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1.  Birey, toplum, konu alanı (bilgi) ve doğanın gereksi-
nimleri belirlenerek olası hedeflere; olası hedefler 
eğitim felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi ve ekonomisi-
nin süzgeçlerinden geçirilerek kesinleşmiş öğretim 
hedeflerine ulaşılır.  

 Bu çalışmalar, aşağıdaki program geliştirme 
süreçlerinden hangisinde yapılır? 

 

A) Programı planlama 
B) Program tasarısı oluşturma 
C) Program tasarısını deneme 
D) Programı yaygınlaştırma 
E) Program değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 
hazırlamak 

 II. İnsan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki 
temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiş-
tirmek 

 III. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın 
içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilin-
cini kazandırmak 

 Yukarıda belirtilen hedefler, dikey boyutta aşağı-
dakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? 

 

  I  II  III 
A)  Uzak Hedef  Genel Hedef  Özel Hedef 
B)  Genel Hedef  Özel Hedef  Uzak Hedef 
C)  Uzak Hedef  Uzak Hedef  Özel Hedef 
D)  Genel Hedef  Uzak Hedef  Özel Hedef 
E)  Uzak Hedef  Uzak Hedef  Genel Hedef

3.  Türkçe dersinde, aşağıdaki çalışmalardan hangisi 
gerçekleştiğinde diğerlerine göre daha üst dü-
zeyde bir öğrenmenin oluşması beklenir? 

 

A) Temel kavramların sözlükteki karşılıklarını bulma 
B) Yarım bırakılan öyküyü tamamlama 
C) Bir öyküde noktalama işaretlerini kullanma 
D) Yazım ve noktalama işaretlerinin görevlerini sıra-

lama 
E) Bir okuma parçasındaki ana düşünce ile yan dü-

şüncelerin ilişkilerini saptama 
 
 
 

4.  “Öğrenileceklerin yapısı kullanılacak yöntemi de 
belirlemektedir. Öğrenci tarih öğrenecekse tarihçi gibi 
araştırma; biyolojiyi öğrenecekse biyolog gibi deney 
ve gözlem yapmalıdır. Öğrenci, ancak bu şekilde 
alanın ilkelerini, sürecini ve kavramsal yapısını anla-
yabilir.”  

 Yukarıda belirtilen görüş, aşağıdaki program 
tasarım yaklaşımlarından en çok hangisini açık-
lar? 

 

A) Çekirdek (Core) B) Geniş alan 
C) Yaşantı merkezli D) Süreç  
E) Disiplin  

 
 
 

5. I. Ekonomiklik 
 II. Kendi kendine yeterlik 
 III. Yararlılık 
 IV. Genellik 
 V. Kullanışlılık 
 Eğitim programlarının içeriği seçilirken hedeflere; 

düzenlenmesinde ise öğretim ilkelerine uygun davra-
nılması gerekmektedir.  

 Hedefe uygunluk yanında yukarıdaki ilkelerden 
hangisi/hangileri içeriğin seçiminde ya da düzen-
lenmesinde dikkate alınabilecek ilkelerdendir? 

 

A) Yalnız III B) I ve III C) IV ve V 
D) I, II ve III E) I, III ve IV    
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6.  Eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme 
yoluyla istendik davranış değişikliğini meydana ge-
tirme süreci; öğretim ise, içsel bir süreç olan öğren-
meyi sağlayan dışsal koşulların planlanması, uygu-
lanması ve değerlendirilmesidir.  

 Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında aşağıda-
kilerden hangisi eğitim ve öğretimin ortak yönle-
rindendir? 

 

A) Kültürden etkilenmesi 
B) Yaşam boyu sürmesi 
C) İstendik davranışlara odaklanması 
D) Belli bir zaman ve mekânda gerçekleşmesi 
E) Belirli bir gelişim dönemi ile sınırlı olması 

 
 
 
 
 
 
 
7.  Konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubunun akılcı 

bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alındığı, bir an-
lamda ortak görüş geliştirme çabası olarak nite-
lenen gereksinim çözümlemesi tekniklerinden 
Delphi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? 

 

A) Program planlamada 
B) Eğitim politikaları geliştirmede 
C) Beceri testleri geliştirmede 
D) Yönelimleri belirlemede 
E) Standartlar oluşturmada 

 
 
 
 
 
 
 
8.  Her türlü eleştirinin önemini takdir ederek tüm 

eleştirilere açık olan birey, duyuşsal alanın hangi 
basamağında bir davranış sergilemiş olur? 

 

A) Alma B) Tepkide bulunma 
C) Değer verme D) Örgütleme  
E) Kişilik haline getirme 

 

9.  Her programın dayandığı bir felsefe vardır. Progra-
mın temele aldığı felsefenin değişmesi, programın 
yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Örneğin 
2005-2006 yılında uygulamaya konulan yeni ilköğre-
tim programlarının temeli ilerlemeciliğe dayandırıl-
mış;  öğrenme yaklaşımı olarak da yapılandırmacılık 
benimsenmiştir. Değişen eğitim felsefesi, var olan il-
köğretim programının hedef, içerik, eğitim ve sınama 
durumlarının değişmesini ve yeniden tasarlanmasını 
sağlamıştır. 

 Açıklamasına göre, aşağıdakilerden hangisi 
yapılandırmacı eğitim programlarında kullanılabi-
lecek temel ilkelerden biri olamaz? 

 

A) Sınırlı konu hem derinliğine hem de genişliğine 
incelenmedir. 

B) Öğretim etkinlikleri sonunda kullanılabilecek de-
ğerlendirme düzenekleri geliştirilmelidir. 

C) Önbilgiler öğretim için başlangıç noktası olarak 
kabul edilmedir. 

D) İçerik temel fikirler etrafında organize edilmelidir. 
E) Öğrenenlere bilgiyi sunmak yerine onların öğ-

renme çabaları desteklemelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Yeni ilköğretim programlarının nasıl uygulandığına 

yönelik yapılan bir araştırmada; öğretmenlerin yapı-
landırmacılığı yeterince uygulayamadıkları, kılavuz 
kitabını kullanma baskısı hissetmelerinden dolayı 
mesleki bilgi ve becerilerini yeterince kullanamadıkla-
rı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarını değerlendi-
ren Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin daha özerk 
davranabilmeleri ve yapılandırmacı öğretmen özellik-
leri kazanabilmeleri için gelecek eğitim-öğretim yılı 
öncesinde hizmet-içi eğitim etkinliklerinin düzenlen-
mesinin yararlı olacağını kararlaştırmıştır.  

 Yukarıdaki örnek olayda hangi ihtiyaç belirleme 
yaklaşımı kullanılmıştır? 

 

A) Demokratik B) Farklar 
C) Analitik D) Betimsel  
E) Eğitsel eleştiri 
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11. Tyler’ın program değerlendirme modelinin merkezin-
de hedefler bulunmaktadır. Öğrencilerin hedefe 
ulaşma düzeyi, programın etkili olup olmadığı konu-
sunda kanıtlar sunmaktadır. Bu değerlendirme yak-
laşımının deneysel araştırma yöntemlerine uygun ve 
akılcı olduğu düşünülmektedir.  

 Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında, Tyler’ın 
program değerlendirme modeliyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

 

A) Hedefler belirlenerek sınıflanır. 
B) Hedefler davranışa dönüştürülerek ölçülecek 

özellikler belirlenir. 
C) Davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek 

ölçme yöntemleri seçilir. 
D) Hazırlanan ölçme araçları öğrencilere uygulana-

rak veri toplanır.  
E) Öğrencilerin hedeflere ulaşma düzeyi nitel veri-

lerle desteklenerek yorumlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusun-

da içeriğe karar verebildiği, daha sonra, oluştur-
dukları çalışma takvimi doğrultusunda içeriğin 
belirli bölümlerini bireysel ya da işbirliğine dayalı 
gruplarda ele alarak inceledikleri; böylesi bir sü-
recin sonunda ise çalışmalarını bir iş, eser ya da 
ürün olarak ortaya koydukları öğrenen merkezli 
içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 

A) Çekirdek yaklaşım 
B) Sorgulama merkezli yaklaşım   
C) Modüler yaklaşım 
D) Konu ağı-proje merkezli yaklaşım 
E) Sarmal yaklaşım 

13. Özel bir eğitim kurumunda çalışan Ziya Öğretmen 
“Öğrenci, öğretim sürecine bizzat katılmalı, okumalı, 
yazmalı, konuşmalı ve bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla i-
lişkilendirmelidir.” derken, Arif Öğretmen “Çocuğun 
içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini daha 
çok etkiler bu sebeple öğretim stratejileri belirlerken 
bu çevre daha çok dikkate alınmalı ve çevre öğren-
me sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır.” demiştir. 

 Ziya ve Arif Öğretmenlerin öğretim etkinliklerini 
planlayıp gerçekleştirmede dikkate aldıkları öğre-
tim ilkeleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir? 

 

A) Yakından-uzağa / Somuttan-soyuta 
B) Somuttan - soyuta / Yakından-uzağa 
C) Yaparak-yaşayarak / Yakından-uzağa 
D) Yaparak-yaşayarak / Aktüalite 
E) Bilinenden-bilinmeyene / Yakından-uzağa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi 2005-2006 eğitim-

öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim 
programlarının dayandığı yapılandırmacı öğren-
me yaklaşımına uygun bir öğretmen davranışı 
değildir? 

 

A) Öğrencilerin birbirleriyle ve kendisiyle karşılıklı i-
letişime girmelerini özendirir. 

B) Öğrencilerin öne sürdükleri fikirleri destekler. 
C) Ham veriler ve temel kaynakların yanı sıra öğ-

rencilerin etkileşimini sağlayan diğer kaynakları 
da kullanırlar. 

D) Öğrencinin, konu alanıyla ilgili gerekli bilgiyi de-
polamasında temel sorumluluğa sahip olduğunu 
bilir. 

E) Öğrencilerin istekleri doğrultusunda dersin içeri-
ğinde ve kullanılan öğretim stratejilerinde değişik-
liğe gider. 
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15. “Bir sınıfta ‘Hücre bölünmesi ve kalıtım’ konusu 
öğretilirken bitki ve hayvan hücreleri öğrencilere gös-
terilir, özellikleri tartışılır, daha sonra da her bir öğ-
renci hücreyi oluşturan yapıları dramatize eder. Gün-
demde olan bir şarkının müziğine hücreyi oluşturan 
yapıların özellikleri söz olarak yazılır ve söylenir. Da-
ha sonra bu konuyla ilgili bir deney yapılırsa, öğren-
meler daha kalıcı ve anlaşılır olur.” diyen bir öğret-
menin aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramların-
dan hangisini benimsemiş olduğu söylenebilir? 

 

A) Tam öğrenme 
B) Çoklu zekâ 
C) Bireyselleştirilmiş öğretim 
D) Proje tabanlı öğrenme 
E) Örnek olay incelenmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Bir öğretmenin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmek için aşağıdaki etkinliklerden 
hangisine yer vermesi doğru değildir? 

 

A)  Yoğun bir biçimde gösteri (demonstrasyon) tek-
niğinden yararlanmak 

B)   Dersi planlarken öğrencileri nasıl etkin kılacağına 
karar vermek  

C) Olanaklar ölçüsünden dersleri laboratuar, atölye 
çalışmalarıyla desteklemek  

D) Öğrencilerin konu ve arkadaşlarıyla etkileşme-
sine olanak tanıyacak yöntemleri kullanmak  

E)   Öğrencilerin kendi çabalarıyla ürettikleri malze-
meleri açık alanlarda sergiletmek 

17. Aşağıdaki tabloda üç farklı sınıf ortamının özellikleri 
verilmiştir.  

I II III 
• Öğrenciler 

yalnız başla-
rına çalışırlar.

• Öğrenciler 
sınıf arkadaş-
larından daha 
iyi olmak için 
çabalarlar. 

• Öğrencilerde 
“Başkalarının 
yoksun oldu-
ğu şey benim 
için faydalı-
dır.” anlayışı 
hâkimdir. 

• Öğrenciler, 
küçük ve 
heterejon 
gruplarda, bir-
likte çalışırlar. 

• Öğrenciler, 
bütün grup 
üyelerinin ba-
şarıları için 
çabalarlar. 

• Öğrencilerde 
“Benim için 
faydalı olan 
şey başkaları 
için de fayda-
lıdır.” anlayışı 
hâkimdir. 

• Öğrenciler 
yalnız başları-
na çalışırlar. 

• Öğrenciler 
sadece kendi 
başarıları için 
çabalarlar. 

• Öğrencilerde 
“Benim için 
faydalı olan 
şey, başkala-
rını etkile-
mez.” anlayışı 
hâkimdir. 

 Bu sınıf ortamları aşağıdaki seçeneklerden han-
gisi olabilir? 

 I II  III 
A) Rekabetçi Bireysel  İşbirlikli 
B) Bireysel Rekabetçi  İşbirlikli 
C) İşbirlikli Rekabetçi  Bireysel 
D) Bireysel İşbirlikli  Rekabetçi 
E) Rekabetçi İşbirlikli  Bireysel 

 
 
18. Bir eğitim fakültesinde çalışan öğretim görevlisi ders 

sırasında öğretmen adaylarına “Yaptıklarının ve söy-
lediklerinin ne kadar hatasız ya da hatalı olduğu hak-
kında bilgi alan öğrenci, daha çabuk ve daha kolay 
öğrenir. Öğrenirken ne kadar ilerlediğini kesin olarak 
bilemeyen bir öğrenci ise ağır yol alır; yanlışları doğ-
ru gibi öğrenir; öğrenmesi kesintilere uğrar. Bu yüz-
den mesleğe başladığınızda lütfen bu konuda özenli 
davranın.” demiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu öğretim görevlisinin 
öğretmen adaylarından meslek hayatlarında       
özenli davranmalarını istediği kavramdır? 

 

A) İpucu ve işaretler 
B) Önkoşul öğrenmeler 
C) Etkin katılım 
D) Dönüt - düzeltme 
E) Pekiştirme 
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19. Mustafa’nın derste öğretmenin anlatımını kesici bir 
şekilde araya girerek bir espri yapması karşısında 
Salih Öğretmen “Sen zaten derse karşı hep ilgisizsin. 
Aklın fikrin sürekli böyle boş şeylere çalışıyor. Biraz 
da derse çalışsa bari.” demiştir. Oysa Salih Öğret-
men’in “Mustafa, ben konuşurken bu şekilde sürekli 
sözümü keserek benim ve arkadaşlarının derse karşı 
ilgisini dağıtıyorsun. Anlattıklarımla ilgili söyleyeceğin 
bir şey olursa benim sözümün bitmesini beklemelisin. 
Daha sonra söz isteyerek görüşlerini ifade edebilir-
sin.” biçiminde bir tepki geliştirmesi daha doğru ola-
caktır. 

 Yukarıdaki örnek durum sadece dikkate alındı-
ğında bu sözleri söyleyen bir kişinin aşağıdaki 
düşüncelerden hangisini savunduğu söylenebi-
lir? 

 

A) Öğretmenler öğrencileriyle iletişimlerinde “sen di-
lini” kullanmaya dikkat etmelidir. 

B) Öğretmenler sınıfta iyi davranışları geliştirmek ve 
sürdürmek için ödülleri kullanmalıdır. 

C) Öğretmenin tepkisinin doğrudan ve açık bir bi-
çimde öğrencinin problem davranışına yönelik 
olması gerekir. 

D) Problem davranışlar karşısında gösterilen tepki-
ler tutarlı olmalıdır. 

E) Sınıfta ders içinde bir konudan veya etkinlikten 
diğerine geçişler iyi yapılmalıdır. 

 
 
 
 
20. Mikro öğretim çalışmaları öğretmen adaylarına ger-

çek eğitim koşullarında uygulama yapmadan önce 
öğretmenlik becerileri açısından küçük deneyimler 
kazandırmayı amaçlar. Ayrıca, bu tür etkinliklerde vi-
deo kamera kullanılması, öğretmen adaylarının kendi 
davranışlarını görmelerini sağlar. Sunulan ve videoya 
kaydedilen kısa ders, dersi sunan öğretmen adayı, 
öğrenci arkadaşları ve dersin öğretim elemanı tara-
fından değerlendirilir. 

 Mikro öğretim çalışmalarının, öğretmen adayları-
na aşağıdaki üst düzey düşünme becerilerinden 
hangisini kazandırmada daha etkili olduğu söyle-
nebilir? 

 

A) Bilimsel düşünme 
B) Yansıtıcı düşünme 
C) Analitik düşünme 
D) Yaratıcı düşünme 
E) Problem çözme 

21. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin 
final sınavında sorulan soru şöyledir; “Her türlü do-
nanıma sahip bir lisede yabancı dil dersinde öğrenci-
lerinin dinleme anlayışını geliştirmek ve konuşma i-
fadelerini düzgünleştirmek isteyen bir öğretmenin, 
basılı materyalleri tercih ederek kullanmasını ders 
araçlarını seçmede kullanılan ölçütler açısından de-
ğerlendiriniz.” 

 Bu soruya verilebilecek en doğru cevap aşağıda-
ki seçeneklerden hangisidir? 

 

A) Araçları temin edebilme olanakları araç seçimin-
de önemli bir yer teşkil eder. Bu açıdan basılı 
materyallerin tercih edilmesi doğru bir karardır. 

B) Araçların kullanımı ile zamandan tasarruf etme 
ilişkilendirilmelidir. Bu açıdan öğretmen basılı 
materyalleri tercih etmesi uygun bir davranıştır. 

C) Ders araçları dersin amacına ve öğrenme duru-
muna uygun olarak seçilmelidir. Bu açıdan öğ-
retmen doğru bir karar vermiştir. Çünkü görsel-
işitsel araçlar öğrencilerin gelişim ve öğrenim ö-
zelliklerine uygun değildir. 

D) Ders araçları dersin amacına ve öğrenme duru-
muna uygun olarak seçilmelidir. Bu yüzden ister 
öğretmen tarafından ister radyo ve teypten konu-
şulan metinler yani işitsel araçlar bu amaç için 
daha uygun olan araç-gereçlerdir. 

E) Araçların dikkat çekici olmasına özen gösterilme-
lidir. Öğretmenin basılı materyalleri tercih etmesi 
bu açıdan doğru bir karardır. 

 
 
 
 

22. Şube öğretmenler toplantısında 7-A sınıfı öğrencile-
rinden Selçuk için bütün öğretmenlerinin ortak görü-
şü şöyledir: “Dokunarak, yaparak - yaşayarak öğ-
renmeyi ve buna fırsat verecek öğretim yön-
tem/tekniklerini tercih eder. Bilgilerin adım adım ve 
basitten karmaşığa doğru verildiği öğrenme biçimi 
ona uygundur. Öğrenme için çok fazla zaman ve ça-
ba sarfeder.” 

 Selçuk, Gregorc’un öğrenme stilleri modeline 
göre hangi öğrenme stiline sahiptir? 

 

A) Somut - ardışık 
B) Soyut - ardışık 
C) Somut - dağınık 
D) Soyut - dağınık 
E) Somut - yaşantı 
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23. Öğrencilerin başarı duygusunu yaşamaları, kendile-
rine olan güvenin artmasına ve kendilerine değer 
vermelerine katkı sağlar. Başarı deneyimi sonunda 
öğrenci, üst düzey beklentiler geliştirir ve daha üst 
düzey hedefler oluşturma eğilimi gösterir. 

 Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinde orta ve 
üst düzey başarı yaratmak isteyen bir öğretmenin 
yapması uygun olmayan bir davranıştır? 

 

A) Ders planlarını oluştururken öğrencilerin 
hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate alır. 

B) Öğretimin düzeyini kademeli olarak yükseltir. 
C) Öğrencinin öğrenme hızının gelişimini gözlemle-

yerek öğretim temposunu yükseltir. 
D) Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırarak rekabet o-

luşturur. 
E) Gelen yanıtların doğru olan bölümünü vurgular 

ve yanlış olan bölümünü düzeltir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Öğrenme ortamına giren öğrenciler birbirinden farklı 
özellikler göstermesine rağmen öğretmenlerin tek 
boyutlu öğretim anlayışını benimsemesi, sınıf orta-
mına giren birçok öğrenciyi göz ardı etmektedir. Oy-
saki okulda ve okul dışında yapılacak etkinliklerin 
geniş bir mönü içersinde, öğrencilere basitten kar-
maşığa doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve 
seçme hakkı tanınan görevler şeklinde sunulması 
tüm öğrencilerin, öğrenme etkinliklerine katılmalarını 
sağlar. 

 Yukarıda genel özellikleri verilen ve Bloom’un 
taksonomisiyle benzer bir aşamalılık gösteren 
öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Bireyselleştirilmiş öğretim 
B) Basamaklı öğretim 
C) Yapılandırmacılık 
D) Kuantum öğrenme 
E) Proje tabanlı öğrenme 

25. VE 26. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE 
GÖRE CEVAPLANDIRINIZ. 

  
 “Bir doğa resmi yapın.” denildiğinde öğrencilerin 

çoğunluğu dağlar, dağdan aşağı akan bir ırmak, üze-
rinde bir köprü ve bir kaç ağaç çizecektir. Büyük bir 
ihtimal sizde zamanında böyle bir resim çizmişsiniz-
dir. Bu resim bize o kadar tanıdık gelir ki çünkü bu 
öğrencilere öğretilen doğrulardır. Eğer yaprağı yeşil 
değil de mavi çizerse yaprağın yeşil olacağı konu-
sunda öğretmeni tarafından uyarılmıştır. Pembe bu-
lutların, turuncu gökyüzünün yerini çok geçmeden 
beyaz bulutlar mavi bir gökyüzü alacaktır… 

 
 
25. I. Özgün düşünce 
 II. Geniş hayal gücü 
 III. Yaratıcılık 
 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri böyle bir 

eğitim-öğretim ortamında yetişen öğrencilerde 
gelişmesi beklenemez? 

 

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

 
 

26. Parçada eleştirilen öğretmen örneğiyle aynı dü-
şüncelere sahip olan bir öğretmen aşağıdaki yön-
tem / tekniklerden hangisini kullanmaz?  

 

A) Düz anlatım 
B) Soru - cevap 
C) Konferans 
D) Demonstrasyon 
E) Beyin fırtınası 

 
 

27. İlkeleri kullanma, problem çözme, karar verme, 
yapıp gösterme, sınıf içinde veya dışında prob-
lemle ilgilenme gibi öğrenci kazanımlarını önem-
seyen bir öğretmenin kullanması gereken en uy-
gun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  Buluş yoluyla öğretim 
B)  Araştırma inceleme 
C)  Programlı öğretim 
D)  Sunuş yoluyla öğretim 
E)  Bilgisayar destekli öğretim 
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28. Öğrenciler veya öğretmen, bir trafik kazasını, bir 
çevre sorununu, bir spor kavgasını veya dostluğunu, 
tıbbı veya hakiki bir olayı sözel olarak veya resim, 
film gibi tekniklerle sınıfa getirirler. Kısa bir sunum-
dan sonra öğrenciler bu konu hakkındaki fikirlerini, 
yani olayın nedenlerini, oluşumunu ve olası sonuçla-
rını ortaya koyup tartışırlar. Seçilen olay iyi bir olay 
ise geliştirip, yaygınlaştırılmasının; kötü bir olay ise 
bunun engellenmesi ve düzeltilmesinin yolları hep 
beraber ortaya konmaya çalışılır.  

 Yukarıda özellikleri verilen yöntem/teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Örnek olay 
B) Problem çözme 
C) Tartışma 
D) Görüş geliştirme 
E) Altı şapkalı düşünme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma 

söz ustalığı, çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri 
geliştirdiği için sıklıkla kullanılır. Öğrencilerin görüşle-
rini düzenli ve anlaşılır bir biçimde açıklamalarına, 
konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt görüşleri çü-
rütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yar-
dım eder. 

 Yukarıda özellikleri verilen yöntem/teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Görüş geliştirme 
B) Fikir taraması 
C) Münazara 
D) Panel 
E) Açık oturum 

30.  I. Benzetim 
 II. Soru - cevap 
 III. Mikro öğretim 
 IV. Altı şapka 
 Yukarıda verilen öğretim tekniklerinden hangileri 

öğrencileri özellikle gerçek yaşama hazırlamada 
daha etkili sonuçlar verir? 

 

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

 
 
 
 
 
31. Yapılandırmacı öğrenmede, öğrencinin kendi kendi-

ne öğrenmesini sağlayacak, hem süreç hem de ürü-
nün birlikte ele alınmasına hizmet edecek ve öğrenci-
lerin yaratıcılığını geliştirecek yöntem ve tekniklere 
yer verilmesi önemlidir. 

 Aşağıdaki yöntem / tekniklerin hangisinde öğren-
cilerin özgün bir ürün ortaya koyma imkânları 
daha azdır? 

 

A) İstasyon         
B) Yaratıcı drama 
C) Programlı öğretim 
D) Kavram haritası 
E) Proje çalışması 

 
 
 
 
32. – Öğrencilerin özgüvenlerini artırmak 
 – Kendilerini rahatça ifade etmelerine olanak sağ-

lamak 
 – Empati becerilerini ilerletmek 
 Bir öğretmen öğrencilerinde yukarıdaki özellikleri 

gerçekleştirmek istemektedir. 
 Aşağıdaki öğretim yöntem/tekniklerden hangisi 

bu amaç için en uygundur? 
 

A) Beyin fırtınası 
B) Soru-cevap 
C) Benzetim 
D) Rol oynama 
E) Münazara 
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33. Belli bir konuyu görüşmek ya da bir konuda karara 
varmanın gerektiği toplantılarda, toplantıya katılanlar 
genellikle daldan dala atlamakta, bu durum hem za-
man kaybına hem de sonuçların ortaya çıkmasında 
güçlüklere sebep olmaktadır. Bu teknik kullanılarak 
öğrencilerin ani kararlar yerine problemi çeşitli açı-
lardan değerlendirerek karar verme yoluna yönlendi-
rilebilir. Ayrıca düşünme faaliyetini bir oyun haline 
getirerek belirli düşünce tarzlarını sistematik şekilde 
ortaya çıkarmaya da yarar. 

 Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Gösteri B) Altı şapka 
C) Rol oynama D) Örnek olay 
E) Drama 

 
 
 
 
34. Soru - cevap yönteminin üst düzey hedef davra-

nışları kazandırmada yarar sağlaması aşağıda-
kilerden hangisine bağlıdır? 

 

A) Konu yapısına B) Soru tarzına 
C) Sınıf mevcuduna D) Öğretim planına 
E) Yetenek düzeyine 

 
 
 
 
35. I. Bir öğretmen kalabalık olan sınıfına içerik üzerin-

de organize bir görüş kazandırarak kısa bir za-
manda aktarmak istemektedir. 

 II. Bir başka öğretmen ise öğrencilerinde işbirliği, 
yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da 
işi bitirme, kurallara uyma, özel yetenekleri orta-
ya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirmek is-
temektedir. 

 Bu öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kul-
lanmaları en uygun olan yöntem/teknik aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

  I  II 
A)  Anlatım  Görüş geliştirme 
B)  Anlatım  İstasyon 
C)  Tartışma  Proje 
D)  Soru-cevap  Proje 
E)  Soru-cevap  İstasyon 

36. Kız meslek lisesi öğretmenlerinden Funda Hanım, 
öğrencilerinin gözlerinin önünde elbise kalıbının nasıl 
yapılacağını göstererek gerekli açıklamaları ve dikkat 
edilmesi gereken yerleri açıklamış daha sonra da di-
ğer öğrencilere yaptırmıştır. 

 Funda Hanım’ın kullandığı yöntem/teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Problem çözme 
B) Gösteri 
C) Benzetim 
D) Örnek olay 
E) Gösterip yaptırma 

 
 
 
 
37. Eğitim – öğretim sürecinde birey, çok farklı alan ve 

kaynaklardan çeşitli bilgiler edinebilir. Bu bilgilerin bir 
bölümü kendi içerisinde çelişkiler taşıyabilir. Hatta işe 
yaramayan bir takım bilgilerin de bellekte depolan-
ması mümkündür. Bazı bireyler işe yaramayan veya 
çelişki içeren bilgilerin farkında bile olmayabilir. 

 Bireylerin kafasında var olan düşünce ve bilgile-
rin her zaman işe yaramadığını ve kendi içinde 
çelişkiler taşıdığını bilimsel esaslarla karşılaştıra-
rak ona fark ettirmek için kullanılan en etkili öğre-
tim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sokrat semineri tekniği 
B) Balık kılçığı tekniği 
C) Altı şapkalı düşünme tekniği 
D) Kavram çatışması yaratma 
E) Münazara tekniği 

 
 
 
 
38.  “Bu problem nasıl çözülebilir?” sorusu problem 

çözme yönteminin hangi aşamasında daha fazla 
önem kazanır? 

 

A)  Problemin farkına varılması 
B)  Problemin tanımlanıp sınırlandırılması 
C)  Olası çözüm yollarının gözden geçirilmesi 
D)  Problemle ilgili olarak kaynaklardan bilgi toplan-

ması 
E)  Elde edilen verilerin analiz edilerek sonuca ula-

şılması 
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39. I. Her öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenim 
sağlar. 

 II. Öğrencilerin tüm öğrenme ihtiyaçlarını karşılar. 
 III. Öğrencilerin sınıf içerisindeki etkileşimini artırır. 
 IV. Görsel ve işitsel öğelerin varlığı öğrenciye zengin 

yaşantılar sağlar. 
 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilgisayar 

destekli öğretimin yararları arasındadır? 
 

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

 
 
 
 
 
 
40. Verilen bir problem ya da konu ile ilgili olarak, öğren-

ciler önce tek başlarına düşünüp, sonra iki daha son-
ra dört ve sekiz kişilik gruplarda tartışırlar. En son 
grupta ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur. 

 Yukarıdaki özellikleri verilen öğretim yön-
tem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kartopu 
B) Tereyağ - ekmek 
C) Akvaryum 
D) Köşelenme 
E) Konuşma halkası 

 
 
 
 
 

41. Gagne’ye göre öğrenme birbirine dayalı aşamalı ve 
birikimli bir süreçtir. Yeni öğrenme yaşantıları daha 
önce edinilmiş bilgi ve becerilerle bütünleştirilerek 
öğrenilir.  

 Aşağıdakilerden hangisi Gagne’nin Öğretim 
Durumları Modeline göre en üst düzeydeki bir öğ-
renmedir? 

 

A) İşaret öğrenme 
B) Uyarıcı - tepki ilişkisini öğrenme 
C) Basit zincirleme 
D) Sözel ilişkilendirme 
E) Ayırt etme 

42. 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerin 
bir dönem boyunca ortaya koydukları ürünlerin 
okuldaki diğer kişilerle ve velilerle paylaşılmasını 
isteyen Ayşenur Öğretmen’in kullanabileceği öğ-
retim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gezi B) Gözlem 
C) İstasyon D) Sergi 
E) Görüşme 

 
 
 
 
 
43.  Öğrencinin belirlenmiş ölçütlere göre arkadaşlarının 

performanslarını değerlendirmesine  ---------------- 
değerlendirme, kendi beceri, tutum ve davranışlarını 
ölçütlere göre değerlendirmesine ise ------------ değer-
lendirme denir.  

 Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangi-
sindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

 

A) Portfolyo - Mutlak 
B)  Mutlak - Performans 
C)  Perfomans - Bağıl  
D) Akran - Öz 
E)  Yapılanmış – Grid 

 
 
 
 
 
44.  Ölçme sonuçlarının bağıl bir ölçüt ile karşılaştırılarak 

karar verilmesi durumunda yapılan değerlendirmeye 
bağıl değerlendirme denilir.  

 Aşağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmeye 
örnektir? 

 

A) İlk aşamada 10 sorunun 5 tanesini doğru yapa-
rak ikinci aşamaya geçmek 

B) Ara sınavdan 70 puan alarak final sınavına gir-
meye hak kazanmak 

C) Sınıfta başarı sıralaması açısından ilk yüzde yir-
milik grupta yer almak 

D) 50 sorudan 30 tanesini doğru yanıtlayarak sınav-
dan başarılı olmak 

E) Sınavdaki 100 sorunun yüzde altmışını yaparak 
dersten geçmek 
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45. Bir değerlendirme türünün özellikleri şunlardır:  
 – Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri bir arada görülebi-

lir.  
 – Uzun bir süreç içinde öğrencilerin gelişimini tüm 

yönleriyle izlenmesi olanaklıdır. 
 – Değerlendirmeye öğrencinin kendisi ve aileler de 

katılabilir. 
 – Sunum, işbirliği ve paylaşma gibi sosyal becerile-

ri geliştirmeyi sağlar.  
 – Öğrencilerin araştırma yapmaya ve sorumluluk 

üstlenmeye yöneltir.  
 Bu özellikleri taşıyan değerlendirme türü aşağı-

dakilerden hangisidir? 
 

A) Performans  
B) Proje  
C) Biçimlendirici 
D) Akran  
E) Portfolyo 

 
 
 
 
46.  Aşağıda verilen ölçme işlemlerinden hangisinde 

elde edilen ölçme sonucu hem nitel hem de sü-
reksiz bir değişkendir? 

 

A) Raftaki kitapların ağırlığı 
B) Aliye’nin zekâ puanı  
C) Hayriye’nin boy uzunluğu 
D) Deniz suyu sıcaklığı 
E) İllerin plaka numaraları 

 
 
 
 
47.  Okul öncesi öğretmeni olan Arzu Hanım, sınıfındaki 

10 öğrencinin boy uzunluklarını ölçmüş ve 141, 140, 
139, 137, 136, 133, 130, 127, 125 ve 124 cm olarak 
kaydetmiştir.  

 Arzu Öğretmen’in yukarıda yaptığı ölçme işle-
minden elde ettiği ölçme sonuçları hangi ölçek-
ten elde edilmiştir?   

 

A) Eşit oranlı B) Sınıflama 
C) Eşit aralıklı D) Sıralama 
E) Adlandırma 

48. Behiye Öğretmen önkoşul ilişkisi yüksek olan davra-
nışların yoğun olduğu dersinde, bir konudan diğerine 
geçmeden önce öğrencilerine, o konudaki tüm dav-
ranışları kapsayan bir test uygulamaktadır. Bu test-
ten elde ettiği bilgilere göre her bir öğrencisinin ayrı 
ayrı hangi davranışları kazanıp hangisini kazanma-
dığını belirlemektedir. Öğrencilerinin kazanamadıkla-
rı davranışlar için de ek öğretim etkinlikleri düzenle-
yerek kazanılmayan davranışları öğrencilerine ka-
zandırmaya çalışmaktadır.  

 Behiye Öğretmen’in kullandığı test ve değerlen-
dirme türü hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir? 

 

A) Başarı testi– Tümel değerlendirme 
B) İzleme testi – Biçimlendirici değerlendirme 
B) Seçme testi – Tanıma ve yerleştirmeye dönük 

değerlendirme 
C) Erişi testi – Düzey belirleyici değerlendirme 
D) Başarı testi – Değer biçmeye dönük değerlen-

dirme 
 
 

49.  Bir Anadolu Lisesindeki öğrencilerin kimya, edebiyat, 
matematik, İngilizce ve tarih derslerindeki başarıları-
nın ölçülmesi için çoktan seçmeli testler uygulanmış-
tır. Öğrencilerin bu derslere ilişkin testlerden aldıkları 
puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

DERS Kimya Edebiyat Matematik İngilizce Tarih 

Kimya 1,00 – 0,68 0,75 – 0,40 – 0,90

Edebiyat – 0,68 1,00 – 0,35 0,70 0,45 

Matematik 0,75 – 0,35 1,00 – 0,20 0,10 

İngilizce – 0,40 0,70 – 0,20 1,00 0,25 

Tarih – 0,90 0,45 0,10 0,25 1,00 

 Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine varılabilir? 

 

A) En yüksek ortalama kimya ve matematik dersleri 
arasındadır. 

B) En düşük ilişki kimya ve tarih dersleri arasında-
dır. 

C) Tarih ve matematik derslerinde başarı çok dü-
şüktür. 

D) Kimya ve tarih testleri çok farklı özellikleri ölç-
mektedir. 

E) Kimya ve İngilizce testleri benzer özellikleri ölç-
mektedir. 
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50.  Performans değerlendirmede üç tür değerlendirme 
yaklaşımı söz konusudur. Bunlardan birincisi; per-
formans görevinin yerine getirilmesi sürecindeki a-
şamaların, ikincisi; performans sonucu ortaya çıkan 
ürünün ve üçüncüsü ise görevin yerine getirilme sü-
recindeki aşamaların ve ürünün birlikte değerlendi-
rilmesidir.  

 Performans değerlendirmede ürünün puanlan-
ması için en uygun ölçme aracı hangisidir? 

 

A) Kontrol listesi 
B) Dereceleme ölçeği 
C) Holistik rubrik 
D) Analitik rubrik 
E) Eşit aralık ölçeği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi hataya neden 

olur? 
 

A) Yazısı güzel olan öğrencilere fazladan puan ve-
rilmesi 

B) Bütün ölçülmede baskülün 1 kilogram fazla tart-
ması 

C) Öğrencilerin puanlarının yüzde 10’u kadar ilave 
edilmesi 

D) Dikkatsizlikle öğrencilere olduğundan farklı puan-
lar verilmesi 

E) Test puanlanırken 100 yerine 90 üzerinden puan-
lanması  

52. Doğru-yanlış testlerinin hazırlanması oldukça kolay-
dır. Bununla birlikte hazırlayan kişinin böyle bir test 
hazırlaması için üst düzey bilgi ve becerilere sahip 
olmasına da gerek yoktur. Uygulanması oldukça ko-
lay doğru-yanlış testlerinin, puanlanması oldukça ko-
lay ve az zaman alıcıdır. Bu bakımdan doğru-yanlış 
testlerinin ---------- yüksektir. Ayrıca bir sınav süresi 
içinde çok sayıda soru sorulabildiği için daha duyarlı 
ölçmeler yapılabilir. Bu bakımdan da ---------- yüksek 
olan araçlardır.  

 Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangi-
sindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

 

A) kullanışlılığı - objektifliği 
B) geçerliği - güvenilirliği 
C) güvenirliği - kullanışlılığı 
D) geçerliği – tutarlılığı 
E) kullanışlılığı - güvenirliği 

 
 
 
 
 
 
53. Test puanları standart sapması 2 ve güvenirlik 

katsayısı 0,64 olan bir testten 80 puan alan bir 
öğrencinin % 95 olasılıkla gerçek puanı hangi a-
ralıktadır? 

 

A) 78,8 – 81,2 B) 77,6 – 82,4  
C) 76,2 – 84,2 C) 75,5 – 85,5      
D) 72,5 – 87,5  

 
 
 
 
 
54. Öykü Öğretmen hazırladığı matematik testinin güve-

nirliğini hesaplamak için, testi uyguladıktan sonra tek 
numaraları soruları ve çift numaralı soruları ayrı ayrı 
puanlamıştır. Öykü Öğretmen, testten elde ettiği bu 
iki puan dağılımı arasındaki korelasyon katsayısını 
0,70 olarak hesaplamıştır.  

 Buna göre Öykü Öğretmen’in matematik testinin 
güvenirlik katsayısının en yakın değeri kaçtır? 

 

A) 0,66 B) 0,70 C) 0,77    
D) 0,82 E) 0,89 
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55. Sözlü sınavlarda birden çok puanlayıcının puanlama 
yapması ve puanlayıcıların birbirlerinden bağımsız 
olarak verdikleri puanların ortalamasının alınması 
önerilir. Yine sözlü sınavlarda; tek bir sözlü sınav pu-
anının not olarak kullanılması yerine birden çok sözlü 
sınavın yapılarak bu sınavların puan ortalamasının 
öğrenciye not olarak yansıtılması uygun olur.  

 Bu açıklama sözlü sınavların hangi özelliğinin 
artırılmasına yöneliktir? 

 

A) Güvenirlik 
B) Kullanışlılık 
C) Yanlılık 
D) Kapsayıcılık 
E) İç tutarlılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Öğrencilerine uyguladığı yazılı yoklamaları puanla-

yan bir öğretmen, bütün kâğıtları baştan sona kadar 
okuyarak zayıf, orta ve iyi olmak üzere üç gruba 
ayırmıştır. Sonra zayıf grubundaki kâğıtlara 0 - 40; 
orta grubundaki kâğıtlara 41-70 ve iyi grubundaki ka-
ğıtlara 71-100 aralığında puan vermiştir.  

 Yukarıda hangi yazılı yoklama puanlama tekniği 
anlatılmaktadır? 

 

A) Genel izlenim 
B) Sınıflama      
C) Sıralama       
D) Anahtar kullanma      
E) Karşılaştırma 

57. Bir ölçme uzmanı; adayların KPSS’den yüksek puan 
alanlarının üniversitedeki akademik başarılarının dü-
şük olduğunu ileri sürmektedir.  

 Bu uzmanın ileri sürdüğü düşünceye göre 
KPSS’nin hangi geçerliğinin düşük olduğu kesin 
olarak söylenebilir? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış testleri ile 
çoktan seçmeli testlerin ortak özelliğidir? 

 

A) Tamamen objektif puanlanabilirler. 
B) Hazırlanması bakımından kullanışlıdır. 
C) Yanıtlar belli bir örüntüye göre verilmelidir. 
D) Öğrenme eksiklerini belirlemek mümkündür. 
E) Şans başarısı düşüktür. 
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59. VE 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 
 Aşağıdaki grafik bir grup öğrenciye uygulanan bir 

testten elde edilen puanların grafiğidir. 

 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

2 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 29 30 – 36 37 – 43 44 - 50

 
 
59. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Puan dağılımı sağa kayışlıdır. 
B) Ortanca aritmetik ortalamadan küçüktür. 
C) Öğrenciler grup olarak başarılıdır. 
D) Puan dağılımının varyansı düşüktür. 
E) Test öğrencilere zor gelmiştir.  

 
 
 
60. Grafikte verilen puanların medyanı (ortancası) 

kaçtır? 
 

 A) 12 B) 26 C) 30 D) 40 E) 47 
 
 
 
61. Gelişim sürecinde yer alan kavramlara ilişkin 

yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru-
dur? 

 

A) Kritik dönem özellikleri için çok önemli bir özellik 
olan zamanlama, bireyden bireye büyük farklılık-
lar gösterir. 

B) Olgunlaşma, öğrenme yaşantılarına bağımlı ola-
rak ortaya çıkan gelişmeleri açıklar. 

C) Gelişimde kural ilişki değil, telafidir. 
D) Yeterli olgunluğa erişmeden bir davranışın ger-

çekleştirilmesi, ancak ve ancak uygun çevre ko-
şullarının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. 

E) Olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan değişik-
likler kalıcı izlidir. 

62. Doğumundan itibaren nörofizyolojik olarak konuşma 
için ön yatkınlığa sahip olan insanın, konuşma dilini 
öğrenebilmesi sosyal etkileşime bağlıdır. Ancak belli 
bir nörolojik gelişme aşamasına ulaşmadan konuş-
ması olanaksızdır. 

 Buna göre konuşma dilinin kazanılmasında önce-
likle aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç vur-
gulanmıştır? 

 

A) Olgunlaşma 
B) Büyüme 
C) Çevre 
D) Türe özgü hazıroluş 
E) Öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Hayatım boyunca her şeyin yerli yerinde olması, her 
işin zamanında yapılması, her sözün yakışık alacak 
şekilde söylenmesi gerektiği şeklindeki saplantımın, 
aslında düzenli bir kafayı yansıtmadığını, aksine 
bende var olan düzensizliği gizlemek için kendi uy-
durduğum bir yapmacıklık gösterisi olduğunu anla-
dım. 

 Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir kişinin 
farkında olduğu durum, hangi savunma meka-
nizmasıyla açıklanabilir? 

 

A) Karşıt tepki geliştirme 
B) Yön değiştirme 
C) Bastırma 
D) Hayal kurma 
E) Mantığa bürüme 
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64. Piaget’ye göre uyumun “özümleme” ve “düzenleme” 
olmak üzere iki yönü vardır. Özümleme, bireyin ken-
disinde var olan bilişsel yapılarla çevresine uyumunu 
sağlamaktadır. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özümleme 
olarak değerlendirilemez? 

 

A) Ali’nin koyunları köpek şeması içine yerleştirmesi 
B) Ayşe’nin “büyüklerini saymak” deyince büyükleri-

ni sayılarla eşleştirmeye kalkışması 
C) Hayatında hiç deniz kestanesi görmemiş Murat’ın 

“deniz kestanesi” sözünü duyunca bunu kendisi-
nin bildiği kestane yapısı içine alıp yenilebilen 
kahverengi bir meyve olarak değerlendirmesi 

D) Hasan’ın abisinin kitabını defter gibi kullanıp üze-
rini karalaması esnasında annesinin uyarısı üze-
rine artık kitapları karalamaması 

E) Merve’nin dedesinin “Aferin sana Merve, yüz” 
deyince kendini yere atıp yüzermiş gibi yapmaya 
başlaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
65. İlkokul üçüncü sınıfa giden Ayşe, evde yüksek sesle 

hayat bilgisi dersini çalışmaktadır, bu esnada yanın-
da kardeşi Sevinç oturmaktadır. 

 Ayşe – Evde yaşayan kedi, köpek gibi hayvanlara 
“evcil hayvan” denir. 

 Sevinç – Fareler de evde yaşarlar. O halde fareler de 
evcil hayvandır. 

 Sevinç’in böyle bir çıkarımda bulunmasının ne-
deni ve içinde bulunduğu bilişsel gelişim dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Deneme yanılma yoluyla öğrendiği için duyusal 
motor dönem 

B) Deneme yanılma yoluyla öğrendiği için işlem ön-
cesi dönem 

C) Özelden özele akıl yürüttüğü için işlem öncesi 
dönem 

D) Tek yönlü akıl yürüttüğü için somut işlemler dö-
nemi 

E) Tümevarımsal akıl yürüttüğü için somut işlemler 
dönemi 

66. Bugün 50 yaşında olan Murat Bey, kısa bir süre önce 
tek çocuğu olan oğlunu evlendirmiş, iki yıl kadar ön-
ce de anne ve babasını kaybetmiştir. Son günlerde 
çevresine karşı kayıtsız tavırlar sergileyen Murat 
Bey’in çevresinde hiçbir arkadaşı kalmamış, komşu-
ları ise onu çıkarcı – bencil davranmakla suçlamıştır. 

 Erikson’un psikososyal kişilik kuramına göre, 
yukarıdaki bilgilere bağlı kalarak Murat Bey’le il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 

 

A) İçine düştüğü psikososyal krizi atlatamadığı için 
durgunluk yaşamaktadır. 

B) Anne – babasını kaybetmesi ve oğlunu evlendir-
mesi nedeniyle yalnızlık duygusu yaşamaktadır. 

C) Oğluna iyi bir gelecek hazırlayarak üretkenlik 
duygusunu kazanmıştır. 

D) Çevresine kayıtsız tavırlar sergilemesi, çıkarcı – 
bencil tavırları onun ters kimliğe sahip olduğunu 
göstermektedir. 

E) Tüm yaşamını sorgulamış ve benlik bütünlüğüne 
ulaşamamıştır. 

 
 
 
 
 
67. Dört çocuklu işsiz bir baba olan hırsız, yazarkasadan 

paralar alarak kaçmaya çalışırken, yaşlı bakkal tez-
gâhın altından tabancasını çıkartır ve hırsızı sırtın-
dan vurur. Hırsızın durumu ağırdır ve büyük ihtimalle 
yaşamının geri kalanını felçli olarak sürdürecektir. 
Olayı soruşturan polis, dükkân sahibini silahı ruhsatlı 
olmadığı için tutuklar, ayrıca hırsız da kendisini vur-
duğu için bakkaldan davacıdır. 

 Televizyonda dinlediği bu haberi hayretle dinleyen 
Murat Bey, “Korkunç bir şey, bunu nasıl yapabilir?” 
der. Oğlu Ali ise “O sadece kendini korumaya çalışı-
yordu, bence son derece normal” der. Murat Bey, 
“Hayır, yanlış anladın, aynı şeyi söylüyoruz, bu do-
landırıcı – hırsız herif nasıl olur da bir de utanmadan 
yaşlı bakkaldan davacı olabilir?” demiştir. 

 Murat Bey ve Ali’nin içinde bulunduğu ahlaki 
gelişim dönemi, Piaget’e göre aşağıdakilerden 
hangisinde verilenle sırasıyla eşleştirilebilir? 

 

A) Ahlaki özerklik – Ahlaki gerçekçilik 
B) Ahlaki özerklik – Ahlaki özerklik 
C) Ahlaki gerçekçilik – Ahlaki gerçekçilik 
D) Ahlaki gerçekçilik – Ahlaki özerklik 
E) Ahlaki gerçekçilik – Sosyal sözleşme 
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68. Mustafa’nın anne ve babası jimnastikçidir. Mustafa 3 
aylıkken sağa – sola dönmeye, 5 aylıkken yuvarlan-
maya, 7 aylıkken oturmaya ve 12 aylıkken de yürü-
meye başlamıştır. 

 Mustafa’nın motor davranışlarında gözlenen ve 
yaşa bağlı düzenli bir sıra izleyen bu gelişmeler, 
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

 

A) Olgunlaşma 
B) Anne ve babanın atletik yeteneği 
C) Çevre 
D) Sosyal gelişme 
E) Bilişsel gelişme 

 
 
 
 
 
 

69. Bireyin başkaları ile karşılaşması ve ben-
merkezlilikten kurtulması, ahlakın da ahlaklılığın da 
ilk koşuludur. Başkasını anlamak, başkası ile uzlaş-
maktan önce gelir. 

 Bu düşünce ile ulaşılabilecek ilk ahlaki gelişim 
evresi, Kohlberg’e göre aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Ceza itaat 
B) Araçsal ilişkiler (Saf çıkarcılık) 
C) Kişiler arası uyum (İyi çocuk) 
D) Kanun – düzen 
E) Sosyal sözleşme 

 
 
 
 
 

70. Erikson’un psikososyal kişilik gelişim kuramına 
göre “yeniden doğuş” olarak adlandırılan dönem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Girişimciliğe karşı suçluluk 
B) Başarıya karşı aşağılık 
C) Kimliğe karşı rol karmaşası 
D) Yakınlığa karşı yalnızlık 
E) Üretkenliğe karşı durgunluk 

71. Dil gelişimine ilişkin olarak yapılan aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Kızlar genellikle erkeklerden daha önce konuş-
maya başlar. 

B) Çocuklar cümleler kurarak konuşmaya başladık-
larında konuştukları kelimelerin anlamlarını da bi-
lirler. 

C) Dil gelişimi, belli bir aşamaya kadar evrensel ses-
lerden oluşur. 

D) Dil gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak ilerler. 
E) Dil gelişimi, çevresel etkilerden bağımsız bir sü-

reçtir. 
 
 
 
 
72. İnsan gelişimine ilişkin olarak yapılan aşağıdaki 

açıklamalardan hangisi doğrudur? 
 

A) Doğumdan sonraki ilk yıl, bedensel gelişimin en 
hızlı olduğu dönemdir. 

B) Bebeğin sinir sistemi, gelişim ilkelerine uygun 
şekilde merkezden uçlara, içerden dışa doğru bir 
gelişim gösterir. 

C) Bir bebek, iki buçuk yaşına ulaştığında, doğum 
ağırlığının genellikle iki katına ulaşır. 

D) Bebeğin başının vücuduna göre oranı, yetişki-
ninden daha küçüktür. 

E) Bebeğin doğumdaki kas ağırlığının toplam vücut 
ağırlığına oranı, yetişkinlikteki kas – vücut ağırlığı 
oranından daha fazladır. 

 
 
 
73. Bir deneyde ortama önce zil sesi verilmiş ve zil sesi-

nin hemen ardından köpek elektrik şokuyla karşılaştı-
rılmıştır. Deneyin birkaç kez tekrarlanmasının ardın-
dan, köpeğin zil sesini duyduğunda sağa sola kaçış-
maya başladığı görülmüştür. 

 Klasik (tepkisel) koşullanma ilkeleri açısından 
elektrik şokunun işlevi, aşağıdakilerden hangisiy-
le tam olarak açıklanabilir?  

 

A) Nötr uyarıcı 
B) Koşullu uyarıcı 
C) Ayırt edici uyarıcı 
D) I. tip ceza 
E) Pekiştirme 
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74. Birden fazla uyarıcıya koşullama gerçekleştirmek 
isteyen bir araştırmacı, aşağıdakilerden hangisini 
gerçekleştirirse gölgeleme durumuna yol açar? 

 

A) Zil ve ışık aynı anda, birlikte verildikten sonra 
elektrik şoku verilir. 

B) Ses ve ışık birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 
şokla birlikte verilir. 

C) Zil sesine koşullama gerçekleştirildikten sonra 
önce zil sesi hemen ardından ışık verilir. 

D) Zil sesine koşullama gerçekleştirildikten sonra 
önce ışık, hemen ardından zil sesi verilir. 

E) Önce elektrik şoku, hemen ardından zil verilir. Zi-
le koşullama sağlandıktan sonra sürece ışık ek-
lenir. 

 
 
 
75. Müziğe karşı başından beri yeteneksiz olduğunu 

düşünen Cem, 7. sınıfta müzik dersine giren öğret-
meniyle tartışmış, bir yanlış anlaşılmadan ötürü hak-
sız yere azarlanmıştır. Cem’in o günden sonra müzik 
dersinden iyice soğumuştur. 8. sınıfta müzik dersini 
farklı bir öğretmenden alan Cem, bu öğretmeni çok 
sevmiş ve zamanla müzik dersinden hoşlanmaya 
başlamıştır. 

 Bu durum, aşağıdaki kavramların hangisiyle en 
iyi şekilde açıklanabilir? 

 

A) Kendiliğinden geri gelme 
B) İtici uyarıcıya koşullanma 
C) Karşıt koşullanma 
D) Dereceli koşullanma 
E) Zincirleme 

 
 
 
76. Aşağıdakilerden hangisi, edimsel koşullanmanın 

ayırt edici bir özelliğidir? 
 

A) Tepkinin kendinden önce gelen uyarıcıya bağımlı 
olması 

B) Önceden aralarında herhangi bir ilişki bulunma-
yan uyarıcı ile tepki arasında bağ kurulması 

C) Davranışın zihinsel şemasının oluşturulması 
D) Davranışın devamının davranıştan elde edilen 

doyuma bağlı olması 
E) Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkinin çeşitli 

durumlara farklı tepkiler verilerek sınanması 

77. Bir öğretmen derse geç kalan öğrencileri sözlüye 
kaldırmaktadır. Murat bu dersten sözlüye kalkmak is-
temekte ancak öğretmen sadece derse geç kalan öğ-
rencileri sözlüye kaldırdığı için o kadar istemesine 
karşın bir türlü sözlüye kalkamamıştır. Bunun üzerine 
bir gün derse bilerek geç kalır ve böylece sözlüye 
kalkar. 

 Derse geç kalan Murat’ı öğretmenin sözlüye 
kaldırması, Murat için aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 

 

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

 

78. Melek Hanım, bebeğini besleyeceği zaman mutfağa 
gidip bebeğinin mamasını hazırlarken şarkı söyle-
mekte, sonra mamayı biberona dökmekte ve elinde 
biberonla bebeğinin yanına gelmektedir. Bir süre 
sonra bebeği annesinin elinde boş biberon şişesini 
görse bile, maması gelmiş gibi sevinmiştir. Hatta aynı 
tepkiyi zamanla annesinin mamayı hazırlarken söy-
lediği şarkıya da vermeye başlamıştır. 

 Bebeğin bu tepkisi, klasik koşullanma açısından 
aşağıdakilerden hangisiyle tam olarak açıklanabi-
lir? 

 

A) Genelleme 
B) Birden fazla uyarıcıya koşullanma (üst düzey) 
C) Garcia etkisi (tat koşullanması) 
D) Ardışık safha öğrenmesi 
E) Ön koşullama 

 

79. Çikolata ürünleri satan bir şirket, düzenlediği kam-
panya ile her 30 saniyede bir 10 TL vereceklerini ve 
her 30. saniyede kendilerine mesaj atan müşterileri 
kim olursa 10 TL’yi de o kişinin kazanacağını belirt-
miştir. 

 Şirketin düzenlediği bu kampanya, aşağıdaki 
pekiştirme tarifelerinden hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Sürekli 
B) Sabit aralıklı 
C) Sabit oranlı 
D) Değişken aralıklı 
E) Değişken oranlı 
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80. Oğluna dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırmak 
isteyen bir anne, önce oğlu dişini her fırçaladığında 
pekiştirmiş, oğlu dişlerini fırçalama davranışını ka-
zandıktan sonra, birkaç seferde bir pekiştirmeye baş-
lamıştır. 

 Annenin pekiştirme işlemini birkaç seferde bir 
yapmaya başlamasının nedeni, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Dişleri fırçalama davranışının her seferinde pe-
kiştirilmesinin çok güç olması 

B) Dişleri fırçalama davranışının devam edip etme-
diğini görmek istemesi 

C) Davranışa süreklilik kazandırmada aralıklı (kısmi) 
tarifenin daha etkili olduğunu bilmesi 

D) Sürekli pekiştirmenin mi yoksa aralıklı (kısmi) ta-
rifenin mi daha etkili olduğunu öğrenmek isteme-
si 

E) Bazı durumlarda sürekli pekiştirilen davranışların 
bir süre sonra terk edilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81. Bir fare manivelaya basmaya koşullandırıldıktan 
sonra, ortamda bir ışık yanarken manivelaya basma-
sı halinde yiyecek sağlanmış, ışık yokken manivela-
ya bassa bile yiyecek verilmemiştir. Bir süre sonra fa-
renin sadece ışık yandığında manivelaya bastığı, ışık 
söndüğünde ise manivelaya basmadığı görülmüştür. 

 Bu örnekte, farenin sadece ışık yandığında mani-
velaya basması, aşağıdakilerden hangisiyle tam 
olarak açıklanabilir? 

 

A) Ayırt edici uyarıcı 
B) Pekiştirici uyarıcı 
C) Karşıt koşullama 
D) Ayırt edici edim 
E) Zincirleme 

82. İki yaşındaki Berke, annesinden bir şey istediği 
zaman bunun yerine gelmemesi halinde hemen ağ-
lamaya başlamakta, bunun üzerine istediğini yaptıra-
bilmektedir. Anne bir süre Berke’nin ağlamasını gör-
mezden gelmiş, ancak Berke’nin ağlama davranışı 
daha da artmıştır. Annenin ısrarlı tutumu sonucunda 
Berke’nin artık ağlamamaya başladığı görülmüştür. 

 Berke’nin ağlamamaya başlaması, aşağıdaki 
kavramların hangisiyle en iyi şekilde açıklanabi-
lir? 

 

A) Alışma 
B) Sönme 
C) Örtük sönme 
D) Duyarsızlaşma 
E) Bastırma 

 
 
 
 
83. Uğurlu gün, uğurlu sayı, uğurlu kalem, uğurlu 

kazak vb. uyarıcılara ilişkin davranışların oluşu-
munda, aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi 
daha baskındır? 

 

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

 
 
 
 
84. Yardımseverliğiyle bilinen birisinin, diğer özelliklerini 

bilmesek bile onun aynı zamanda dürüst, akıllı veya 
çalışkan olduğunu zannederiz. 

 Bir insanın sahip olduğu olumlu özelliğin onunla 
ilgili genel bir yargının oluşmasına ve diğer özel-
liklerinin de bu çerçevede değerlendirilmesine 
yol açtığı bu durum, aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Öncelik etkisi 
B) Sonralık etkisi 
C) Temel atıf hatası 
D) Halo etkisi 
E) Horn etkisi 
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85. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış 
değildir? 

 

A) Acı bir fren sesi duyan Murat’ın korkması 
B) Annesini gören bebeğin gülümsemeye başlaması 
C) Bir köpeğin fırlatılan ufak bir topu ağzıyla geri ge-

tirmesi 
D) Atların engelli koşularda engellere takılmadan at-

laması 
E) Diline ekşi bir madde değdirilen bebeğin yüzünü 

buruşturması 
 
 
86. Sevinç öğretmen, yılsonunda gösteri yapacak öğren-

cilerinin kalabalık seyirci kitlesi önünde heyecanlan-
madan, rahat bir şekilde gösteri yapabilmeleri için 
önce küçük bir seyirci kitlesinin önünde gösteriyi ser-
giletmiş ve daha sonra giderek artan seyirci kitleleri-
nin önünde aynı gösteriyi sergiletip her seferinde öğ-
rencilerinin performanslarını sözel olarak pekiştirmiş-
tir. 

 Sevinç öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakiler-
den hangisine uygun bir örnektir? 

 

A) Sistematik duyarsızlaştırma 
B) Karşıt koşullama 
C) Kademeli yaklaştırma 
D) Tepki genellemesi 
E) Eşik yöntemi 

 
 
87. Bir bomba imha uzmanı, aldığı kursta farklı düzenek-

lerle hazırlanmış bombalarla karşılaştırılmakta ve bu 
bombaları nasıl imha edeceğini öğrenmektedir. İki 
hafta önce bir bombanın dört mavi bir de kırmızı kab-
losundan önce kırmızı olan kabloyu kestiğinde bom-
banın patladığı uyarısıyla karşılaşır ve başarısız olur. 
Bugün ise benzer bir örnekle karşılaşmış üç yeşil bir 
kırmızı kablo içerisinde karar vermek zorunda kal-
mıştır. Tercihini yeşil kablolardan biri lehine kullanır. 

 Bomba imha uzmanının önce yeşil kablolardan 
birini tercih etmesi, Thorndike’ın aşağıdaki ilkele-
rinden hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Öğrenici özellikleri 
B) Tepki çeşitliliği 
C) Dikkat çeken uyarıcılar 
D) Çağrışımsal geçiş 
E) Ait olma 

88. Derse geç kalan Yusuf, annesinin hastalandığını 
söyleyerek öğretmeninden azar işitmekten kurtul-
muştur. Başka bir gün derse yine geç kalan Yusuf, 
tekrar aynı yalana başvurmuştur. 

 Yusuf’un bu davranışı, aşağıdakilerden hangisiy-
le açıklanabilir? 

 

A) Alışma 
B) Kendiliğinden geri gelme 
C) Olumsuz aktarma 
D) Olumsuz pekiştirme 
E) Ayırt etme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89. “Ben böyleyim” der, değişmeyeceğimi düşünürdüm. 

Yanılmışım… Lise birinci sınıftaki arkadaşlarım, öğ-
retmenlerim beni o kadar etkiledi ki değiştim, bugün-
kü halime çok şaşıyorum. Bu şaşkınlık, bir hayal kı-
rıklığının değil, mutluluğun yarattığı şaşkınlık. Çünkü 
bugünümden çok mutluyum. Artık bir şeyi yapmadan 
önce düşünüyorum. “Ne olacaksa olsun” demiyorum, 
bunun yerine bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışı-
yorum. Arkadaşlarımın tecrübelerinden faydalanıyor, 
aynı yanlışları yapmamaya çalışıyorum. Kendime 
çok güveniyorum, karşılaştığım problemleri çözebile-
ceğime ilişkin büyük bir inanca sahibim. Dedim ya, 
değiştim artık; ben, eski ben değilim. 

 Bu paragrafta sosyal öğrenme kuramına ilişkin 
aşağıdaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir? 

 

A) Özyargılama kapasitesi 
B) Dolaylı öğrenme kapasitesi 
C) Öngörü kapasitesi 
D) Karşılıklı belirleyicilik 
E) Sembolleştirme kapasitesi 
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90. Sekiz yaşındaki Ahmet, bozulan oyuncağının parça-
larını gelişigüzel takıp onarmaya çalışırken, birden 
mavi parçaların kırmıza parçalarla birleştirilmesi ge-
rektiğini fark eder. Bunu uygulayarak oyuncağını 
onarır. 

 Ahmet’in oyuncağını tamir etmede kullandığı 
öğrenme yolu, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Deneme – yanılma yoluyla öğrenme 
B) Kavram öğrenme 
C) Gizil (örtük) öğrenme 
D) Kavrama yoluyla öğrenme 
E) Kademeli yaklaşma 

 
 
91. Ayşe Hanım, kızının sürekli bilgisayar başında inter-

nete girmekten ödevlerine yeteri kadar çalışmadığın-
dan dert yanmaktadır. 

 Ayşe Hanım’a aşağıdaki önerilerden hangisinin 
getirilmesi, edimsel koşullanma ilkeleri açısından 
daha uygundur? 

 

A) Kızının bilgisayar başında oturup internete girme 
davranışını görmezden gelmesi 

B) Kızına internete girmesini ama sonra ödevlerini 
yapmasını söylemesi 

C) Kızını ödevlerini yapmadan internete girdiğinde 
cezalandırması 

D) Kızını sadece internete girmeyip ödevlerini yaptı-
ğı zamanlarda uygun şekilde ödüllendirmesi 

E) Kızını uzun süre internet başında kalmaya zorla-
yarak bu davranıştan bıktırması 

 
 
92. Yaşamı boyunca denizi hiç görmemiş, taşralı, yoksul 

bir halatçı Napoli Körfezi’ne gelir. Körfeze vardığında 
gökle denizin o kocaman, muhteşem mavi gülüşünün 
buluştuğu yerde gözünü gemi direkleri, zincirleri, ha-
lat ve palamarlar yığının ortasına diker. Yüzü keyifli 
bir şaşkınlıkla aydınlanmıştır, “Ne çok halat var!” diye 
bağırır. 

 Halatçının bu tepkisi, aşağıdakilerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir? 

 

A) Algıda seçicilik 
B) Algıda örgütlenme 
C) Algı yanılsaması 
D) Algıda değişmezlik 
E) Algıda bütünlük 

93. Bilgiyi işleme kuramı, bilginin alınması, işlenmesi, 
saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda geri getirilmesi 
süreçleriyle ilgilenir. 

 Bu süreçte yer alan “bilginin işlenmesi” ve “bilginin 
saklanması” sırasıyla hangi bellek bölümleri tara-
fından gerçekleştirilir? 

 

A) Kısa süreli bellek – kısa süreli bellek 
B) Kısa süreli bellek – uzun süreli bellek 
C) Uzun süreli bellek – Uzun süreli bellek 
D) Uzun süreli bellek – kısa süreli bellek 
E) Duyusal kayıt – kısa süreli bellek 

 
 
 
94. Hull’ün sistematik davranış kuramına göre, organiz-

ma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam 
eder. Ancak bu artış azalarak artış şeklinde gerçek-
leşir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, azalarak artışı açıklaya-
bilecek gerekçelerden biri değildir? 

 

A) Her pekiştirme sonucunda aynı miktardaki 
pekiştirecin etkisinin azalması 

B) Pekiştirme devam ettikçe dürtünün azalması 
C) Pekiştirme sonucunda güdünün ortadan kalkma-

sı 
D) Yapılan pekiştirmeler sonucunda ihtiyacın azal-

ması 
E) Pekiştiricinin etkisinin ihtiyaca dayalı olarak de-

ğişmesi 
 
 
 
95. Sahip olduğumuz bir davranışın sönmesi, her zaman 

için bu davranışın pekiştirilmemesi nedeniyle sön-
mez. Bazı hallerde bu davranışı defalarca gerçekleş-
tirdiği halde pekiştirilmeyen organizmayı gözlemle-
memiz de sahip olduğumuz davranışın sönmesine 
yol açabilir? 

 Parçada belirtilen durum, aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle tam olarak açıklanabilir? 

 

A) Deneysel çözülme 
B) Dolaylı pekiştirme 
C) Dolaylı ceza 
D) Öğrenmenin genellenmesi 
E) Örtük sönme 
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96. Bilişsel öğrenme kuramlarıyla ilgili olarak yapılan 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

 

A) Pekiştireçler, öğrenmenin gerçekleşmesinde 
önemli bir yere sahiptir. 

B) Birey önceki öğrendikleriyle yeni öğrendiklerini 
zihninde ilişkilendirerek anlamlı hale getirir. 

C) Bireyin tepkileri, verilen uyarıcıya bağımlı olarak 
ortaya çıkar. 

D) Birey cezadan kaçınmak ya da ödüle ulaşmak 
için tepkide bulunur. 

E) Her bireyin bilişsel kurulumu aynı şekilde gerçek-
leşir. 

 
 
 
 

97. Bir hafta önceki uyarısına karşın, bu hafta derse 
yine kravatsız şekilde gelen öğrencisinin bu dav-
ranışını değiştirmek isteyen bir öğretmenin 
Guthrie’nin bitişiklik kuramına göre aşağıdakiler-
den hangisini yapması uygun olur? 

 

A) Kravatla derse gelene kadar her seferinde uyar-
maya devam etmek 

B) Kravatsız şekilde derse geldiği için azarlamak 
C) Kravatsız şekilde derse geldiği için, istediği bir 

uyarıcıdan mahrum bırakmak 
D) Kravatla derse girmesi için geri göndermek ve 

kravatla geldiğinde derse almak 
E) Bu davranışı görmezden gelmek 

 
 
 
 

98. Bir sınava hazırlık kitabının konu anlatım kısmında, 
metin içerisinde önemli görülen bölümler farklı bir 
renkle basılmıştır. 

 Öğrenmeyi etkileyen faktörler göz önüne alındı-
ğında bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açık-
lanabilir? 

 

A) Anlamsal çağrışım 
B) Kavramsal gruplandırma 
C) Algısal ayırt edilebilirlik 
D) Genel uyarılmışlık hali 
E) Geribildirim 

99. Ali öğretmen, öğrencilerinin her doğru cevabı karşılı-
ğında onlara üzerinde “Aferin” yazan bir kart vermek-
te, bu kartlardan 5 tane toplayanın defterine çıkartma 
yapıştırmaktadır. Defterine bu çıkartmalardan üç ta-
ne yapışmasını sağlayan öğrencisine ise çikolata 
vermektedir. 

 Bu parçada, aşağıdakilerden hangisini tanımla-
yabilecek bir açıklama – kavram yoktur? 

 

A) Olumlu pekiştirme 
B) Olumsuz pekiştirme 
C) Simgesel ödülle pekiştirme 
D) Sembolik pekiştireç 
E) Birincil pekiştireç 

 
 
 

100.Bir dönem ülkemizde de kendini hissettiren kuş gribi 
vakaları nedeniyle hiç kimse tavuk eti yememeye 
başlamış, bu durum da tavuk üreticisi firmaları ve bu 
konuyla ilgili birçok ara sektörü olumsuz yönde etki-
lemiştir. Bu firmalar bir araya gelerek Uğur Dündar’la 
görüşmüş, Uğur Dündar televizyona çıkıp üzerinde 
marka olan tavukların güvenle yenebileceğini söyle-
dikten sonra tavuk satışları eski haline dönmüş ve 
böylece birçok firma kapanmaktan kurtulmuştur. 

 Tavuk üreticisi firmaların, reklâmlarında Uğur 
Dündar’ı kullanması, aşağıdaki öğrenme ilkele-
rinden özellikle hangisiyle ilgilidir? 

 

A) Edimsel koşullanma 
B) Klasik koşullanma 
C) Gizil (örtük) öğrenme 
D) İşaret-Gestalt  
E) Kavrayarak öğrenme 

 
 
 

101.Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, aşağı-
dakilerden hangisi, diğerlerinden daha önce or-
taya çıkan bir ihtiyaçtır? 

 

A) Bilme 
B) Anlama 
C) Estetik 
D) Yeteneklerini geliştirme 
E) Prestij 



  DENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİ  
 

 21 

Y
E

D
İİK

Lİ
M

 Y
A

YI
N

C
IL

IK
 

102.Gestalt kuramda yer alan ilke transferi (yer de-
ğiştirme) ile aşağıdaki kavramlardan hangisi ara-
sında yakın bir ilişki vardır? 

 

A) Uyarıcı genellemesi 
B) Tepki genellemesi 
C) Öğrenmenin genellenmesi 
D) Benzetme yoluyla tepkide bulunma 
E) Deneysel çözülme 

 
 
  
103.Bir okulda sınıf rehber öğretmeni, öğrencilere verimli 

ders çalışma becerileri konusunda grup rehberliği 
yapmıştır. Bir öğrenci, annesinin çok sert ve sinirli ol-
duğunu, ders çalışması konusunda onu sürekli uyar-
dığını ve zorladığını, bu nedenle ders çalışmak iste-
mediğini anlatmıştır.  

 Sınıf rehber öğretmeninin nasıl davranması en 
uygundur?  

 

A) Rehberlikte özerklik esastır, dolayısıyla öğretmen 
öğrenciye, kendi sorununu kendisinin çözmesi 
gerektiğini hatırlatmalıdır.     

B) Saygı ilkesi nedeniyle, öğrenciye saygı duyarak, 
annesine hatalı davranışlarını iletmelidir.   

C) İşbirliği ilkesi nedeniyle annesiyle görüşmeli, an-
cak gizlilik ilkesi nedeniyle önce öğrencisinden 
izin almalıdır.   

D)  Gönüllülük ilkesi nedeniyle, öğrenciye yardım 
etmesi için annesinin gönüllü olması gerektiğini 
öğrenciye söylemesi gerekmektedir. 

E)  Gizlilik ilkesi nedeni ile öğrencinin sorunu hak-
kında annesiyle bu konuda konuşmamalıdır.   

 
 
 
104.Üniversite öğrencisi olan Bekir, okuldaki serada yarı 

zamanlı olarak bahçıvan olarak çalışmakta, kazandı-
ğı parayla okul masraflarını karşılamaktadır.  

 Okulda öğrenciler için yarı zamanlı iş olanakları 
sağlanması aşağıdaki hizmetlerden hangisinin 
kapsamında yer almaktadır?  

 

A) Sosyal yardım hizmetleri 
B) Mesleki rehberlik hizmetleri  
C) Tamamlayıcı rehberlik hizmetleri 
D) Sosyal ve kültürel hizmetler 
E) Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri 

105.Lise son sınıf öğrencisi Elif, hangi mesleği seçeceği-
ne karar veremediğini söyleyerek rehberlik servisine 
başvurmuştur. Ailesi doktor olmasını istemekte, Elif 
ise doktor olursa karşılaşacağı zorlukları düşünerek 
bu mesleği istememektedir. Elif, için için tiyatrocu 
olmayı istemekte, ancak bunu ailesine nasıl söyleye-
ceğini bilememektedir.  

 Elif’e yardım verirken psikolojik danışmanın nasıl 
davranması uygun değildir? 

 

A) Elif’e tüm dünyada yaşanan ekonomik krizi hatır-
latarak, ailesinin haklılığını vurgulaması, tiyatrocu 
olmaya kalkarsa para kazanamayacağını ve mut-
lu olamayacağını söylemesi 

B) Elif’e doktorluk ve tiyatroculuk mesleklerini daha 
iyi değerlendirebilmesi için, bu mesleği yürüten 
insanlarla konuşmasını önermek 

C) Elif’e onu en iyi tanıyan kişinin yine kendisi oldu-
ğunu ve en uygun kararı yine kendisinin verece-
ğine inandığını söyleyerek onu desteklemek 

D) Elif’in zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi tanımasına 
ve böylece daha gerçekçi karar almasına yardım 
etmek 

E) Elif’e bu iki meslek dışında başka hangi alterna-
tiflerinin olduğunu sormak ve araştırmasına teş-
vik etmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106.Derslerinde başarısız olan ve yaptığı haftalık planla-
ra uymakta zorlanan ve sıkıntı yaşayan Nusret, bu 
sorunlarını çözebilmek için rehberlik servisine baş-
vurmuştur.  

 Nusret’e verilmesi en uygun olan rehberlik hiz-
meti aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Uyum sağlayıcı rehberlik 
B) Yöneltici rehberlik 
C) Ayarlayıcı rehberlik 
D) Önleyici rehberlik 
E) Tamamlayıcı rehberlik 
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107.Aşağıda verilen etkinliklerden hangisi rehberlik 
hizmetlerinin ayarlayıcılık işlevi içerisinde yapıla-
bilecek etkinliklerden biridir? 

 

A) Psikolojik sorunları çok fazla olan bir öğrencinin 
hastaneden yardım almasını ayarlamak  

B) Etkili ders çalışma becerilerine sahip olmayan bir 
öğrenciye çalışma planı ayarlamak 

C) Program geliştirme, ölçme değerlendirme uz-
manları gibi uzmanlarla birlikte öğrencilere en 
uygun programların yapılmasını ayarlamak 

D) Üstün yeteneklere sahip olan öğrencilere yete-
neklerine uygun okul ya da kurslar ayarlamak  

E) Meslek seçiminde kararsız olan öğrenciler için 
meslek elemanlarının katıldığı konferanslar ayar-
lamak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108.Okul öncesi öğretmeni olan Aynur Hanım, öğrencile-

rine çevrelerinde gözlemledikleri meslekler hakkında 
sorular sormuş, gözlemledikleri meslek elemanlarını 
sınıfta canlandırmalarını istemiştir. Sınıfındaki öğren-
cilerden Zeynep, öğretmen rolüne girmiş, Can trafik 
polisi, Gamze de hemşire olmuştur.  

 Aynur Öğretmen’in yaptığı çalışma, aşağıdaki 
hizmetlerden hangisinin kapsamındadır? 

 

A) Grupla psikolojik danışma   
B) Ayarlayıcı rehberlik 
C) Uyum sağlayıcı rehberlik 
D) Mesleki rehberlik 
E) Eğitsel rehberlik  

109.İlköğretim birinci kademedeki öğrencilere yöne-
lik olarak verilmesi planlanan etkinlikler arasında, 
öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi-
nin özelliklerine en uygun olan hizmet aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

 

A) Özerk ve bağımsız davranabilme konulu grup 
rehberliği 

B) Verimli ders çalışma becerileri hakkında öğrenci-
leri ve ailelerini bilgilendirmeye yönelik seminer-
ler 

C) Kimlik kazanma ve kim olduğunu anlayabilme 
konusunda düzenlenen konferans 

D) Meslek seçiminde karar verme sürecini konu 
alan, ailelere ve öğrencilere yönelik grup rehber-
liği 

E)   Kendine ve başkalarına güven ile demokratik an-
layış arasındaki benzerlikler ve çelişkiler konulu 
konferans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110.Bir ilköğretim okulunda psikolojik danışman, sekizin-
ci sınıf öğrencilerinden seçtiği bir gruba iletişim bece-
rileri ve çatışmaları çözümleyebilme eğitimi vermiştir. 
Bu grupta eğitim alan öğrenciler, okullarındaki farklı 
çevrelerden gelen öğrencilerin yaşadıkları anlaşmaz-
lıklar nedeniyle yaşadıkları sorunları çözmelerine 
yardım etmektedirler. 

 Psikolojik danışmanın yürüttüğü bu hizmete ne 
ad verilmektedir?  

 

A) Akran arabuluculuğu 
B) Kendi kendine yardım 
C) Bireyi tanıma 
D) Akran eğitimi 
E) Konsültasyon (Müşavirlik) 
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111.Üniversiteyi yeni kazanan Nihal çok heyecanlıdır. 
Yaşadığı küçük şehirden ayrılıp büyük bir şehirde 
yaşamaya başlamak onu kaygılandırmaktadır. Okula 
alışıp alışamayacağı konusunda endişeleri vardır. 
Nihal, okula başladığı ilk günlerde, danışmanları on-
lara okulu gezdirilmiş, okul içinde ve çevresinde ihti-
yaç duyduklarında kullanabilecekleri kaynakları ta-
nıtmıştır. 

 Nihal’e verilen rehberlik hizmeti aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Sosyal ve kültürel hizmetler 
B) Bilgi toplama ve yayma hizmeti 
C) Oryantasyon 
D) Araştırma ve geliştirme hizmeti 
E) İzleme ve değerlendirme hizmeti 

 
 
 
 
112.Bir okulda psikolojik danışman, altıncı sınıftaki öğ-

rencileri bir araya toplayarak onlara ergenlik dönemi-
nin özellikleri hakkında bilgi vermiştir.   

 Sözü edilen bu hizmet aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Akran danışmanlığı 
B) Grupla psikolojik danışma 
C) Akran eğitimi 
D) Grup rehberliği 
E) Sağlık hizmeti 

 
 
 

113.Rehberlik servisine başvuran Hakan, hangi mesleği 
seçeceğini bilemediğini söylemektedir. Hangi mesle-
ği seçerse daha mutlu olur, hangi meslek ne gibi 
özellikler gerektiriyor, bu özellikleri kendisi taşıyor mu 
gibi soruların cevaplarını bilmediğinden yakınmakta-
dır.  

 Hakan’a öncelikle hangi hizmet sunulmalıdır?  
 

A) Oryantasyon hizmeti  
B) Bireyi tanıma hizmeti 
C) Müşavirlik hizmeti  
D) Psikolojik danışma hizmeti  
E) Mesleki bilgi verme hizmeti 

114.Aşağıdakilerden hangisi, bireyi tanıma teknikle-
rinden olan olay kaydına ilişkin bir özellik değil-
dir?  

 

A) Olay kaydında, sıradan olmayan, dikkat çekici bir 
davranışa tanık olunduğunda, bu olayı ayrıntıları 
ile kaydetmek söz konusudur.  

B) Olay kaydında her bir olay için ayrı bir kayıt tu-
tulmalıdır, gerekli durumlarda bu kayıtlar bir ara-
da incelenebilir. 

C) Olay kaydında “olay (vak’a)” sözcüğü ile kastedi-
len şey “birey” ya da “öğrenci”dir.  

D) Olay kaydı, gözleme dayalı olan, test dışı teknik-
lerden birisidir. 

E) Olay kaydında, gözlemcinin yorumlarının işe ka-
rışmaması için gereken önlemler alınmalıdır. 

 
 
 
 
115.Aşağıdakilerden hangisi iletişim engeli içerme-

yen bir tepkidir? 
 

A) Senin gibi bir öğrenci bütün sınıfa olumsuz ör-
nektir.  

B) Başarılı olduğunu görebilecek miyim, çok merak 
ediyorum. 

C) Sınavda en düşük notu sen almışsın, bu konuda 
konuşmak ister misin? 

D) Derse zamanında gelmen gerektiğini bilmiyor 
musun? 

E) Yaptığın ödevi kabul etmiyorum, bir kez daha 
yap ama bu sefer özen göster. 

 
 
 
116.Bir öğrenci öğretmenine annesinin onun her şeyine 

karıştığını, hiçbir yere göndermediğini, arkadaşları ile 
görüşmesini engellemeye çalıştığını söylemiştir.  

 Öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylerse, 
empatik bir tepki göstermiş olur? 

 

A) Daha önceden de böyle davranır mıydı? 
B) Üzülme, bu günler de geçer. 
C) Annenin senin iyiliğini düşündüğünden eminim. 
D) Annenin davranışlarından dolayı kendini engel-

lenmiş hissediyorsun. 
E) Annenin seni korumak için böyle davrandığını ve 

aslında haklı olduğunu düşünüyorsun.  
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117.Bir sınıf öğretmeni derse girdiğinde sınıftaki öğrenci-
lerden birkaçının ağladığını görmüştür.   

 Öğretmenin yapması gereken ilk iş hangisidir? 
 

A) Ağlayan öğrencilerin farklı sorunları olabileceğini 
düşünerek öğrencilerle tek tek konuşması 

B) Öğrencilerin ağlamasını durdurmak için sınıfa bir 
öykü ya da fıkra anlatarak dikkat çekmesi  

C) Ağlamanın nedeninin bir kavga olabileceğini dü-
şünerek bu tür kavgaları önleyecek yollar tasar-
laması 

D) Ağlama davranışına neden olan durumu araştır-
mak amacıyla öğrencilere sorular sorması 

E) Ağlama davranışının altında yatan nedenleri ve 
belirtileri saptaması 

 
 
 
118.Erikson’a göre ilköğretimin ilk kademesindeki çocuk-

ların “başarı” duygusunu yaşamaları kritik öneme sa-
hiptir. Bu dönemdeki bir öğrenci, matematik dersinde 
yeterince başarılı olmadığı için üzülmektedir.  

 Bu öğrenciye yardımcı olmak isteyen öğretmeni-
nin nasıl davranması uygundur?  

 

A) Başarısız olduğu için üzülmemesi konusunda te-
selli etmesi 

B) Daha çok ders çalışması yönünde öğüt vermesi 
C) Öğrenciye başka bir okula gidip yeni bir sınıfta 

şansını denemesini söylemesi 
D) Nasıl ders çalışacağı ve soruları nasıl çözeceği-

ne ilişkin öğretmenin bilgi vermesi   
E) Matematikten aldığı düşük notlara alıştırması. 

 
 
 
119.Öğrencilere verilecek psikolojik danışma ve 

rehberlik yardımlarının aksamadan sürmesi için 
kullanılacak testlerin ve envanterlerin gerekli sa-
yıda çoğaltılmalarını sağlamak sorumluluğu kime 
aittir? 

 

A) Sorumlu müdür yardımcısı  
B) Sınıf rehber öğretmeni 
C) Okul rehberlik yürütme kurulu üyelerinden biri 
D) Koordinatör psikolojik danışman 
E) Okul müdürü 

 

120.Üniversitede çalışan bir psikolojik danışman, panola-
ra astığı ilanlarla, sigara içen öğrencilere ulaşmaya 
çalışmıştır. İlanlarda, sigara içen ama bırakmak iste-
yen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen grup ça-
lışması tanıtılmakta ve öğrencilere bu çalışmaya ka-
tılmaları için çağrı yapılmaktadır.  

 Bu çalışma, rehberlik hizmetlerinde hangi yakla-
şım kapsamında ele alınabilir?  

 

A) Önleyici yaklaşım 
B) İyileştirici- çare bulucu yaklaşım   
C) Krize müdahale yaklaşım 
D) Gelişimsel yaklaşım 
E) Kapsamlı rehberlik yaklaşımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


