
 
 

 1 

Y
E

D
İİK

Lİ
M

 Y
A

YI
N

C
IL

IK
 

1.  Özel bir okul, AR-GE çalışmaları çerçevesinde bir 
program geliştirme birimi kurarak bu birimde program 
geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanı görevlen-
dirmiştir. 

 Program geliştirme süreçleri dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisi bu birimin oluşturulma-
sının nedenleri arasında yer alamaz? 

 

A) Öğretim programlarının uygulanmasında karşıla-
şılan sorunları en aza indirmek 

B) Öğrencilerin gelişim dosyalarını tutarak ulaşılan 
sonuçları velilerle paylaşmak 

C) Bilgi ve teknolojideki yenilikleri takip ederek prog-
ram uygulamalarını güncelleştirmek 

D) Öğretmenlere eğitim etkinlikleri düzenleyerek öğ-
retim süreçlerini etkenleştirmek 

E) Programın hedeflerine ulaşma düzeyi konusunda 
araştırmalar yaparak öğretmenlerle paylaşmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Matematikte “Saati dakikaya, dakikayı saniyeye 

dönüştürebilme” hedefine yönelik öğretmen, uygun 
problem durumları belirlemiş ve büyük oranda prob-
lem çözme adımlarını kullanarak dersini 40 dakikada 
işleyebileceğini tasarlamıştır. Öğrencilerin gelişim ve 
öğrenme özelliklerini dikkate alarak bir izleme testi 
oluşturmuş ve böylelikle dersin hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığını belirleyebileceğini planlamıştır. 

 Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında, öğret-
menin hangi programı tasarımladığı düşü-
nülebilir? 

 

A) Eğitim Programı 
B) Öğretim Programı 
C) Ders Programı 
D) Örtük Program 
E) Resmi Program 

3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE YANITLAYINIZ. 

 Felsefeye ilgi duyan girişimci Ahmet Bey, günümüz 
eğitim sisteminin gereklerini ve ailelerin beklentilerini 
dikkate alarak Esasicilik eğitim akımını ve uygula-
malarını benimseyen bir okul açmıştır. Oluşturulan 
okul yönetimi, bu temel felsefe ile uyumlu öğretmen-
leri öğretim kadrosuna katmak için ilan vermiştir. 
Başvuranlara öncelikle bir sınav uygulayarak başarılı 
olanları mülakata çağırmıştır. Yapılan mülakatta öğ-
retmen adaylarına, “Nasıl bir öğretmen olduğunuzu 
açıklar mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen     
adaylarından bazılarının verdiği yanıtlar aşağıda ve-
rilmiştir:  

 I. Bireylerin ilgilerini temele alırım. Öğretim etkinlik-
lerini ise problem çözme ve bireyin etkin rol al-
ması üzerine inşa ederim. 

 II. Eğitimin amacı bireyleri mutlak doğrulara ulaştır-
maktır. Bu nedenle deney ve gözlemi kullanarak 
derslerimi işlerim. 

 III. Öğrenme çoğu zaman zorlama ve sıkı çalışma 
ile gerçekleşir. Genel kavramların öğrencilerde 
gelişimi için alıştırmayı, ezberi ve tekrarı çok ö-
nemserim.  

 
3.  Okulun temel felsefesi dikkate alındığında, okul 

yönetiminin hangi öğretmeni/öğretmenleri öğre-
tim kadrosuna katması uygun olur? 

 

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

 
4.  Mülakatta yapılan açıklamalar dikkate alındı-

ğında, öğretmen adaylarının benimsedikleri temel 
felsefe ve eğitim felsefelerinin ne olduğu söyle-
nebilir? 

 l ll  lll 
A) Pragmatizm 

İlerlemecilik 
 Realizm 

Esasicilik 
 İdealizm 

Daimicilik 
B) Varoluşçuluk

Yeniden 
kurmacılık 

 İdealizm 
Daimicilik 

 Realizm 
Esasicilik 

C) Realizm 
Esasicilik 

 Pragmatizm 
İlerlemecilik 

 İdealizm 
Daimicilik 

D) Pragmatizm 
İlerlemecilik 

 Realizm 
Esasicilik 

 Realizm 
Esasicilik 

E) İdealizm 
Esasicilik 

 Realizm 
Daimicik 

 Pragmatizm 
Esasicilik 
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5.  “Eğitim programının temel öğelerinden olan içerik, 
hedefleri kazandırmada bir araçtır. İçeriğin hedef 
doğrultusunda seçilmesi, düzenlenirken de öğrenme-
öğrenme ilkelerinin dikkate alınması zorunluluktur. 
Günümüzde, öğrenme ve öğretme kuramlarındaki 
değişmelere paralel olarak içerik düzenlemede de 
farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır.” 

 Bu bağlamda, içerik düzenleme yaklaşımlarından 
olan sarmal yaklaşımın, aşağıdaki örneklerden 
hangisinde kullanıldığı söylenebilir? 

 

A) Yakınçağ tarihi konularını tarihsel dizilim içeri-
sinde ele almak 

B) Kurtuluş Savaşı’nı Lise 1-2-3’de kapsamlarını ge-
nişleterek irdelemek 

C) Vücudu, kendi içinde sistemlere ayırarak incele-
mek 

D) 1. ve 2. yıllarda ortak, ilerleyen yıllarda uzmanlığı 
öne çıkaracak derslere ağırlık vermek 

E) Temelde Fen ve Teknoloji derslerine, ardından 
Fizik, Kimya, Biyoloji konularına yer vermek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. – Programın hedeflerinden çok nasıl uygulandığı 

araştırılmalıdır.  
 – Hedef kitlenin programın nasıl uygulandığıyla 

ilgili bilgi gereksinimleri karşılanmalıdır. 
 – Programın etkililiği raporlaştırılırken nitel veriler-

den yararlanılmalıdır. 
 Yukarıda özellikleri verilen program değerlen-

dirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Farklar yaklaşımına dayalı değerlendirme modeli 
B) Program öğelerine dönük değerlendirme modeli 
C) Metfessel-Michael değerlendirme modeli 
D) Stake’in tepki değerlendirme modeli 
E) Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün mo-

deli 

7.  Bir eğitim sisteminin uzak hedefleri, temele aldığı 
eğitim felsefesini ve yetiştirmek istediği bireylerin te-
mel özelliklerini ortaya koyar.  

 Bu açıdan aşağıdakilerden hangisi Türk Eğitim 
Sisteminin uzak hedefleri arasında yer almaz? 

 

A) Hizmet içi eğitimlerle bireyin eğitim açıklarını be-
lirleyip bunları gidermek 

B) İyi bir vatandaş olabilmek için temel bilgi, beceri 
ve tutumları kazandırmak 

C) Bireyleri yaşama ve bir üst eğitim kurumuna ha-
zırlamak 

D) Toplumun örf, adet ve yaşam kurallarını bireylere 
kazandırmak 

E) Karşılaştığı problemleri çözebilen, eleştirel ve ya-
ratıcı düşünen bireyler yetiştirmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  “Yapılandırmacı yaklaşım açısından düşünüldü-

ğünde, eğitim programlarının süreçte şekillenmesi 
önem taşır. Bu anlayış, öğretmenlere önemli görev 
ve sorumluluklar yükler. Böylesi bir süreçte öğretme-
nin öğretim sorumluluğu azalır, ancak eğitim hedef-
leri doğrultusunda öğrenme süreçlerinin tasarımını 
kolaylaştırmak ve bu süreçleri yönlendirmek oldukça 
zordur. Öğretmenin, öğrencilerinin gereksinimlerini 
süreçte belirleyerek öğrenme etkinliklerini planla-
mayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi onlarla birlikte 
tasarlaması, yapılandırmacılığın önemle üzerinde 
durduğu bir konudur.”  Açıklaması, aynı zamanda 
aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından 
hangisinin savunduğu görüşlerdendir? 

 

A) Süreç tasarımı 
B) Yaşantı merkezli 
C) Geniş alan tasarımı 
D) Çocuk merkezli tasarım 
E) Romantik tasarım 
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9.  “Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra Türkiye’deki 
ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin sahip 
olması gereken mesleki yeterliliklerinin neler olabile-
ceğinin araştırıldığı bir araştırmada; özellikle Eğitim 
Bilimcilerin görüşlerinin önemli olduğu düşünülmüş-
tür. Ancak araştırma ekibi, uzmanları bir araya getir-
mek yerine onların ortak görüşlerini daha sistematik 
ve akılcı bir yaklaşımla belirlemiştir.” açıklamasına 
göre, araştırma ekibinin ihtiyaç belirlemede kul-
landığı yaklaşım ve teknik aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 

A) Betimsel - Progel 
B) Farklar - Görüşme 
C) Betimsel - Delphi 
D) Analitik - Görüşme  
E) Analitik - Delphi 

 

10. “Biyoloji öğretmeni olabilmek için Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı’na devam eden Ünal, Program Ge-
liştirme ve Öğretim dersinin gereği olarak öğretim 
üyesinin derste vurguladığı ilkeler çerçevesinde bir 
ders planı hazırlamıştır.” 

 Buna göre Ünal, bilişsel alanın hangi düzeyindeki 
bir hedefi gerçekleştirmiştir? 

 

A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama 
D) Analiz E) Sentez 

 

11. “Ders planlarında izleme testlerinin yer alması gere-
kir. Çünkü izleme testleri sayesinde söz konusu ders 
sonunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri, hataları ve 
güçlükleri belirlenebilir; bunun yanında hem hedef-
lere ulaşma derecesi hem de öğretimin etkililiği de-
ğerlendirilebilir.” ilkesini temele alan bir öğretme-
nin, bir dersinin sonunda izleme testi kullanarak 
belirlediği öğrenme eksikliklerini gidermek için 
aşağıdakilerden hangisini kullanması daha doğ-
rudur?  

 

A) Velileri bu konuda bilgilendirerek ev ödevleri ver-
mek. 

B) Ders planının son aşamasında alternatif alıştırma 
ve tekrar etkinliklerine yer vermek. 

C) Öğrenme eksikliği olan ve olmayan öğrencilerin 
yer aldığı işbirliği grupları oluşturmak. 

D) Bir sonraki ders planının gözden geçirme bölü-
münde ek etkinlikler tasarlamak. 

E) Öğrenme eksikliği olan öğrencilere okulda etüt 
vermek. 

12. “Programın uygulanması sonucunda yetersiz kalan 
ya da ters işleyen öğeler olup olmadığı; varsa aksak-
lıkların programın hangi öğelerinden kaynaklandığını 
belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla 
programın değerlendirilmesi gerekmektedir.” açık-
laması dikkate alındığında aşağıdakilerden han-
gisi program değerlendirme amaçlarından biri 
değildir? 

 

A) Programın hedeflerini belirlemek 
B) Programın etkililiğini belirlemek 
C) Program hedeflerine ulaşma düzeyini belirlemek 
D) Programın başarısını engelleyen faktörleri belirle-

mek 
E) Programa süreklilik kazandırmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Beyin temelli öğrenme, insan beyninin yapısına ve 

işlevine dayanan bir öğrenme kuramı olup bireyin öğ-
renmesinin daha etkin ve kalıcı olması için sunulan 
öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Beyin temelli öğ-
renmenin ana koşullarından biri olan rahatlatılmış 
uyanıklığa göre huzurlu ortamlarda ve kararlılık ha-
linde öğrenme olumlu yönde etkilenir. Ancak beyin 
yorgunluk ve tehdit durumunu algılarsa öğrenme 
bastırılır. 

 Buna göre, beyin temelli öğrenmenin 
besimlendiği bir öğretim ortamında aşağıdaki öğ-
retim yöntem/tekniklerinden hangisi kullanılmalı-
dır? 

 

A) Münazara 
B) Gösteri 
C) Beyin fırtınası 
D) Takrir 
E) Soru-cevap 
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14. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen en önemli 
devrimlerinden biri de Arap harflerinin yerine Latin 
harflerinin kabul edilmesidir. Yeni Türk alfabesinin 
kabul edilmesinden sonra bir okuma yazma seferber-
liği başlatılmış ve bu amaçla Millet Mektepleri açıl-
mıştır. Her yaştan bireyin katılabileceği bir kurs nite-
liği taşıyan Millet Mektepleri eğitimde şu anda ulaştı-
ğımız noktada önemli bir paya sahiptir. 

 Yukarıda anlatılanlara göre, Millet Mektepleri 
aşağıdaki becerilerden hangisinin temelini oluş-
turur? 

 

A) Yaşam boyu öğrenme 
B) Eleştirel düşünme 
C) Yaratıcı düşünme 
D) Problem çözme 
E) Yansıtıcı düşünme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Son yıllarda en çok ilgi gören konulardan biri olan 

aktif öğrenme, diğer öğrenme modellerinde olduğu-
nun tersine yalnızca oturacak yeri olan her mekanda 
ve yalnızca kağıt, kalem, ders kitabı gibi basit araç-
larla da uygulanabilir. Aktif öğrenmede, disiplin, der-
sin öğrenilmesi vb. sorunlarla zaman kaybedilmediği 
için öğretimsel sürecin tümü öğrenmek için kullanılır. 

 Aktif öğrenme modelinin benimsendiği sınıflarda 
aşağıdaki öğrenme-öğretme ilkelerinden hangisi 
dikkate alınmıştır? 

 

A) Ekonomiklik 
B) Yakından uzağa 
C) Somuttan soyuta 
D) Aktüalite 
E) Ayanilik 

16. Yapılandırmacı öğrenmeyi temel alan bir eğitim 
programının başarılı sonuçlar alabilmesi için öncelik-
le programı uygulayacak olan öğretmenlerin bir takım 
özelliklere sahip olması gerekir.  

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılandırmacı 
öğretmen tanımında kullanılması uygun olmayan 
bir özelliktir? 

 

A) Öğretici 
B) Kendini yenileyebilen 
C) Bireysel farklılıkları dikkate alan 
D) Uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan 
E) Ortam düzenleyici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Bir eğitim bilimleri uzmanı yapmış olduğu bir araştır-

mada öğretmenlere işbirlikli öğrenmenin anlamını 
sormuş onlardan gelen cevaplar doğrultusunda da şu 
görüşleri savunmuştur. 

 “Yeni ilköğretim paradigmasının öngördüğü öğren-
me-öğretme anlayışı, işbirlikli ortamlarda, çalışma-
larda veya çabalarda gerçekleşebilir. Fakat işbirliğine 
dayalı öğrenmeyi kullanan birçok öğretmen ne yazık 
ki bu olayın özünü kavrayamamaktadır.” 

 Araştırmacının yapmış olduğu bu açıklamanın 
sebebi aşağıdaki öğretmen cevaplarından hangi-
si olabilir? 

 

A) Öğrencilerin bir konuyu öğrenmek için işbirliği i-
çinde çalışmalarıdır. 

B) Gruptaki her üyenin kendi grubundaki diğer ar-
kadaşları başarmadan kendisinin de başarama-
yacağını bilmesidir. 

C) Öğrencileri ortak amaçlara ulaşma çabasına yö-
neltmedir. 

D) Kaybedenlerin ya da kazananların bireyler değil 
grupları olmasıdır. 

E) Öğrencinin bireysel amaçlarını grup içinde yapa-
bilme olanağıdır. 



  DENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİ  
 

 5 

Y
E

D
İİK

Lİ
M

 Y
A

YI
N

C
IL

IK
 

18. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması ve 
depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekli olduğu 
gerçeğinden hareketle, deprem öncesi, anı ve 
sonrasında neler yapılması gerektiğinin öğrenil-
mesi için tüm teknolojik donanıma sahip bir     
okulda aşağıdaki öğretim yöntem/tekniklerinden 
hangisinin uygulanması en uygundur? 

  

A) Tartışma 
B) Problem çözme 
C) Proje 
D) Benzetim 
E) Gösterip yaptırma 

 
 
 
 
19. Öğretimde deneyim kazandırmak amacıyla yapılan 

küçük bir ders uygulamasıdır. Öğretmen adaylarının 
kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarma-
larına yani kuram ile uygulama arasında köprü kur-
malarına yönelik çabalardan biridir. 

 Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Örnek olay B) Rol oynama 
C) Gösteri D) Mikro öğretim 
E) Benzetim 

 
 
 
 

20. Ali, Veli ve Baki öğrenme güçlüğü olan öğrencilerdir. 
Öğretmenleri onları sınıfın en gerisine atarak ilgilen-
meyi bırakmış hatta onlarla ilgilenmeyi bir zaman 
kaybı olarak görmüştür. Öğretmenlerine göre bu üçlü 
derse dahil edildiğinde diğer öğrencilerinde öğrenme-
lerini engellemektedir. 

 Bu olayda öğretmen, uygun zaman verildiğinde 
ve yöntemler kullanıldığında her öğrenci öğrene-
bilir gerçeğini temel alan hangi yaklaşımın esas-
larını çiğnemiştir? 

 

A) Sunuş 
B) Buluş 
C) Araştırma ve inceleme 
D) Tam öğrenme 
E) İşbirlikli öğrenme 

21. Fen ve teknoloji dersi öğretmeni Mehtap Hanım 
“İnsan ve Çevre” ünitesiyle ilgili sınıfta 5 - 6 kişilik 
gruplar oluşturmuştur. 

 1. grup: “Evlerde atıklardan yararlanma” 
 2. grup: “Okullarda atıklardan yararlanma” 
 3. grup: “Çevredeki fabrika ve iş yerlerinde atıklardan 

yararlanma” 
 4. grup: “Belediyenin atıklardan yararlanma konu-

sundaki çalışmaları”  
 konularını vermiştir. Gruplardan, bilimsel yöntemi 

kullanarak çalışmalarını ayrıca atık sorununun çö-
zümüne ilişkin yeni, özgün ve orijinal ürünler ortaya 
çıkarmalarını istemiştir. 

 Mehtap Hanım’ın uygulamış olduğu yaklaşım ya 
da yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çoklu zeka B) Proje 
C) Örnek olay D) Tartışma 
E) Benzetim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Eğitim-öğretimde pedegojik değeri sürekli tartışılan 

sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama yine de öğ-
retmenler tarafından vazgeçilemeyen bir metotta ev 
ödevleridir.   

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenlerin 
verdiği ödevlere ait olması gereken özelliklerin-
den ve amaçlarından biri değildir? 

 

A) Ödev hedefleri gerçekleştirici nitelikte olmalıdır. 
B) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun ol-

malıdır. 
C) Öğrencilere sınıfta tamamlayamadıkları çalışma-

ları tamamlama fırsatı vermelidir. 
D) Öğrencileri araştırmaya yöneltmelidir. 
E) Ödev açık, anlaşılır ve aşırı yorum farkına neden 

olmayacak nitelikte olmalıdır. 
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23. Gardner araştırmalarında kültürlerin ve bilim adamla-
rının zekayı çok dar kalıplara sokarak ele aldıklarını 
ve her insanda doğuştan gelen 8 farklı zeka alanının 
bulunduğu tezini ortaya atmıştır.  

 Bu zeka alanlarından olan “Bedensel zeka”, “Kişile-
rarası zeka” ve “Kişesel zeka” ya uygun olan yön-
tem veya teknikler sırasıyla aşağıdaki seçenek-
lerden hangisinde verilmiştir? 

 

A) Tartışma - İstasyon - İşbirlikli öğrenme 
B) Gösteri - Görüş geliştirme - Konuşma halkası 
C) Gösterip yaptırma - Tartışma - İstasyon 
D) Gösterip yaptırma - İşbirlikli öğrenme - Bireysel-

leştirilmiş öğretim 
E) Gösteri - İşbirlikli öğrenme - Bireyselleştirilmiş 

öğretim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Öğretmen sınıfa 3 - 4 dakika geç gelir. Öğrencilere 

“Okula gelirken buraya yeni taşınan bir arkadaşımı 
ziyaret etmek istedim ama bana yolu yanlış tarif etti-
ğinden geç kaldım özür dilerim.” diyerek onlara böyle 
bir olay yaşayıp yaşamadıklarını sorar. Aldığı cevap-
lardan sonra “Bu dersimizin sonunda hem biz çev-
remizi iyi tanıyacağız hem de diğer kişilere yolları 
daha kolay tarif edebileceğiz.” demiş. Ardından “Bu-
gün ana yönleri ve hayatımıza etkilerini öğrenece-
ğiz.” diyerek derse geçmiştir. Sorularına doğru cevap 
veren öğrencilerine ise teşekkür ederek karşılık ver-
miştir. 

 Yukarıda verilen örnekte aşağıdakilerden hangi-
sine yer verilmemiştir? 

 

A) Dikkat çekme 
B) Güdüleme 
C) Ön koşul öğrenmelerin hatırlatılması 
D) Hedeften haberdar etme 
E) Pekiştirme 

25. Sosyal bilgiler dersinde trafik kazaları konusunu 
işleyen Vildan Öğretmen, tüm öğrencilerin derin ve 
nesnel bir görüş kazanmalarını ayrıca problemin çe-
şitli bölümleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerini gör-
melerini ve öğrencilerin daha derin bir şekilde trafik 
kazaları sorunu üzerinde yoğunlaşmalarını istemek-
tedir. 

 Vildan Öğretmen’in aşağıdaki tekniklerden han-
gisini kullanması onun bu amacını gerçekleştir-
mede en etkilidir? 

 

A) İşlem-zaman çizelgesi 
B) Balık kılçığı diyagramı 
C) Güç alanı analizi 
D) İstasyon 
E) Neden-sonuç ilişkisi kurma 

 
 
 
 
 
26. Zeynep Öğretmen öğrencilerin nesneleri veya olayla-

rı çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kul-
lanarak, renk, büyüklük ve yüzey özelliklerini incele-
yebilmelerini amaçlamaktadır. 

 Zeynep Öğretmen aşağıdaki hangi yöntem ya da 
tekniği kullanırsa yukarıda bahsedilen amacına 
ulaşabilir? 

 

A) Gösteri 
B) Mikro öğretim 
C) Rol oynama 
D) Gözlem 
E) Benzetim 

 
 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi Gagne’nin öğrenme 
ürünlerinden biri değildir? 

 

A) Tutumlar 
B) Sözel bilgiler 
C) Sayısal staratejiler 
D) Bilişsel stratejiler 
E) Psikomotor beceriler 
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28. Semra Öğretmen fen ve teknoloji dersinde elektrik 
konusunu işleyecektir. Semra Öğretmen ilk önce 
geçmiş yıllardaki deneyimleri üzerinde düşünmüş ve 
bu konuyu kendisinin öğretip öğretmeyeceğini kafa-
sında tasarlamış. Daha sonra öğrencilerin bunu nasıl 
öğrenebileceğini ve bu kapsamda bunları öğrencilere 
nasıl öğreteceğini düşünmüştür. 

 Semra Öğretmen’in geçirdiği bu süreci aşağıdaki 
hangi yaklaşımla açıklayabiliriz? 

 

A) Eleştirel düşünme 
B) Yansıtıcı öğretim 
C) Problem çözme 
D) Bireyselleştirilmiş öğretim 
E) Yaratıcı düşünme 

 
 

29. “Yaşadığımız yüzyılda bilginin doğruluk değeri çok 
kısa bir zamanda değişmektedir. Bu değişime ayak 
uydurabilmek için, şablon düşünme becerisine sahip 
bireyler yerine yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek 
gerekmektedir.” diyen bir öğretmenin aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapması uygun olmaz? 

 

A) Öğrencileri bir birey olarak kabul etme ve buna 
uygun davranma 

B) Cesaretlendirici bir sınıf atmosferi oluşturma 
C) Orjinalliğe ve heterojenliğe değer verme ve onay-

lama 
D) Birden fazla çözüme götüren düşünce yapısını 

hedefleme 
E) Başarı notlarına fazla önem verme 

 
 

30. Zihni Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerinden Mert’i 
anlatırken; “O, algıları ile öğrenir, karar vermeden 
önce dikkatlice gözlem yapar ve içe dönüktür.” der. 
Ayrıca Zihni Öğretmen, Mert’in başarısını artırabil-
mek için de geziler planlar, tartışmalar yaptırır ve be-
yin fırtınası tekniğini de uygular.  

 Buna göre, Mert Kolb’ün öğrenme stillerinden 
hangisinin özelliklerini göstermektedir? 

 

A) Somut yaşantı 
B) Yansıtıcı gözlem 
C) Soyut kavramsallaştırma 
D) Aktif yaşantı 
E) Somut rastgele 

31. Lider de dahil olmak üzere 5 - 9 kişilik uzman 
grubunun güncel bir konuyu izleyicilerin önünde 
kendi aralarında değişik yönleriyle samimi olarak 
tartışmalarına ve bu sırada liderin sorduğu soru-
lara da cevap vermelerine olanak sağlayacak bi-
çimde uygulanan tartışma tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 

A) Açık oturum B) Soru - cevap  
C) Sempozyum D) Panel  
E) Münazara 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. Özellikle okulöncesi eğitimde çocukların kendile-

rini ifade becerilerini geliştirmek ve yaratıcılıkla-
rını desteklemek amacıyla kullanılan öğretim tek-
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Drama B) Gösteri C) Deney 
D) Tartışma E) Gezi 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.  Araştırma - inceleme yoluyla öğretim stratejisi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Üst düzey bilişsel becerilerin kazandırılması 
amaçlanır. 

B) Öğrencilere problem çözme becerilerini kazan-
dırmak esastır. 

C) İçeriğin aktarılması ve sunulması önemli bir yer 
tutar. 

D) Verilen ev ödevleri proje ağırlıklı olmalıdır. 
E) Öğrenciler sadece akademik değil hayatın her 

alanında karşılaşacağı problemleri çözme bece-
risi kazanmalıdır. 
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34. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrenciler 
arasındaki bireysel farklılıkları dikkate aldığının 
bir göstergesi değildir? 

 

A) Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dik-
kate alır. 

B) Özel sorunları olanlarla ilgilenir. 
C) Bireysel öğrenme planları yapar. 
D) Öğretme - öğrenme sürecini bireysel farklılıklara 

göre düzenler ve çeşitlendirir. 
E) Sınıfa yönelik toplu öğretim yöntemleri uygular. 

 
 
 
 
35. Aşağıdaki tekniklerden hangisinde az sayıda 

birey kısa bir süre için bir araya gelmekte, ortak 
eğitim sorunları, iş sorunları gibi konularda gö-
rüş alışverişinde bulunup düşüncelerini belirttik-
ten sonra, konuşulanlarla ilgili özet çıkarılıp katı-
lımcılara dağıtılmaktadır? 

 

A) Kolegyum tekniğinde 
B) Yaşantı kümeleri tekniğinde 
C) Beyin fırtınası tekniğinde 
D) Altı şapkalı düşünme tekniğinde 
E) Workshop tekniğinde                                                                                               

 
 
 

36. “Görüş geliştirme” ve “münazara” arasındaki farklar 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 

A) Münazarada bütün sınıf sürece aktif olarak katı-
lırken, görüş geliştirmede sadece iki grup aktif 
olarak sürece katılır. 

B) Münazarada bireylerin değerlendirilmesi varken, 
görüş geliştirmede bireylerin “doğru”, “yanlış” ya 
da “başarılı” gibi değerlendirilmesi söz konusu 
değildir. 

C) Münazarada tartışanlar görüşlerini tam tersi yön-
de değiştirebilirken görüş geliştirmede sürecin 
sonuna kadar görüşlerinin arkasındadırlar. 

D) Münazarada “kazanan” ya da “kazanamayan” 
grup yoktur ancak görüş geliştirmede vardır. 

E) Münazarada iki uç görüşün arasında bir yerlerde 
bir görüş savunanlar varken görüş geliştirmede 
yalnızca iki zıt uç vardır. 

37. Bir öğretmenin çevredeki eğitim, araç ve kaynaklarını 
taraması ve her kaynaktan konusu için belirlemiş ol-
duğu hangi araç ve yöntemleri sağlayarak faydala-
nabileceğini önceden tahmin etmesi gerekir.  

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenlerin 
öğretim araç ve materyallerin seçiminde ve kul-
lanılmasında dikkat etmeleri gereken özellikler-
den biri değildir? 

 

A) Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik dü-
zeyine uygun mu? 

B) Ekonomik mi? 
C) Öğrencilerin özelliklerine uygun mu? 
D) Kullanılacak araç kazandırılması öngörülen he-

def davranışı oluşturabilecek nitelikte mi? 
E) İncelenen konuya anlamlı bir katkıda bulunabilir 

mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. “Öğretmenlerin öğretim ortamında sergilediği davra-
nışlar, okul ve sınıfta çıkabilecek bazı olumsuz öğ-
renci davranışlarının giderilmesine katkı sağlaması 
bakımından büyük önem taşır” diyen bir öğretme-
nin hangi davranışı düşünceleriyle ters düşer? 

 

A) Onaylanmayan bir durumda davranıştan çok, öğ-
rencinin kişiliğini hedef alıcı konuşması 

B) Sınıfta göz iletişimini etkili bir biçimde sağlaması 
C) Sınıfta etkili işleyen bir iletişim düzeni kurması 
D) Öğrencilere ismen hitap etmeye dikkat etmesi 
E) Olumsuz davranışları doğuran durumları kontrol 

altında tutabilmesi 
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39. Bir problemin değişik boyutlarıyla ele alınması, 
formüle edilmesi, problemin çözümü için gerekli 
verilerin değerlendirilmesi, eldeki olanak ve araç-
ların problemin çözümünde etkili olarak kullanıl-
ması gibi süreçleri içeren problem çözme yönte-
mi için aşağıda verilenlerin hangisi doğru değil-
dir? 

 

A) Problemler ders kitaplarından aynen alınmamalı 
gerçek hayattan seçilmelidir. 

B) Öğretmen problemi çözmemeli öğrencilere prob-
lemi, çözmeleri için rehberlik etmelidir. 

C) Her problemin birden fazla çözüm yolu olabilecek 
şekilde seçilmelidir. 

D) Öğrencilerin üst düzey düşünebilmelerini sağla-
mak için problemler öğrenci düzeyinin çok üstün-
de seçilmelidir. 

E) Seçilen problem öğrenenlerin ilgisini çekecek ni-
telikte olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Eğitimde istenilen verimin alınabilmesi için gerekli 

olan temel koşullardan birisi sınıf kurallarının belir-
lenmesidir.  

 Sınıf kurallarının belirlenmesinde dikkat edilmesi 
gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A) Kurallar açık, anlaşılır ve net olmalıdır. 
B) Kurallar öğrencilerin görebileceği yere asılmalı-

dır. 
C) Kurallar öğrencilerin anlayabileceği bir biçimde 

ifade edilmelidir.  
D) Öğrencilere kuralların neden önemli olduğunun 

anlatılmasına gerek yoktur. 
E) Kurallar belirlenirken öğrencilerin görüşleri alın-

malıdır. 

41. Bilgisayar teknolojisi sürekli değişme gösterirken yeni 
donanımlar ve seçenekler ortaya çıkmaktadır. Sınıf 
düzeylerine ve konu alanlarına uygun her tür yazılım 
yoluyla öğrenciler pek çok uygulama yapabilmekte-
dir. 

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bilgisayar 
destekli öğretimin sağlayacağı faydalar arasında 
yer almaz? 

 

A) Zaman ve ortamdan bağımsızlık sağlar. 
B) Bilgiye ulaşmada ve kullanmada fırsat eşitliği 

sağlar. 
C) Duyuşsal ve psikomotor amaçları kazandırmada 

çok etkilidir. 
D) Yavaş öğrenenler için sınıf dışında tekrar çalış-

ma ve alıştırma olanağı sağlar. 
E) Öğretim etkinliklerinin görsel ve işitsel çeşitliliğini 

sağlar. 
 

 
 
 
 
 

42. 7 - A sınıfında geçen bir öğretmen-öğrenci 
diyaloğunun bir bölümü şöyledir: 

 Öğretmen: Söyle bakalım Furkan Osmanlılarda 
dağılma dönemi hangi yıl ve hangi olayla başlamış-
tır? 

 Furkan: 1699 …………… 
 Öğretmen: Yine çalışmamışsın Furkan sen otur. Evet 

Ayşe sen cevapla 
 Ayşe: 1699 yılındaki Karlofça Antlaşmasıyla  
 Öğretmen: Aferin Ayşe. 
 Yukarıdaki örnek durum dikkate alındığında 

öğretmen soru-cevap tekniğini kullanmada seçe-
neklerdeki hangi ilkeleri ihlal ettiği söylenebilir? 

 

A) Doğru cevap veren öğrencinin cevabı pekiştiril-
melidir/Sorular tekrarlanmamalıdır. 

B) Soru bütün sınıfa yöneltilmelidir/Öğrencilere is-
men hitap edilmelidir. 

C) Sorular tekrarlanmamalıdır/Öğrencilere ismen hi-
tap edilmelidir. 

D) Sorular bütün sınıfa yöneltilmelidir/Soru asla ce-
vabı ima etmemelidir. 

E) Sorular bütün sınıfa yöneltilmelidir/Yanlış cevap-
lar için ipucu kullanılmalıdır. 
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43.  Eğitimde kullanılan başarı ve izleme testleri ile 
hangi ölçek düzeyinde ölçme sonucu kesinlikle 
elde edilemez? 

 

A) Eşit Aralık 
B) Sıralama 
C) Eşit Oran 
D) Sınıflama  
E) Adlandırma 

 
 
 
 
 
44. I.   Biçimlendirme-yetiştirmeye dönük değerlendirme 
 II.  Tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme 
 III. Düzey belirleyici-değer biçmeye dönük değerlen-

dirme 
 Bu değerlendirme türlerinin hangilerinde sıra-

sıyla seçme, izleme ve başarı testleri kullanılır? 
 

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

 
 
 
 
 
45. Öğrencilerini her biri 20 kişiden oluşan iki gruba 

ayıran bir öğretmen, bu gruplarından birinde bireysel,  
diğerinde ise grupla öğretim teknikleri kullanarak ko-
nuyu işlemiştir. Bu öğretmen, gruplarda kullanılan 
tekniklere göre gruplardaki öğrencilerinin başarıları 
arasında fark olup olmadığını araştırmak istemekte-
dir.  

 Bu öğretmenin araştırmasındaki bağımsız ve 
bağımlı değişken sırasıyla hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 

A) Grup – Başarı 
B) Başarı – Grup 
C) Konu – Teknik 
D) Teknik – Başarı 
E) Grup – Konu 

46.  Bir testin farklı zamanlarda aynı öğrencilere iki defa 
uygulanması sonucunda elde edilen güvenirlik 
……………. anlamındadır. Bir testin paraleli geliştiri-
lerek iki testin aynı öğrencileri uygulanması sonu-
cunda elde edilen güvenirlik ise ………………… an-
lamındadır.  

 Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerin hangisin-
deki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

 

A) Tutarlılık – Kararlılık 
B) Kararlılık –  Tutarlılık 
C) Duyarlılık – Kararlılık 
D) Tutarlılık – İç tutarlılık 
E) İç tutarlılık – Duyarlılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.  Bir öğretmen; ön koşul ilişkisinin yoğun olduğu der-

sinde, her konunun öğretiminden sonra öğrencilerinin 
konudaki davranışların hangilerini kazanıp hangilerini 
kazanmadıklarını belirlemek için konudaki tüm dav-
ranışları ölçen bir test uygulamaktadır. Uyguladığı 
testin sonuçlarına göre her bir öğrencisinin kazana-
madığı davranışlara yönelik ek öğretim etkinlikleri ya 
da bireysel öğrenme etkinlikleri düzenleyerek öğren-
cilerinin bu eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır.  

 Bu öğretmen hangi tür değerlendirme yapmakta-
dır?   

 

A) Tanıma-yerleştirme 
B) Düzey belirleme 
C) Değer biçme 
D) Tamamlama 
E)  Biçimlendirici 
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48.  İzleme testi geliştirmek isteyen matematik öğretmeni 
Cevriye Hanım, kümeler ünitesindeki tüm davranış-
ları gösteren bir belirtke tablosu hazırlamıştır. 
Cevriye Öğretmen belirtke tablosunda yer alan her 
bir davranış için o davranışı ölçebilecek nitelikte bir 
soru hazırlayarak testini oluşturmuştur.  

 Yukarıda verilen bilgilere göre Cevriye Öğret-
men’in hazırladığı izleme testinin hangi tür ge-
çerliğinin olabileceği söylenebilir? 

 

A) Yapı  B) Uygunluk  
C) Görünüş D) Kapsam 
E) Yordama 

 
 
 

49. I. 50 soruluk 5 seçenekli bir test  
 II. 40 soruluk bir doğru-yanlış testi 
 III. 75 soruluk 5 seçenekli bir test 
 Yukarıda verilen testlerin en güvenilir olandan en 

az güvenilir olana doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

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

 
 
 

50. I. Doğru-yanlış testleri 
 II. Yazılı yoklamalar 
 III. Çoktan seçmeli testler  
 IV. Sözlü sınavlar 
 V. Kısa cevaplı testler 
 Bir ders için hazırlanacak sınavda çok az sayıda 

konuda, çok az sayıda davranış vardır. Bu davranış-
lar da analiz ve sentez basamağındaki davranışlar-
dır. Bununla birlikte sınavı uygulaması için uzun bir 
zaman bulunmaktadır. Ancak sınavdan önce soru 
hazırlamak için zaman oldukça azdır.  

 Bu durumunda yukarıda verilen sınav türlerinden 
hangilerinin kullanılması hem geçerli hem de kul-
lanışlı olur? 

 

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

51. Yazılı yoklamalarda sınav süresi nedeniyle ancak az 
sayıda, yanıtı uzun olan sorunun sorulmasına ola-
naklıdır. Bir sınav için ayrılan sürede daha çok yazılı 
yoklama sorusu sorabilmek için yanıtları kısa ve sı-
nırlandırılmış soruların kullanılarak soru sayısının ar-
tırılması önerilir.  

 Bu önermenin nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Puanlama hatalarını azaltmak 
B) Sınavın kullanışlığını artırmak 
C) Zamanı verimli kullanmak 
D) Puanlama yanlılıklarını azaltmak 
E) Geçerlik ve güvenirliği artırmak  

 

52. Kısa cevaplı testlerin hazırlanması oldukça kolaydır. 
Bununla birlikte hazırlayanın üst düzey bilgi ve bece-
rilere sahip olmasına gerek yoktur. Uygulanması ve 
puanlanması da oldukça kolaydır. Bu bakımdan kısa 
cevaplı testlerin ……………. yüksektir. Ancak daha 
çok bilgi kavranma ve uygulama basamağında dav-
ranışların ölçülmesi için ……………… araçlardır.  

 Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken 
kavramlar sırasıyla nelerdir? 

 

A) kullanışlığı - geçerli 
B) objektifliği - duyarlı 
C) geçerliği - güvenilir 
D) güvenirliği - kullanışlı 
E) geçerliği – tutarlı 

 

53. I. Sınıf ortalamasının üstünde not alanlar geçer.  
 II. Testteki soruların yüzde 60’ına doğru yapan 

başarılı olur. 
 III. İlk yüzde 20’lik dilime giren öğrenciler dersten 

muaf tutulur. 
 Yukarıda verilen ifadelerde kullanılan ölçütler 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir? 

 

I II III 
A) Bağıl Bağıl Mutlak 
B) Bağıl Mutlak Bağıl 
C) Mutlak Bağıl Bağıl 
D) Bağıl  Mutlak Mutlak 
E) Mutlak Mutlak Mutlak 
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54. Öğrencilerin sınav kaygısının belli bir düzeye kadar 
olması başarıyı artırır. Buna karşılık öğrencilerin sı-
nav kaygısının çok yüksek olması ise başarıyı düşü-
rür. Sınav kaygısı olmayan ya da çok düşük olan öğ-
renciler bir testteki soruları yanıtlamak için motive 
olmadıklarından, dikkatsizce ve rastgele yanıtlar ve-
rirler.  

 Yukarıda yapılan açıklama dikkate alındığında 
öğrencilerin sınav kaygısının hiç olmaması ya da 
çok düşük olması ölçmenin hangi niteliğini düşü-
rür?   

 

A)  Güvenirlik B)  Uygunluk 
C)  Kullanışlılık D)  Objektiflik 
E)  Yordayıcılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Sentez basamağı davranışlar; öğeleri belli ilişki ve 

kurallara göre birleştirerek bireyin yeni ve özgün bir 
ürün ortaya koyabildiği davranışlardır. Özgünlük ve 
yenilik olmayan durumlar için sentez davranışı söz 
konusu olamaz. Örneğin, daha önce yapılmış ya da 
bulunmuş bir şeyin taklidinin yapılması durumunda 
sentez söz konusu olamaz.  

 Sentez basamağı davranışlarının kazandırılması 
ve değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi 
en uygun değerlendirme yaklaşımıdır?  

 

A) Tümel (portfolyo)  
B) Akran 
C) Göreceli  
D) Yapılandırmacı 
E)  Geleneksel 

56. Aşağıda beş farklı testin standart sapması ve 
güvenirlik katsayıları verilmiştir. Bu testlerden 
hangisinde ölçmede standart hatası en yüksek-
tir? 

 

 S.S Güvenirlik 
A) 2 0,60 
B) 4 0,50 
C) 6 0,35 
D) 3 0,95 
E) 5 0,80 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Dersler K X  

 Felsefe 20 12 

 Tarih 40 28 

 Coğrafya 60 15 

 Matematik 80 40 

 Müzik 30 10 

 Tabloda beş derse ilişkin soru sayıları ve aritmetik 
ortalamaları verilmiş testler bulunmaktadır.   

 Bu derslerden öğrencilerin başarısının en yüksek 
ve en düşük olduğu testler hangileridir?  

 

 En Yüksek  En Düşük 
A) Coğrafya  Matematik 
B) Matematik  Müzik 
C) Felsefe  Tarih  
D) Müzik  Felsefe 
E) Tarih  Coğrafya 
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58. VE 59. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE YANITLAYINIZ. 

  

Puan Frekans Toplamlı Frekans 
3 1 1 
6 1 2 
7 4 6 
10 5 11 
13 5 16 
15 6 22 
18 5 27 
20 4 31 
22 2 33 
23 3 36 
25 1 37 

 
58. Tabloda verilen puan dağılımının tepe değeri 

(mod) kaçtır? 
 

 A)  6 B)  10 C)  15 D)  20 E)  25 
 
 
 
 
59. Tabloda verilen puan dağılımının ortancası (med-

yan) kaçtır? 
 

 A)  10 B)  15 C)  18 D)  22 E)  25 
 
 
 
 
60. Aşağıda beş farklı sorunun; madde güçlük (p) ve 

ayırt edicilik (rjx) indeksleri ile madde standart 
sapmaları (sj)  verilmiştir. Bu sorulardan hangisi-
nin madde güvenirliği en yüksektir?  

 

 p  rjx sj 

A) 0,50  0,40 0,50 
B) 0,50  0,80 0,50 
C) 0,40  0,50 0,49 
D) 0,70  0,40 0,46 
E) 0,80  0,80 0,40 

61. Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki açıklama-
lardan hangisi doğrudur? 

 

A) İnsanlar olgunlaştıkça aynı zamanda gelişirler. 
B) Gelişim sürecinin etkileri her bireyde aynı şekilde 

görülür. 
C) Gelişim ileriye doğru pozitif olabileceği gibi, geri-

leme şeklinde de karşımıza çıkabilir. 
D) Gelişimin hızı ve yönü önceden kestirilemez. 
E) Bir dönemde gerçekleştirilmeyen davranışlar 

sonradan telafi edilebilir. 
 
 

  

 

62. Havighurst gelişim görevini bireyin yaşamında belli bir 
dönemde ortaya çıkan, başarıyla elde edildiğinde da-
ha sonraki görevlerde başarıya ve mutluluğa yol açan, 
başarılamadığı durumlarda ise kişide mutsuzluğa, top-
lumun hoş görmemesine, daha sonraki görevlerde 
zorluklara yol açan görev olarak tanımlamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi, gelişim görevlerine iliş-
kin doğru bir açıklamadır? 

 

A) Her birey gelişim görevlerini aynı şekilde ele alır. 
B) Gelişim görevleri çoğunlukla bulanık ve belirsiz 

şekilde ortaya çıkar. 
C) Çocuğun kişisel bağımsızlığa ulaşması orta ço-

cukluk (6-12 yaş) yıllarında meydana gelir. 
D) Bireysel büyüme ve gelişme en fazla ergenliğin 

sonuna kadar devam eder. 
E) Çözümlenen bir gelişim görevi, sonraki evrelerde 

hiçbir şekilde tekrar ortaya çıkmaz. 
 
 
 
 
 
63. Kediler, 3 – 15 hafta içerisinde sadece dikey çizgilerle 

karşılaştırıldıklarında ve başka çizgi görmesine izin ve-
rilmediğinde sonradan uygun uyarıcılarla karşılaştırıl-
salar bile yatay çizgileri göremedikleri anlaşılmıştır. 

 Yapılan bu araştırma, aşağıdakilerden hangisinin 
gelişim sürecindeki önemini vurgulamaktadır? 

 

A) Büyüme B) Olgunlaşma 
C) Hazırbulunuşluk D) Kritik dönem 
E) Türe özgü hazıroluş 
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64. Bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Sevinç, 
bu yıl oğlunun da dersine girmektedir. Yaptığı ilk de-
neme sınavının kâğıtlarını değerlendirirken, oğlunun 
çok soruya yanlış cevap verdiğini ve oldukça düşük 
bir puan alacağını görür. Bunun üzerine, “Ben önce 
bir anneyim.” diyerek, oğlunun yanlışlarını düzeltir ve 
yüksek bir puan verir. 

 Annenin bu davranışı, aşağıdakilerden hangisiyle 
daha iyi açıklanabilir? 

 

A) Sevinç’in anahtar statüsüne uygun davranması, 
böyle bir sonucu doğurmuştur. 

B) Sevinç yaşadığı kimlik karmaşasından kurtula-
mamıştır. 

C) Oğlunun yüksek bir puan almasını isteyen Se-
vinç, sürece ters bir kimlik yapısıyla yaklaşmıştır. 

D) Sevinç rol çatışması yaşamıştır. 
E) Sevinç’in anahtar statüsüne uygun davranması, 

yaşadığı kimlik karmaşasını başarıyla atlattığını 
göstermiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşer. Hocanın 

düştüğünü gören çocuklar gülüşüp Hoca’yla alay 
edince, Hoca: “Niçin gülüyorsunuz? Düşmeseydim 
zaten ben inecektim eşekten.” der. 

 Hoca’nın bu sözleri, aşağıdaki savunma mekaniz-
malarından hangisine örnek oluşturur? 

 

A) Bahane bulma 
B) Yansıtma 
C) Bastırma 
D) Karşıt tepki geliştirme 
E) Gerileme 

66. Bir çocuğa, üzerine aşağıdaki gibi eğri çizilmiş kâğıt 
verilir. 

 
Daha sonra çocuktan bu eğriyi kullanarak üzerinde 
ağaçlar olan bir tepe resmi çizmesi istenir. 

 
Çocuğun yukarıdaki çizimi gerçekleştirdiği görülür. 
Çocuğun yapmış olduğu bu çizimler göz önüne 
alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ke-
sin olarak ulaşılamaz? 

 

A) Birden fazla özelliğe dayanarak sıralayabilir. 
B) Tümevarımsal akıl yürütmektedir. 
C) Tümdengelimsel akıl yürütmektedir. 
D) Birden fazla özelliğe dayanarak sınıflayabilir. 
E) Üç boyutlu uzayı kavrama yeteneği yeteri kadar 

gelişmemiştir. 
 
 
 
 

67. Aşağıdaki parça, Piaget’nin yapmış olduğu bir çalış-
madan alınmıştır: 
Piaget: Rüzgârlar nasıl oluşur? 
Julia: Ağaçlar. 
Piaget: Nereden biliyorsun? 
Julia: Onları kollarını sallarken gördüm. 
Piaget: Bu nasıl rüzgâr oluşturuyor? 
Julia: (Elini yüzünün önünde sallar) İşte böyle. 

Ama onların kolları daha uzun. Hem daha 
çok ağaç var. 

Julia’nın verdiği cevaplar göz önüne alındığında, 
içinde bulunduğu dönem ve cevapları açıklayış 
şekli, seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? 

 

A) İşlem öncesi – Yapaycılık 
B) İşlem öncesi – Animizm (Canlandırmacılık) 
C) Somut işlemler – Tersine çevirebilirlik 
D) Somut işlemler – Korunum 
E) Soyut işlemler – Birleştiricilik 
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68. Aşağıdaki ana-baba davranışlarından hangisi, 
özerkliğe karşı utanma ve şüphecilik döneminin 
çatışmasının başarıyla atlatılmasını sağlayabilir? 

 

A) Sürekli sınırlandırma 
B) Çok sıkı şekilde kontrol 
C) Aşırı derecede koruma 
D) Seçim şansı sunma 
E) Hatalarına dikkat çekme 

 
  

 

 

 

69. Erikson’a göre ihtiyaçları yerinde ve zamanında 
sevgiyle karşılanmayan çocukta kendisine ve çevre-
sindeki dünyaya karşı güvensizlik meydana gelir. 
Bu güvensizliğin ne kadar süreyle devam edece-
ği, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en iyi şe-
kilde açıklanmıştır? 

 

A) Bir üst gelişim dönemine kadar 
B) Kimliğe karşı rol karmaşası dönemine kadar 
C) Bir üst dönemin çekirdek duygusu kazanılıncaya 

kadar 
D) Olumlu bir şekilde çözümleninceye kadar 
E) Döneminde kazanılamadığı için yaşamın sonuna 

kadar 
  

 

 

 

 

70. Gelişimsel açıdan Piaget’nin öngördüğü “ahlaki 
gerçekçilik” döneminde bulunan bir kişinin, aşağı-
daki örnek davranışlardan hangisini sergilemesi 
beklenmez? 

 

A) Annem, babam, ağabeyim bana ne derse doğru-
dur; söylediklerini aynen yapmalıyım. 

B) Kurallara uymamam halinde otomatik olarak ce-
zalandırılmalıyım. 

C) Kardeşim iki, ben bir tabak kırdım; annem ikimize 
de bir tokat attı. Bence haksızlık yapıyor. 

D) Bence babamın yaptığı yanlış; neden böyle dav-
randığımızı sormadan ikimizi de azarladı. 

E) Oyunu bu şekilde oynamak zor olsa da kurallar 
değiştirilemez. 

71. 

 

Ahmet yukarıdaki gibi karşına konulan notaları oku-
yabilmekte ve bu notalara uygun şekilde müzik aletini 
çalabilmektedir. 
Bruner’ın bilişsel gelişim düşüncesine göre Ah-
met hangi dönemde yer almaktadır? 

 

A) Eylemsel dönem 
B) İmgesel dönem 
C) Sembolik dönem 
D) İşlevsel dönem 
E) Sezgisel dönem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Ahlak gelişimi kuramlarına ilişkin olarak yapılan 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Freud’a göre ahlaki yargı ve standartlar genital 
dönemin sonuna doğru özdeşleşme sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. 

B) Davranışçı yaklaşıma göre birey ahlaki yargıları 
şartlanma yoluyla kazanmaktadır. 

C) Sosyal öğrenme yaklaşımına göre ahlaki ilkeler 
model alma yoluyla kazanılmaktadır. 

D) Dewey’e göre ahlaki gelişim bireyin eğitimiyle 
yakından ilgilidir. 

E) Kohlberg’e göre ahlaki gelişim bilişsel gelişimden 
bağımsız değildir. 
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73. Öğretmen öğrencisinin olumsuz bir davranışını gör-
mezden gelerek söndürmeye karar vermiş bunun için 
sönme gerçekleşinceye kadar öğrencisinin davranı-
şını görmezden gelmiştir. 

 Aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu süreci doğru 
şekilde göstermektedir? 

    

 A) B) 

C) D) 

E) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

74. Sismologların tüm dünyada depremler üzerine yürüt-
tüğü çalışmalarda, depremin olduğu bölgede depre-
min hemen öncesinde meydana gelen bazı olaylar   
– suların çekilmesi, karıncaların hareketleri, bulutla-
rın rengi ve biçimi gibi – araştırılarak, depremlerle bu 
olaylar arasında bir ilişkinin olup olmadığı 
araştırılmaktadır.  

 Sismologların yürüttüğü bu çalışmalarla ulaşıl-
mak istenen bilgi, aşağıdakilerden hangisine yö-
neliktir? 

 

A) Olumlu habercilik (İleriye koşullama) 
B) Olumsuz habercilik (Geriye koşullama) 
C) Karşıt koşullama 
D) Aynı anda koşullama 
E) Gecikmeli koşullama 

75. Övgü Hanım bebeğini dışarı çıkaracağı zaman onu 
çocuk arabasına bindirmektedir. Bir süre sonra be-
beğini ne zaman çocuk arabasına bindirse, bebeğin 
dışarı çıkacakmış gibi sevinç gösterilerinde bulun-
maya başladığı görülmüştür. 

 Bu örnekte çocuk arabası klasik koşullanma 
sürecinde yer alan, 
I. Nötr uyarıcı 
II. Koşullu uyarıcı 
III. Koşulsuz uyarıcı 
öğelerinden hangilerinin işlevlerini 
gerçekleştirmiştir? 

 

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

 
 
 
 
 
76. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmaya 

uygun bir açıklamadır? 
 

A) Tekrar, davranışın öğrenilmesinin temelini oluşturur. 
B) İçsel güdülenme, davranışın temelini oluşturur. 
C) Davranışın devamlılığı, davranıştan elde edilen 

doyuma bağlıdır. 
D) Davranışın oluşumunda, bulunulan çevrenin bir 

bütün olarak algılanması önemlidir. 
E) Davranışı başlatan, çevreden gelen uyarıcılardır. 

 
 
 
 
 
77. Kuyruğuna bastığı kedi tarafından tırmalanıncaya 

kadar kedilerden korkmayan çocuk, bu olaydan son-
ra her kedi gördüğünde korkmaktadır. 
Bu çocuğun yolda bir kedi görünce yolunu değiş-
tirmesi, aşağıdakilerden hangisine uygun bir ör-
nektir? 

 

A) Klasik koşullanma 
B) Sosyal öğrenme 
C) Bilişsel öğrenme 
D) Edimsel koşullanma 
E) Kavrayarak öğrenme 
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78. Bir problemi ortaya çıkaran düşünce kalıbı, çoğunluk-
la aynı problemin çözümünde yetersiz kalmaktadır. 
Bu durumun üstesinden gelmede, aşağıdakiler-
den hangisinin daha etkin bir rol oynayacağı söy-
lenebilir? 

 

A) Gizil öğrenme 
B) Klasik koşullanma 
C) Kavrama yoluyla öğrenme 
D) Geriye ket vurma 
E) Sosyal öğrenme 

 
 
 
 
 

79. Dükkânda alışveriş yaparken bir kız arkamdan ses-
lendi: “Annecim bu elbise nasıl olmuş?” Arkamı dö-
nüp baktığımda, “Pardon, şapkanızdan dolayı sizi 
annem sandım.” dedi. 
Bu kızın içine düştüğü yanılgı, aşağıdakilerden 
hanginden kaynaklanmaktadır? 

 

A) Sezgisel öğrenme 
B) Tepki genellemesi 
C) Gözleyerek öğrenme 
D) Sönme 
E) Uyarıcı genellemesi 

 

 
  

 

 

80. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi 
halinde, ikincil koşullama gerçekleştirmek iste-
yen bir kişi engellemeye yol açar? 

 

A) Zil ve ışık uyarıcılarını aynı anda verdikten hemen 
sonra et verme 

B) Zil sesine salya koşullaması yaptıktan sonra, önce 
ışık, hemen ardından zil sesi verme 

C) Işığa salya koşullaması yaptıktan sonra, önce ışık, 
hemen ardından zil sesi verme 

D) Zil sesine salya tepkisi veren köpeğe, zil sesini uzun 
süre tek başına arka arkaya verme 

E) Köpeğe önce et, sonra zil sesi ile ışığı aynı anda 
verme 

81. Birincil pekiştireçlerin pekiştirici değerleri öğrenilme-
miştir; etkisi doğuştan gelir. 

Buna göre, birincil pekiştireçlerle tepkisel koşul-
lanmada yer alan aşağıdaki ögelerden hangisi 
arasında bir paralellik kurulabilir? 

 

A) Koşullu uyarıcı 
B) Uyarıcı genellemesi 
C) Nötr uyarıcı 
D) Tepki genellemesi 
E) Koşulsuz uyarıcı 
 

 

 

 

 

 

82. Dışarıda oynamaktan hoşlanan ve sık sık dışarıya 
gitmek isteyen bir çocuğa babası, “Oyuncaklarını 
topla da arkadaşlarınla dışarıda oyna.” demiştir. 
Babanın bu yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisine 
uygun bir örnektir? 

 

A) Premack ilkesi 
B) Dolaylı pekiştirme 
C) Tepki genellemesi 
D) Karşıt koşullama 
E) Tutum / set oluşturma 

 

 
 
 
 
 
83. Farklı iki durumda yer alan öğelerin benzerliği arttık-

ça, transfer de o derecede artmaktadır. Transfer art-
tıkça önceki durumda verilen tepkiye benzer tepkiler 
yeni duruma da uyarlanır. 

 Bu durum, bağlaşımcılık kuramının aşağıdaki 
ilkelerinden hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 

 

A) Çoklu tepkiler 
B) Dikkat çeken uyarıcılar 
C) Tepki analojisi 
D) Etki 
E) Hazırbulunuşluk 
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84. Ahmet Bey’in aşağıdaki davranışlarından hangisi 
kısmi pekiştirme tarifesine uygun bir örnek de-
ğildir? 

 

A) Kapının önüne bırakılan sütü almak için her sabah 
kapıyı açması 

B) Oğluna dişini her fırçaladığında “Aferin” demesi 
C) Eşine arada bir çiçek getirmesi 
D) Kızına öğretmeninden aldığı her beş yıldız için bir 

çikolata alması 
E) Oğluna bazen üç bazen beş kez odasını toplayınca 

sinemaya gitmesi için para vermesi 
  

 
 
 
 
 
 
85. Bilgiyi işleme kuramına göre, bilişsel öğrenmelerin 

gerçekleştiği bellek, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Duyusal kayıt B) Kısa süreli 
C) Anlamsal D) İşlemsel 
E) Anısal 

 

 
 
 
 
 
 

86. Sosyal öğrenme kuramına göre, modelin statüsü ve 
gerçekleştirdiği davranışın sonucu, taklit edilme dü-
zeyini de belirler. 
Modelin davranışlarının olumlu ya da olumsuz 
olması, aşağıdaki durumların hangisinde yüksek 
düzeyde taklit edilmesine ya da taklidin hemen 
kesilmesine yol açar? 

 

A) Statünün daha yüksek olması 
B) Yüksek statülü modelin olumsuz davranışta bulun-

ması 
C) Statünün eşit olması 
D) Statünün daha düşük olması 
E) Düşük statülü modelin olumlu davranışta bulunması 

87. Aşağıdakilerden hangisi bir olumsuz pekiştirme 
uygulamasıdır? 

 

A) Derslerine çalışmayan çocuğun sokağa çıkmasına 
izin vermeme 

B) Öğretmenin, ödevlerini yapmama nedeni hakkında 
yalan söylediğini tespit ettiği öğrencisine, düşük bir 
sözlü puanı vermesi 

C) Yaramazlık yaptığı için çikolatasını yemesine izin 
verilmeyen çocuğa, uslu durunca çikolatasını ye-
mesi için izin verilmesi 

D) Yıl sonunda karnesinde teşekkür belgesi getiren 
öğrenciye babasının bisiklet alması 

E) Oyuncaklarını düzenli kullanmayan ve sürekli kıran 
çocuğun oyuncaklarının elinden alınması 

 
 
 

 

88. Çocukların yapmayı çok istedikleri etkinlikler, belli bir 
şarta bağlanarak yapmayı istemediği ya da az istedi-
ği etkinliklerin sayısını artırmada kullanılabilir. 
Çocukların yapmayı çok istediği bu etkinlikler, 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Nötr uyarıcı 
B) Olumlu pekiştireç 
C) Olumsuz pekiştireç 
D) Koşullu anlaşma 
E) Koşulsuz uyarıcı 

 
 
 
 
 
89. Oğlunun 40 dakika süreyle kesintisiz olarak ders 

çalışmasını isteyen bir anne, önce oğlu 10 dakika 
kesintisiz çalıştığında bir ödül verir. Zamanla, oğlu-
nun ödül alabilmesi için gerekli olan süreyi artırır ve 
amacına ulaşır. 
Annenin kullandığı bu yöntem, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Sistematik duyarsızlaştırma 
B) Eşik 
C) Zıt tepki 
D) Kademeli yaklaşma 
E) Premack ilkesi 
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90. Bir annenin aşağıdaki davranışlarından hangisi, 
Guthrie’nin sonunculuk ilkesine uygundur? 

 

A) Kardeşiyle kavga eden büyük oğlunu 10 dakikalığı-
na ilgisini çekebilecek hiçbir şeyin olmadığı bir oda-
ya kapatma 

B) Çocuklarını kavga ettiklerinde görmezden gelme, 
güzel anlaştıklarında pekiştirme 

C) Okuldan geldiğinde ellerini yıkamadan yemeğe otu-
ran oğlunu ellerini yıkaması için banyoya gönderme 

D) Okuldan geldiğinde eşyaları sağa sola atan oğlunu, 
çok istediği bir şeyden mahrum etme 

E) Okuldan geldiğinde eşyaları sağa sola atan oğluna, 
bu durumdan babasını haberdar edeceğini söyleme 

 
 
 

  

 

91. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal öğrenme kura-
mının pekiştirmeye bakış açısını en iyi şekilde 
açıklamaktadır? 

 

A) Pekiştirme olmadan, öğrenme olmaz. 
B) Pekiştirme öğrenme sürecinde, tekrarın yerini alır. 
C) Davranışın tekrar edilmesi için pekiştirme zorunludur. 
D) Pekiştirme, davranışın gücünü artırır. 
E) Pekiştirme, ancak model alan bireyin de pekiştiril-

mesi halinde etkilidir. 
 
 
 
 
 
92. Normalde sakız çiğnemeyen Hakan, tezini hazırladı-

ğı dönemde bilgisayar başına geçtiğinde uykusunu 
açması için sakız çiğnemiştir. Hakan tezini teslim et-
tikten bir süre sonra, maillerini okumak için bile bilgi-
sayar başına geçse, sakız çiğnemeye başladığını 
fark etmiştir. 
Bu örnekte bilgisayar, Hakan için aşağıdakilerden 
hangisinin işlevini görmektedir? 

 

A) Ayırt edici uyarıcı 
B) İtici uyarıcı 
C) Olumlu pekiştireç 
D) Koşulsuz uyarıcı 
E) Dolaylı pekiştireç 

93. Meral Öğretmen, öğrencilerine her doğru cevapları 
için bir boncuk vermekte ve topladıkları 10 boncuk 
karşılığında üzerinde bir gülen adam resmi olan kart-
lardan dağıtmaktadır. Meral Öğretmen, öğrencilerine 
yıl sonunda düzenlenecek olan geziye katılabilmeleri 
için bu kartlardan en az 3 tane biriktirmeleri gerekti-
ğini söylemiştir. 

 Bu örnekte yer alan boncuk, gülen adam ve gezi 
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
açıklanmıştır? 

 

A) İkincil – birincil – birincil pekiştireç 
B) İkincil – ikincil – birincil pekiştireç 
C) İkincil – ikincil – ikincil pekiştireç 
D) Birincil – birincil – birincil pekiştireç 
E) Birincil – birincil – ikincil pekiştireç 
 
 

 

 
 
 

94. Aşağıdakilerden hangisi, duyarlılık kazanılmış bir 
davranışı örneklendirmektedir? 

 

A) Baharın bu güzel havası beni çok mutlu ediyor. 
B) Sabahları gazete okumaktan çok hoşlanıyorum. 
C) Sigara kokusu duyduğumda midem bulanıyor. 
D) Her sabah bir elma yemeden duramıyorum. 
E) Korkumdan kurtulabilmek için, her gün korktuğum 

şeyle yüzleştim. 
 
 
 
 
 

95. Hull’ün sistematik davranış kuramına göre, belli 
bir davranışın gerçekleştirilmesine yönelik dür-
tüde azalmanın meydana gelmesi, 

 I. Alışkanlık gücünü artırma 
 II. Aynı miktardaki pekiştiricinin etkisinde azalma 

meydana getirme 
 III. Organizma için ödül niteliği taşıma 

durumlarından hangilerine yol açar? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 
D) I ve III E) I, II ve III 
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96. Ahmet Bey, önemli bir toplantıya eşinin hediye ettiği 
kravat iğnesini takarak katılır. Toplantı düşündüğün-
den çok kötü geçer ve alıcı firmaya ürünlerini beğen-
diremezler. Ahmet Bey o günden sonra bir daha kra-
vat iğnesi takmaz. 
Ahmet Bey’in bu davranışı aşağıdaki öğrenme 
yollarından hangisiyle gerçekleştirmiştir? 

 

A) Edimsel koşullanma 
B) Klasik koşullanma 
C) Sosyal öğrenme 
D) Gizil öğrenme 
E) Kavrayarak öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97. Bir davranışta bulunmadan önce bu davranışın 

sonuçlarını düşünmek çoğunlukla faydamıza olur. 
Hatta böylesi davranışlarda bulunan bireylerin elde 
ettiği sonuçları gözlemek, bize zaman kazandıracağı 
gibi, olası birçok olumsuz durumun da önüne geçer. 
Buna karşın son karar bize aittir. Başka birisi için za-
rar getiren durum, bizim faydamıza olabilir. Önemli 
olan karar verebilmek, davranışlarımızı bu karar doğ-
rultusunda kontrol edebilmektir. Bunun için en başta 
bu işi yapabileceğimize, başarılı olacağımıza inan-
mamız gerekir. 
Sosyal öğrenme kuramına göre bu parçada vur-
gulanmayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öngörü kapasitesi 
B) Öz düzenleme kapasitesi 
C) Özyargılama kapasitesi 
D) Dolaylı öğrenme kapasitesi 
E) Karşılıklı belirleyicilik 

98. Bir işyerinde hizmetli olarak çalışan Ayla Hanım, 
işyerindeki sardunyaları az su istediği için üç günde 
bir sulamaktadır. İki yıldan sonra bu işyerinden ayrı-
lıp yeni bir işyerinde çalışmaya başlar. Yeni çalıştığı 
işyerinde çok sayıda tropik bitki bulunmakta ve bu 
bitkiler bol su istemektedir. Ayla Hanım ilk zaman 
zorlansa da, bir süre sonra bu çiçeklere uygun bakım 
yapmayı öğrenir. Bir süre sonra eski işyerine dönen 
Ayla Hanım, işyerindeki sardunyalara az su istediği 
halde çok fazla su vermektedir. 
Ayla Hanım’ın bu davranışı en iyi açıklayan du-
rum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öncelik etkisi B) İleriye ket vurma 
C) Geriye ket vurma D) Olumlu aktarma 
E) Halo etkisi 

 

99. Bir bebeğin aşağıdaki davranışlarından hangisi 
öğrenilmiştir? 

 

A) Annenin kokusunu alınca rahatlaması 
B) Hareket eden nesneyi gözleriyle takip etmesi 
C) Göz bebeğinin şiddetli ışıkta küçülmesi 
D) Yediği bozuk mamanın etkisiyle kusması 
E) Avuç içine dokununca, parmağımızı sımsıkı tutması 

 

100.Hayatımda ilk kez tek başıma İzmir dışına çıkmıştım. 
Üniversitenin ilk yılıydı Ankara’da. Birkaç hafta yurtta 
kaldıktan sonra ev tuttuk. Artık kendi evim vardı. 
Evimdeki ilk günün sabahında bir uyandım ki ne gö-
reyim, her yer bembeyaz. Aman Allah’ım. Bu nasıl bir 
mutluluk, daha önce hiç kar görmemiştim. O esnada 
yanıma Erzurumlu arkadaşım Sedat geldi. Hiç hoşu-
na gitmemişti karın yağması. Yakınıp durdu, burada 
da kar. Hiç kurtulamayacak mıyım ben bu kardan… 

 Parçanın Gestalt kuramda yer alan davranış 
belirleyiciler açısından ele alınması halinde, aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Davranış sadece coğrafi çevre tarafından belirlen-
mektedir. 

B) Davranış sadece davranışsal çevre tarafından belir-
lenmektedir. 

C) Davranışın belirlenmesinde coğrafi çevrenin ve dav-
ranışsal çevrenin payı ortaktır. 

D) Davranışın belirlenmesinde coğrafi çevrenin payı, 
davranışsal çevreden büyüktür. 

E) Davranışın belirlenmesinde davranışsal çevrenin 
payı, coğrafi çevreden büyüktür. 
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101.Aşağıdakilerden hangisi, içgüdünün özelliklerin-
den biri değildir? 

 

A) Doğuştan getirilir. 
B) Belli bir olgunlaşma düzeyiyle birlikte ortaya çıkar. 
C) Karmaşıktır. 
D) Birçok türde aynı şekilde görülür. 
E) Ertelenemez. 

 
 
 
 
102.Matematik dersine çok çalışan ve bu dersten başarılı 

olan bir öğrenci, özel bir çaba harcamadığı halde fi-
zik dersindeki başarısının da arttığını belirtmiştir. 
Öğrencinin bu ifadesi, aşağıdakilerden hangisi-
nin öğrenme üzerindeki etkisiyle ilgilidir? 

 

A) Olumlu aktarma 
B) Öncelik etkisi 
C) Geriye ket vurma 
D) Türe özgü hazıroluş 
E) Geribildirim 

 
 
 
 
 
103.Sosyometri bir grubu oluşturan bireylerin sosyal 

ilişkileri, grubun yapısı, birbirleriyle olan ilişkilerin 
duygusal biçimleri, grup içindeki alt gruplar, grubun 
genel görünümü hakkında objektif bilgi edinmek için 
kullanılan güvenilir bir tekniktir. 

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyometri 
tekniğini uygulayacak öğretmenlerin uygulama 
sırasında dikkat etmesi gereken ilkelerden biri 
değildir? 

 

A) Sosyometri uygulaması baskıdan uzak rahat bir 
ortamda yapılmalıdır. 

B) Uygulama yapılacak sınıftaki öğrenciler birbirini 
yeterince tanımalıdır. 

C) Sosyometri sonuçları öğrencilere açıklanmalıdır. 
D) Uygulamada kullanılacak ölçüt açık ve anlaşılır 

olmalıdır. 
E) Sosyometrik verilerin sadece kullanılan ölçüt ve 

uygulanan zaman için geçerli olduğu unutulma-
malıdır. 

104.Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen Ahmet, çok 
çabalamış ve üniversiteyi kazanmıştır. Ancak kendi-
ne hiç güvenememekte ve arkadaşlık kurmakta zor-
lanmaktadır. Çekingen davranışları, arkadaşlarından 
uzak kalmasına yol açmaktadır. 
Ahmet’e sunulabilecek en uygun yardım biçimi 
aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınır? 

 

A) Eğitsel rehberlik 
B) Mesleki rehberlik 
C) Kişisel rehberlik 
D) Ayarlayıcı rehberlik 
E) Yöneltici rehberlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
105.Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan öğrenciye 

sunulan rehberlik hizmetlerinden biri değildir? 
 

A) Bireyi tanıma 
B) Psikolojik danışma 
C) İzleme 
D) Alıştırma - Oryantasyon 
E) Araştırma - Değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
106.Aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim birinci ka-

demede sunulan rehberlik hizmetlerini karakteri-
ze eden özelliklerden biri değildir? 

 

A) Gelişimsel rehberliğe ağırlık verme 
B) Velilerle işbirliği yapma 
C) Grup rehberliği etkinlikleri düzenleme 
D) Meslekler hakkında olumlu tutum kazandırma 
E) Psikolojik danışman odaklı rehberlik sunma 
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107.Semih vaktini doğru kullanamamaktan şikâyetçidir. 
Bu durum, Semih’in akademik başarısını da olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
Semih’e sunulması gereken öncelikli rehberlik 
yardımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Eğitsel rehberlik B) Mesleki rehberlik 
C) Kişisel rehberlik D) Sosyal rehberlik 
E) İyileştirici rehberlik 
 
 
 

  

 
108.Sınıf rehber öğretmeni Ayla, sınıfında problem tara-

ma listesi uygulamış ve öğrencilerinin çoğunun mes-
lekler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını gör-
müştür. 
Ayla Öğretmen’in bu durumda aşağıdakilerden 
hangisini yapması daha uygundur? 

 

A) Oryantasyon 
B) Müşavirlik 
C) Grupla psikolojik danışma 
D) Bireysel psikolojik danışma 
E) Grupla rehberlik 
 
 
 
 
 

109.Gelişimsel rehberlik, insan yaşamının her alanındaki 
eğitimsel ve diğer insani hizmetlere yönelik olarak 
planlanmış müdahaleleri teşvik eden; bireyin kişisel, 
sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, duyuşsal ve estetik 
alanlardaki tüm gelişimleri etkin bir şekilde uyaran ve 
kolaylaştıran, bunun yanı sıra bireyin yaşam tarzını 
oluşturan parçaların bütünleşmesini sağlamak doğ-
rultusunda yürütülen bütün rehberlik çabalarının bir 
bileşimidir. (ASCA, 1979) 

 Bu açıklamaya dayanarak, gelişimsel rehberlikle 
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? 

 

A) Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcıdır. 
B) Tüm gelişim alanlarına yöneliktir. 
C) Belirli bir zaman çizelgesiyle sınırlıdır. 
D) Tüm öğrencilere yöneliktir. 
E) Öğretimle iç içedir. 

110.Rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürüle-
bilmesi için, fiziksel şartların, çalışma ortamının ve 
araç gerecin sağlanması, ihtiyaç durumuna göre ye-
nilenmesi gereklidir. 
Bu süreçte gerekli ihtiyaçları karşılamak, aşağı-
dakilerden hangisinin görevidir? 

 

A) Okul psikolojik danışmanı 
B) Okul müdürü 
C) Sınıf rehber öğretmeni 
D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yü-

rütme komisyonu 
E) Koordinatör psikolojik danışman 

 
 
 
 
 
 
 
111.Rehberliğin kapsamı göz önüne alındığında, tüm 

rehberlik hizmetlerinin temelinde, aşağıdakiler-
den hangisi yer alır? 

 

A) Bireyi tanıma 
B) Müşavirlik 
C) Psikolojik danışma 
D) Araştırma ve değerlendirme 
E) Çevre ile ilişkiler 

 
 
 
 
 
 
 
112.Bir öğrenciye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi-

nin, toplu dosyadan ayrı bir yerde saklanması 
gerekir? 

 

A) Ad, soyad, cinsiyet bilgileri 
B) Velinin geliri 
C) Öğrencinin akademik özgeçmişi, merak ve hobi-

leri 
D) Tıbbi, yasal inceleme sonuçları 
E) Öğretmenler kurulunun öğrenciye tavsiyeleri, öğ-

rencinin sınıf içindeki başarı sırası 
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113.Ahmet, abisinin kendisine çok kötü davrandığını, 
hemen her gün kavga ettiklerini, bu durumun kendi-
sini çok üzdüğünü söyleyerek, arkadaşlarının ağa-
beyleriyle çok iyi anlaştığını, hatta bazı günler ağa-
beyleriyle okula geldiklerini ve onlara imrendiklerini 
belirtmiştir. 
Sınıf öğretmeninin Ahmet’e empatik anlayış içinde 
aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygundur? 

 

A) Arkadaşlarını kıskanman doğru bir davranış değil. 
B) Ağabeyinle iyi anlaşmanın yollarını bulabilirsiniz. 
C) Ağabeyinle kavga ettiğin için kendini üzgün his-

sediyorsun.  
D) Ağabeyinin sana bu kadar kötü davranması yü-

zünden ona çok kızıyorsun. 
E) Bence biraz uğraşırsan bir yolunu bulabilirsin. 
 
 
 
 
 

114.İlköğretim birinci kademe 3. sınıf öğrencisi Yusuf, 
arkadaşlarıyla iyi anlaşamamaktadır. Arkadaşları 
davranışlarından ötürü Yusuf’u oyunlara almamakta 
ve bu yüzden Yusuf sürekli yalnız kalmaktadır. 
Yusuf’un durumu göz önüne alındığında, ona ve-
rilebilecek en uygun rehberlik yardımı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

A) Kendini tanıma ve kabul eğitimi 
B) Sosyal beceri eğitimi 
C) Akran eğitimi 
D) Oyun terapisi 
E) Vaka incelemesi 

 
 
 
 
115.Aşağıdakilerden hangisi, rehberlikle ilgili yanlış 

anlayışlardan birisi değildir? 
 

A) Rehberlik, problemi olmayan bireylere dönük değildir. 
B) Rehberlik bireye tek yönlü, doğrudan doğruya yapı-

lan bir yardımdır. 
C) Rehberlik, bireyin sadece duygusal yönüyle ilgilenir. 
D) Rehberlik, bu yardımı alan birey açısından akade-

mik bir öğrenme değildir. 
E) Rehberlik hizmetleri, bireyin bugününden ve ge-

leceğinden ziyade geçmişine yöneliktir. 

116.Okullarımızda yürütülmekte olan rehberlik prog-
ramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi yanlıştır? 

 

A) Rehber öğretmeni olmayan okulların rehberlik 
programı yoktur. 

B) Rehberlik programları içinde bulunulan çevrenin 
özelliklerine ve okulun şartlarına göre değişebilir 
niteliktedir. 

C) Rehberlik programları RAM tarafından gönderilen 
çerçeve programa uygun olarak hazırlanır. 

D) Rehberlik programlarının hazırlanması okul reh-
ber öğretmeninin görevidir. 

E) Rehberlik programları uzun yıllar değişmeden uygu-
lanabilecek nitelikte değildir; her yıl yenilenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117.Eğitim ortamında eğitim program ve uygulamalarının 

birey veya bireylerin yetenek, ilgi ve gereksinimlerine 
göre planlanması, etkinliğin başarısının artırılması 
açısından hayati öneme sahiptir. Rehberlik bu yönüy-
le eğitim programlarında yapılacak geliştirme ve de-
ğiştirmelere kaynaklık etme işlevine sahiptir. 
Rehberliğin bu işlevi, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yöneltici B) Ayarlayıcı 
C) Önleyici D) Uyum sağlayıcı 
E) Eğitsel 
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118.Çağdaş eğitim, bireyin fiziksel, bilişsel, düşünsel ve 
sosyal etkinliklerinin hem kendisi hem de içinde bu-
lunduğu çevre için gelişimini hedefler. Çağdaş eğiti-
min amaçlarına ulaşmak için, örgün eğitimde okulun 
yapısına, geleneksel eğitimdeki öğretim ve yönetim 
boyutlarının yanında üçüncü boyutu yani öğrenci kişi-
lik hizmetleri eklenmiştir. 
Öğrenci kişilik hizmetleriyle ilgili olarak yapılan 
aşağıdaki açıklamalardan hangisin yanlıştır? 

 

A) Çağdaş örgün eğitimin bölünmez bir parçasıdır. 
B) Bireyin bütün kapasitelerini, kendisi ve toplumu 

için en uygun düzeyde geliştirme amacına hizmet 
eder. 

C) Öğretimin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
personel, araç, gereç vb. sağlamak ve program-
ları yürütmekle yükümlüdür. 

D) Rehberlik hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetlerinin 
bir parçasıdır. 

E) Spor, sanat, kültür vb. alanlarda öğrencilerin ilgi-
lerine uygun farklı etkinliklerin planlanması ve 
yürütülmesi bu kapsamda ele alınabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119.Psikolojik danışma ve rehberliğin nihai amacı, bire-

yin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştir-
me kavramı insancıl psikolojinin geliştirdiği bir kav-
ramdır. 

 Kendini gerçekleştirmeyle ilgili olarak, 
 I. Yaşam boyu devam eder. 
 II. Kendini gerçekleştirebilen bireylerin psikolojik 

sağlığı yerindedir. 
 III. Kendini gerçekleştirebilen bireyler, çağdaş in-

sanda bulunması gereken tüm özelliklere sahip-
tir. 

 açıklamalarından hangileri yapılabilir? 
 

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

120.Psikolojik danışma sürecinin aşamalarından biri de 
“yorumlama” dır. Yorumlamanın amacı danışanın 
duygu ve düşüncelerine açıklık kazandırmak ve bun-
larda yatan çelişkileri ortaya çıkartmaktır. 
Aşağıdakilerden hangisi yorumlama sürecinde 
danışmanın gerçekleştirmemesi gereken bir dav-
ranıştır? 

 

A) Yorumun sonunda yorumun tutarlılığı veya düzel-
tilmesi yolunda danışanla tartışmaya girilmelidir. 

B) Yorumdaki karşılaştırma, başka olaylarla bağlantı 
kurma ve genellemeler şeklinde olmalıdır. 

C) Danışman uygun ortam sağlanmadıkça yorum-
lamaya girmemelidir. 

D) Yorumun amacı dışına çıkılmamalıdır. 
E) Yorumun danışan tarafından kabul edilmesi       

önemlidir aksi halde danışma ilişkisinin zedele-
neceği unutulmamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


