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1.  I. Eğitimin hedefleri neler olmalı, öğrencilere hangi 
davranışlar kazandırılmalıdır? 

 II. İstendik davranışların geliştirilebilmesi için öğ-
rencilerin hangi yaşantılarda bulunmaları gere-
kir? 

 III. Yaşantılar, öğrenci davranışlarını geliştirme 
bakımından en verimli biçimde nasıl düzenlen-
melidir?  

 IV. İstendik davranışların isabetliliği ve düzenlenen 
yaşantıların etkililik derecesi nedir? 

 V. Var olan tasarıda ne gibi değişiklikler gereklidir? 
 Yukarıdaki sorular, hangi süreçle doğrudan ilgili-

dir? 
 

A) Eğitim Programı 
B) Program Geliştirme 
C) Program Planlama 
D) İhtiyaç Analizi  
E) Program Değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. “Öğrenme yaşantılarının birbirinden bağımsız olarak 

değil, her yaşantının başka yaşantılarla bağıntılı ola-
rak düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Öğrenme 
yaşantılarının biri, diğerine ters düşerse istenmedik 
yan etkilerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.”  

 Biçiminde dile getirilen düşünceler, eğitim du-
rumlarının aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğ-
rudan ilgilidir? 

 

A) Hedefe görelik 
B) Öğrenciye görelik 
C) Ekonomiklik 
D) İçeriğin doğasına uygunluk  
E) Öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk 

 

3. “Saadet Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin 
yazma becerisini geliştirebilmek için bir filmdeki kar-
şılıklı konuşmaların yer aldığı bir sahneyi öğrencileri-
ne sessiz olarak izlettirir. Daha sonra onlardan, bu 
sahnede geçen karşılıklı konuşmaları yazmalarını is-
ter.”  

 Bu etkinlik, Bloom’un aşamalı sınıflamasına göre 
hangi alan ve basamaktaki hedefe yöneliktir? 

 

 Alan  Basamak 
A) Duyuşsal  Alma 
B) Devinişsel  Kılavuzla Yapma 
C) Bilişsel  Öteleme 
D) Bilişsel  Uygulama 
E) Bilişsel  Sentez 

    
 
4. “İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve en büyük 

mutluluğu, diğer insanlarla olan etkileşimlerinden el-
de etmektedir. Sosyal amaçlar da entelektüel amaç-
lar kadar önemlidir. Daha çağdaş bir yaşam için eği-
tim, grup yaşantılarına dayalı olmalıdır.”  

 Görüşünü benimseyen bir eğitimci, aşağıdaki 
felsefi akımlardan hangisine değer vermektedir?  

 

A) Daimicilik B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik D) Yeniden Kurmacılık 
E) Naturalistlik 

 
 
 
5.  I. Alanyazında (literatürde) en son yayımlanan 

program geliştirme modeli/modellerinin özellikleri 
nelerdir? 

 II. Gerçek yaşamda bireyin göğüsleyeceği ne gibi 
meydan okuyucu durumlar bulunmaktadır? 

 III. Eğitimde başarıyı yakalamış ülkeler, okullarında 
hangi programları uygulamaktadır? 

 IV. Bir disiplin neden ve nasıl öğretilmelidir? 
 V. Bireyler var olan ihtiyaçlarını bir toplum içinde, 

belli bir kültür değerine göre nasıl giderebilir? 
 Yukarıdaki sorulardan hangileri program geliş-

tirme çalışmalarına yön vermelidir? 
 

A) I, II, III B) I, III, V C) II, III, IV 
D) II, IV, V E) III, IV, V 
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6. “Ders kitaplarında öğrencilere toplumda egemen olan 
sınıfların görüş, düşünce ve yaşam tarzlarının doğru 
ve mükemmel olduğu aktarılırken, bunlara ters düşen 
veya çelişen görüş ve düşüncelere yer verilmemekte; 
hatta bunların yanlış ve zararlı oldukları anlatılmak-
tadır. Ders kitaplarında ideoloji yanında; milliyetçilik, 
ırkçılık, cinsiyetçilik ve sosyal sınıf ayrımcılıkları da 
bulunmaktadır. Örneğin ilköğretimde aile kavramıyla 
ilgili bir içeriğe yerleştirilen resimde, anne mutfakta 
yemek yaparken; baba koltuğunda gazete okurken 
gösterilebilmektedir.”  

 Yukarıdaki eleştiriler, program geliştirmede aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisinin önemini dile ge-
tirmektedir?  

 

A) Ekstra Program 
B) Uygulamadaki Program   
C) Resmî Program   
D) İhmal Edilen (Geçersiz) Program  
E) Örtük (Gizli) Program 

 
7.  Resmî programın öğrencilerin gereksinimlerini karşı-

lamaktan uzak olduğunu savunan bir program geliş-
tirme uzmanı; öğretmenlerin etkinlikleri, süreçte belir-
ledikleri öğrenci gereksinimleri çerçevesinde tasar-
laması gerektiğini ileri sürmektedir. Bunun için öğ-
retmenlerin öğrencilerini yakından tanımalarını ve et-
kinlikleri uygulamadan önce onların görüş ve önerile-
rine değer vermelerini önermektedir.  

 Bu program geliştirme uzmanının savunduğu 
görüşler, aşağıdaki program tasarımı yaklaşımla-
rından hangisiyle örtüşmektedir? 

 

A) Çocuk Merkezli Tasarım   
B) Yaşantı Merkezli Tasarım   
C) Radikal Tasarım   
D) Hümanistik Tasarım   
E) Süreç Tasarımı 

 
8. I. Gereksinim analizinin yapılması 
 II. İşlem-zaman çizelgelerinin hazırlanması 
 III. Kesinleşmiş hedeflerin belirlenmesi 
 IV. Çalışma gruplarının oluşturulması 
 V. Program öğelerinin ilişkilerinin kontrolü 
 Program geliştirme süreçlerinde yer alan yukarı-

daki işlemlerden hangileri, diğerlerine göre daha 
önceliklidir? 

 

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

9.  “Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
(EARGED), okulların sahip olduğu eğitim araç-gereç 
çeşitliliği konusunda bir araştırma planlamıştır. Bu 
bağlamda Başkanlık, okullara bir yazı göndererek 
sahip oldukları araç-gereçlerin hem çeşitliliğini hem 
de sayısını bildirmelerini istemiştir.” 

 Bu çalışmada, EARGED’in benimsediği ihtiyaç 
analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Demokratik Yaklaşım 
B) Farklar Yaklaşımı 
C) Analitik Yaklaşım 
D) Betimsel Yaklaşım 
E) Okul Merkezli Yaklaşım 

 
 
 
10. I. Öğretim planları hazırlanırken dersin öğretim 

programında yer alan hedefler kullanılmalıdır. 
 II. Öğretim planları, Milli Eğitim Bakanlığının inter-

nette yayımladığı etkinlikleri içerecek şekilde ha-
zırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 III. Öğretmenler çalışma kitabında yer alan etkinlik-
leri kullanmalıdır. 

 IV. Öğretmenler planlama yaparken önceki yıllarda 
hazırlanmış planları kullanmalıdır. 

 V. Öğretim planları, kazandırılmak istenen davranı-
şın kazanılıp kazanılmadığını belirlemelidir. 

 Öğretim planlarıyla ilgili yukarıdakilerden hangi-
leri yanlıştır? 

 

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

 
 
 
11. “Benzer bilgi, beceri ve duyuşları içeren disiplinlerin 

birleştirilmesi gerektiğini; böylelikle bunların arasın-
daki ilişkilerin daha rahat görülebileceğini savunan 
yaklaşımda, ayrıntılı bilgi yerine, genel ve geçerli 
olan evrensel doğrular üzerinde durulmaktadır.” 

 Yukarıda temel özellikleri verilen program tasa-
rım yaklaşımı hangisidir? 

 

A) Konu Tasarımı 
B) Disiplin Tasarımı 
C) Disiplinler Arası Tasarım 
D) Geniş Alan Tasarımı 
E) Süreç Tasarımı 
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12. Değerlendirmenin amacını “program hakkında 
karar verme yetkisine sahip kişilere bilgi vermek” 
olarak belirleyen; değerlendirme süreçlerini ise 
“programın planlama, yapısallaştırma, uygulama ve 
yeniden düzenleme boyutlarında karar almak” üzere 
planlayan model aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeli 
B) Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Mo-

deli 
C) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli 
D) Provus’un Farklar Yaklaşımı Modeli 
E) Metfesse- Michael Modeli 

 
 
13. Bir dersin her zaman ve her yerde geçerli objektif bir 

öğretim yöntemi yoktur. Farklı dersler için farklı yön-
temler kullanılabilir. Öğretmen kendi kişisel çabaları 
ve duyarlılığı ile ders ve öğrenci özelliklerine göre sı-
nıfı için en uygun öğretim yöntemlerini seçip uygula-
malıdır. 

 Öğretmenin kullanacağı öğretim yöntemini se-
çerken öncelikli olarak aşağıdaki özelliklerden 
hangisini dikkate alması gerekir? 

 

A) Öğrenci grubunun büyüklüğü 
B) Dersin ve konunun özelliği 
C) Zaman ve fiziksel olanaklar 
D) Kazandırılmak istenen hedef ve davranışlar  
E) Öğretmenin yönteme yatkınlığı 

 
 
14. 2005-2006 Öğretim yılında uygulamaya konulan yeni 

ilköğretim programı “öğrenci merkezli” ya da “yapı-
landırmacı” yaklaşımdan hareketle etkinlik temelli, 
öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını 
amaçlayan, dersler arası yatay ve dikey ilişkileri dik-
kate alan, sınıf içi ve dışı öğrenme deneyimlerini bü-
tünleştirmeye önem veren bir anlayışı benimsemiştir. 

 Aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisi yuka-
rıda özellikleri verilen “yeni ilköğretim programla-
rı”nın hedeflerine ulaşmasına en çok katkı sağ-
lar? 

 

A) Programlı öğrenme 
B) Tam öğrenme 
C) Buluş yoluyla öğrenme 
D) Sunuş yoluyla öğrenme 
E) Beyin temelli öğrenme 

15. “Eğitimin yeni hedefi bilgiyi nasıl ve nerede kullana-
cağını bilen, kendi öğrenme yöntemlerini tanıyıp etkili 
bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki 
bilgilerden yararlanan yeni bir insan modeli yarat-
maktadır.” 

 Yukarıdaki görüşün dayandığı öğretme-öğrenme 
kuramı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

A) Tam öğrenme kuramı              
B) İşbirlikli öğrenme kuramı        
C) Çoklu zekâ kuramı   
D) Okulda öğrenme kuramı          
E) Yapılandırmacı kuram 

 
 
 
 
 
 
16. I.  İpuçları (işaretler) 
 II. Küçük adımlar  
 III. Bireysel hız  
 IV. Anında dönüt-düzeltme 
 V.  Etkin katılım  
 Yukarıdakilerden hangisi programlı öğretim mo-

delinin ilkelerinden biri değildir?   
 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 
 
 
 
 
17. Öğretim ile ilgili her türlü etkinlik ve düzenlemede 

çocuk merkezde olmalıdır. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçları, 
gelişim dönemi özellikleri, hazır bulunuşluk düzeyleri, 
bireysel farklılıkları, öğrenme biçimleri ve hızları öğ-
renme yaşantılarının düzenlenmesinde dikkate alın-
malıdır.  

 Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemleri-
nin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? 

 

A) Hayatilik (yaşama yakınlık)   
B) Öğrenciye görelik   
C) Ekonomiklik 
D)  Yakından uzağa     
E) Açıklık 
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18.  Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme ya-
şantılarının düzenlenmesinde dikkat edilecek il-
kelerden biri değildir? 

 

A) Öğretme-öğrenme etkinlikleri öğrencinin yaşamla 
bağlantısını kurmalıdır. 

B) Öğretme-öğrenme sürecindeki tüm etkinlikler öğ-
rencilerin düzeyine uygun olmalıdır. 

C) Öğrenme-öğretme yaşantıları öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.   

D) Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan bilgi ve et-
kinlikler hedeflerle tutarlı olmalıdır. 

E) Öğrenme konuları ile etkinlikler öğretim programı 
ve öğretmen kılavuz kitaplarına göre belirlenme-
lidir.  

 

19. Plan, öğretmenin bir eğitim programını uygularken 
neleri, hangi sıra ile ne zaman ve nasıl yapacağının 
önceden tasarlanması olarak tanımlanabilir. Ders 
planı ise bir veya birkaç ders saatinde işlenecek ko-
nunun ana hatlarını, bu konunun işlenmesine ilişkin 
yöntem ve teknikleri, öğretme - öğrenme sürecinin 
nasıl gerçekleştirileceğini, ölçme ve değerlendirme 
etkinliklerini kapsar. İyi hazırlanmış bir ders planı 
zamanın etkin kullanılmasını ve dersin hedeflerine en 
kısa yoldan ulaşılmasını sağlar. 

 İyi bir ders planı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden 
hangisi yanlıştır? 

 

A) Katı ve biçimsel olmamalı  
B) Belli bir örneğe göre hazırlanmalı  
C) Çevre özelliklerini dikkate almalı 
D) Fazla ayrıntıya yer verilmemeli 
E) Programda belirtilen konulara yer vermeli 

 

20. Öğretme-öğrenme sürecinde, eleştiri ve yargılama 
olmaksızın öğrencilerin bir konu ya da problem üze-
rinde düşüncelerini yüksek sesle dile getirmesine 
“beyin fırtınası” adı verilir.  

 Aşağıdakilerden hangisi “beyin fırtınası” tekniğinin 
faydalarından biri değildir? 

 

A) Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ge-
liştirir. 

B) Öğrencileri bilimsel düşünmeye alıştırır. 
C) Kısa zamanda çok sayıda düşünce üretilir. 
D) Öğrencilere sözsüz iletişim biçimlerini öğretir. 
E) Öğrencilerin bir konunun değişik boyutlarını gör-

melerini sağlar. 

21.  Bugün okullarımızda en çok anlatım yöntemi kulla-
nılmaktadır. Bu yöntem sözlü anlatıma dayalı birçok 
dersin ve özellikle de sosyal derslerin öğretiminde 
çok sık kullanılır. Anlatım yöntemi, kısa zamanda öğ-
rencilere birçok bilginin verilmesini sağladığı gibi ko-
nuların açıklanmasında ve yorumlanmasında başvu-
rulan en etkili yöntemlerden biridir. Fakat öğretim sı-
rasında öğrencilerin soru sorma ve düşüncelerini 
açıklama fırsatından yoksun olmaları bu yöntemin en 
önemli sınırlılıkları arasında yer alır. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin 
sınırlılıklarını azaltmak için yapılacaklar arasında 
yer almaz?   

 

A) Anlatım önceden planlanmalı, laf kalabalığından 
çok, kısa ve net açıklamalar yapılmalıdır. 

B) Anlatılan konu ile ilgili şekil, kroki, grafik, resim 
gibi görseller kullanılmalıdır. 

C) Anlatım öğrencilere yaptırılmalı, öğretmen dinle-
yici olarak rol almalıdır. 

D) Anlatım sırasında öğrencilere konu ile ilgili soru-
lar sorulmalıdır. 

E) Anlatım esnasında kısa tekrarlara yer verilmeli, 
anlatılanları öğrencilerden özetlemeleri istenme-
lidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Soru-cevap tekniği öğretmenin öğrencilere ve öğren-

cilerin de öğretmene sorduğu soruları içeren, karşı-
lıklı iletişime dayanan bir öğretim uygulamasıdır. So-
ru-cevap tekniği anlatım yönteminin sıkıcılığını ve 
monotonluğunu ortadan kaldırarak öğrencileri aktif 
hale getirir. Bu tekniği kullanırken öğretmen öğrenci-
lere dersin değişik aşamalarında sorular sorar. 

 Aşağıdakilerden hangisi bir dersin giriş (hazırlık) 
aşamasında öğretmenin öğrencilere sorular sor-
masının amaçlarından biri olamaz? 

 

A) Konu ile ilgili önceki öğrenmeleri hatırlatmak 
B) Konuya karşı ilgi ve merak uyandırmak 
C) Öğrencileri yeni öğrenmeler için güdülemek 
D) Öğrencileri dersin hedeflerinden haberdar etmek 
E) Öğrencilere dönüt-düzeltme olanağı sağlamak 
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23. Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demonstrasyon) 
yönteminin faydalarından biridir? 

 

A) Sürenin dikkat düzeyine göre ayarlanması 
B) Göze ve kulağa hitap ederek ilgi çekmesi 
C) Her türlü konuyu sunmayı kolaylaştırması 
D) Kalabalık sınıflarda kolay uygulanması 
E) Ön hazırlık gerektirmemesi  

 

24. Bir İngilizce öğretmeni sınıftaki öğrencileri 5-6 kişilik 
gruplara ayırarak öğrencilere şu konuları vermiştir: 

 1. grup, yabancı dil bilmenin önemi 
 2. grup, yabancı dil öğrenmenin zorlukları 
 3. grup, yabancı dilin milli kültür üzerindeki etkileri 
 4. grup, yabancı dille öğretim 
 Öğretmen öğrencilerden konu ile ilgili bilgi toplamala-

rını, yabancı dil öğretmenleri ve öğrencilerle konuş-
malarını, kaynak taramalarını ve elde ettikleri bilgileri 
rapor edip sunmalarını istemiştir. 

 Bu öğretmenin uyguladığı öğretim yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çoklu zeka     
B) Beyin temelli öğrenme         
C) Programlı öğretim 
D) Tam öğrenme           
E) Proje tabanlı öğrenme 

 

25. Ayşenur Öğretmen, sınıfında öğrenmede sorunlar 
yaşayan iki öğrencisine akran (yaşıt) öğretimi uygu-
lamak amacıyla başarılı olan iki öğrenciyi bu arka-
daşlarına destek olmaları için görevlendirmiştir.  Bu 
dört öğrenci ders dışı saatlerde bir araya gelerek 
okulda yapılan etkinlikleri ve konuları tekrar etmekte-
dir.  

 Ayşenur Öğretmen’in yaptırdığı bu uygulama  
 I. Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenmeleri 

daha kalıcı olur.  
 II. Öğrenen ile öğreten arasında bir arkadaşlık bağı 

gelişir.  
 III. Akranı tarafından çalıştırılan öğrencide yetersizlik 

duygusu ortaya çıkar.  
 IV. Öğretmenin bütün sınıf öğretimi yaptığı sırada 

ulaşamadığı öğrencilerin gereksinim duydukları 
bireysel ilgiyi görebilmelerine olanak sağlar.  

 V. Öğreten konumundaki öğrenci zaman kaybeder.  
 sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına 

neden olur? 
 

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

26. Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerine 
demokratik tutum ve anlayışlar kazandırmak iste-
mektedir.  

  Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi öğret-
menin bu amacına hizmet etmez? 

 

A) Örnek olay   
B) Drama            
C) Gösteri            
D) Tartışma          
E) Görüş geliştirme 

 
 
27.   – Üst düzey düşünme becerileri kazandırır. 
        – Problem çözme yeteneği kazandırır. 
        – Bilimsel tutum geliştirir. 
 Yukarıda yararları verilen öğretim stratejisi aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 
 

A) Buluş yoluyla öğrenme          
B) Tam öğrenme                    
C) Araştırma-inceleme  
D) Beyin temelli öğrenme           
E) Yapılandırmacı öğrenme 

 
 
28. Grup çalışması yöntemi 4 - 5 öğrencinin bir araya 

gelerek bir problemi veya bir konuyu araştırmak ve 
rapor etmek amacıyla yürüttükleri çalışmadır. Grup 
çalışmalarının en çok bilineni ilköğretim düzeyinde 
uygulanan küme çalışmalarıdır. Bu yöntemin amacı, 
öğrencilerin bir araya gelerek sosyal bir etkileşime 
girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmaları-
dır. 

 Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması yönte-
minde kümeler oluşturulurken yapılan yanlış bir 
uygulamadır? 

 

A) Kız ve erkek öğrenciler dengeli bir şekilde grupla-
ra dağıtılmalıdır. 

B) Öğrenciler öğrenme hızları ve seviyelerine göre 
gruplara ayrılmalıdır. 

C) Birbirleri ile işbirliği içerisinde çalışabilecek öğ-
renciler aynı grupta yer almalıdır. 

D) Öğrencilerin kendi istedikleri arkadaşlarıyla bir 
grup oluşturmaları istenmelidir. 

E) Gruplar oluşturulurken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç-
ları dikkate alınmalıdır. 
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29. Çocukların sıkça oynadıkları evcilik oyununda anne, 
baba ve çocuk rollerini oynayan çocuklar o anda his-
settiklerini ve düşündüklerini canlandırırlar. Bizler de 
bu yolla çocukların iç dünyaları hakkında bir fikir sa-
hibi oluruz. 

 Çocukların oynadıkları evcilik oyunu hangi öğre-
tim yöntem ya da tekniğine bir örnektir? 

 

A) İstasyon      
B) Akvaryum      
C) Rol yapma      
D) Yaratıcı drama      
E) Konuşma halkası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Gösterip-yaptırma yöntemi, öğretmenin öğrencilerin 

önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermesi veya 
bir prensibi açıklamak üzere yaptığı deneyleri içeren 
bir yöntemdir. Bu yöntemde etkinliği önce öğretmenin 
kendisi yapar, sonra gösterildiği şekliyle öğrenciler-
den yapmaları istenir. 

 Aşağıdakilerden hangisi gösterip-yaptırma yön-
teminin faydalarından biri değildir? 

 

A) Öğrenciler hem görerek ve hem de duyarak öğ-
renme olanağı bulurlar. 

B) Öğrenciler bir deneyin veya olayın oluşumu hak-
kında birinci elden bilgi ve deneyim kazanırlar. 

C) Gösteri sırasında öğrencilerin ilgi ve dikkat dü-
zeyleri en yüksek düzeydedir. 

D) Öğrenciler üst düzey zihinsel beceriler ve tutum-
lar geliştirirler. 

E) Özellikle devinişsel (psiko-motor) becerilerin öğ-
retilmesinde etkili bir yöntemdir. 

31. Problem çözme yönteminin kurucusu John Dewey 
olarak bilinir. Dewey, gerçek öğrenmelerin bir prob-
lemin çözümüne aktif olarak katılan bireyin tecrübe 
ve deneyimlerine dayalı olduğunu ifade etmiştir. 
Dewey’e göre hayat değişik biçim ve yapıda birçok 
problemlerle doludur. İnsan hayatının her döneminde 
problemlerle karşı karşıya kalmakta, problemlerin üs-
tesinden gelmek için çıkış yolları aramaktadır. O hal-
de okulun görevlerinden biri de öğrencilerin karşı 
karşıya geldikleri problemlerin çözümünde öğrencile-
re yardımcı olmaktır. 

 Aşağıdakilerden hangisi Dewey’e göre öğrencile-
re problem çözmeyi öğretmenin en önemli gerek-
çesi olabilir? 

 

A) Öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçleri (analiz, 
sentez, değerlendirme) gelişir. 

B) Öğrenciler hayatta karşılaşabilecekleri sorunları 
tanıma ve çözüm yolları üretme olanağı elde 
ederler. 

C) Öğrenciler bilimsel düşünme ve araştırma meto-
dunu öğrenirler. 

D) Öğrenciler bir problemin aşamalarını tanırlar ve 
problemin çözümünde kullanılacak teknikleri öğ-
renirler. 

E) Öğrencilerin yaratıcı düşünme, karar verme, 
eleştirel düşünme ve akıl yürütme özelliklerini ge-
liştirir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. Öğrencilerden biri öğretmen, diğerleri ise öğrenci 

olur. Öğretmen otoriter ve baskıcıdır. Öğrenciler de 
öğretmenden çok korkan, sıkılan, kendini ifade ede-
meyen kişilerdir. Bu şekilde geleneksel bir sınıf orta-
mında öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiler ve 
sorunlar yansıtılır. 

 Yukarıda özellikleri verilen yöntem aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 

A) Rol oynama        B) Örnek olay          
C) Gösteri         D) Akvaryum        
E) İstasyon 
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33. Öğretim yöntem ya da tekniklerinin her biri öğrenci-
lerde farklı becerileri ya da yetiyi geliştirmede daha 
etkilidir.  

 Bu açıdan öğrencilerinde “kurallara uyarak konuş-
ma” ve “empati” yetilerini geliştirmek isteyen Zu-
hal Öğretmen ve öğrencilerinde “karar verme” be-
cerisi geliştirmek isteyen Fatih Öğretmen’in kul-
lanması gereken öğretim yöntem / teknikleri aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 

  Zuhal Öğretmen  Fatih Öğretmen 
A)  Konuşma halkası  Altı şapkalı düşünme 
B)  İstasyon  Akvaryum 
C)  Görüş geliştirme  Konuşma halkası 
D)  İstasyon  Altı şapkalı düşünme 
E)  Konuşma halkası  Münazara 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Öğrencilerin karşıt görüşleri ya da çelişkili dü-

şünceleri çözümlemeleri amacıyla yapılan, öğ-
rencilerden düşünce ve eğilimlerini gerekçelen-
dirmeleri istenilen, bütün sınıfın etkin katılımıyla 
gerçekleşen ve öğrencilerin birbirlerine taham-
mül etmelerini, hoşgörü ile bakmalarını, birbirle-
rini dinlemeye ve anlamaya açık olmalarının is-
tendiği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Fikir taraması    B) Zıt panel     
C) Münazara       D) Güdümlü tartışma       
E) Görüş geliştirme  

35. Mikro öğretim, öğretmen adaylarına hizmet öncesi 
eğitim sürecinde mesleki bilgi ve becerileri kazan-
dırmak amacıyla kullanılan bir öğretim tekniğidir. Öğ-
retmen adayının anlattığı ders videoya çekilir ve da-
ha sonra hep birlikte izlenir. Öğretim elemanı ve di-
ğer öğrenciler ders anlatan öğrenciye dönüt verirler. 
Öğretmen adayı aldığı bu dönüt ve düzeltmeler çer-
çevesinde dersi tekrar planlar ve anlatır. 

 Yukarıda verilen bilgiler ışığında mikro öğretimin 
öğretmen eğitimine en önemli katkısı nedir? 

 

A) Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının videoya 
kaydedilerek bu kayıtlara dayalı tartışmalarla 
mesleki gelişimin sağlanması 

B) “Öğret-yeniden öğret” parolasıyla öğretmen 
adaylarının deneme-yanılma yoluyla mesleki be-
ceriler geliştirmesi 

C) İşlenen dersin değerlendirmesinin öğretim ele-
manının da dahil olduğu bir grup tarafından yapı-
larak bir dersin nasıl işleneceğine dair ölçütler 
belirlenmesi 

D) Kayıt cihazının kullanılarak öğretmen adaylarının 
anlattıkları derste yaptıkları hataları kendilerinin 
görmelerini sağlamak 

E) Öğretmen adayının anlattığı dersin grup olarak 
değerlendirilmesinin yapılması ve öğretmen ada-
yının yeterlilik düzeyinin belirlenmesi 

 
 
 
 
36. Öğretmenlerin anlatacakları dersi önceden planlama-

ları onların etkili ve verimli olmalarını sağlayacağı gi-
bi, öğrencilerin de daha iyi öğrenmelerini sağlayacak-
tır. Çünkü eğitim ve öğretimde plansız ve programsız 
çabalar verimi azaltır ve okulları gerçek amaçların-
dan uzaklaştırır. 

 Aşağıdakilerden hangisi eğitimde plan yapmanın 
faydalarından biri değildir?   

 

A) Eğitim programının öngörülen sürede bitirilmesini 
sağlar. 

B) Plan, en uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin 
seçilmesine olanak sağlar. 

C) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre ye-
tiştirilmesini sağlar. 

D) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir bütünlük içeri-
sinde yürütülmesine olanak sağlar.  

E) Plan, öğrencilerin ve programın sağlıklı bir şekil-
de değerlendirilmesini sağlar. 
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37. Belli bir konuda araştırma yapan kişi ya da kişilerin 
uzmanlık alanları ile ilgili dinleyicilere sunu yapması 
esasına dayanır. Daha çok yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde kullanılan bu yöntem, bir tez, kitap veya 
bir araştırmanın ders öncesi grubun bütün üyeleri ta-
rafından okunarak ders esnasında birlikte tartışılma-
sını öngörür. 

 Yukarıda sözü edilen yöntem ya da teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

A) Panel B) Seminer     
C) Açık oturum          D) Forum         
E) Sempozyum 

 
 
 
 
 
38. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yöntemlerinden 

hangisinin öğrencilerde bilimsel ve bağımsız dü-
şünme becerilerinin geliştirilmesinde diğerlerine 
göre daha az etkisi vardır? 

 

A) Problem çözme                
B) Proje temelli öğrenme            
C) Araştırma-inceleme 
D) Probleme dayalı öğrenme    
E) Beyin temelli öğrenme 

 
 
 
 
 
39. Serhat adındaki bir öğrenci fen ve teknoloji derslerin-

de not tutarken öğretmenin söylediklerini sembollerle 
ifade etmekte, şekil ve grafik kullanmakta, öğrendiği 
bilgileri sınıflandırmakta ve tablo ile ifade etmektedir. 
Öğretmenin verdiği örnekleri zihninde canlandırmak-
ta hiç zorluk çekmemektedir. 

 Çoklu zekâ kuramına göre Serhat hangi zekâ 
özelliğine sahiptir? 

 

A) Mantıksal / matematiksel            
B) Öze dönük / bireysel           
C) Sosyal / bireylerarası 
D) Görsel / uzamsal                          
E) Sözel / dilsel 

 

40. Gagne’nin “öğretim durumları” modeline göre öğren-
me sürecinde kazanılan beş temel davranış vardır. 
Bunlar; zihinsel beceriler, sözel beceriler, psiko-
motor beceriler, tutumlar ve bilişsel stratejilerdir.    

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilişsel stra-
tejiye örnek olarak verilebilir? 

 

A) Problemi çözmek için etkili bir yol bulma 
B) Eğik el yazısı yazma 
C) Türkiye’nin başşehrini söyleme 
D) Trafik kurallarına isteyerek uyma 
E) Anayasa ile yönetmelikleri ayırt etme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Tartışma yöntemi, bir konu veya bir sorun üzerinde 

öğretmen ve öğrencilerin yoğunlaşarak görüşler öne 
sürmelerini içeren bir öğretme-öğrenme yöntemidir. 
Yöntemin esası grup etkinliğine dayalıdır. Tartışma 
yönteminin amacı ele alınan problem veya konu ile 
ilgili olarak öğrencileri düşündürmek, fikirlerini ve çö-
züm önerilerini almaktır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin tartışma 
yöntemini uygularken dikkat etmesi gereken hu-
suslardan biri değildir? 

 

A) Tartışma konularının ve öğrenci gruplarının oluş-
turulmasına özen gösterilmelidir. 

B) Tartışmanın bir amacı olmalı ve bu amaç her 
zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

C) Öğretmen tartışmanın konusunu ve tartışmanın 
sınırlarını başlangıçta öğrencilere duyurmalıdır. 

D) Ders zamanının tamamı tartışmaya ayrılmalı, tar-
tışma sonunda elde edilen görüşler öğretmen ta-
rafından özetlenmelidir. 

E) Öğretmen gruplara rehberlik etmeli, grup üyeleri-
nin tamamının aktif katılımı teşvik edilmelidir. 
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42. Benzetim (simulasyon) tekniği, sınıf ortamında bir 
olayın, durumun veya problemin gerçeğe yakın şart-
ları oluşturularak öğrenmenin gerçekleştirilmesidir.  

 Aşağıdakilerden hangisi benzetim tekniğinin 
eğitim ve öğretimdeki kullanılmasının yararların-
dan biri değildir? 

 

A) Öğrenciler gerçek olay, durum ve problemlerle il-
gili birinci el bilgi ve tecrübe kazanırlar. 

B) Öğrenciler özellikle analiz, sentez ve değerlen-
dirme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanırlar. 

C) Öğrenciler gerçek durumların canlandırılmasında 
görev alabilir. Bu onların iletişim yeteneklerinin 
gelişmesine yardım eder. 

D) Eğitim ve öğretimi monotonluktan kurtarır, deği-
şik bir öğrenme etkinliği sağlar. 

E) Tehlikeli ve risk taşıyan konuların bir güven or-
tamı içerisinde öğretilmesi gerçekleştirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Bir öğretmen; öğrencilerin değerlendirme basama-

ğındaki davranışları kazanmasında akran değerlen-
dirme ile öz değerlendirmenin farkını belirlemek is-
temektedir. Bu amaçla; bir grupta akran değerlen-
dirme, diğer bir grupta ise öz değerlendirme kullan-
mıştır. Sürecin sonunda öğrencilerin değerlendirme 
düzeyindeki davranışlarını ölçen bir test uygulamıştır. 
Öğretmen test sonuçlarına dayalı olarak, kullandığı 
değerlendirme yaklaşımına göre öğrencilerinin de-
ğerlendirme düzeyindeki davranışlarındaki başarıları 
arasındaki farkı test etmiştir.  

 Bu öğretmenin araştırmasındaki bağımlı ve ba-
ğımsız değişkenler nelerdir? 

 

 Bağımlı Değişken  Bağımsız Değişken 
A) Öğretmen  Öğrenci 
B) Öz değerlendirme  Akran değerlendirme
C) Başarı  Değerlendirme  

yaklaşımı 
D) Grup  Test 
E) Davranış  Test 

44. Dereceleme ölçekleri; ölçülen özelliğin gözlenmesi 
durumunda, gözlenen özelliğin düzeyini gösteren öl-
çeklerdir. Bu nedenle dereceleme ölçekleri; her 
maddesine gözlenen özelliğin gözlenme düzeyine 
göre artan bir puan verilen ölçme araçlarıdır.  

 Dereceleme ölçeklerinin güvenirliğinin belirlen-
mesinde aşağıda verilen güvenirlik hesaplama 
yöntemlerinden hangisi kullanılamaz? 

 

A) Test-tekrar test B) Cronbach alfa 
C) Eşdeğer yarılar D) KR-20 
E) Paralel testler 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavların puan-

lama güvenirliğini artırmaya yönelik önlemlerden 
biri değildir? 

 

A) Birden fazla puanlayıcının verdiği puanların orta-
lamasının alınması 

B) Soruların cevabının alt bölümlerine verilecek pu-
anların belirlenmesi  

C) Çok sayıda sözlü yapılarak ortalamasının not 
olarak verilmesi 

D) Soru için önceden hazırlanmış bir cevap anahta-
rının kullanılması 

E) Öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılma düzeyinin 
dikkate alınması 

 
46. Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmede 

kullanılabilecek bir ölçüttür? 
 

A) Sınıfın %50’sinden yüksek puan alma 
B) En yüksek ilk on puan arasında yer alma 
C) Grup ortalamasının üstünde puan alma 
D) 100 sorunun %60’ını doğru yanıtlama 
E) T puanının 60 ve daha yüksek olması 

 
 
47. Bir masanın boyunu karışlayarak 5 karış bulmak -----

ölçmeye, kefeli terazi ile domates tartıp 3 kilogram 
olarak bulmak ------ ölçmeye örnektir.  

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

 

A) Dolaylı – doğrudan 
B) Türetilmiş – doğrudan 
C) Doğrudan – doğrudan 
D) Göstergeyle – türetilmiş 
E) Dolaylı - dolaylı 
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48. ÖSS’nin uygulandığı sınav salonlarından birisinde 
öğrencilerin başarılarının beklenenden daha düşük 
olduğu görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda sı-
nav salonunun pencerelerinin tren yoluna baktığı ve 
binanın tren istasyonuna çok yakın olduğu tespit 
edilmiştir. Sık aralıklarla ve yavaş geçen trenlerin çı-
kardı sesin, yapılan ses ölçümleri sonucu,  bu salon-
da sınava giren öğrencilerin dikkatini dağıtacak dü-
zeyde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

 Yukarıda bahsedilen durum ölçme sonuçlarına 
hangi tür hatanın karışmasına neden olur? 

 

A) Tesadüfi 
B) Yanlı 
C) Sabit 
D) Sistematik 
E) Tutarlı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Bir okula öğrenci alımı için yapılan sınavın amacı 

başvuran adaylar arasından en başarılı olanların se-
çilmesidir. Bunun için yapılan sınavdan adaylar aldık-
ları puanlara göre sıralanmış ve en başarılı olan ilk 
100 kişi okula kayıt edilmiştir. Sınavda başarılı olan-
ların okuldaki derslerden de başarılı olacağı düşü-
nülmektedir.  

 Bu açıklamada söz konusu olan değerlendirme 
türü ve geçerlik türü hangi seçenekte verilmiştir? 

 

 Değerlendirme Türü  Geçerlik Türü
A) Düzey belirleyici  Yapı  
B) Biçimlendirici  Yordama 
C) Değer biçmeye dönük  Uygunluk 
D) Tanıma-yerleştirmeye dönük  Yordama 
E) Yetiştirmeye dönük  Görünüş 

 

50. Güvenirlik katsayısı ile tesadüfi hata arasındaki 
korelasyona ilişkin grafik aşağıdakilerden hangisi 
gibi olurdu? 

  

A) 

Tesadüfi Hata

G
üv

en
irl

ik

B) 

Tesadüfi Hata

G
üv

en
irl

ik

C)

Tesadüfi Hata

G
üv

en
irl

ik

 
D)

Tesadüfi Hata

G
üv

en
irl

ik

E)

Tesadüfi Hata

G
üv

en
irl

ik
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51. Değerlendirme; öğretim sürecinin ayrılmaz bir parça-
sı olarak sisteme sürekli dönüt sağlar. Bu dönütler-
den bir kısmı; öğretim süreci devam ederken, ünite 
ya da konu sonlarında yapılan değerlendirme çalış-
malarıyla, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit 
ederek, bu eksiklikleri gidermeye yöneliktir.  

 Yukarıda sözü edilen değerlendirme türü nedir? 
 

A) Biçimlendirici 
B) Tanılayıcı 
C) Değer biçmeye dönük 
D) Belirleyici 
E) Yerleştirmeye dönük 

 
52. Aşağıdakilerden hangisinde eşit oranlı ölçek 

düzeyinde ölçme sonucu elde edilemez? 
 

A) Bir kasa elmanın ağırlığı                               
B) Öğrencilerin boy uzunluğu 
C) Bir binanın yüksekliği          
D) Öğrencilerin müzik yeteneği 
E) İki şehrin birbirine uzaklığı 

 
53. Yazılı yoklamalar ve kısa yanıtlı testler birçok bakım-

dan benzer ölçme araçlarıdır. Yazılı yoklamalar; öğ-
rencilerin verilen soruyu okuyarak, soruya ilişkin ya-
nıtı zihinlerinde organize ederek yazılı olarak ifade 
ettikleri sınav türleridir. Kısa yanıtlı testlerde de öğ-
renci soruyu okuyarak soru ile istenilen yanıtı düşü-
nüp yazmak durumundadır. Ancak kısa yanıtlı test-
lerde yanıt bir kelime en çok bir cümle olduğundan, 
yazılı yoklamalara göre çok daha kısadır. Kısa yanıtlı 
testlerde yanıt kısa olduğundan belli bir kesinliktedir 
ve puanlara yanlılık ya da ölçme konusu olmayan 
başka değişkenlerin karışma riski daha az olur.  

 Bu durum kısa yanıtlı testlerin hangi özelliğinin 
yazılı yoklamalara göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir? 

 

A) Geçerliği B) Kararlılığı C) Güvenirliği 
D) Kullanışlığı E) Tutarlılığı 

54. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlen-
dirmesini gerektiren bir durumdur? 

 

A) Değerlendirme türlerini sırasıyla yazma 
B) Verilen bir grafiği tabloya dönüştürme 
C) Verilen bir olgunun nedenlerini açıklama 
D) Verilen konuda özgün bir resim yapma 
E) Portfolyonun tanımı derste geçen ifadeleriyle 

yapma 

55. – 57. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE YANITLAYINIZ. 

   
Soru no:8 A B C D E N 
Üst Grup 12 60 12 14 2 100 
Alt Grup 26 20 25 23 6 100 

 
 
 
55. Yukarıda yanıtlarının dağılımı verilen soruda 

hangi seçenek anahtarlanmış doğru yanıt olursa, 
soru testte alınabilecek ayırıcılık düzeyine sahip 
olur? 

 

 A) A B) B C) C D) D E) E 
 
 
 
 
 
 
56. Yukarıda yanıtlarının dağılımı verilen maddede 

hangi seçenek anahtarlanmış doğru yanıt olursa 
soru daha zor olur? 

 

 A) A B) B C) C D) D E) E 
 
 
 
 
 
57. Yukarıdaki madde analizi tablosunda verilen 

bilgilere dayanarak, bu madde hakkında aşağıda-
ki yargılardan hangisi yanlıştır? 

 

A) A seçeneği çeldirici ise, beklenen yönde çalış-
mıştır. 

B) B seçeneği doğruysa güçlük ve ayırt edicilik eşit-
tir. 

C) E seçeneği çeldirici ise oldukça zayıf bir çeldirici-
dir. 

D) Doğru yanıt C seçeneği ise, soru negatif ayırıcı-
dır. 

E) D seçeneği diğerlerine göre daha güçlü bir çeldi-
ricidir.  
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58. VE 59. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE YANITLAYINIZ. 

 
 Aşağıda 5 farklı derste bir grup öğrenciye uygulanan 

testlere ilişkin bazı istatistikler verilmiştir.  
  

Dersler Soru 
sayısı 

Aritmetik 
ortalama 

Standart
sapma 

Fizik 60 45 5 
Matematik 50 30 5 
Kimya 70 40 6 
Coğrafya 46 22 12 
İngilizce 80 36 4 

 
58.  Tablodaki derslerden hangisinde öğrenciler 

diğer derslere göre daha başarılıdır? 
 

A) Fizik B) Matematik C) Kimya 
D) Coğrafya E) İngilizce  

 
59. Tabloda verilen derslerin hepsinden de 40 puan 

alan Hayriye hangi dersten daha başarılıdır? 
 

A) Fizik B) Matematik C) Kimya 
D) Coğrafya E) İngilizce 

 

60. 

0

1

2

3

4

5

6

21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80

Puan

Fr
ek

an
s

 
 Yukarıda grafiği verilen puan dağılımının mod ve 

medyanı kaçtır? 
 

 Mod  Medyan 
A) 45,5  51,0 
B) 51,0  60,0 
C) 55,5  55,5 
D) 60,0  51,0 
E) 61,0  45,5 

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

 

A) Bir ergenin içinde yetiştiği sosyo-kültürel çevrenin 
beklentilerine uymayan, çoğunlukla tepki olarak 
ortaya koyduğu yapı ters kimlik olarak açıklanabi-
lir. 

B) Başarılı ve moratoryum kimlik tipleri olumlu kimlik 
grubunda yer alırlar. 

C) Kimlik gruplarının oluşumunda ana – baba tutum-
ları belirleyici bir role sahiptir.  

D) Kimlik gruplarının belirlenmesinde temel etken 
kimliğe bağlanmanın gerçekleşip gerçekleşme-
mesidir. 

E) Kargaşalı kimlik tipinde bazen kimlik arayışı var-
dır, bazen yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Dil gelişimine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan 

hangisi doğrudur? 
 

A) Davranışçı yaklaşıma göre, insanın doğuştan ge-
tirdiği potansiyel, çevrenin belirleyici etkisiyle or-
taya çıkarak dilin kazanımı sağlanır. 

B) Biyolojik temelli kurama göre kalıtımsal yapı 
hangi dilin ortaya çıkacağını belirler, ancak dilin 
kazanımı çevre etkisine bağlıdır. 

C) Dil gelişiminde bir yaşın sonuna kadar be-
beklerin çıkarttığı tüm sesler evrenseldir. 

D) İlk gramer evresiyle birlikte çocuklar kök haldeki 
iki kelimeyi yan yana koyarak konuşabilirler. 

E) Dilin anlaşılması, konuşulmasından önce gelir. 
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63. Ben de diğer birçok insan gibi hiç unutamadım ilkokul 
yıllarımı. Nasıl unutabilirim ki? Hediye öğretmenim. 
Çok sert bir öğretmendi. Bir keresinde hiç unutmam, 
derste “Dün akşamki maçın sonucunu bilen var mı? 
Ben tamamını izleyemedim.” diye sormuştu. Ben 
maç izlemeyi hiç sevmem, ama öğretmenim sordu ya 
hemen fısıltılardan duyduğum gibi parmağımı kaldır-
dım. Öğretmenimiz benim gibi parmağını kaldıran 
tüm arkadaşlarımı yanına çağırdı, doğru müdür beyin 
odasına. “Müdür Bey, işte bunlar saat 21:00 de uyu-
mayıp 23:00 e kadar maçı izleyenler. Hemen annele-
rini çağırıp kayıtlarını silelim…” Hepimiz hüngür hün-
gür ağlıyoruz. Çocukluk işte. Bugün dönüp baktığım-
da önce “Nasıl bu tuzağa düşmüşüz?” sonra da “Na-
sıl da inanmışız?” diye soruyorum kendime. 

 Bir öğretmenin anılarından alınan bu parçada, 
öğretmenin bugün için kendine yönelttiği sorular, 
o günkü yaşantısını “çocuksu” bulması, ilkokul yıl-
ları ve bugün arasında gelişime etki eden aşağı-
daki faktörlerden özellikle hangisine vurgu yap-
maktadır? 

 

A) Olgunlaşma B) Büyüme 
C) Tarihsel zaman D) Değişme 
E) Gerileme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Çalışma arkadaşının her gün kasadan bir miktar 

parayı çaldığını bilen bir kişinin aşağıdaki tepkile-
rinden hangisi gelenek öncesi dönem içerisinde 
daha üst bir ahlaki gelişim evresine aittir? 

 

A) O benim arkadaşım, bana bir zararı olmadıkça 
görmezden gelebilirim. 

B) Her kim olursa olsun, yapılan davranış yanlıştır. 
C) Onun yaptığı suçtur ve yakalarlarsa cezalandırır-

lar. 
D) O benim arkadaşım, ne olursa olsun sesimi çı-

kartmam. 
E) Yapılan davranış yasalara aykırıdır, hemen ihbar 

etmeliyim. 

65. Dört yaşındaki Semih, yağmuru bulutların ağlamasıy-
la açıklamaktadır. Bir kış gününde annesiyle kreşe 
gelen Semih, kreşin çatısında buz tutmuş saçakların 
eriyen görüntülerini izlemiş ve bu durumu da “küçük 
yağmur” olarak değerlendirmiştir. Kreşte öğretmeni-
ne büyük ve küçük yağmuru anlatmıştır. Öğretmeni 
Semih’e kendisinin de yağmur yapıp yapamayacağı-
nı sorduğunda bazen çok üzüldüğü zaman küçük 
yağmurlar yapabildiğini söylemiştir. Oyun saatinde 
çantasında çıkarttığı oyuncağıyla oynamaya başla-
yan Semih, oyuncağını kesinlikle arkadaşlarıyla pay-
laşmamış, kendisi arkadaşlarının oyuncaklarıyla oy-
namak isteyip de arkadaşlarının oyuncaklarını ver-
memesi karşısında sinirlenmiştir. 

 Semih’in bu davranışlarıyla ilgili olarak, 
 I. Yağmuru bulutların ağlamasıyla açıklaması 

yapaycılıktır. 
 II. Buz tutmuş saçakların eriyen görüntülerini “küçük 

yağmur” olarak değerlendirmesi özümleme örne-
ğidir. 

 III. Oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşmaması 
ancak arkadaşlarının oyuncaklarıyla oynamak is-
teyince izin alamaması sonucunda sinirlenmesi 
kendine odaklanmanın bir sonucudur. 

 IV. Çok üzüldüğü zaman küçük yağmurlar yapabile-
ceğini söylemesi tümevarımsal düşünmesinin bir 
sonucudur. 

 değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? 
 

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

 
 
 
 
66. Aşağıdakilerden hangisi Adler’in bireysel psiko-

loji düşüncesine uygun olmayan bir açıklamadır? 
 

A) Davranışların kaynağının bilinçdışında yattığı ko-
nusunda Freud’la hemfikirdir. 

B) Jung’un belirttiği gibi, insan davranışlarının do-
ğuştan var olan arketiplerle yöneltildiği ortak bi-
linçdışı kavramına olumsuz bakar. 

C) Davranışların belirleyicisi olarak geçmişten ziya-
de geleceği bakılması daha doğru bir yaklaşım-
dır. 

D) İnsan kişiliği, çevresiyle girdiği ilişkiler sonucunda 
gelişir. 

E) İnsan bilinçli bir varlıktır. 
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67. İlköğretim birinci sınıfta görev yapan Ayşe Öğretmen, 
ders anlatırken öğrencilerinden Ali “Uuuuuuuu” diye 
bağırmaya başlar. Öğretmen Ali’ye “Neden bağırı-
yorsun?” diye sorar ancak Ali cevap vermez. Öğret-
menin aynı soruyu ısrarlı bir şekilde tekrar etmesinin 
ardından Ali, “Öğretmenim filleri çağırıyorum. Onlar 
benim en iyi arkadaşlarım.” der.  

 Ali’nin vermiş olduğu bu cevap, Piaget’nin biliş-
sel gelişim kuramı açısından aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle tam olarak açıklanabilir? 

 

A) Yapaycılık (Artifikalizm) 
B) Canlandırmacılık 
C) Sembolik oyun 
D) Alıştırma oyunu 
E) Kurallı oyun 

 
68. Henüz iki yaşında olan Seher, annesiyle parka gittik-

lerinde kaydırağı görüp vın vın der. Annesi Seher’i 
kaydırağa bindirir. Yarım saat sonra parktan ayrılır-
lar. Annesi, işe gideceği için Seher’i babaannesinin 
yanına bırakır. Seher annesi yanından ayrılınca ağ-
lamaya başlar, bir süre sonra sakinleşir. Babaannesi 
Seher’in karnını doyurduktan sonra gezmeye çıkartır. 
Bu esnada yeni yapılan köprünün iniş yolunu kaydı-
rağa benzeten Seher tekrar vın vın demeye başlar. 
Bir saat süren gezintinin ardından tekrar eve döndük-
lerinde Seher sokağa çıkmak için ağlamaya başlar. 
Ancak babaannesi Seher’i tekrar sokağa çıkartmaz. 
Bir süre ağlamaya devam eden Seher daha sonra 
uykuya dalar. Kapı zilinin çalmasıyla birlikte uyanır. 
Gelen annesidir. Seher annesini görür görmez he-
men ona sarılır ve iletişim kurmaya çalışır. 

 Seher’in bu davranışlarıyla ilgili olarak, 
 I. Kaydırağa “vın vın” demesi dil gelişimi açısından 

tek sözcük döneminde olduğunu gösterir. 
 II. Babaannesiyle gezmeye çıktıklarında gördüğü 

köprünün iniş yolunu kaydırağa benzetip “vın vın” 
demesi özümleme durumuna örnektir. 

 III. Babaannesiyle gezintiden eve döndüklerinde 
ağlayıp tekrar sokağa çıkmak istemesi devresel 
tepkiye örnektir. 

 IV. Annesinden ayrılırken ağlamasına karşın, anne-
siyle tekrar karşılaştığında hemen sarılıp iletişim 
kurmaya çalışması, güvenli bağlanmaya sahip 
olduğunu gösterir. 

 değerlendirmelerinden hangileri yapılamaz? 
 

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

 

69. Marcia’ya göre ahlak gelişimi sadece bilişsel gelişime 
bağlı değildir. Kimlik tiplemeleri ile ahlak gelişimi ara-
sında da anlamlı bir ilişki vardır. Olumlu (üst) kimlik 
statüsüne sahip bireylerin içten denetimli bir ahlaka 
sahip olma şansları varken, olumsuz (alt) kimlik sta-
tüsündeki bireylerin böylesi bir şansı yoktur. 

 Bu açıklamaya göre, 
 I. Başarılı kimlik 
 II. Moratoryum kimlik 
 III. İpotekli kimlik 
 IV. Kargaşalı kimlik 
 tiplemelerinden hangileri, içten denetimli ahlaka 

sahip olabilirler? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Erikson’un 

psikososyal gelişim kuramı açısından doğrudur? 
 

A) Davranışın şekillenmesinde bireyin içinde yaşa-
dığı kültürün önemini yok saymış, sürecin sadece 
biyolojik temelli olan epigenetik ilkeye bağlı ola-
rak oluştuğunu ileri sürmüştür. 

B) Erken bebeklik deneyimlerinden oluşan güvenin 
toplamı, verilen yiyeceklerin ya da sevgi gösteri-
lerinin niceliğine bağlı değil, daha çok anne ile 
ilişkinin niteliğine bağlıdır. 

C) Kimlik duygusunun temeli kimliğe karşı rol kar-
maşası döneminde atılır. 

D) Çocuğun tek başına bir şeyler yapmaya çaba 
sarf ettiği, “tutma” ve “bırakma” nın ana gösterge-
ler olduğu dönem, girişimciliğe karşı suçluluktur. 

E) Uygun döneminde kazanılan bir özellik, yaşamın 
sonuna kadar her koşulda varlığını korumaya 
devam eder. 
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71. İnsan gelişimine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi yanlıştır? 

 

A) Kızlarda ergenliğe girişin ilk işareti göğüslerdeki 
büyümedir. 

B) Bazı erkek çocukları, akranı kız arkadaşlarından 
daha önce konuşmaya başlayabilir. 

C) Çocuklara ne kadar alıştırma yaptırılırsa yaptırıl-
sın sinir sisteminde gerekli değişiklikler gerçek-
leşmeden motor becerilerin kazanılması olası 
değildir. 

D) Yaşça küçük çocuklar nispeten küçük oyuncakla-
ra ilgi duyarken, yaş ilerledikçe daha büyük bo-
yutlu oyuncaklara ilgi de artar. 

E) Reflekslerin önemli bir işlevi, bebekleri istemli 
devinimlere hazırlamaktır. 

 
 
 
72. Bu dönemin aşırı sonuçlarından biri çok çalışkan 

olmaktan ileri gelen kısıtlı erdem durumudur. Bu du-
rumun en iyi örneği çocukluğunu yaşamasına izin ve-
rilmeyen çocuklardır. Anne ve babaları onları bir ye-
terlik alanına itmişlerdir ve başarılı olmalarını bekle-
mektedirler. Öte yanda ise tembellik bulunur. Tembel 
kişiler, bir kez başaramazlarsa bir daha denemeye 
kalkışmazlar. 

 Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, 
bu açıklamalar aşağıdaki gelişim dönemlerinden 
hangisinin aşırı sonuçları olarak değerlendirilebi-
lir? 

 

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

 
 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın öğrenil-

miş olması için gerekli koşullar arasında yer alır? 
 

A) Göreli olarak sürekli olması 
B) Kademe kademe gerçekleşmiş olması 
C) İstendik yönlü olması 
D) Olgunlaşmanın doğal bir sonucu olması 
E) Farkında olmadan gerçekleşmiş olması 

 

74. Doğadaki her canlıya, istediğimiz her şeyi öğreteme-
yiz. 

 Bu durumun temel nedeni, öğrenmeyi etkileyen 
aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle tam 
olarak açıklanabilir? 

 

A) Türe özgü hazıroluş 
B) Olgunlaşma 
C) Güdü (Motivasyon) 
D) Eski yaşantılar 
E) Genel uyarılmışlık hali 

 
 
 
 
 
75. Bir takımın teknik direktörü, sene boyunca en çok 

sayı yapan oyuncusuna madalya takmıştır. 
 Teknik direktörün en çok sayı yapan oyuncu-

sunu madalya ile ödüllendirmesi aşağıdakilerden 
hangisine örnek olabilir? 

 

A) Simgesel ödülle pekiştirme 
B) Kademeli yaklaşma  
C) Koşullu anlaşma  
D) Olumlu pekiştirme  
E) Şekillendirme  

 
 
 
 
 
76. Balkonda oturan Hasan, hızla gelen kırmızı bir ara-

banın yaya geçidinde duramayarak o anda karşıya 
geçmeye çalışan bir yayaya çarptığını görür. Hasan 
bu olaydan sonra ne zaman kırmızı bir araba görse 
içini bir korku kaplamaktadır. 
Hasan’ın kırmızı arabadan korkması, aşağıdaki 
öğrenme yollarından hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Klasik (tepkisel) koşullanma 
B) Edimsel (operant) koşullanma 
C) Sosyal (gözleyerek) öğrenme 
D) Gizil (örtük-ikincil) öğrenme 
E) Kavrama yoluyla öğrenme 
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77.  Zil sesine salya tepkisi için koşullandırılmış bir kö-
peğe zil sesi uzun bir müddet tek başına verilir, arka-
sından pekiştirme yapılmazsa, bir süre sonra köpe-
ğin zil sesine salya tepkisi vermemeye başladığı gö-
rülür. 

 Aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu süreci doğru 
olarak yansıtmaktadır? 

 

 

A)

B)

C)

D)

E)

 
 

78. Biz insanlar düşünme ve dili kullanma becerisine 
sahip varlıklarız. Çevreyle etkileşime girdiğimizde 
birçok nesneyi görüp onlarla ilgili özellikleri öğren-
mekteyiz. Yani bir anlamda yaşantılarımızı bilişsel 
kodlamalara dönüştürmekteyiz. Bu şekilde geçmişi 
zihnimizde taşır ve yaşadıklarımızın geleceğe reh-
berlik etmesini sağlarız. Bu durum bizi hatalardan ko-
rur. Bir düşünün! Bir davranışı ortaya koymadan ön-
ce onu zihnimizde test etmez miyiz?   

 Bu açıklama, sosyal öğrenme kuramının aşağı-
daki ilkelerinden hangisinin önemini ortaya koy-
maktadır? 

 

A) Karşılıklı belirleyicilik 
B) Sembolleştirme kapasitesi 
C) Özdüzenleme kapasitesi 
D) Özyargılama kapasitesi 
E) Dolaylı öğrenme kapasitesi 

79. Farelere ışık yanarken manivelaya basmalarını 
öğretmek için tasarlanmış bir deney düzeneğinde, fa-
relerin ışık yanmadığı zamanlarda manivelaya bas-
maları halinde elektrik şokuyla, ışık yandığı zaman-
larda manivelaya basmaları halinde peynirle karşı-
laşmaları sağlanmıştır. Bir süre sonra tüm farelerin 
sadece ışık yandığı zaman manivelaya bastığı, ışığın 
yanmadığı zamanlarda manivelaya basmadığı gö-
rülmüştür. 

 Bu örnekte, aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir 
örnek yoktur? 

 

A) Ayırt edici edim 
B) Olumlu pekiştirme 
C) Olumsuz pekiştirme 
D) Ayırt etme 
E) II. tip ceza 

 
 
 
80. Öğrenciler çoğunlukla sınıfa girdiklerinde değil, 

öğretmen sınıfın kapısında göründüğünde gürültüyü 
ve aralarında konuşma yapmayı keserler. 

 Bu durumda öğretmeni görünce gürültüyü ve 
aralarında konuşma yapmayı kesmeleri, klasik 
(tepkisel) koşullanmadaki hangi öğeyle paralellik 
gösterir? 

 

A) Koşullu uyarıcı 
B) Koşulsuz uyarıcı 
C) Koşullu tepki 
D) Koşulsuz tepki 
E) Nötr uyarıcı 

 
 
 
81. Bir köpeğe zil sesini duymasıyla birlikte iki bölmeli bir 

odada ikinci bölmeye geçmesi halinde, birinci bölme-
ye uygulanan elektrik şokundan kurtulabileceği öğre-
tilmiştir. Köpeğin bir süre sonra ıslık sesi bile duysa 
aynı tepkiyi verdiği görülmüştür. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açık-
lanabilir? 

 

A) Tepki genellemesi 
B) Ayırt edici edim 
C) Ayırt edici uyarıcı 
D) Uyarıcı genellemesi 
E) Kendiliğinden geri gelme 
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82. Ahmet Öğretmen öğrencilerinin ödevlerini bazen salı, 
bazen çarşamba, bazense perşembe günü kontrol 
etmektedir. Semih, öğretmeninin ilk hafta kontrolü 
salı günü, ikinci hafta çarşamba, üçüncü hafta ise 
perşembe günü yaptığını, sonraki iki ay boyunca ay-
nı sistematiği tekrarladığını fark eder ve arkadaşları-
na pazartesi günü “Dikkatli olun. Ahmet Öğretmen 
yarın ödevleri kontrol edecek.” demiştir. Gerçekten 
de Ahmet Öğretmen ödevi salı günü kontrol etmiştir. 

 Bu durumda, öğrenciler için Ahmet Öğretmen’in 
yaptığı uygulama, öğrenciler için aşağıdakilerden 
hangisiyle tam olarak açıklanabilir? 

 

A) Kendini gerçekleştiren kehanet 
B) Sürekli pekiştirme 
C) Sabit aralıklı pekiştirme 
D) Değişken aralıklı pekiştirme 
E) Değişken oranlı pekiştirme 

 
 
83. Babasının tayini nedeniyle devam ettiği okulundan 

ayrılıp yeni bir okula başlamak zorunda kalan Ahmet, 
okuldaki ilk günlerinden öğrencilerin hiçbirinin söz 
almak için parmak kaldırmadığını buna karşın öğret-
men tarafından kendilerine söz verildiğini görmüştür. 
Ahmet parmak kaldırarak söz isteyip de söz alama-
ma gibi bir durumla karşılaşmadığı halde bir süre 
sonra Ahmet’in parmak kaldırmadan görüşlerini açık-
lamaya başladığı görülmüştür. 

 Bu durumu en iyi açıklayan kavram aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) Alışma 
B) Alışkanlık kazanma 
C) Örtük sönme 
D) Dolaylı ceza 
E) Dolaylı duygu 

 
 
84. Maçlara çıkarken sürekli aynı kirli çoraplarını 

giyen ve böylece kendisine şans getirdiğine ina-
nan bir kişinin bu davranışı, edimsel koşullanma 
yaklaşımı açısından ne tür bir davranış olarak 
değerlendirilebilir? 

 

A) Rasyonel olmayan 
B) Güdüsel 
C) Batıl 
D) Tekrarlanan 
E) Kaçınan 

85. Bülent Bey, eskisi bozulduğu için yeni bir cep telefo-
nu alır. Ancak bu telefonu kullanırken başlangıçta ol-
dukça zorlanır, zaman zaman yanlış tuşlara basar ve 
istediği numarayı araması daha uzun zaman alır. 

 Bülent Bey’in yeni cep telefonunu kullanmada 
zorlanması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabi-
lir? 

 

A) İleriye ket vurma 
B) Geriye ket vurma 
C) Olumsuz aktarma 
D) Yanılsama 
E) Uyarıcı kontrolü 

 
 
 
 
86. Bir anne oğluna el yıkama alışkanlığı kazandıra-

bilmek için elini doğru yıkadığı her sefer için bir şeker 
vermiş, bir süre sonra artık ellerini yıkama alışkanlı-
ğını kazandığına kanaat getirerek şeker vermeyi 
durdurmuştur. Ancak daha sonra, oğlunun yavaş ya-
vaş ellerini yıkamayı ihmal etmeye başladığını göz-
lemiştir. 

 Çocuğun ellerini yıkamayı ihmal etmeye baş-
lamasını aşağıdaki süreçlerden hangisi en iyi 
açıklayabilir? 

 

A) Alışma 
B) Olumsuz pekiştirme 
C) Bastırma 
D) Sönme 
E) Olumsuz aktarma 

 
 
 
 
87. Ayşe Öğretmen, öğrencilerinde gözlediği olumsuz 

davranışların cezalandırılmasına karşıdır. 
 Ayşe Öğretmen’in ceza yerine kullanabileceği 

aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin etkili olma 
olasılığı en düşüktür? 

 

A) Öğrencisinin dikkatini olumsuz davranışa çekmek 
B) Öğrencisinin olumlu davranışlarını pekiştirmek 
C) Ortamı değiştirmek 
D) Görmezden gelmek 
E) Alternatif olabilecek davranışlar sunmak 
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88. Köpeklerden korkmayan Ali, bir gün sokakta başıboş 
dolaşan bir köpek tarafından ısırılır. Bu olaydan son-
ra ne zaman bir köpek görse korkmaya başlar. 

 Bu örnekte ısırılma, klasik koşullanma ilkeleri 
açısından aşağıdakilerden hangisiyle tam olarak 
açıklanabilir? 

 

A) Koşulsuz tepki 
B) Koşullu tepki 
C) Koşullu uyarıcı 
D) I. tip ceza 
E) Pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89. Dershanenin düzenlediği geziye katılmayan öğrenci-

lere, neden geziye katılmadıkları sorulduğunda, bir-
çoğunun henüz gezmeyi hak etmediklerini ancak sı-
navı kazanırlarsa uzun bir tatile gideceklerini söyle-
dikleri görülmüştür.  

 Öğrencilerin bu ifadesi, koşullanma ilkeleri açı-
sından aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Premack ilkesi 
B) Koşullu anlaşma 
C) Karşıt koşullanma 
D) İtici uyarıcıya koşullanma 
E) İkinci derece koşullanma 

 

90. Aşağıdaki örneklerden hangisi, karşısındaki 
durumu doğru yansıtmamaktadır?  

 

 ÖRNEK  DURUM 

A) Koşullanma anında organiz-
manın iki farklı uyarıcının aynı 
anda karşılaşması 

 Engelleme 

B) Bir uyarıcıya koşullama ger-
çekleştirdikten sonra önce 
nötr, sonra koşullu ve sonra 
koşulsuz uyarıcının verilmesi 

 İkinci derece 
koşullanma 

C) Belli bir tepkinin sadece tek bir 
nesne veya durum karşısında 
sergilenip bunun dışındaki 
nesne veya durumlar karşısın-
da sergilenmemesi 

 Ayırt etme 

D) Bir tepkiyi ortaya çıkaran bir 
uyarıcının tekrar tekrar veril-
mesi sonucunda bu uyarıcının 
söz konusu tepkiyi ortaya 
çıkarma gücünün azalması 

 Alışma 

E) Tepki istenen uyarıcının ar-
dından pekiştirme yapıp tepki 
istenmeyen uyarıcının ardın-
dan pekiştirme yapılmaması 

 Ayırt etme 
eğitimi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. Bilgiyi işleme ve gözleyerek öğrenme kuramları 

karşılaştırıldığında, her ikisinde de öğrenme süreci-
nin ilk basamağının aynı olduğu görülür. 

 Bu basamak hangisidir? 
 

A) Hatırda tutma 
B) Kodlama 
C) Güdülenme 
D) Dikkat 
E) Geribildirim 
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92. İşyerinin karşısındaki lokantaya ilk kez giden İsmet 
Bey, lokantanın hemen girişinde sağdaki masaya 
oturmuştur. İsmet Bey’in sonraki gidişlerinde de sü-
rekli aynı masayı tercih ettiği görülmüştür. İsmet Bey 
bir gün o masanın dolu olduğunu görünce bu kez 
soldaki masaya oturmuş ve bundan sonra gelişlerin-
de sağdaki masa boş olsa bile hep soldaki masayı 
tercih etmiştir. 

 İsmet Bey’in bu tutumu, aşağıdaki ilke ya da 
kavramlardan hangisiyle tam olarak açıklana-
bilir? 

 

A) Öncelik etkisi 
B) Sonralık etkisi 
C) En son – en sık 
D) Sonunculuk 
E) Olumlu aktarma 

 
 
 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel (cognitive) öğ-

renme kuramlarının özelliklerinden biri değildir? 
 

A) Öğrenme içsel bir olgudur. Öğrenme sürecinde 
pekiştirece ihtiyaç yoktur. 

B) Öğrenici öğrendiklerini önceki bilgileriyle bağdaş-
tırırsa öğrenme daha kalıcı hale gelir. 

C) Bazı öğrenme süreçleri sadece insana özgüdür. 
D) Parçalara ayırarak sunma, bir bütün olarak sun-

madan daha etkilidir. 
E) Öğrenmenin basit uyarıcı – tepki bağıyla açık-

lanması uygun değildir. 
 
 
 
 
 
94. Dış çevredeki bir uyarıcının uzun süreli belleğe 

gönderilebilmesinin ilk ve temel koşulu aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) Uyarıcıya dikkat edilmesi 
B) Uyarıcının kodlanması 
C) Uyarıcının algı eşiği arasında olması 
D) Uyarıcının gruplanması 
E) Uyarıcının tekrarlanması 

 

95. Harun elindeki vitamin kutusunu türlü denemeler 
yapmasına karşın bir türlü açamaz. Sonra kutunun 
üzerindeki yönergeyi fark eder. Bas – çevir – aç. Bu 
yönergeye göre gerekli işlemleri yaparak kutuyu aç-
mayı başarır. 

 Harun vitamin kutusunu açmayı nasıl öğrenmiş-
tir? 

 

A) Deneme – yanılma  
B) Kavrama 
C) Modelden 
D) Gizil (örtük) 
E) Tepkisel koşullanma 

 
 
 
 
 
96. Oğluna röveşata ile gol atmayı öğretmek isteyen bir 

baba, önceleri topa her vuruşunda oğlunu pekiştir-
miştir. Sonra sadece röveşata atışları ve son olarak 
da röveşata ile atılan gollü atışları pekiştirerek ama-
cına ulaşmıştır. 

 Babanın hedef davranışı öğretmede uyguladığı 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Davranış şekillendirme 
B) Sınama – yanılma 
C) Model oluşturma 
D) Tepkisel (klasik) koşullanma 
E) Sürekli pekiştirme 

 
 
 
 
 
97. Murat, evinde beslediği köpek her havladığında 

gözüne güçlü bir ışık tutarak, ona gereksiz yere hav-
lamamayı öğretmeye çalışmıştır. 

 Murat’ın uyguladığı bu işlem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Birinci tip ceza 
B) Kaçınma koşullanması 
C) Olumsuz pekiştirme 
D) İkinci tip ceza 
E) Söndürme 
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98. Mehmet Öğretmen, öğrencilerinin her doğru cevabı 
için bir yıldız vermekte, iki yanlışlarında ise bir yıldız-
larını geri almaktadır. Beş yıldız toplayan öğrencileri-
ne bir gülen adam veren Mehmet Öğretmen, üç gü-
len adam toplayan öğrencilerine öğle yemeği ısmar-
lamaktadır. 

 Bu parçada, aşağıdaki kavramlardan hangisine 
ilişkin bir örnek yoktur? 

 

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

 
 
 
99. Nadide Hanım, yeni aldığı dikiş makinesinin iplik 

takılacak bölümünü birkaç denemesine karşın doğru 
yere yerleştirememiştir. Bunun üzerine elindeki par-
çayı ve makineyi dikkatle incelemiş, birden parçanın 
makinenin yan tarafındaki kola takılacağını anlamış-
tır. Bu yolla parçayı makineye takarak dikişe başla-
mıştır. 

 Nadide Hanım’ın elindeki parçanın makineye 
nasıl takılacağını öğrenmesi, aşağıdakilerden 
hangisine örnektir? 

 

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

 
 
 
100.Mandıradan ucuz peynir alıp memnun kalmayan 

ancak pahalı peynir alınca bundan çok hoşnut olan 
bir kişi, büyük ihtimalle evine televizyon alacağı za-
man gücü ölçüsünde daha pahalı olanı almaya çalı-
şacaktır. 

 Gestalt kuramı açısından bu durumu en iyi açık-
layan ifade, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Algıda değişmezlik 
B) Algıda seçicilik 
C) Kavrama yoluyla öğrenme 
D) Yer değiştirme 
E) Öncelik etkisi 

101.Hayatında hiç musluk tamir etmemiş ancak babası 
muslukları tamir ederken onun yanında bulunmuş ve  
sohbet etmiş bir gencin, farkında olmadan musluk 
tamiri hakkında bazı bilgileri öğrenmiş olması muh-
temeldir. 

 Bu durum aşağıdaki öğrenme türlerinden hangi-
sine örnek olabilir? 

 

A) Edimsel (operant) koşullanma 
B) Klasik (tepkisel) koşullanma 
C) Gizil (örtük) öğrenme 
D) İçgörüsel öğrenme 
E) Deneme – yanılma yoluyla öğrenme 

 
102.Hull’ün sistematik davranış kuramında temel yapıta-

şı alışkanlık gücüdür. Hull’e göre organizma pekişti-
rilmeye devam ettikçe alışkanlık gücü de artmaya 
devam eder. Ancak bu artış azalarak artıştır. Çünkü 
her pekiştirme sonrasında dürtüde bir miktar azalma 
meydana gelmekte ve bu durum da pekiştirecin etki-
sini azaltmaktadır. Hull, bir süre sonra organizmanın 
ortaya koyacağı performansın sadece dürtüyle ilgili 
olmadığını, pekiştirecin miktarının – büyüklüğünün 
de performans üzerinde etkili olduğunu kabul etmiş-
tir. 

 Pekiştirecin miktarının – büyüklüğünün arttıkça 
performansta da bir artışın olacağı düşüncesi, 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmak-
tadır? 

 

A) Genellenmiş alışkanlık gücü 
B) Crespi etkisi 
C) Horn etkisi 
D) Sonralık etkisi 
E) Temel atıf hatası 

 
103.Bir okulda “Uyuşturucu ve AIDS Mücadelesi Kulübü” 

kurulmuş, bu kulüp aracılığıyla öğrencilerin birbirlerini 
uyuşturucu madde, AIDS ve bunlardan korunma yol-
ları hakkında bilgilendirdiği belirtilmiştir.  

 Okulda açılan bu kulüp ve öğrenciler arasında 
gerçekleştirilen etkinlikler aşağıdakilerden han-
gisi kapsamında ele alınabilir? 

 

A) Akran arabuluculuğu 
B) Akran danışmanlığı 
C) Akran eğitimi 
D) Akran dayanışması 
E) Akran rehberliği 
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104.Annem ve babam… Evet, sorunum onlarla. Aslında 
benim mi sorunum onlarla yoksa onların mı sorunu 
benimle anlayabilmiş de değilim. Her şeyime karışı-
yorlar. Hatta seçeceğim mesleğe bile. Öğretmen ol-
mak istediğimi defalarca söylediğim halde neden 
doktor olmamı istiyorlar ki. Bu mesleği onlar mı ya-
pacak yoksa ben mi? Beni hiç mi düşünmüyorlar? 
Onlara sorsanız benim iyiliğimi düşünüyorlarmış. İyi 
de benim iyiliğimi düşünürlerken aslında bana ne ka-
dar büyük kötülük yaptıklarının farkında bile değiller. 
Sadece annem ve babam mı? Öğretmenlerim de pek 
farklı değiller aslında. “Ben öğretmen olmak isti-
yorum.” diyorum, “Boş ver, ne yapacaksın?” diyorlar. 
Anlayamadığım şey bir öğretmen nasıl olur da öğ-
retmen olmak istediğimi söyleyince boş ver ne yapa-
caksın diyebilir? Kafam iyice karıştı… 

 Okul rehber öğretmeni Bülent, okulundaki birçok 
öğrencinin yukarıdakine benzer problemlerle 
kendisine geldiğini söylediğine göre, bu öğrenci-
lerin ailelerine ve öğretmenlerine ne tür rehberlik 
hizmeti vermesi uygun olur? 

 

A) Psikolojik danışma 
B) Bireyi tanıma 
C) Müşavirlik (Konsültasyon) 
D) Çevre – veli ilişkileri 
E) Bilgi toplama – yayma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.Bireyi tanımaya dönük olarak kullanılan 
 I. Derecelendirme ölçeği 
 II. Tutum ölçeği 
 III. Kişilik envanteri 
 IV. Bibliyoterapi 
 V. Sosyometri 
 tekniklerden hangileri test dışı teknikler arasında 

yer almaz? 
 

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

106.Psikolojik danışma ve rehberlik sürecine ilişkin 
olarak yer alan aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
doğrudur? 

 

A) İçinde bulunulan gelişim dönemine özgü mesleki 
gelişim görevlerini yerine getirebilen kişiler mes-
leki olgunluğa sahiptir. 

B) Okulda konsültasyon hizmetleri sınıf rehber öğ-
retmenleri tarafından sunulur. 

C) Geleneksel rehberlik, insan yaşamının her ala-
nındaki eğitimsel ve diğer insani hizmetleri yöne-
lik olarak planlanmış müdahaleleri teşvik eder, bi-
reylerin kişisel, sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, 
duyuşsal ve estetik alanlardaki tüm gelişimini et-
kin şekilde uyararak kolaylaştırır. 

D) Sağlıklı iletişimde ben dili sadece olumsuz du-
rumlarda kullanılabilir. 

E) Rehber öğretmenler tarafından düzenlenen ak-
ran arabulucuğu eğitimleri rehberliğin öncelikle 
tamamlayıcı işleviyle ilgilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.Ülkemizde uygulamaya konan kapsamlı rehberlik 

programlarının “rehberlik müfredatı”, “danışma hiz-
metleri”, “bireysel planlama” ve “sistem desteği” ol-
mak üzere dört temel öğesi bulunmaktadır. 

 Bu öğelerin amaç ve konu alanlarına ilişkin ola-
rak, 

 I. Rehberlik müfredatında rehberlik içeriğinin bütün 
öğrencilere sistematik bir biçimde sunulması 

 II. Danışma hizmetlerinde öğrencilerin acil ilgi, 
kaygı ve meraklarına cevap verilmesi 

 III. Bireysel planlamada öğrencilere kendi gelişimle-
rini takip ve anlamada yardım edilmesi 

 IV. Sistem desteğinde program, personel destek 
faaliyetleri ve hizmetlerini içerir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 
 

A) I ve II B) I ve III 
C) II ve IV D) II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV 
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108.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi öğrenci kişi-
lik hizmetleri kapsamında yer almaz? 

 

A) Maddi imkânı yetersiz olan Ahmet’e öğrenimi sü-
resince burs sağlanması 

B) Okulun ilk günlerinde, özellikle okula yeni başla-
yan öğrencilere okulun ve yakın çevresinin tanı-
tılması 

C) Öğrencilerin okulda düzenlenen bahar şenliğine 
katılması 

D) Zihin engelliler öğretmenliği bölümünden mezun 
bir öğretmenin görev yaparken öğrendiklerini öğ-
rencilerine uygulaması 

E) Okul rehber öğretmeninin depresyon sorunu ola-
bileceğini düşündüğü bir öğrencisini ruh sağlığı 
uzmanı bulunan bir sağlık kurumuna sevk etmesi 

 
 
109.Okul ya da sınıf genelinde gerçekleştirilebilecek 

aşağıdaki etkinliklerden hangisi, karşısındaki iş-
levi doğru olarak yansıtmaktadır? 

 Etkinlik  İşlev 

A) Öğrencilerin kendilerini yete-
rince iyi ifade edememeleri, 
kendilerini değersiz buldukla-
rının belirlenmesi üzerine 
sosyal beceri eğitiminin 
uygulanması 

 
Krize 

Müdahale 

B) Okulda uygulanan rehberlik 
programlarının, öğretim 
programlarına paralel olacak 
şekilde düzenlenmesi 

 Ayarlayıcılık 

C) Okulun başladığı ilk günlerde 
okulun, yakın çevresinin ve 
okul kurallarının tanıtılması 

 Tamamlayıcılık

D) Sınıf rehber öğretmeninin 
okulun ilk günlerinde sınıf 
kurallarını öğrencilerine 
anlatması ve özellikle de 
öğrencilerinin birbirlerinin 
canını yakmamaları konu-
sunda uyarması 

 Önleyicilik 

E) Öğrencilere verimli ders 
çalışma, vaktini doğru kul-
lanma gibi konularda eğitim 
verilerek ders başarılarının 
artırılmasına yardımcı olun-
ması 

 Geliştiricilik 

110. VE 111. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE CEVAPLANDIRINIZ. 

 

 Sınıf genelinde uygulanan başarı – yetenek karşılaş-
tırması sonucunda ulaşılan değerler aşağıdaki gibi-
dir. 

Y  E  T  E  N  E  K 
8/A 

1 2 3 4 5 
1 Cem    Ali 

2   Ayşe 
Can 

Arzu  

3  Mert    

4   Neşe Kenan  B 
 A

  Ş
  A

  R
  I 

5     Berke 
 

110.Bu sonuçlara bakarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Başarı ve yetenek arasındaki en büyük farklılaş-
ma Berke’de görülmektedir. 

B) Öğrencilerin tamamı yeteneklerinin altında başarı 
göstermiştir. 

C) Yeteneğine uygun başarı sergileyen tek öğrenci 
Cem’dir. 

D) Ali yeteneğine göre çok üstün bir başarı sergile-
miştir. 

E) Öğrencilerin başarı puanları toplamı, yetenek 
puanları toplamından düşüktür. 

 

111.Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı göste-
ren bu öğrenciler, aşağıdaki problem alanların-
dan hangisi kapsamında incelenmektedir? 

 

A) Eğitsel B) Mesleki C) Kişisel 
D) Yönetsel E) Çare bulucu 

 
112.Bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan 

Zeynep, mezun öğrencilere telefonla ulaşarak şu an 
çalıştıkları iş kolu, meslekleri, mesleklerinin zor ve 
hoşlandıkları yanları gibi konularda bir yazı yazmala-
rını istemiştir. İstenen yazıyı gönderen mezunların bu 
yazılarını okulun panolarına asarak özellikle ÖSS’ye 
hazırlanan son sınıf öğrencilerinin paylaşımına aç-
mıştır. 

 Rehber öğretmenin sunduğu bu hizmet aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) İzleme – değerlendirme 
B) Bireyi tanıma 
C) Bilgi toplama – yayma 
D) Araştırma – geliştirme 
E) Müşavirlik (Konsültasyon) 
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113.Felsefe bölümü mezunu Ahmet, 1999 yılında bir 
okulun rehberlik servisine aldığı kursla rehber öğret-
men olarak atanmıştır. Ahmet Öğretmen, öğrencileri-
nin sorunlarını kendi düzenlediği bir sistemle öncelik 
sırasına dizmekte ve bu sisteme göre bireyi tanıma 
ve psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. 

 Ahmet Öğretmen’in gerçekleştirdiği bu uygu-
lamayla ilgili olarak, 

 I. Öğrenci sorunlarını öncelik sırasına göre dizmek 
rehberliğin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilir. 

 II. Öğretmenin formasyonu uygun olmadığı için 
resmi olarak görevlendirilmiş olmasına karşın 
psikolojik danışma hizmeti vermesi uygun değil-
dir. 

 III. Bireyi tanıma hizmeti belirli bir grup öğrenciye 
değil, okuldaki tüm öğrencilere sunulmalıdır. 

 yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 
 

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

 
 
 
114.Yarım cümle tamamlama tekniğinde başı veya sonu 

verilmiş yarım cümleleri içeren bir liste hazırlanır. Ör-
neğin; 

 “Ben annemi ----” 
 “Keşke abim ----” 
 “---- daima üzülürüm” 
 “---- isteksizim” 
 Hazırlanan bu cümleleri öğrenciden tamamlaması 

istenir. 
 Yarım cümle tekniğinin kullanımı ve ulaşılabile-

cek sonuçlar göz önüne alındığında, aşağıdaki-
lerden hangisi bu tekniğin uygulamasına ilişkin 
yanlış bir açıklamayı barındırmaktadır? 

 

A) Rastgele hazırlanmış başlangıç ya da bitiş cüm-
lelerinden oluşan bir liste değildir. 

B) Soruların bir klinik testçi tarafından hazırlanması 
halinde, projektif test kapsamında değerlendiril-
mesi gündeme gelebilir. 

C) Bireyler yarım cümleleri tamamlarken çoğunlukla 
bilinçaltlarını, özlemlerini, çelişkilerini de berabe-
rinde dile getirebilirler. 

D) Tamamlanmış cümleler başta sınıf rehber öğret-
menleri olmak üzere, okul rehber öğretmeni tara-
fından da değerlendirilebilir. 

E) Bu teknikten, psikolojik problemlere ilişkin da-
nışmalarda sıklıkla kullanılabilir. 

115.Okulun açıldığı ilk hafta uygulamaya konan 
oryantasyon programının ardından aşağıdaki 
hizmetlerden öncelikle hangisinin sunulması, 
programın başarıya ulaşıp ulaşmadığının belir-
lenmesini sağlayabilir? 

 

A) Uyum sağlayıcılık 
B) Önleyicilik 
C) İzleme – değerlendirme 
D) Araştırma – değerlendirme 
E) Bilgi toplama – yayma 

 
116.Psikolojik danışman, bir danışma seansındaki 

“Bende bir zamanlar çok sevmiştim. Beni terk ettiğin-
de tüm yaşamın sona erdiğini sanmıştım.” sözleri, 
psikolojik danışma sürecinde yer alan aşağıdaki 
öğelerden özellikle hangisi kapsamında değer-
lendirilebilir? 

 

A) Kendini açma B) Koşulsuz kabul 
C) Saygı D) Yüzleştirme 
E) Empati 

 
117.Rehberlik hizmetleri, dileyen herkesin faydalanması-

na açık hizmetler grubudur. Bu hizmetlerde temel 
amaç, bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bu neden-
le sunulmakta olan hizmetlerin tamamının temelinde 
birey vardır. Hizmetler sistemli ve sürekli olup bütün 
hizmetlerin temelinde bireyi tanıma hizmeti yatar. 
Bazı hizmetler, bireyin geleceğe yönelik planlamala-
rıyla ilgili olsa bile, bu noktada bile bireyin kararı 
kendisinin alması, birey adına değerlendirme yapıl-
maması gerekir. Ancak bireyin bu kararı alabilecek 
yetkinliğe ulaştığından emin olabilmek için kendisini 
tanıdığından da emin olmak gerekir. 

 Rehberlik hizmetleri ve bu hizmetlerin uygulan-
masına ilişkin olarak yapılan bu açıklamada, 
hangi ifadenin düzeltilmeye ihtiyacı vardır? 

 

A) Rehberlik hizmetleri, dileyin herkesin faydalan-
masına açık hizmetler grubudur. 

B) Bu nedenle sunulmakta olan hizmetlerin tama-
mının temelinde birey vardır. 

C) Hizmetler sistemli ve sürekli olup bütün hizmetle-
rin temelinde bireyi tanıma hizmeti yatar. 

D) Bazı hizmetler, bireyin geleceğe yönelik planla-
malarıyla ilgili olsa bile, bu noktada bile bireyin 
kararı kendisinin alması, birey adına değerlen-
dirme yapılmaması gerekir. 

E) Ancak bireyin bu kararı alabilecek yetkinliğe ulaş-
tığından emin olabilmek için kendisini tanıdığın-
dan da emin olmak gerekir. 
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118.Sınıf içerisinde uygun rehberlik etkinliklerinin 
düzenlenerek yürütülmesi ve yürütülmesinin sağ-
lanması sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gö-
revleri arasında yer alır? 

 

A) Sınıf rehber öğretmeni –Okul rehber öğretmeni 
B) Sınıf rehber öğretmeni – Koordinatör rehber öğ-

retmen 
C) Sınıf rehber öğretmeni – Okul müdürü 
D) Okul rehber öğretmeni – Koordinatör rehber öğ-

retmen 
E) Okul rehber öğretmeni – Okul müdürü 

 
 
 
 
 
119.İlköğretim okullarından rehberlik saatlerine planlı 

zaman ayrılması nedeniyle birçok faaliyeti yürütme 
oldukça güçleşmiştir. Bu nedenle özellikle alt sınıf-
larda bulunan ve rehberlik servisi ile sosyal ilişki 
kurmakta güçlük çeken öğrenciler servisin varlığın-
dan ve bireysel olarak sunduğu birçok faaliyetten ha-
bersiz durumdadır. Öğrenciler kendi kişisel beklenti-
leri doğrultusunda, psikolojik danışma çalışmalarının 
yaygınlaştırılmasını istemektedir. Öğretme ve idare-
ciler ise konuya idari açıdan, uygulamaları yerine ge-
tirmiş olma boyutundan bakmaktadırlar. Rehberlik 
uygulamalarının ilköğretim okullarındaki ihtiyaç, 
amaç ve beklentileri karşılayacak şekilde yeni bir 
model ve görevlilerle dizayn edilmesine ihtiyaç var-
dır. Rehberlik servislerinin özel eğitim uzmanları, 
rehber öğretmenler ve çocuk psikologları bir uygula-
ma ortamına ulaştırılması, rehberlik ve araştırma 
merkezleri ile sistematik uygulama ilişkisi geliştirmesi 
gereklidir. 

 İlköğretim okullarında sunulan rehberlik hizmet-
lerinin değerlendirildiği bu tartışmada, eleştirilen 
ve bir düzenleme getirilmesi istenen temel konu, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öğretmenlerin rehberlikle ilgili yanlış bilgilendiril-
miş olmaları 

B) Rehberliğin bir ders gibi düşünülmesi 
C) Rehberlik profesyonel bir hizmet olarak düşü-

nülmesi 
D) Rehberliğin sistematik olarak yürütülüyor olması 
E) Rehberliğin uzman merkezli olarak yürütülmesin-

de güçlükler yaşanması 
 

120.Engelli öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleriyle 
ilgili olarak yapılan, 

 I. Özellikleri ve sorunları farklı olduğu için normal 
bireylere götürülen temel rehberlik hizmetleri en-
gelli bireyler için geçerli değildir. 

 II. Engelli bireylerin gereksinimlerinin daha iyi karşı-
lanabilmesi için kişisel, eğitsel ve mesleki rehber-
lik alanlarında bazı değişiklikler uygun olabilir. 

 III. Öğretim ve rehberlik hizmetleri arasındaki işbirliği 
geliştirilerek, engelli öğrencilere eğitsel olanakları 
ve uygun yaşantıları, öğretmen - danışman -
yönetici işbirliğiyle sağlanabilir. 

 değerlendirmelerden hangileri rehberlik anlayışı-
na uygun değildir? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


