür.  Böylelikle bebeğinin bu 
alışkanlığını ortadan kaldırmıştır. 

Bebeğin emziği bırakması için kullanılan yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Sistematik duyarsızlaştırma 
B) Karşı karşıya getirme 
C) İtici uyarıcılara koşullanma 
D) Eşik yöntemi 
E) Bıktırma 
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92. Askerlik eğitiminde komutan askerlere, tüfekleri 
en hızlı ve doğru şekilde söküp temizlemeleri ve 
tekrar aynı şekilde toplamaları halinde ödüllendi-
rileceklerini söylemiştir. Fakat bir süre sonra as-
kerlerin ödül almak için tüfeği hızlı şekilde temiz-
lerken kendilerini yaralamaya ve tüfeğin parçala-
rını yanlış şekilde takmaya başladıkları görül-
müştür. 

 

Yukarıda verilen örnek aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle açıklanır? 

 
A) Etkinin yayılması 
B) Premack ilkesi 
C) Karşı pekiştirme 
D) Ceza 
E) Karşıt koşullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. I. Bazı kuş türlerinin belirli dönemlerde belirli 
yerlere göç etmeleri 

II. Karabiber koklayan bireyin hapşırması 
III. Ameliyattan çıkan birisinin titreyerek uyan-

ması 
IV. Bir çocuğun sarı ve kırmızı renkli oyuncakla-

rını biraraya getirmesi 

Yukarıda verilen numaralandırılmış örnekler 
sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
açıklanır? 

   
 I II III IV 
A) İçgüdü Refleks Öğrenme Tepki 

B) İçgüdü Öğrenme Refleks Geçici  
davranış 

C) İçgüdü Refleks Geçici  
davranış 

Öğrenme 

D) Öğrenme Geçici  
davranış 

Refleks Tepki 

E) Refleks Öğrenme Tepki İçgüdü 

94. Öğrencilerine; 
- Gece erken yatmaya ve uykunuzu almaya 

dikkat etmelisiniz. 
- Bir masa başında dik ve düzgün oturarak ça-

lışmalısınız. 
- Çalışma ortamının ısısının ve aydınlık düze-

yinin uygun olmasına dikkat etmelisiniz. 

önerilerini, getiren bir öğretmen öğrenmeyi 
etkileyen faktörlerden hangisine vurgu yap-
mıştır? 
 
A) Genel uyarılmışlık düzeyi 
B) Transfer 
C) Güdülenme 
D) Öğrenmeye ayrılan zaman 
E) Olgunlaşma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme 
kuramının temel ilkelerinden değildir? 

 
A) Bilgi anlamlı bir yapı bütünlüğü oluşturacak 

şekilde organize edilmelidir. 
B) Öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel 

özellikleri önemlidir. 
C) Öğrenme içsel güdülenmeyle ve uyarıcıların 

ilişkilendirilmesiyle gerçekleşir. 
D) Öğrenme çevre koşulları tarafından yönlendi-

rilir. 
E) Sınıf ortamında ön öğrenmeler dikkate alın-

malıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. Bireyin internet şifresini unutmamak için 
doğum tarihi ile ilişkilendirmesi aşağıdaki öğ-
renme stratejilerinden hangisine örnektir? 

 
A) Örgütleme       
B) Tekrar       
C) Anlamlandırma               
D) Dikkat   
E) Seçici algı 
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97. İlköğretim ikinci sınıfa giden Eren, okul dışındaki 
zamanını televizyon izleyerek geçirmek istemek-
te; ev ödevlerini yapmamaktadır. (I) Anne ve ba-
bası Eren’in ödev yapma alışkanlığı kazanması 
için öncelikle her ödevini bitirdiğinde onu ödül-
lendirmişlerdir. (II) Belli bir zaman sonra Eren, 
ödev yapma ile ilgili ödülünü sadece hafta sonu 
almıştır. (III) Ödev yapma alışkanlığını kazandık-
tan sonra ödüllerini düzenli zaman aralıkları yeri-
ne anne ve babası tarafından belirlenen farklı 
zamanlarda almıştır. 

Eren’in anne ve babasının uyguladığı pekiş-
tirme tarifeleri hangi seçenekte doğru sırayla 
verilmiştir? 

 
 I II III 
   A) Sürekli 

pekiştirme 
Sabit 
oranlı 

pekiştirme 

Değişken 
oranlı 

pekiştirme 

   B) Sabit 
oranlı  

pekiştirme 

Sabit 
aralıklı 

pekiştirme 

Değişken 
aralıklı 

pekiştirme 

   C) Sürekli 
pekiştirme 

Sabit 
aralıklı 

pekiştirme 

Değişken 
aralıklı 

pekiştirme 

   D) Sabit 
aralıklı 

pekiştirme 

Sabit 
oranlı 

pekiştirme 

Değişken 
oranlı 

pekiştirme 

   E) Sürekli 
pekiştirme 

Sabit 
oranlı 

pekiştirme 

Sabit 
aralıklı 

pekiştirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. Tanju Bey eşine “Dedikodu yapmadan konuşsan 

seninle daha fazla sohbet ederim.” demiştir. 

Tanju Bey’in eşine karşı kullanmış olduğu 
yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Koşullu anlaşma 
B) Karşı pekiştirme 
C) Premack ilkesi 
D) Bıktırma 
E) Sistematik duyarsızlaştırma 

99. Öğretmeninin sesinden korkan bir öğrenci 
için, “öğretmenin sesi” koşullanma sürecinde 
aşağıdakilerden hangisinin işlevini yerine ge-
tirmektedir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100. Sınıfta ders esnasında öğretmenin ilgisini çek-

mek amacıyla ara sıra arkadaşlarıyla konuşan bir 
öğrencinin bu davranışıyla öğretmen hiç ilgilen-
memiştir.  

Öğretmenin kullandığı davranış kontrol tekni-
ği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Görmezden gelme 
B) Bıktırma  
C) Olumsuz pekiştireç kullanma  
D) Ara verme (Time out) 
E) Zıt tepki 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. •  Yeni bilgiler önceki bilgilerle nasıl ilişkilendiri-

lir? 
•  Dolaylı öğrenme hangi faktörlerden etkilenir? 
•  Algılama hangi yasalarla gerçekleşir? 
•  Depolanan bilgi nasıl hatırlanır? 

Yukarıda verilen sorular bir öğrenme yakla-
şımı ile eşleştirildiğinde, bunlar arasında aşa-
ğıdaki kuramlardan hangisi ile ilgili bir soru 
bulunmamaktadır? 

 
A) Gestalt kuramı 
B) Bilgiyi işleme kuramı 
C) Davranışçı kuram 
D) Sosyal öğrenme kuramı 
E) Bilişsel öğrenme 
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102. Ders dinlemekten sıkıldığı zamanlarda tarih 
kitabının sayfalarını karıştıran Kerem tarih dersi-
nin sınavına hiç çalışmamasına rağmen sorulan 
soruları kolaylıkla cevaplamıştır. 

Kerem’in tarih dersinin sınavında sorulan so-
ruları çalışmadığı halde kolaylıkla cevaplaya-
bilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

 
A) Kavrama yoluyla öğrenme 
B) Örtük (gizil) öğrenme 
C) Deneme – yanılma yoluyla öğrenme 
D) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme 
E) Sosyal öğrenme 

 
 
 
 

 
103. “Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin 

anladığı kadardır.” 
            Mevlana   

Yukarıda belirtilen sözde vurgulanan temel 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Fenomenolojik eğitim 
B) Psikoanalitik 
C) Davranışçılık 
D) Sosyal öğrenme 
E) Bilişsel - davranışçılık 

 
 
 
 

 
104. Zeynep, etrafındaki insanların kendisiyle ilgili 

görüşlerinden çok etkilenmektedir. Başarılarının 
ve fiziksel görünüşünün başkaları tarafından tak-
dir edilmemesi ya da beğenilmemesi onun ken-
disiyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmasına 
neden olmaktadır.  
I.   Zeynep’in kendisi ile ilgili yaşadığı süreç 

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanım-
lanabilir? 

II. Zeynep’in durumu ile ilgili yürütülecek ça-
lışmalarda kullanılacak rehberlik türü aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 

 
          I          II 
A)  Olumsuz benlik       Kişisel rehberlik 
B)  Özgüven geliştirme      Önleyici rehberlik 
C)  Kendini tanıyamama            Kişisel rehberlik  
D)  Özgüven geliştirme              Kriz yönelimli rehberlik  
E)  Olumlu benlik        Geliştirici rehberlik 

105. Sınıf içerisinde arkadaşları ile sürekli kavga 
eden, sıra arkadaşlarına zarar veren Ali, öğret-
menine “Ben bir şey yapmıyorum öğretmenim, 
arkadaşlarım beni yanlış anlıyorlar.” demiştir. 
Bunun üzerine sınıf öğretmeni, Ali’nin sınıf arka-
daşları tarafından nasıl algılandığını görmek için 
bir çalışma yapmaya karar vermiştir.  

Sınıf öğretmeninin, Ali’nin sınıf içerisinde na-
sıl algılandığını görmek için uygulayabileceği 
en uygun bireyi tanıma tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
A) Problem tarama listesi 
B) Gözlem 
C) Otobiyografi 
D) Kimdir Bu? 
E) Bibliyoterapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106. I.  Öğrencilerin kişisel gereksinimlerini karşıla-

mak  
II.  Eğitim yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler-

le baş etmelerine yardımcı olmak 
III. Tüm yönleriyle gelişmelerine olanak sağlaya-

cak ortamı sağlamak 

Bir okulda yukarıda verilen amaçların gerçek-
leştirilmesi için sunulması gereken hizmet 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Öğretim hizmetleri 
B) Yönetim hizmetleri 
C) Öğrenci kişilik hizmetleri 
D) Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri 
E) Sosyal yardım hizmetleri  



EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                             

Deneme Sınavı ‐ 7 22

107. Sınıf öğretmeni olan Ali Bey, sınavlarda sürekli 
kaygı yaşayan öğrencisi Zeynep’in kaygısını gi-
dermeye yönelik çalışmalar yürütmek istemekte-
dir. 

Ali Bey’in konuyla ilgili olarak yapması gere-
ken ilk çalışma aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
 
A) Sistematik duyarsızlaştırma tekniğini uygu-

lamak 
B) Öğrencinin kaygısının nedenlerini araştırmak 
C) Gevşeme teknikleri uygulamak 
D) Öğrenciye kaygının normal ve aşılabilir bir 

duygu olduğunu söylemek 
E) Kaygı konusunda yaptığı diğer çalışmaları 

incelemek ve ona yardımcı olmak  
 
 
 
 
 
 
 
108. Öğretim kademelerine göre yürütülen eğitsel 

rehberlik faaliyetleri göz önünde bulundurul-
duğunda aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Okul öncesi - Yeni ortama uyum sağlama 
B) İlköğretim I. kademe- Okul ve sınıf kurallarını 

öğrenme 
C) Ortaöğretim- Üst eğitim kurumları hakkında 

bilgi edinme  
D) İlköğretim II. kademe- Ders çalışma planı ha-

zırlayabilme ve uygulama 
E) Yükseköğretim- Sorumluluk bilincine bağlı 

yüksek not alma güdüsünü geliştirme  
 
 
 
 
 
 
 
109. Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) 

zaman zaman görev alanı ile ilgili ölçme araçları 
geliştirerek veri elde eder ve karşılaşılan prob-
lemlere çözüm üretir. 

Aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisi 
yukarıda belirtilen çalışmayı içerir? 
 
A) Çevre ve veli ile ilişkiler 
B) Plan/program hazırlama 
C) Araştırma ve değerlendirme 
D) Oryantasyon  
E) Müşavirlik 

110. I. İl danışma komisyonuna başkanlık eder. 
II. İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerini sürdüren kurumların bütçe işlerini 
yürütür. 

III. Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki 
bilimsel gelişmeleri izler. 

IV. Rehberlik Araştırma Merkezi ve okul rehberlik 
servislerinin personel ihtiyacını belirler ve ba-
kanlığa bildirir. 

Yukarıda belirtilen faaliyetleri yürütmek aşa-
ğıdakilerden hangisinin görevidir? 
 
A) Özel eğitim, rehberlik ve danışma hizmetleri 

genel müdürü 
B) Okul müdürü  
C) Rehberlik Araştırma Merkezi müdürü 
D) İl milli eğitim müdür yardımcısı 
E) Koordinatör rehber öğretmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik 
programı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Program hazırlanırken öncelikle öğrencilerin 

rehberlik ihtiyaçları belirlenir. 
B) Okulun eğitim-öğretim programlarından ayrış-

tırılmış olarak yürütülür.  
C) Okulun rehberlik programının tamamını değil 

bir parçasını oluşturur. 
D)  Rehber öğretmenin görevlerinden çok prog-

ramın içeriğine önem verilir. 
E) Öğrencilerin bütün yönleriyle gelişimini amaç-

lar. 
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112. (I) Eğitim kurumlarında istenilen kaliteye ve ve-
rimliliğe ulaşmak için, öğretim etkinliklerinin reh-
berlik hizmetleriyle birlikte sürdürülmesi gerekir. 
Bunun için de öğretmenler rehberlik bilgi ve be-
cerileri ile donatılmalıdır. (II) Ayrıca, bireylerin en 
iyi şekilde gelişmelerini sağlamak için rehberlik 
hizmetleri; onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri-
ne en uygun eğitim hizmetlerinin öğretim prog-
ramlarında yer almasında program geliştirme 
uzmanlarına ve eğitim planlamacılarına yardım 
etmelidir. 

Yukarıda numaralandırılmış bölümlerde reh-
berlik hizmetlerinin sırasıyla hangi işlevleri 
vurgulanmıştır? 

 
A) Geliştirici-Tamamlayıcı 
B) Tamamlayıcı-Ayarlayıcı 
C) Önleyici-Ayarlayıcı 
D) İyileştirici-Ayarlayıcı 
E) Ayarlayıcı-Tamamlayıcı 
 
 
 
 
 

113. Aşağıdakilerden hangisi hem mesleki hem de 
eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında de-
ğerlendirilebilir? 
 
A) Verimli ders çalışma yöntemlerini öğrencilere 

aktarmak 
B) Okuldaki ders dışı etkinlikler hakkında öğren-

cilere bilgi vermek 
C) Yeni çıkan meslekler hakkında bilgi vermek 
D) Üst eğitim kurumları hakkında bilgi vermek 
E) Öğrencilerin okula uyum sağlamalarına yöne-

lik çalışmaları yürütmek  
 
 
 
 
 

114. Zühal ailesiyle yaşadığı sorunlarla ilgili olarak 
okul rehberlik servisine başvurduğunu en yakın 
arkadaşına anlatmıştır. Zühal’in arkadaşı çok şa-
şırmış ve “sorunlu öğrencilerin gittiği bir yerde ne 
işin var?” demiştir. 

Zühal’in arkadaşının bu tepkisi rehberliğin 
hangi temel ilkesinden haberdar olmamasıyla 
açıklanabilir? 

 
A) Gizlilik  
B) Gönüllülük   
C) Süreklilik  
D) Tüm öğrencilere yönelik olma  
E) Demokratik ve insancıl bir anlayışa sahip ol-

ma  

115. Aşağıdakilerden hangisi okullarda rehberlik 
hizmetlerinin yürütülmesinde testlerin kulla-
nılmasına yön veren ilkelerden biri değildir? 
 
A) Danışman bir testi uygulamadan önce amaç-

larını açık bir şekilde belirlemelidir. 
B) Uygulanacak olan testlerde testi alan grubun 

özelliklerine uygun olarak bazı maddeler çı-
kartılabilir ya da eklenebilir. 

C) Test sonuçları diğer bireyi tanıma teknikleri 
ile birlikte değerlendirilmelidir.  

D) Danışman kendi yeterlilik sınırını aşan testleri 
puanlamaktan ve yorumlamaktan kaçınmalı-
dır. 

E) Test sonuçlarının kimlerle paylaşılacağı ve 
bu sonuçları kimlerin kullanabileceğine testi 
alan bireyle birlikte karar verilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116. I.   Rehberlik ve eğitim birbirine özdeş iki hizmet 

alanıdır. 
II.  Bireyin ilgi, yetenek gibi bireysel özellikleri in-

celenmelidir. 
III.  Rehberlik, bireyi mesleğe yöneltme ile eş an-

lamlıdır. 
IV.  Bireyi tanıma amacıyla ölçme araçları gelişti-

rilmelidir. 
V.  Rehberlik, bireyin gelişim sürecine yardımdır. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
“özellik - faktör yaklaşımı (klinik yaklaşım)”nın 
özelliklerini ifade etmektedir? 
 
A) Yalnız II            
B) I ve II        
C) II ve V            
D) II ve IV       
E) III ve IV 
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117. I. Mezun olan öğrencilerin bir üst eğitim kuru-
muna yerleşip yerleşmediklerinin araştırılma-
sı 

II. Öğrencilere yetenek testi uygulanması 
III. Okulda görevli öğretmenlere ergenlik dönemi 

gelişim özellikleri ile ilgili bilgi verilmesi 
IV.  Boşanmış ailelerden gelen öğrencilere grupla 

psikolojik danışma yapılması 
V.  Psikolojik danışmanın okulda yaşanan prob-

lemlerin nedenleriyle ilgili yöneticilere brifing 
vermesi 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
“müşavirlik hizmeti”nin kapsamında yürütülür? 
 
A) Yalnız III   
B) IV ve V   
C) II ve V     
D) III ve V 
E) III ve IV     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118. Sınıf ortamı ve öğretmen-öğrenci iletişimi ile ilgili 

araştırma sonuçlarında ödevlerini düzenli olarak 
yapan, sınıf içi kurallara uyan öğrencilerin öğret-
menleri tarafından en sevilen öğrenciler oldukları 
dikkat çekmektedir.  

Bu durumu eleştiren, öğrencinin sevilmesi-
nin, onun akademik başarılarından ve davra-
nış problemlerinden bağımsız olması gerekti-
ğine vurgu yapan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Saydamlık 
B) Kendini gerçekleştirme   
C) Pekiştirme 
D) Empati  
E) Koşulsuz kabul 

119. İnsan davranışları cinsel ve saldırgan güdüler 
temel alınarak anlaşılamaz. Bilinçdışı süreçler bi-
limsel yollarla kanıtlanamadığından bilinçdışı, 
psikolojik danışmada geçerli olan bir kavram de-
ğildir. Bu nedenle insana yardım edebilmek için 
gözlenebilir olgulardan hareket etmek gerekir. 

Paragrafta eleştirilen psikolojik danışma yak-
laşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Psikoanalitik 
B) Davranışçı 
C) Gestalt 
D) Hümanist 
E) Akılcı-duygusal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. Aşağıdakilerden hangisi insancıl (hümanist) 
yaklaşımı ve buna bağlı olarak “saydamlık ilke-
si”ni benimsemiş bir öğretmenin sınıfta yapa-
bileceği en uygun konuşma tarzıdır? 
 
A) Diğer derslerde de bu kadar çok mu konu-

şursunuz? 
B) Sınıfta, ders dışı konularla ilgilenmeyin. 
C) Bu gün derse katılımınız beni çok mutlu etti. 
D) Bu şekilde derse hazırlıksız gelmeye devam 

ederseniz konuları anlayamazsınız ve düşük 
notlar alırsınız. 

E) Benim için çalışan ve çalışmayan öğrenci ay-
nı öneme sahip değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınava giren adaylar; 
 

Deneme sınavı sorularının yapısal özellikleri, 
cevapları ve analizli çözümlemelerine ilişkin 
bilgilere www.yargiyayinevi.com ya da 
www.teklider.com.tr iletişim adreslerinden 
ulaşabilirsiniz 


