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1. “Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Emine, 
2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke ge-
nelinde yaygınlaştırılan ve yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan matematik öğre-
tim programı uygulamalarını öğretmen kılavuzuna, 
öğrenci çalışma kitabına ve ders kitabına paralel ola-
rak yürütmektedir. Bu bağlamda çarpım tablosunu 
ezberletmek yerine etkinlikler düzenleyerek çarpım 
tablosunun mantığının kavranmasına yardımcı ol-
maktadır. Ancak, öğrencilerinden Doğa’nın annesi, 
Doğa eve geldiğinde sürekli olarak 7 kere 8, 8 kere 7 
gibi sorularla kızının çarpım tablosunu ezberleyip ez-
berlemediğini kontrol etmektedir. Doğa, öğretmenle-
rinin çarpım tablosunu ezberletmediğini annesine 
açıklamaya çalışmakta ama annesi bu durumu an-
lamayarak eğitim sisteminin öğrencilere bir şey 
katmadığını düşünmektedir.” 

 Eğitim programlarının temelleri açısından düşü-
nüldüğünde yukarıda sunulan örnek olayı aşağı-
daki yargılardan hangisi en iyi açıklar? 

 

A) Matematik öğretim program uygulamaları öğrenci 
merkezli eğitime dayanmalıdır.  

B) Matematik öğretiminde kavramsal ve işlemsel 
bilgi-beceriler arasında ilişkiler kurulmalıdır.  

C) Toplumun eğitim felsefesi ile programların felsefi 
dayanakları tutarlı olmalıdır. 

D) Matematik eğitimi program uygulamalarında o-
kul-aile işbirliği işlevsel hale getirilmelidir.  

E) Bazı bilgi ve becerilerin sergilenebilmesi için ez-
ber ve tekrar zorunlu olmalıdır.  

 
2. “Okulun ilk görevi çocukları yardımlaşma ve karşılıklı 

dayanışma halinde yetiştirmek; bu ruhun açık davra-
nışlar haline dönüşmesi için çocuklara gereken yar-
dımı vermektir. Böylelikle, çocuğun eninde sonunda 
dahil olacağı büyük ve gelişmiş bir toplumun tipik 
davranışlarına ve işlerine kendi seviyesine göre ka-
tılmasına rehberlik edilebilir.” 

 Froebel’in (1782-1852) yukarıdaki düşünceleri, 
aşağıdaki eğitim akımlarından hangisinin temelini 
oluşturur? 

 

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

3. “Program tasarılarının hazırlanmasında ihtiyaç anali-
zi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken 
kaynaklardan biri de bireydir. Bireylerin eğitim ihti-
yaçlarına, ilgilerine, tutumlarına, yeteneklerine, öğ-
renme yollarına, geçmiş yaşantılarına yönelik araş-
tırmalar yapılması; onların hangi davranışları nasıl 
öğrenebilecekleri konusunda program geliştirmecile-
re önemli bilgiler sunmaktadır.” 

 Yukarıdaki açıklamaya göre, ihtiyaç analizi çalış-
malarında bireyden veri toplarken sıklıkla yarar-
lanılabilecek yaklaşım/teknik aşağıdakilerden 
hangidir?  

 

A) Analitik-Ölçme Araçları 
B) Analitik - Delphi 
C) Demokratik-Gözlem 
D) Farklar -Meslek Analizi 
E) Betimsel-Ölçme Araçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I. Çalışma Gruplarının Oluşturulması  
 II. Çalışma Planın Hazırlanması 
 III. İhtiyaç Analizinin Yapılması 
 IV. Hedeflerin Belirlenmesi 
 V. Hedeflerin Sınıflanması  
 VI. Hedeflerin Davranışa Dönüştürülmesi 
 Program geliştirme süreciyle ilgili yukarıdaki 

aşamalardan hangisi/hangileri bir program tasa-
rısı hazırlamadan önce işe koşulmalıdır?  

 

A) Yalnız I B) II ve IV 
C) I, II ve III D) I, III ve V 
E) III, IV ve VI 
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5. “Kemal, sosyal bilgiler dersinde öğretmenin anlattık-
larını not ederken yazmaktan kaçınmakta; bunun ye-
rine anlatılanları ilkeleştirerek ya formülleştirmekte ya 
da görsel anlatımlar şekline dönüştürmektedir. Öğ-
retmeni, Kemal’in bu görsel anlatımlarını açıklaması-
nı istediğinde, onun anlattıklarıyla birebir örtüşmedi-
ğini; ancak Kemal’in özümsediğini görmektedir.” 

 Buna göre Kemal, sosyal bilgiler dersinde bilişsel 
alanın hangi düzeyinde bir öğrenme gerçekleş-
tirmektedir? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. “Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmen-

liği Anabilim Dalı’nda “Program Geliştirme ve Öğre-
tim Dersi”ne giren bir öğretim üyesi, dersinin öğretim 
planını yapmadan döneme başlamış ve ilk hafta öğ-
rencileri ile tanışma toplantısı düzenlemiştir. Bu top-
lantıda öğrencilerle tanıştıktan sonra tahtaya “Eğitim 
Programı” kavramını yazmış ve öğrencilerinden bu 
kavramla ilgili neler öğrenmek istediklerini ve neleri 
merak ettiklerini tahtaya listelemelerini istemiştir. Öğ-
rencilerin merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri nok-
taları kendisi de not eden öğretim üyesi, bir sonraki 
hafta, öğrencilerinin öncelikle bu gereksinimlerine pa-
ralel bir öğretim planını yapmış ve öğrencilerine da-
ğıtmıştır.” 

 Yukarıdaki açıklamaya göre, öğretim üyesinin 
içerik düzenlemede hangi yaklaşımı uygulamaya 
çalıştığı söylenebilir? 

 

A) Doğrusal B) Sarmal 
C) Sorgulama D) Modüler 
E) Konu Ağı-Proje Merkezli 

7. “Okul binalarının mimari yapısı ve sınıf yerleşim 
düzenleri eğitsel açıdan önemli olmasına rağmen ül-
kemizde genellikle her okul türü için az çok aynı bina 
tasarımları benimsenmekte; sınıflarda oturma düzeni 
ise öğrencilerin etkileşim kuramayacakları bir yapıda 
düzenlenmektedir. Öğretmen masasının, öğrenci sı-
ralarının karşısında ve sınıfın özel bir köşesinde yer 
alması, öğretmen otoritesinin ya da öğretmen mer-
kezli bir geleneğin sembolü olarak değerlendirilmek-
tedir.” 

 Yukarıdaki açıklamaları yapan bir eğitim bilimci, 
aşağıdaki program türlerinden hangisinin önemi-
ne dönük açıklamalar yapmaktadır?  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. I. Provus’un farklar yaklaşımına dayalı değerlen-

dirme modeli 
 II. Program öğelerine dönük değerlendirme modeli 
 III. Metfessel-Michael değerlendirme modeli 
 IV. Stake’in uygunluk-olasılık modeli 
 V. Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün mo-

deli 
 Yukarıdaki program değerlendirme modellerin-

den hangisi/hangilerinde beklenenle gerçekleşen 
arasındaki uyuma bakılarak programın değeri 
konusunda kararlar verilmektedir? 

 

A) Yalnız I B) Yalnız II  
C) I, IV ve V D) I, II ve III 
E) III, IV ve V  
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9. “Hazırlanan bir programın ülke geneline yaygınlaştı-
rılmasından önce denenmesi gerekmektedir. Dene-
me süresi ne kadar uzun olursa, programın ülke ge-
neline yaygınlaştırılmasında ortaya çıkabilecek so-
runlar da o denli azalmakta ya da kontrol altına alı-
nabilmektedir. Bunun yanında, deneme uygulaması-
nın gerçekleştirileceği pilot okulların özellikleri de asıl 
uygulamanın başarısı üzerinde etkili olmaktadır.” 

 Buna göre, asıl uygulamadaki sorunları kestirebi-
lecek nitelikteki bir deneme için, seçilecek pilot 
okulların aşağıdaki özelliklerinden hangisine ön-
celik verilmelidir? 

 

A) Programın hedef kitlesini temsil eden bir örnek-
lemden oluşmalıdır.  

B) Alt ya da üst sosyo-ekonomik yapıdaki okullar-
dan seçilmelidir.  

C) Personel, tesis ve çevre olanakları bakımından 
zengin olmalıdır. 

D) Sınıf mevcutları bakımından gerekli standartları 
sağlamış olmalıdır. 

E) Deneme uygulamasının önemine inanan istekli 
okullardan oluşmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Belirtke tablosu, hedef davranışlarla içeriğin birlikte 

görülebildiği ve hangi hedef-davranıştan hangi konu-
ya ilişkin kaç soru sorulduğunu gösteren; hem eğitim 
etkinliklerine hem de sınama durumlarına yol göste-
ren bir yapıdır.  

 Buna göre, belirtke tablosunda aşağıdakilerden 
hangisi görülmez? 

 

A) Toplam test maddesi kaç tane olduğu 
B) Hangi hedef alanından kaç maddenin teste yer 

alacağı 
C) İçeriğin önemli noktaları 
D) Testte yer alacak maddelerin türleri 
E) Testin kapsam geçerliliğinin sağlanıp sağlana-

madığı 

11. İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde “Uluslar 
arası kültür, sanat ve spor etkinliklerinin toplumlar 
arasındaki etkileşimdeki rolünü değerlendirebilme.” 
hedefine yönelik olarak öğretmen, günümüzdeki kül-
tür sanat ve spor etkinliklerini tanıtan internet sitele-
rindeki bilgileri içerik olarak belirlemiş ve eğitim du-
rumlarını ise söz konusu etkinliklerin, toplumların et-
kileşimindeki önemini soru-cevap ve anlatım yöntem-
lerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Hedefe ulaşılıp 
ulaşılmadığını, “İstanbul uluslararası film festivali, ka-
tılımcı ülkelere ne tür katkılarda bulunabilir, belli öl-
çütler açısından değerlendiriniz.” sorusuyla değer-
lendirerek dersi bitirmiştir. 

 Sosyal bilgiler öğretmeninin hazırladığı ve yuka-
rıda ana hatları verilen ders programı,  eğitim 
programının öğeleri arasındaki ilişkiler temele 
alındığında öncelikle hangi açıdan eleştirilebilir? 

 

A) Hedefin öğrenci düzeyine uygunluğunu belirle-
memiştir. 

B) İçeriğe bağlı olarak ders kitabındaki konuları dik-
kate almamıştır. 

C) Hedefin düzeyine uygun yöntem ve teknik seç-
memiştir. 

D) Sınama durumlarını hedeften bağımsız bir şekil-
de oluşturmuştur. 

E) İçeriği öğrenci düzeyine uygun bir biçimde oluş-
turmamıştır. 

 
 
 
 
 
 
12. I. Çocuk merkezli tasarım  
 II. Yaşantı merkezli tasarım 
 III. Romantik (radikal) tasarım  
 IV. Hümanistik tasarım 
 Yukarıdaki tasarım yaklaşımlarının özellikleri 

dikkate alındığında hangisi/hangilerinde program 
tasarımının hem süreç hem de ürün olduğu söy-
lenebilir? 

 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve III E) II ve IV 
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13. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biriside “Ferdin 
ve toplumun ihtiyaçları” dır. Bu ilkeye göre, milli eği-
tim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri 
ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  

 Bu ilke gereğince düzenlenecek olan bir eğitim - 
öğretim sürecinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden 
hangisi dikkate alınmıştır?   

 

A) Açıklık B) Aktivite 
C) Yaşama yakınlık D) Çocuğa görelik 
E) Ekonomiklik 

 
 
14. Soru-cevap tekniğinin etkili bir şekilde kullanımı 

ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Sorular basit, açık ve anlaşılır olmalıdır. 
B) Cevap vermede, istekli öğrencilere öncelik sağ-

lanmalıdır. 
C) Tüm sorular, sınıftaki başarı düzeyi en düşük öğ-

rencinin bile cevaplayabileceği şekilde hazırlan-
malıdır. 

D) Cevap için seçilen öğrenciye ismi ile hitap edil-
melidir. 

E) Sınıfın hep birlikte cevap vermesi engellenmeli-
dir. 

 
 

15. Sınıf öğretmeni Ayşe Hanım, 3. sınıf hayat bilgisi 
dersinde “Dünyamız ve Uzay” ünitesiyle ilgili yapmış 
olduğu çalışma planında dersin işlenişiyle ilgili olarak 
10 gün süreyle ayın gözlenmesi ve bu süre zarfında, 

 – Gece gökyüzüne baktığınızda gördüklerinizi 
listeleyiniz. 

 –  Geceyi anlatan bir resim çalışması yapınız. 
 –  Gece Ay’a baktığınızda hissettiklerinizi yazınız. 
 – Ay’ın değişik şekillerde görünümünün mantıklı 

nedenlerini yazınız. 
 –  Okulun bahçesine Ay ve Dünya’yı taşlarla yapı-

nız gibi etkinliklere yer vermiştir. 
 Ayşe Öğretmen’in dersin işlenişiyle ilgili olarak, 

aşağıdakilerden özellikle hangi öğrenme-öğretme 
yaklaşımını temel aldığı söylenebilir? 

 

A) Tam öğrenme 
B) İşbirlikli öğrenme 
C) Çoklu zeka 
D) Etkili öğrenme 
E) Yaşamsal öğrenme 

16. Sınıf kurallarının öğrencilere etkili biçimde öğre-
tilmesi ve uygulamada sorunlar yaşanmaması    
için öğretmenin sınıf içinde kullanabileceği en 
uygun öğretim yöntem / tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Rol oynama B)  Düz anlatım 
C) Tartışma D)  Soru-yanıt 
E) Konferans 

 
 
 
 
 

17. Tam öğrenme modelinin ana değişkenlerinden biri 
olan “öğretim hizmetinin niteliği” dört öğeden oluş-
maktadır. Bunlardan ……, öğrenciye neler öğrene-
ceğini duyurmak amacıyla kullanılan grafik, şema, 
harita ve modellerdir. Bu öğelerden …… ise, öğren-
ciye öğrendiklerinin hedeflere uygun olup olmadığı-
nın bildirmesidir. 

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

 

A) Ceza - pekiştirme 
B) İpucu - pekiştirme 
C) İpucu - dönüt 
D) Dönüt - ceza 
E) Katılım - düzeltme 
 
 
 
 
 

18. Bir derste “Moleküler biyoloji ve genetik alanında 
yapılan çalışmalara sınırlandırmalar getirilmelidir” 
konusu işlenirken, öğrenciler duvarlara asılan “kesin-
likle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katımlı-
yorum, kesinlikle katılmıyorum” yazan kartonlar altın-
da görüşleri doğrultusunda toplanarak tartışmışlardır.  

 Tartışma sırasında dileyen öğrencinin bulunduğu 
yerden başka bir kartonun altına geçebildiği yani 
düşüncesini değiştirebileceği bu yöntem/teknik 
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 

 

A) İstasyon 
B) Konuşma halkası 
C) Kart gösterme 
D) Görüş geliştirme 
E) Örnek olay 
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19. Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının 
özellikleri verilmiştir.  

I II 
• Bilgi kazanılır ve 

tekrarlanır. 
• Öğretmen bilgi kayna-
ğıdır. 

• Öğrenme ilköğretimde 
başlayıp yükseköğre-
timde son bulur ve 
okulda gerçekleşir. 

• Tüm öğrenciler aynı 
bilgi-beceriyi öğrenir 
ve aynı davranışı ya-
par. 

• Bilgi uygulanır, yara-
tıcılık ön plandadır. 

• Öğretmen bilgi kay-
naklarına ulaşmak 
için rehberdir. 

• Öğrenme okulda, 
evde, işyerinde ger-
çekleşir. 

• Bireyselleştirilmiş 
öğrenme planları kul-
lanılır. 

 Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangi-
sinde verilenler olabilir? 

 

           I                        II             
 A) Geleneksel Tam öğrenme  
 B) Geleneksel Yaşam boyu öğrenme 
 C) İşbirlikli İnternet tabanlı 
 D) Beyin temelli Geleneksel  
 E) Yaşam boyu öğrenme Geleneksel  
 
 
 
 
 
20. Okulda gününün nasıl geçtiğini soran annesine 

Canan’ın cevabı şu olmuştur. “Çok güzel bir gündü 
özellikle sosyal bilgiler dersinde işlediğimiz konuyla 
ilgili öykü ve slogan yazdım, afiş çizdim, şiir yazdım, 
oyun hazırladım zamanın nasıl geçtiğini anlamadım 
bile” demiştir. Annesinin bu etkinlikleri tek bir derste 
ve tek başına nasıl yaptığını sorduğunda ise Canan: 
“Tek başıma değil sınıftaki gruplarla beraberce hazır-
ladık. Ama hazırlanan öykü, slogan, afiş, şiir ve o-
yunda hepimizin bir katkısı vardı.” demiştir. 

 Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında Ca-
nan’ın öğretmeni sosyal bilgiler dersinde hangi 
yöntem/tekniği kullanmıştır? 

 

A) Konuşma halkası 
B) Görüş geliştirme 
C) Proje 
D) Örnek olay 
E) İstasyon 

21. Ceren, olayların özüne inen, olayları farklı görüş 
açılarından değerlendiren, karar vermeden önce iyi 
gözlemleyen, sabırlı, eleştirel yapıda ve içe dönük bir 
öğrencidir. 

 Kolb’a göre, Ceren’in öğrenme biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

A) Aktif B) Yansıtıcı 
C) Somut yaşantı D) Soyut yaşantı 
E) Kuramsal 

 
 
 
 

22.  I. İki grup vardır ve amaçları, düşünceyi yanlış da 
olsa savunmak ve süreç sonunda “kazanan” ilan 
edilmektir. 

 II. Bilim ve sanat konularında uzman kimselerin, 
dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları konuş-
madır. 

 III. Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla 
gerçekleştirilen belli bir alanda her durumda uz-
man 3 - 5 konuşmacının katıldığı grup tartışma-
sıdır. 

 IV. İki grup vardır, bunlardan biri soru soran, diğeri 
uzmanların oluşturduğu cevap veren gruptur. 

 Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki tartışma 
tekniklerinin hangisinden bahsedilmemiştir? 

 

A) Münazara B) Açık oturum 
C) Kollegyum D) Sempozyum 
E) Konferans 

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi Gagne’nin öğretim etkin-
likleri modelinin temel varsayımlarından biri de-
ğildir? 

 

A) Öğrenme türlerinden ziyade, tek bir öğrenme tü-
ründen söz edilebilir. 

B) Yeni öğrenmeler öncekiler üzerine inşa edilir. 
C) Öğrenci kendi deneyimleriyle yaparak-yaşayarak 

öğrenir. 
D) Öğrenciye kazandırılacak öğrenme ürünleri ön-

ceden belirlenmelidir. 
E) Öğrenme sürecinde farklı yöntem ve tekniklere 

yer verilmelidir. 
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24. Bilgisayar destekli öğretimin yararlarına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Öğrencilere bireysel hızlarına ve kapasitelerine 
göre ilerleme olanağı sağlar. 

B) Öğrenci istediği konuyu istediği zaman öğrenebi-
lir. 

C) Öğrenciler kendi yaptığı çalışmaları görerek öğ-
renme hızını artırabilir.  

D) Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar. 
E) Öğrencinin aktif olarak katılmasına olanak sağlar. 

 
 
 
25. – Görsel ağırlıklı bu teknik öğrenme ve hatırlamayı 

kolaylaştırmak için kullanılır. 
 – Tümdengelim ve tümevarım gibi akıl yürütme 

yollarını destekleyerek transferi kolaylaştırır. 
 – İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi 

görselleştirir. 
 Yukarıda bazı özellikleri verilen öğretim tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Zihin (kavram) haritaları 
B) Neden-sonuç diyagramı 
C) Konuşma halkası 
D) Demonstrasyon 
E) Listeleme 
 
 
 

26. Demonstrasyon (gösteri), öğretmenin ya da öğrenci 
gruplarının herhangi bir konuyu diğer öğrencilerin 
önünde araç ve gereçler kullanarak açıklamaları ya 
da sunumlarıdır.  

 Öğretmenlerin demonstrasyon tekniğini uygular-
ken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Öğretmen, öğrencilerin bilgi düzeyini bilip tekniği 
buna göre düzenlemelidir. 

B) Gösteriye öğrencilerin de katılması sağlanmalı-
dır. 

C) Gösteriyi bütün öğrencilerin görmesi sağlanmalı-
dır. 

D) Gösteriden önce araçların çalışıp çalışmadığı be-
lirlenmelidir. 

E) Gösterinin amaçları gösteri sonucunda öğrenciye 
açıklanmalıdır. 

27. Çeşitli öğrenme-öğretme yaklaşım ve kuramlarına ait 
temel özellikler şunlardır: 

 I. Bireyin öğrenmesinden kendisinin sorumlu oldu-
ğu karar alması ve kararını uygulaması nokta-
sında fırsat verildiği, bireyin öğrenme sürecinin 
merkezinde yer alarak sürece etkin olarak katıl-
dığı bir yaklaşımdır. 

 II. Bu modelin temel özelliği diğer disiplinlerle de 
bağlantılı bir senaryo üzerinde inşa edilmesi ve 
öğretmen rehberliğinde öğrencilerin özgün ürün-
ler ortaya koymasıdır. 

 III. Bu modelde öğrenme ürünlerindeki farklılıkların 
öğrencinin giriş davranışları ve öğretim hizmetin-
den kaynaklı olduğu görüşü hakimdir.  

 IV. Bu model davranışçı ve bilişsel yaklaşımların bir 
sentezini yaparak öğrenmeyi etkileyen iç ve dış 
faktörler üzerinde durmuştur. Öğrenme beyinde 
gerçekleşir ve gözlenebilen davranışlardan do-
laylı olarak anlaşılır. 

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda özel-
likleri verilen öğrenme-öğretme yaklaşımlarından 
biri değildir? 

 

A) Aktif öğrenme 
B) Proje tabanlı öğrenme 
C) Beyin temelli öğrenme 
D) Tam öğrenme 
E) Öğretim durumları modeli  

 
 
 
28. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde açılış konuşması yapan 

bir eğitim bilimleri uzmanı konuşmasının bir bölü-
münde “Her insan diğerinden farklıdır ve yaşama 
farklı bakabilir. Herkes için gerçeğe ulaşmada, bilgi 
edinmede tek bir yol, yöntem ya da teknikte yoktur. 
İnsanlar farklı yollar, yöntemler, teknikler kullanarak 
farklı bilgiler elde edebilir. Bu gerçeği ve doğruyu yok 
saymak anlamına gelmez, tersine gerçek ve doğru 
vardır ve onlara, herkes geçirdiği yaşantılara bakıp 
ulaşabilir. Her seferinde onları yeniden oluşturabilir. 
Kişiye bilgi aktarılacağına, bilgiyi elde etme yolu ve 
yöntemlerini öğreneği zengin ortamlar sağlanmalıdır 
…” demiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu uzmanın yaptığı 
konuşmada vurguladığı öğrenme-öğretme yakla-
şımıdır? 

 

A) Yaratıcı düşünme B) Tam öğrenme 
C) Yapılandırmacılık D) Çoklu zeka 
E) Eleştirel düşünme 
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29. İşbirlikli öğrenme, farklı yetenek düzeylerine sahip 
olan öğrencilerin bir arada çalışmaları için uygulanan 
bir yoldur. Farklı kademelerdeki sınıflarda ve hemen 
her tür derste kullanılan işbirlikli öğrenme 1970’li yıl-
lardan itibaren önem kazanmaya başlamış ve dün-
yanın birçok ülkesinde giderek artan bir ilgi görmüş-
tür. 

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işbirlikli öğ-
renmenin bu denli çok ilgi görmesinin nedenleri 
arasında olamaz? 

 

A) Olumlu bir öğrenme çevresinin yaratılmasını sağ-
laması 

B) Öğrencilerin, ortak işin bir kısmını üstlenip onu 
birbirlerinden bağımsız şekilde çalışarak tamam-
lamaları 

C) Liderlik, paylaşma, eleştirme, örnek verme gibi 
destekleyici öğrenme ürünlerinin oluşmasına el-
verişli bir ortam yaratması 

D) Güdü, kaygı, tutum vb. duyuşsal özellikler üze-
rinde olumlu etkileri olması 

E) Bilişsel öğrenme ürünleri ve süreçleri üzerinde 
diğer yöntemlere göre daha olumlu etkileri olması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Askeri alandaki işlerde, uzay sektöründe, astronot, 
pilot ve sürücü eğitiminde ve tıp fakültelerinde kulla-
nılır. Öğrenciler gerçek durumun bir benzeri üzerinde 
eğitilmeye çalışılır. Bu durumda aslının yerine yapay 
konulmaktadır. 

 Öğrencilerin bu tür yetiştirilmeleri aşağıdaki 
yöntem / tekniklerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Deney 
B) Mikro öğretim 
C) Gösterip yaptırma 
D) Benzetim 
E) Proje tabanlı öğrenme 
 
 

31. Proje tabanlı öğrenme farklı dersler arasında bağ 
kurarak öğrenme için fırsatlar sunar. Öğrenenler üre-
tim süreci içinde, gerçeğe uygun, güvenilir bir şekilde 
farklı konu alanlarının içeriğini tanımlar ve uygular. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi proje temelli 
öğrenme modeliyle ilgili olarak yanlış verilmiştir? 

 

A) Öğrencilerin derinlemesine araştırma yapmaları-
na imkan vererek, bilgilerinin önemleri hakkında 
düşünmelerini sağlar. 

B) Öğrencilerin aktif olmalarını, derinlemesine ça-
lışmaları, bir şeyler üretmeleri için ilgilerini çek-
meyi sağlar. 

C) Öğrenenlere kendi öğrenme stilleriyle öğrenme 
fırsatı verilir. 

D) Bireyin performansı ve ortaya koyduğu ürün bir-
likte değerlendirilir. 

E) Temel nokta istenilen ürüne ulaşmaktır ve birey-
sel çalışma ağırlıklıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Pamuk liflerini tohumdan ayıran çırçır makinesinin 
bulucusu bu makineyi bir kedinin pençesini çitten ge-
çirip bir civcivi nasıl kavradığını görerek geliştirmiştir. 
Geliştirilen bu makine tıpkı kedi örneğinde olduğu gi-
bi çalışmaktadır. Bu durumda olduğu gibi doğadaki 
benzerlerinden yararlanarak bir probleme özgün çö-
zümler bulunabileceğini anlatan Mustafa Öğretmen, 
birgün sınıfa bir problemle gelir ve öğrencilerden bu 
probleme özgün çözümler üretmelerini ister. Bunu 
yaparken de görüşlerin hiçbir şekilde eleştirilmeye-
ceğini bildirir. 

 Buna göre, Mustafa Öğretmen öğretim sürecinde 
aşağıdaki öğretim yöntem/tekniklerinden hangi-
sini kullanmıştır? 

 

A) Tartışma B) Mikroöğretim 
C) Balık kılçığı D) Beyin fırtınası 
E) Köşeleme 
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33. –  Düşünce ve önerilerin belli bir düzen içinde 
sunularak sistematikleştirilmesini sağlar. 

 –  Düşüncelerin arkasında yatan duyguların ayrıştı-
rılmasını sağlar. 

 Yukarıda temel özellikleri verilen ve problem 
çözme tekniği olarak da kullanılan bu yöntem / 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Beyin fırtınası 
B) Altı şapkalı düşünce tekniği 
C) Mikro öğretim 
D) Tartışma 
E) Simülasyon 

 
 
 
 
 
 
34. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim tekni-

ğinin faydalarından biri değildir? 
A) Her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerle-

me imkânı sağlar. 
B) Anlaşılmayan konuların istenildiği kadar tekrarına 

olanak sağlar. 
C) Öğrenme sonucu hakkında anında geri bildirim 

ve pekiştirme verilir. 
D) Okul içinde ve dışında her yerde uygulanabilir. 
E) Programlı öğretim tekniği bütün derslerde kullanı-

labilir ve üst düzey hedef davranışların kazandı-
rılmasında etkilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
35. – Öğrencilerin bilişsel gelişimlerin yanı sıra duyuş-

sal yönlerinin de geliştirilmesi amaçlanır. 
 – Amaca uygun seçilen kişilerle karşılıklı diyalog 

yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir tekniktir. 
 Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Tutor destekli öğretim 
B) Altı şapkalı düşünme 
C) Beyin fırtınası 
D) Görüşme 
E) Gözlem gezisi 

36. “Bir öğretmen sağlık ve temizlik ünitesi geldiğinde 
öğrencileri bir hastaneye götürmüş ve onların doktor-
lara sorular sormasını sağlamıştır.” 

 Öğretmenin yaptığı bu uygulamanın temel fayda-
sı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiş-
tirme 

B) Öğrencilerin birincil kaynaktan bilgi edinmelerini 
sağlama 

C) Öğrencilerin yaşam koşullarını değerlendirme 
D) Öğrencilere hastaneleri tanıtma 
E) Doktorluk mesleğine ilişkin olumlu tutum kazan-

dırma 
 
 
 

37. Mikro öğretim öğretmen adaylarının eğitiminde, yüz 
yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için sınıf içinde uygu-
lanan bir tekniktir. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu teknikle ilgili yanlış 
bir açıklamayı içermektedir? 

 

A) Temel vurgusu, öğret, yeniden öğret düşüncesi-
dir. 

B) Öğretmen adaylarına mesleki yeterlik kazandırır. 
C) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar. 
D) Kalabalık gruplarda etkin şekilde kullanılabilir. 
E) Anında dönüt – düzeltme vardır. 
 
 
 

38. Öğrencilerle olumlu ilişki kurmada en önemli unsur 
iletişimdir. Bazen çok kolay bir biçimde çözülebilecek 
sorunlar iletişim engelleri yüzünden daha büyük bir 
sorun haline gelebilir.  

 Buna göre, öğrencileriyle etkili bir iletişim kur-
mak için “ben dilini” kullanmaya özen gösteren öğ-
retmenin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullan-
ması uygun olmaz? 

 

A) Konuyla ilgili hep bir ağızdan konuştuğunuzda si-
zi anlayamamam beni rahatsız ediyor. 

B) Birbirinizle konuştuğunuz zaman sesimi duyura-
madığım için rahatsız oluyorum. 

C) Önemli olan benim değil sizin ne hissettiğiniz, 
değil mi? 

D) Ödevlerini yapmadığın zaman yeni anlattığım 
konuları anlayamayacağından endişe ediyorum. 

E) Sınıfa geç gelince motivasyonum bozuluyor. 
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39. Yeni öğrenilecek bilgi ile daha önceden öğrenilmiş 
olanlar arasında ilişkiler kurulmasını sağlayan örgüt-
leyiciler, dersin genel yapısını öğrencilere gösterdiği 
için anlamlı öğrenmeyi sağlar. 

 Buna göre, örgütleyicilerin aşağıdaki stratejilerin 
hangisinde kullanılması, diğerlerinden daha etkili 
öğrenme yaşantılarına olanak sağlar? 

 

A) Çoklu zeka B) Sunuş 
C) Buluş D) Araştırma-inceleme 
E) Okulda öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Yaratıcı düşünceyi okul ortamında geliştirebilmek için 

öğrenme ve öğretme ortamları, öğrencinin yaratıcı 
davranışlarını geliştirebilecek şekilde ayarlanmalıdır. 
Çünkü yaratıcılık için kesin bir yaş sınırı koymak pek 
doğru olmasa da bireyin çocukluk ve gençlik döne-
minde olaylara, nesnelere ilişkin soru sormaları dış 
dünya ile kendi düşünce ve duygularını etkileşime 
sokmaları ile ortaya çıkar ve gelişir. 

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğrencilerin 
yaratıcılıklarını engelleyen bir öğretmen davranı-
şıdır? 

 

A) Öğrencilerin olaylar ve olgular hakkında soru sor-
malarını teşvik etme 

B) Öğrencilerin olaylar hakkında farklı düşünce ve 
yaklaşımlarına karşı esnek davranma 

C) Öğrencilerin çevrelerinde olup bitenleri merak 
etmelerini teşvik etme 

D) Öğrencilere “her problemin doğru olarak kabul 
edilebilecek tek çözüm yolu vardır” mesajını 
verme 

E) Öğrencilerin kendilerini özgür hissedebilecekleri 
bir öğrenme-öğretme ortamı hazırlama 

 

41. Günümüzde öğretmenleri en çok zorlayan konular-
dan biri de öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri bir-
birinden farklı olan ayrıca çeşitli ilgi ve ihtiyaçlarla 
okula gelen öğrencilere etkili bir biçimde ulaşabil-
mektir. 

 Öğrenciler arasında böylesi farklılıkların belirgin-
leştiği ve yaygınlaştığı bir ortamda, öğretmenle-
rin aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini 
kullanması daha etkili öğrenme yaşantılarına ola-
nak sağlar? 

 

A) Konuşma halkası 
B) Bireyselleştirilmiş öğretim 
C) Soru - cevap 
D) Drama 
E) Örnek olay 
 
 
 
 
 
 
 

42. Bir grup araştırmacı fareler üzerinde yaptıkları de-
neylerde magnetoensefalografi denilen bir araç kul-
lanmışlardır. Bu araç, beyin haritasını çıkartmada ve 
öğrenme esnasında, beynin hangi bölgesinde elekt-
rik akımlarının oluştuğunu, bilginin hangi bölgeye 
kodlandığını göstermektedir. 1. grup farelere bu araç 
bağlanıp bir labirente hata yapmadan yemek bulma-
ları öğretiliyor. Magnetoensefalografi yardımıyla öğ-
renmenin kodlandığı bölge bulunup açıldığında ve 
incelendiğinde farelerde yeni dentrit ve aksonların 
oluştuğu gözleniyor. Bu bölgede oluşan biyo-
kimyasal yapı alınıp birtakım işlemler sonunda hiç 
labirente girmeyen 2. grup farelere enjekte edildiğin-
de, bu fareler çok kısa bir zamanda yemeği buluyor. 
İlginç olan nokta ise 2. grup farelerin beyninde de 1. 
grup farelerdeki dentrit ve aksonların aynısı bulunu-
yor. Hiç labirente girmeyen farelerin beyninde ise bu 
özelliğe rastlanmıyor. 

 Yukarıda açıklanan deney aşağıdaki öğrenme-
öğretme kuramlarından hangisinin görüşlerini 
desteklemek amacıyla yapılmıştır? 

 

A) Tam öğrenme 
B) Basamaklı öğrenme 
C) Beyin temelli öğrenme 
D) Kuantum öğrenme 
E) Probleme dayalı öğrenme 



  DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ  
 

   10 

Y
E

D
İİK

Lİ
M

 Y
A

YI
N

C
IL

IK
 

43. I. Aliye’nin yaptığı yağlı boya resme öğretmeni 90 
verdi. 

 II. Öğretmen sınıfta yoklama yaptı, 30 öğrenci çıktı. 
 III. Termometre ile odanın sıcaklığı 23 santigrat 

derece bulundu. 
 IV. Cetvel ile ölçülen masanın boyu 45 santimetre 

bulundu. 
 V. Behiye genel yetenek testinden 80 puan aldı. 
 VI. Yaylı kantarla karpuz tartıldı 6 kilo bulundu. 
 Yukarıda verilen ölçmelerin doğrudan ve dolaylı 

olanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiş-
tir? 

 

   Doğrudan       Dolaylı     
 A) I, II, IV III, V, VI 
 B) I, II, V III, IV, VI 
 C) II, III, VI I, IV, V 
 D) II, IV, VI I, III, V 
 E) III, IV, VI I, II, V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Öğrencilerin öğrenme süreci içindeki öğrenme eksik-

liklerinin belirlenmesi için yapılan biçimlendirici de-
ğerlendirmede ------------ testi, öğrenme sürecin so-
nunda yapılan düzey belirleyici değerlendirme için 
ise ------------- testi kullanılır. 

 Bu cümledeki boşluklara sırası ile hangi  sözcük-
ler getirilmelidir? 

 

A) İzleme – Tutum 
B) Başarı – Konu 
C) Yetenek – Sonuç 
D) İzleme – Başarı 
E) Seçme - Tanıma 

 

45. Kullandığı değerlendirme yaklaşımlarının öğrencileri-
nin dersteki başarılarına etkisini belirlemek isteyen 
fen ve teknoloji öğretmeni Düriye Hanım; dersine gir-
diği sınıfların birinde portfolyo, diğerinde ise çoktan 
seçmeli test kullanarak değerlendirme yapmıştır.   

 Düriye Öğretmen’in bu çalışmasındaki bağımlı 
değişken nedir? 

 

A) Fen ve teknoloji dersi 
B) Potfolyo 
C) Çoktan seçmeli test 
D) Ders başarısı 
E) Değerlendirme yaklaşımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Aşağıda bir ölçme aracının özelliklerinden bazıları 
verilmiştir. 

 • Ölçme konusu olan özelliğin süreç ya da ürün 
olarak puanlanmasında kullanılır. 

 • Performansın önemli ve gözlenebilir yanlarını 
kapsar. 

 • Performans ya da görevin aşamalarına göre 
puanlama yapılmasını sağlar. 

 • Performansı oluşturan davranışlara ne düzeyde 
sahip olunduğunu belirlemeyi sağlar.  

 • Puanlayıcı gözlenen bir davranışın düzeyini 
puanlamada serbesttir. 

 Bu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Rubrik 
B) Kontrol listesi 
C) Dereceleme ölçeği 
D) Performans testi 
E) Puanlama anahtarı 
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47. Sosyoloji ve felsefe derslerinden öğrencilerin aldıkları 
puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmış 
ve korelasyon katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur.  

 Bu derslerin puanları arasındaki ilişkiyi gösteren 
grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
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48. Bir okulun giriş sınavını hazırlayan ölçme değerlen-
dirme uzmanı, bu sınav sonucunda yapılan sırala-
maya dayalı olarak okul kontenjanı kadar alınan öğ-
rencilerin okuldaki derslerde başarılarının yüksek 
olacağını ileri sürmektedir.  

 Bu ölçme değerlendirme uzmanı hazırladığı sına-
vın hangi geçerliğinin yüksek olduğunu ileri sür-
mektedir? 

 

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

 
 
49. Bir öğretmen; öğrencilerinin gelişimlerini süreç içinde 

tüm yönleri ile aşama aşama izlenmeyi, öğrencilerini 
araştırmaya yapmaya yönlendirmeyi, öğrencilerin 
kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmelerini sağ-
lamayı, öğrencilerini değerlendirmeye katarak, de-
ğerlendirme basamağı davranışlarını kazanmalarını, 
paylaşım, sunum ve işbirliği gibi sosyal becerilerini 
geliştirilmeyi amaçlamaktadır. 

 Bu öğretmenin kullanabileceği en uygun 
değerlendirme türü hangisidir? 

 

A) Biçimlendirici 
B) Bağıl 
C) Düzey belirleyici 
D) Tümel 
E) Tanılayıcı 

 
 
50. Bir testin farklı zamanlarda aynı öğrencilere iki defa 

uygulanmasıyla elde edilen iki puan dağılımı arasın-
da hesaplanan korelasyon katsayısı, testin zaman-
dan zamana -------- ölçmeler yapıp yapmadığı anla-
mında bir güvenirlik katsayısı olarak yorumlanır. Bir 
birinin paraleli olan testlerin aynı öğrencilere uygu-
lanması ile elde edilen iki puan dağılımı arasındaki 
korelasyon katsayısı, testlerin birbirlerine göre -------- 
ölçmeler yapıp yapmadığı anlamında bir güvenirlik 
katsayısı olarak yorumlanır.   

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

 

A) Tutarlı – Kararlı 
B) Kararlı – Tutarlı 
C) Duyarlı – Kararlı 
D) Tutarlı – Duyarlı 
E) Kararlı – Duyarlı 
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51. Türkçe dersi için bir başarı testi geliştirmek isteyen 
Alev Öğretmen, dersle ilgili tüm davranışlar arasın-
dan belirlediği kritik davranışlarla bir belirtke tablosu 
hazırlamıştır. Hazırladığı belirtke tablosundaki her 
davranışı ölçebilen  bir soruyu teste almıştır.  

 Alev Öğretmen’inin hazırladığı testin hangi geçer-
liğinin olduğu kesinlikle söylenebilir? 

 

A) Kapsam B) Yordama  
C) Eş zamanlı D) Uygunluk 
E) Yapı 

 
 
52. Kısa cevaplı testlerin hazırlanması oldukça kolaydır. 

Bununla birlikte  hazırlayan kişinin üst düzey bilgi ve 
becerilere sahip olmasına gerek yoktur. Bu testlerin 
uygulanması ve puanlanması oldukça kolaydır. 

 Yukarıda verilen bilgiler kısa cevaplı testlerin 
hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir? 

 

A) Objektifliği B) Geçerliği 
C) Güvenirliği D) Tutarlı 
E) Kullanışlığı 
 

 
 
53. Eğitimde kullanılan testlerle hangi ölçek düze-

yinde ölçme sonucu kesinlikle elde edilemez? 
 

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

 
 
54. Bir testte bulunan 5 sorunun madde güçlük ve ayırt 

edicilik indeksleri aşağıda verilmiştir. 

Madde No Madde Güçlüğü Madde 
Ayırt Ediciliği 

1 0,50 0,43 
2 0,18 0,65 
3 0,30 –0,48 
4 0,17 0,22 
5 0,85 0,78 

 Bu sorulardan hangisi zor ve ayırt edicidir? 
 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

55 VE 56. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE YANITLAYINIZ. 

  

 A B* C D E N 
Üst Grup 7 70 5 8 10 100 
Alt Grup 20 20 20 15 25 100 
Toplam 27 90 25 23 35 200 

 * Anahtarlanmış cevap 
 
 
55. Bu sorunun madde güçlük indeksinin en yakın 

değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 0,50 B) 0,45 C) 0,40 
D) 0,35 E) 0,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Bu sorunun madde ayırt edicilik gücü indeksinin 

en yakın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 0,36 B) 0,40 C) 0,45 
D) 0,50 E) 0,62 
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57 VE 58. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Bir grup öğrenciye uygulanan dönem sonu sınavları-
na ilişkin istatistikler tablodaki gibidir. 

  

Dersler 
Soru 
sayısı 

Aritmetik 
ortalama 

Mod 
Standart 
sapma 

Aliye’nin
Puanı 

Fen ve 
teknoloji 40 20 26 4 20 

Matematik 50 30 42 7 44 
Resim 40 30 20 6 18 
Müzik 50 10 25 11 21 
İngilizce 30 15 25 6 12 

 
 
 
 
57. Öğrencilerin en başarılı olduğu ders hangisidir? 
 

A) Fen ve Teknoloji B) Matematik    
C) Resim D) Müzik     
E) İngilizce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Aliye’nin en başarılı olduğu ders hangisidir? 
 

A) Fen ve teknoloji B) Matematik    
C) Resim     D) Müzik     
E) İngilizce 

59 VE 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 
36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

Puan Aralıkları 

Fr
ek

an
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Grafikte verilen puan dağılımının aritmetik orta-

laması kaçtır? 
 

 A) 18,5 B) 19,25 C) 19,75 D) 20 E) 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Yukarıdaki dağılımın modu kaçtır? 
 

 A) 3 B) 18 C) 28 D) 21,5 E) 40 
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61. - 63. SORULARI METİNE BAĞLI OLARAK 
CEVAPLANDIRINIZ. 

 Bertuğ 4 yaşındadır. Ailesi Bertuğ’un çok zeki bir 
çocuk olmasını istemekte, bu nedenle Bertuğ anao-
kulundan döndüğünde, onunla özel olarak ilgilen-
mektedir. Bertuğ ise, okuldan arta kalan vakitlerde 
oyuncak robotuyla oynamak ya da bilgisayarda vakit 
geçirmek istemektedir. Aşağıdaki şekilde de görül-
düğü gibi, geçen gün babası Ahmet Bey’le yaptıkları 
resimleri tersinden sıralama çalışmasında, babasının 
çok sayıda tekrarına rağmen, Bertuğ nesneleri baba-
sının istediği gibi sıralayamamış ve babasını çok si-
nirlendirmiştir. Ahmet Bey Bertuğ’a neden beni izle-
miyorsun neden uyarılarımı dikkate almıyorsun diye-
rek kızmaktadır. Bertuğ son zamanlarda babasının 
birlikte ders çalışma isteğine karşı çıkmakta ve ders 
çalışma zamanı geldiğinde de babaannesinin koltu-
ğunun altına saklanmaktadır. 

  
 

 
 
 
 
61. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Piaget’nin zihin-

sel (bilişsel) gelişim kuramına göre Bertuğ aşağı-
daki davranışlardan hangisinden kaynaklanan bir 
sorun yaşamaktadır? 

 

A) Yapaycılık 
B) Paralel oyun 
C) Benmerkezcilik 
D) Özelden özele akıl yürütme 
E) Sembolik oyun 

 
 
 

62. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Bertuğ’un 
kendisini yeterince iyi izlemediğini düşünerek 
Ahmet Bey’in oğluna kızması, Erikson’un 
psikososyal gelişim kuramına göre, Bertuğ’un 
hangi olumsuz çekirdek duyguyu kazanmasına 
yol açabilir? 

 

A) Güvensizlik B) Kararsızlık 
C) Suçluluk D) Yetersizlik 
E) Durgunluk 

 
 
 
63. Ahmet Bey’in Bertuğ’dan kendi sıraladığı şekilde 

fakat ters yöne doğru dizmesini istediğinde de 
bunu gerçekleştirememesi Bertuğ’un, Piaget’in 
zihinsel gelişim kuramına ait hangi dönemdeki 
davranış özelliğini kazanamamış olduğunu gös-
terir? 

 

A) İşlem öncesi - odaktan uzaklaşma 
B) İşlem öncesi - tersine çevrilebilirlik 
C) Somut işlemler - tersine çevrilebilirlik 
D) Somut işlemler - odaktan uzaklaşma 
E) Soyut işlemler - tersine çevrilebilirlik 
 
 
 

64. 8 A sınıfı fen ve teknoloji dersi öğretmeni Hilal Hanım 
doğum nedeniyle, dönem ortasında öğrencilerinden 
ayrılmak zorunda kalmıştır. Dönemin sonuna dek 
derslere Fatma Öğretmen girmiştir. Fatma Öğretmen 
ilk dersinde “Öğretim başladığından bu yana 10 hafta 
geçti, haftaya 11. bölümden sorumlusunuz demiş”, 
öğrenciler ise “Hocam 6. üniteden sonrasını işleme-
dik” diye yanıt vermişlerdir. Fatma Öğretmen tekrar 
başa dönemeyeceklerini, aksi halde dersin yetişme-
yeceğini öğrencilerine anlatarak, onları ikna etmeye 
çalışmıştır.  

 Öğrenme konularının birbirini desteklediği göz 
önünde bulundurulduğunda, Fatma Öğretmen 
ders işlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate 
almalıdır? 

 

A) Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinden hareket etmeyi 
B) Hazırbulunuşluk düzeylerini 
C) Uygun yöntem ve teknikler kullanmayı. 
D) Öğrencilerin öğretim stillerine göre hareket etme-

yi 
E) Öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurmayı 
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65. Cinsiyet rolleri konusunda iki ayrı görüş bulunmakta-
dır. Bu görüşlerden ilki, kadın ve erkek cinsiyet rolle-
rinin tek boyutlu olduğunu, yani bireyin sadece kadın 
veya sadece erkek cinsiyet rollerine sahip olabilece-
ğini savunmaktadır. Diğer görüş ise, kadın ve erkek 
cinsiyet rollerinin aynı boyutun iki farklı ucunda bu-
lunduğunu ve bir bireyin değişik ölçülerde kadınsı ve 
erkeksi özelliklere aynı anda sahip olabileceğini sa-
vunmaktadır. Bu görüşe göre, bireyler kendi cinsiye-
tini reddetmeden, her iki cinsiyetin özelliklerini, po-
tansiyelleri ölçüsünde güvenli bir biçimde taşımalıdır-
lar.  

 Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kimlik türlerin-
den hangisine aittir? 

 

A) Başarılı kimlik 
B) Ters kimlik 
C) Erken bağlanmış kimlik 
D) Olumsuz kimlik 
E) Androjen kimlik 

 
 
 
66. Randevusuna gelmeyen sevgilisine çok kızan bir 

kişinin yolda yürürken öfkeyle sokakta gördüğü 
boş kutulara tekme atması hangi savunma meka-
nizmasına örnek olarak verilebilir? 

 

A) Gerileme B) Yer yön değiştirme 
C) Karşıt tepki oluşturma D) Yadsıma  
E) Bahane bulma  
 
 
 
 
 

67. Dil gelişimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi doğrudur? 

 

A) Dili anlamak ve konuşmak eş zamanlı olarak or-
taya çıkar. 

B) İlk anlamlı sözcükler babıldama evresinde görü-
lür. 

C) Çocuklar cümle kurarak konuşmaya başladıkla-
rında, sözlerinin de anlamlarını bilirler. 

D) Morgem bir yetişkin gibi dilin kullanıldığı bir ko-
nuşma türüdür. 

E) Aşırı kurallaştırma, kuralları yalnızca öğrenilen 
örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimidir. 

68. "Hippi" olgusunun ortaya çıkışı ABD’nin Vietnam'a 
asker gönderdiği 1965 yılına rastlar. O günden bu 
yana hippi akımı kendilerine asla sınır koymayan, var 
olan tüm yetkilileri reddeden, komün hayatını savu-
nan özgülükçü bir hareket olarak tanımlanır.  

 Yukarıdaki açıklamalarda kişilik gelişimini etkile-
yen hangi kavramın önemine vurgu yapılmıştır? 

 

A) Gelişme 
B) Tarihsel zaman 
C) Kritik dönem 
D) Hazırbulunuşluk 
E) Aşırı kurallaştırma 

 
 
69. Mehmet 3 yaşında anaokulu öğrencisidir. Alışverişe 

çıktıklarında Mehmet ya şeker ya da çikolata aldır-
mak için ailesine baskı yapmakta, ancak kendisine 
alınan çikolatayı, alış veriş merkezinde dikkatini çe-
ken bir şeyi izlerken elinden düşürüp ağlamaktadır.   

 Mehmet’in çikolatayı sık sık elinden düşürmesi, 
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, aşağı-
daki bilişsel özelliklerden hangisine ilişkin bir so-
run yaşadığını gösterir? 

 

A) Benmerkezcilik 
B) Odaktan uzaklaşma 
C) Tek boyutlu düşünme 
D) Dikkat eksikliği 
E) Yapaylık 
 
 

70. Kemal ilköğretim 4. sınıf öğrencisidir.  Dönem orta-
sında alınan karnede zayıflarının bulunması ailesini 
çok kızdırmış ve annesi Kemal’e odasına gitmesini,  
ders çalışmasını istemiştir. Bunun üzerine odasına 
kapanan Kemal annesinin ayak seslerini duyduğun-
da, ders çalışıyormuş gibi davranmakta, annesinin 
ayak sesleri uzaklaştığında ise bilgisayarı ile oyna-
maktadır.  

 Kemal’in davranışları Kohlberg’in ahlaki gelişim 
kuramına göre aşağıdaki dönemlerden hangisine 
uygunluk göstermektedir? 

 

A) İtaat - ceza 
B) Saf çıkarcı eğilim 
C) İyi çocuk eğilimi 
D) Sosyal anlaşmalara uyma eğilimi 
E) Kanun ve düzen eğilimi 
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71. Fiziksel gelişimle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

 

A) Çocukların ergenliğe geçiş yaşları, anne babala-
rın geçiş yaşlarından etkilenir. 

B) Zihinsel açıdan engelli çocukların psikomotor ge-
lişimi, akranlarına göre daha yavaştır. 

C) Nefes tutma örneğinde olduğu gibi, refleksler er-
telenebilir, fakat engellenemezler. 

D) İkincil cinsiyet özelliklerini belirleyen testosteron 
ve östrojen hormonları erinlikten itibaren salgıla-
nır. 

E) Dölüt dönemi çevre etkilerinin bebeği en az etki-
lediği dönemdir. 

 
 
 
 
 

72. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır? 

 

A) Ergenliğe erken girenlerin zekâ gelişimleri yaşıt-
larından daha ileridedir. 

B) Ergenliğe erken giren erkekler arkadaş grubu    
içinde lider özellikler gösterir. 

C) Ergenliğe erken girenler akranlarına göre daha 
uzun boylu ve kiloludur. 

D) Bazı erkekler akranları kızlardan önce ergenliğe 
girebilir. 

E) Beslenme olanakları çocukların ergenlik yaşını 
etkiler. 

 
 
 
 
73. Gözlem yoluyla öğrenme kuramına göre öğrenme ile 

performans farklı şeylerdir. Bir belgeselde maymun-
ları izleyen birey maymunların kuyruklarını kullanarak 
ağaca nasıl tırmandıklarını öğrenebilir. Ancak bu 
davranışı kendisinin göstermesi mümkün değildir.  

 Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine bir 
örnek oluşturur? 

 

A) Yeniden üretme 
B) Genel uyarılmışlık hali 
C) Türe özgü hazır bulunuşluk 
D) Olgunlaşma 
E) Beceri gelişimi 

74. İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi olan Ali izin almadan 
dersi terk ettiği için öğretmeni tarafından azarlanmış-
tır. Ders sırasında tuvalete gitme ihtiyacı duyan 
Mehmet ise öğretmenin kendisine de kızabileceğini 
düşündüğü için tuvalete gidememiş altına kaçırmıştır.  

 Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanır? 

 

A) Dolaylı ödül 
B) Dolaylı ceza 
C) İçsel pekiştirme 
D) Güdüleme 
E) Dışsal pekiştirme 
 
 
 
 

75. Öğrencilerinin derste parmak kaldırarak sorulara 
cevap vermesini çikolata ile ödüllendiren Sevgi Öğ-
retmen öğrencilerin öğle vakti yaklaştıkça acıkmala-
rından dolayı pekiştireç almaya daha istekli olduğunu 
ve cevap vermek için daha çok parmak kaldırdıklarını 
gözlemiştir.  

 Bu durumda öğrencilerin öğle vakti yaklaştığında 
acıktıkları için pekiştireç almaya istekli olmaları 
aşağıdaki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden han-
gisi ile açıklanabilir? 

 

A) Alıştırma 
B) Pekiştirme 
C) Transfer 
D) Güdüleme 
E) Dolaylı ödül 

 
 
 
76. Bir deneyde, deneklerin önce bir şiiri sonra da bir 

hikâyeyi ezberlemeleri istenmiştir. Deneyden sonra 
yapılan testte, deneklerin daha çok hikâyeyi hatır-
ladıkları tespit edilmiştir. 

 Bu deney, unutma üzerinde aşağıdakilerden 
daha çok hangisinin etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır? 

 

A) Pozitif transfer  
B) Negatif transfer 
C) İleriye ket vurma 
D) Tekrarlama 
E) Geriye ket vurma 
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77. Beş yaşındaki Hakan evde sürekli ağlayarak her 
istediğini yaptırmaktadır. Bir hafta sonu misafir olarak 
gittikleri evdeki yaşıtı Mehmet’in oyuncaklarını iste-
miş Mehmet oyuncaklarını vermeyince de ağlayarak 
annesine şikâyet etmiştir.  

 Bu durum aşağıdaki öğrenme kavramlarından 
hangisine bir örnek olabilir? 

 

A) Ayırt etme B) Genelleme 
C) Özümleme D) Uyumsama 
E) Alışkanlık 

 
 
 
78. 9 yaşındaki Semih’i annesi bakkala göndermekte, 

bakkaldan alması gerekenlerin tutarından biraz fazla 
para vererek onu ödüllendirmektedir. Semih misafir-
liğe gittikleri bir komşunun evinde de bakkala gönde-
rilmiş ve bakkaldan dönünce paranın üstünü geriye 
vermemiştir. Bunu fark eden annesi Semih’i uyarmış 
ve para üstünü iade etmesini istemiştir. Semih sade-
ce misafirliğe gittikleri yerlerde bakkala gittiği zaman 
para üstünü iade etmiştir.  

 Bu durumun açıklaması aşağıdaki kavramlardan 
hangisi olabilir? 

 

A) Genelleme B) Ayırt etme 
C) Sönme D) Kert vurma 
E) Unutma 
 
 
 

79. Hüseyin odasının penceresini açtığı zaman odasının 
penceresine konan kuşların kaçtığını görmüş ve 
pencere kenarına ekmek kırıntıları bırakarak kuşları 
pencere kenarına gelmeye alıştırmıştır. Bir süre son-
ra Hüseyin başka bir eve taşınmıştır. Eve yeni taşı-
nan Yelda da kuşları sevmektedir ancak kuşların 
yemesi için pencere kenarına ekmek kırıntıları bı-
rakmamaktadır. Kuşlar bir süre daha pencereye gel-
meye devam etmişler ancak daha sonra gelmemiştir. 
Yelda bu duruma bir anlam verememiştir.  

 Bu durumun açıklaması aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Olumsuz pekiştirme 
B) Kendiliğinden geri gelme 
C) Sönme 
D) Genelleme 
E) II. Tip ceza 

80. Yaz tatilinde gittiği köyde arı sokması nedeniyle 
arılara karşı fobi geliştiren Gülay bu sorununu çöze-
bilmek amacıyla bir uzmana başvurmuştur. Uzman 
ise Gülay ile arılar hakkında sohbet etmiş, Gülay’a 
rahatlama çalışmaları yaptırmış daha sonra arılarla 
ilgili bir çizgi film izletmiştir. Onu rahatlattıktan sonra 
kavanoz içinde arıları izletmiştir. Bu uygulamanın bir 
süre tekrar edilmesi sonucunda Gülay artık arılardan 
korkmadığını fark etmiştir.  

 Bu uygulamada hangi davranışçı yöntem 
kullanılmıştır? 

 

A) Sönme 
B) Sistematik duyarsızlaştırma 
C) Davranışa şekil verme 
D) Olumlu pekiştirme 
E) Olumsuz pekiştirme 

 
 
81. Daha önce şimşek çakmasından korkmayan Hakan 

evlerinin bahçesindeki bir ağaca yıldırım düştükten 
sonra şimşek çakmasından ve gök gürültüsünden 
korkmaya başlamıştır.  

 Bu korku aşağıdaki yollardan hangisiyle öğrenil-
miştir? 

 

A) Edimsel koşullama 
B) Tepkisel koşullama 
C) Deneme-yanılma 
D) Gözlem yoluyla öğrenme 
E) Kavrama yoluyla öğrenme 
 
 

82. Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe’nin Kadı-
köy’deki maçından önce stadyum yakınındaki bir ka-
feteryada maç saatine kadar yemek yemişler çay iç-
mişler ve maçın başlamasını beklemişlerdir. O maçta 
Fenerbahçe rakibini 6 gol atarak yenmiştir. Aynı 
gruptaki bireyler Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki her 
maçından önce aynı kafeteryada maç saatine kadar 
oturmakta, daha önceki maçta yaptıkları hareketlerin 
aynısını yapmakta, aynı yemekleri yemekte ve takım-
larına böylece destek verdiklerini, Fenerbahçe’nin yi-
ne galip geleceğini düşünmektedirler.  

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Olumlu pekiştirme 
B) Olumsuz pekiştirme 
C) Davranışa şekil verme 
D) Batıl davranış 
E) Dolaylı pekiştirme 
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83. Aşağıdaki olumlu ve olumsuz pekiştirmeyle ilgili 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Olumlu uyarıcının ortamdan alınması olumlu pe-
kiştirmedir. 

B) Olumlu uyarıcının ortama konulması olumsuz 
pekiştirmedir. 

C) Olumsuz uyarıcının ortamdan alınması olumsuz 
pekiştirmedir. 

D) Olumsuz uyarıcının ortama konulması olumlu 
pekiştirmedir. 

E) Olumlu uyarıcının ortamdan alınması olumsuz 
pekiştirmedir. 

 
 
84. Aşağıdaki olumsuz pekiştirme ile ilgili ifadeler-

den hangisi doğrudur? 
 

A) Olumsuz pekiştirme istenmeyen davranıştan 
sonra verilen hoş olmayan bir uyarıcıdır. 

B) Olumsuz pekiştirme davranışın görülme sıklığını 
azaltır. 

C) Olumsuz pekiştirmede olumlu uyarıcı (pekiştireç) 
ortamdan çekilir. 

D) Olumsuz pekiştirmede ortamda itici uyarıcı bu-
lunması nedeniyle hoş olmayan bir durum oluşur 
ve davranış bastırılır. 

E) Olumlu pekiştirme gibi olumsuz pekiştirme de is-
tendik davranışın artırılmasına yöneliktir. 

 
 

85. İddiada zaman zaman para kazanan Uğur uzun 
süredir iddia oynamaya devam etmektedir. Mehmet 
ise iddia oynamış ama hiç kazanamamış bu nedenle 
iddia oynamayı bırakmıştır.  

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Bir davranışın süreklilik kazanması için her sefe-
rinde pekiştirilmesi gerekir. 

B) Kendiliğinden geri gelme sönme sürecinin ayrıl-
maz bir parçasıdır, bu nedenle Mehmet ilerde 
yeniden iddia oynayacaktır. 

C) Uğur’un belirsiz aralıklarla ödüllendirilen iddia 
oynama davranışı sönmeye karşı daha dirençli-
dir. 

D) Pekiştirmenin şekli yanında miktarı da davranışın 
devam edip etmemesini belirler. 

E) Bir kişi için pekiştireç olarak kullanılabilecek bir 
şey başka birisi için pekiştireç olmayabilir. 

86. Osman Bey oğlu Berkecan’ı her gün kreşe arabayla 
götürmektedir. Trafikte hatalı araba kullanan sürücü-
leri ise sürekli olarak korna çalarak ve ardından bağı-
rarak uyarmaktadır. Yine kreşe gittikleri bir gün Os-
man Bey Berkecan’ı araba kullanırken kucağına      
oturtmuş, bu arada kornaya basan Berkecan’da ar-
dından hemen bağırmaya başlamıştır. 

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Korna sesi bağırma bitişikliği nedeniyle klasik ko-
şullamadır. 

B) Bağırma sinirleri yatıştırarak pekiştireç işlevi gör-
düğü için edimsel koşullamadır. 

C) Babasının daha sonra bağıracağını düşündüğü 
için kavrayarak öğrenmedir. 

D) Daha önce babası korna çalarak bağırdığında 
arabada olması nedeniyle sosyal öğrenmedir. 

E) Diğer sürücülerin hata yaptığını gözlemesi nede-
niyle bilgiyi işleme yoluyla öğrenmedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

87. Köpekleri çok seven Alper’e doğum gününde babası 
yavru bir köpek hediye etmiştir. Alper köpeğine mer-
haba diyerek elini uzattığı zaman köpeğinin patisini 
uzatmasını istemektedir. Önce köpeğine şeker vere-
rek şeker yemeye alıştırmış, daha sonra da şekeri 
pekiştireç olarak kullanarak köpeği ön ayağını kaldır-
dığında onun bu davranışını şekerle pekiştirmiştir. 
Böylece köpeğin ayağını kaldırma davranışını kalıcı 
hale getirmiştir. Daha sonra köpeğin sadece sağ ön 
ayağını kaldırmasını pekiştirmiş daha sonra da aya-
ğını kaldırma davranışını sadece kendisi merhaba 
diyerek elini uzattığı zaman şeker vererek ödüllen-
dirmiştir. Bir süre sonra köpek sadece Alper elini 
uzatıp merhaba dediği zaman sağ ön ayağını kaldır-
maya başlamıştır.  

 Bu süreç aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en 
iyi açıklanır? 

 

A) Sönme  
B) Genelleme 
C) Kendiliğinden geri gelme 
D) Davranışa şekil verme 
E) Olumsuz pekiştirme 
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88. Grip olan Mustafa Bey işyerindeki bir arkadaşının 
tavsiyesine uyarak akşam evde kendisine kekik çayı 
hazırlamış ve bu çayı içtikten sonra rahatladığını gör-
müştür. Daha sonra ne zaman grip olsa hemen 
kendisine bir kekik çayı hazırlayarak içmektedir.  

 Bu durum aşağıdaki öğrenme kavramlarından 
hangisi ile en iyi açıklanır? 

 

A) Olumlu aktarma B) Olumsuz pekiştirme 
C) Olumlu pekiştirme D) Tepki genellemesi 
E) Alışma 
 
 
 
 
 

 
89. Yediği yemekten zehirlenen ve midesi bulanan Hü-

seyin’in hastanede midesi yıkanmış ve bir süre has-
tanede yatmıştır. Hüseyin hastaneden çıktıktan son-
ra zehirlenmesinin nedeni olarak öğle yemeğinde 
okul kantininde yediği kumpiri düşünmüş ve uzun sü-
re okul kantininden kumpir yememiştir.  

 Bu durum aşağıdaki öğrenme kavramlarından 
hangisine bir örnek olabilir? 

 

A) Olumsuz tat koşullaması  
B) Üst düzey koşullama 
C) Batıl davranış 
D) Genelleme 
E) Olumsuz pekiştirme 
 
 
 
 
 
 

90. Sabah kahvaltısını yaparken çay içerek televizyonda 
Seda Sayan’ın programını izleyen Aysel Hanım bir 
süre sonra televizyonda Seda Sayan’ı her gördüğün-
de canının çay istediğini fark etmiştir.  

 Yukarıda verilen örnekte edimsel koşullamaya 
göre televizyonda Seda Sayan’ı görmek ne anla-
ma gelmektedir? 

 

A) Olumsuz pekiştireç 
B) Olumlu pekiştireç  
C) Ayırt edici uyarıcı  
D) Genellenmiş uyarıcı 
E) Dolaylı uyarıcı 

91. Günlük yaşamda birçok uyarıcı pekiştireç olarak 
kullanılabilir. Bir uyarıcının pekiştireç olarak kullanı-
labilmesi için doğuştan gelen özellikler gereği bir ihti-
yaca karşılık gelmesi gerekmez. Örneğin para, ger-
çekte herhangi bir ihtiyacımıza karşılık gelmemesine 
rağmen birçok durumda oldukça etkili bir pekiştireçtir.  

 Yukarıda verilen açıklamada para aşağıdakiler-
den hangisinin işlevini görmektedir? 

 

A) Ayırt edici uyarıcı  
B) Genellenmiş uyarıcı 
C) İkincil pekiştireç 
D) İçsel pekiştireç 
E) Dışsal pekiştireç 
 
 
 

92. Serhat Öğretmen lise ilköğretim yedinci sınıf öğrenci-
leri ile daha çok ders çalışmaları konusunda bir an-
laşma yapmıştır. Buna göre öğrenci akşam ders ça-
lıştığı her saat için bir artı (+) alacak, on artı ise bir 
yıldıza (*) karşılık gelecektir. On tane yıldız toplayan 
öğrenciye ise bir kitap hediye edilecektir.  

 Serhat Öğretmen’in kullandığı öğrenme tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Davranışa şekil verme 
B) Değişken aralıklı pekiştirme 
C) Sabit aralıklı pekiştirme 
D) Simgesel ödülle pekiştirme 
E) Dolaylı pekiştirme 
 
 
 

93. Matematik dersinden uzun süredir ne kadar çalışırsa 
çalışsın başarısız olan Ergün artık matematik dersine 
çalışmamaktadır. Hatta başarısız olacağını düşün-
düğü için diğer derslere hazırlanmayı da bırakmıştır.  

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Sonucu kontrol edemeyeceğine inandığı için öğ-
renilmiş çaresizlik yaşar. 

B) Genel olarak ders çalışma davranışı azaldığı için 
sönme olur. 

C) Başarısız olacağını düşünerek dersten uzaklaştı-
ğı için kaçınma yaşar. 

D) Matematik dersinden başarısız olduğu için öğ-
retmeni de sevmeyeceği için kaçma yaşar. 

E) Başarısızlık rahatsız edici olduğu için itici uyarıcı 
ile davranış kontrolü olur. 
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94. Selami derslerinde sınıf arkadaşlarından daha başa-
rısız bir öğrenci olduğunu düşünmektedir. Hatta ar-
kadaşlık ilişkilerinde de yetersiz olduğuna inanmak-
tadır ve bu inancının temelini daha önceki yaşantıla-
rına bağlamaktadır.  

 Gözlem yoluyla öğrenme kuramına göre bu du-
rum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıkla-
nır? 

 

A) Karşılıklı belirleyicilik 
B) Öz düzenleme kapasitesi 
C) Yetkinlik beklentisi 
D) Sembolleştirme kapasitesi 
E) Dolaylı öğrenme kapasitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Bir davranış öğrenildikten sonra pekiştirilmezse 
sönme sürecine girer. Ancak organizma belli bir süre 
sonra yeniden aynı ortamda bulunursa söndürülmüş 
davranış bir dereceye kadar yeniden gözlenir. Bu du-
ruma kendiliğinden geri gelme denir.  

 Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi 
kendiliğinden geri gelmenin bir örneğidir? 

 

A) Uzun süre hasta yattığı için derslerine çalışama-
yan Ali’nin iyileştikten sonra yeniden ders çalış-
maya başlaması 

B) Derste parmak kaldırdığı halde öğretmen tarafın-
dan uzun süre söz hakkı verilmeyen çocuğun 
parmak kaldırmaya devam etmesi 

C) Babasından korktuğu için evde yaramazlık yap-
mayan çocuğun baba işe gittiğinde yaramazlık 
yapmaya başlaması 

D) Sahibi tarafından ıslık çalınarak çağırılan köpeğin 
uzun süre sahibi tarafından çağırılmaması sonu-
cu ıslık sesine tepki vermekten vazgeçmesinden 
bir süre sonra sokakta ıslık çalan birisinin yanına 
koşması 

E) Kaza yaptığı için araba kullanmaktan korkan 
Selda Hanım’ın yeniden araba kullanmaya baş-
laması 

96. Hüseyin kedilerden korktuğu için evinin bahçesinde 
kedi besleyen komşusunu ziyaret etmemektedir. Bir 
gün akşam işten eve gelirken komşusunun evinin 
önüne gelince kendi evinin yanından iri bir köpek 
havlayarak kendisine doğru geldiği için komşusunun 
bahçesine kaçmıştır.  

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdaki öğrenme 
kavramlarından hangisidir? 

 

A) Bastırma B) Unutma 
C) Gölgeleme D) Engelleme 
E) Sönme 
 
 
 
 
 
 
 

97. Babası ile birlikteyken kaza yapıp hastaneye kaldırı-
lan Saadettin ambulans sesinden korkmaya başla-
mıştır. Ancak Saadettin’in devam ettiği okul anayolun 
kenarında olması nedeniyle yanından sürekli ambu-
lans geçmektedir. Bir süre sonra Saadettin okuldan 
da korkmaya başlamıştır.  

 Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Karşıt koşulama B) Üst düzey koşullama 
C) Genelleme D) Ayırt etme 
E) Alışkanlık kazanma 
 
 
 
 
 
 
 

98. Ayfer üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Ders 
çalışırken sürekli sakız çiğneyen Ayfer sınav sırasın-
da sakız çiğnemiş ve çalıştığı konuları daha kolay 
hatırladığını fark etmiştir.  

 Guthrie’ye göre bu durumun açıklaması aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) Bitişiklik ilkesi 
B) Habercilik ilkesi 
C) Öğrenmede küçük adımlar ilkesi 
D) Son davranışın kalıcılığı ilkesi 
E) Hareket üreten uyarıcı 
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99. İsmail Öğretmen derslerde sürekli tuvalete gitmek 
isteyen Oğulcan’ı her ders beş defa tuvalete gönde-
rerek bu davranıştan bıktırmış ve Oğulcan artık ders-
te tuvalete gitmez olmuştur.  

 Guthrie’nin kuramına göre bu yöntem aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

A) Eşik yöntemi 
B) Yorgunluk yöntemi 
C) Zıt tepki yöntemi 
D) Alışkanlık yöntemi 
E) Karşıt koşulama 
 
 
 

100.Nurcan Öğretmen öğrencilerini sınav yaptıktan 
sonra başarı düzeyleri hakkında geribildirim vererek 
onların başarılarını yükseltmeye çalışmaktadır.  

 Nurcan Öğretmen’in bu davranışı Thorndike’ın 
kuramındaki hangi öğrenme yasasına dayanmak-
tadır? 

 

A) Etki yasası 
B) Hazır bulunuşluk yasası 
C) Tekrar yasası 
D) Küçük adımlar yasası 
E) Tepki analojisi 
 
 
 
 

101.Bülent bir ilköğretim okulunda 2-C sınıfının öğretme-
ni olarak çalışmaktadır. Öğrenci velileri çocuklarını 
ileriki yıllardaki sınavlarda çıkabilecek konulara hazır-
lamak için daha çok ders çalıştırmasını istemektedir. 
Bülent Öğretmen ise velilere “Bütün kendini oluştu-
ran parçaların toplamından daha fazladır. Bu neden-
le insan, ayrı ayrı davranış, düşünce ve duygularına 
göre ele alınamaz. Ben sizin çocuklarınızı sınava 
değil hayata hazırlıyorum o nedenle onların gelişim-
lerinin sadece bir boyutuyla ilgilenemem.” şeklinde 
cevap vermektedir.   

 Bülent Öğretmen’in görüşlerinin dayandığı öğ-
renme kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bağlantı kuramı 
B) Edimsel koşullama 
C) Gestalt kuramı 
D) Bilgiyi işleme kuramı 
E) Amaçlı davranışçılık 

102.Bilgiyi işleme kuramı ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılması 
zorunlu değildir. 

B) Birey uyarıcı arama eğilimindedir. 
C) Birey bilişsel olarak sürekli aktiftir.  
D) Birey etkileşim kurduğu uyarıcılara kendisi anlam 

verir ve yorumlar.  
E) Anlamlandırma ve yorumlama süreci öğrenmeyi 

etkiler. 
 

 
 
 
103.Şule, müziği çok sevmektedir ama ailesinin izin 

vermemesi nedeniyle konservatuvara gidememiştir. 
ÖSS'de sınıf öğretmenliği bölümünü kazanan Şule, 
üniversitesinde müzik kulübü olduğunu öğrenince 
çok sevinmiştir. Okula başladığında da müzik kulü-
büne katılmış, bu alandaki ilgi ve yeteneklerini ortaya 
koymuştur.  

 Çağdaş eğitim ve öğrenci kişilik hizmetleri açı-
sından düşünüldüğünde okulun Şule gibi müzik-
sever öğrencilere sunduğu bu hizmetin hangi 
başlıkta ele alınması en uygundur? 

 

A) Tamamlayıcı rehberlik hizmetleri 
B) Kişisel rehberlik hizmetleri 
C) Öğretim hizmetleri 
D) Sosyal ve kültürel hizmetler 
E) Eğitsel rehberlik hizmetleri 
 
 
 
 

104.Lise üçüncü sınıf öğrencilerine verilen ÖSS 
hakkında bilgi ve sınav kaygısı konularını kapsa-
yan grup rehberliği programı aşağıdaki rehberlik 
yaklaşımlarından hangisi/ hangileri kapsamında 
ele alınabilir? 

 I.  Krize müdahale yaklaşımı 
 II.  İyileştirici- çare bulucu rehberlik yaklaşımı 
 III.  Önleyici rehberlik yaklaşımı 
 IV.  Gelişimsel rehberlik yaklaşımı 
 V.  Kapsamlı rehberlik yaklaşımı 
 

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV 
D) II, IV ve V E) III, IV ve V 
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105.Yeni mezun olan Aslı, Atatürk Lisesi'ne psikolo-
jik danışman olarak atanmıştır. Aslı'nın aşağıda-
kilerden hangisini yapması, rehberliğin ilkelerine 
uygun değildir? 

 

A) Rehberlik hizmetleri daha çok sorunlu öğrencile-
re yönelik olduğu için, öncelikle bu öğrencileri 
tespit etmeli ve onlara yardım sunmalıdır.   

B) Rehberlik hizmetleri, planlı, programlı ve örgüt-
lenmiş hizmetler olduğu için, yıllık ve haftalık 
planlar oluşturmalıdır. 

C) Rehberlik hizmetleri işbirliği içinde verilen hizmet-
ler olduğu için öğretmenler ve yöneticilerle tanı-
şıp neler yapılacağına yönelik işbirliği içine gir-
melidir. 

D) Rehberlikte gizlilik ilkesinin önemini, tanıştığı öğ-
rencilere açıklamalı ve öğrencilerde güven geliş-
tirmeye çalışmalıdır. 

E) Rehberlik hizmetleri her okulun düzeyine, ihtiyaç-
larına ve özelliklerine göre değişeceğinden, çalış-
tığı okulu tanımaya ve ihtiyaçları anlamaya ça-
lışmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106."Lisedeyken, her çarşamba günü, okuldan sonra bir 
buçuk saat boyunca, psikolojik danışma merkezinde 
buluşuyorduk. Annem katıldığım bu etkinliğin ne ol-
duğunu merak ediyordu. Ona, onbir kişi olduğumuzu 
ve her hafta buluştuğumuzu anlatmıştım zaten. Her 
hafta ne konuştuğumuzu sordu. Önceden belli olma-
dığını, o gün kim konuşmak isterse konuştuğunu 
söyledim. Zaten ne konuşulduğunu ona söyleyemez-
dim, özeldi ve gizlilik ilkesine uyacağıma söz vermiş-
tim." 

 Yukarıda anlatılanlara göre bu öğrenci hangi 
hizmeti almıştır?   

 

A) Grup rehberliği 
B) Grupla psikolojik danışma 
C) Sosyal beceri eğitimi 
D) Akran eğitimi 
E) Kişiler arası iletişim eğitimi 

107.İlköğretim okullarında ilk yıllarda en sık rastlanan 
sorunlardan biri öğrencilerin eşyalarının ya da para-
larının kaybolmasıdır. Kiminin silgisi, kiminin kalemi 
kaybolur, öğrenciler birbirlerini suçlarlar. Öğretmen 
bu sorunla baş edebilmek için hayli zaman ve emek 
harcayabilir. Çalıştıkları okulda da böyle bir sorun ile 
karşılaşan öğretmenler dönem sonunda okul rehber 
öğretmeniyle beraber bir toplantı yapmışlar ve yeni 
eğitim-öğretim yılı için bu soruna yönelik bazı karar-
lar almışlardır. Örneğin “Kalemlerinizi kalem kutusu-
na koyup teneffüse çıkın.”, “Bir eşya bulduğunuzda 
öğretmen masasının üzerindeki kutuya koyun”, “Oku-
la 1 TL’den fazla para getirmeyin” vb. kuralları baştan 
koyarak, hem eşya kaybolmalarını azaltılabilecekle-
rini hem de bu olayların çözümünün kolaylaşacağını 
düşünmüşlerdir. 

 Yukarıda anlatılan durum rehberlik hizmetlerinin 
hangi işlevi kapsamındadır? 

 

A) Uyum sağlayıcı B) Yöneltici 
C) Ayarlayıcı D) Geliştirici 
E) Önleyici 
 
 

108.Bir ilköğretim okulunda öğrencilere rehberlik servisi 
tarafından "sosyal beceri eğitimi" konusunda düzen-
lenen etkinlikler sunulmaktadır.  

 Bu etkinlikler hangi hizmet kapsamında yer 
almaktadır? 

 

A) Bireysel rehberlik 
B) Grupla psikolojik danışma 
C) Kişisel rehberlik 
D) Mesleki rehberlik 
E) Eğitsel rehberlik 

 
 
 
109.İlköğretimi bitirdikten sonra ailevi nedenlerden dolayı 

bir an önce işe başlamak ve para kazanmak isteyen 
Fikret, hangi işlerin kendisine uygun olabileceğini, al-
ternatiflerinin neler olduğunu bilmemektedir.  

 Fikret'e verilecek olan rehberlik yardımı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) Sevk 
B) Psikolojik danışma 
C) Yöneltme ve yerleştirme 
D) İzleme ve değerlendirme 
E) Konsültasyon 
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110. Test  “Bireylerin herhangi bir niteliğini ölçme ama-
cıyla, nitelikler evrenini temsil edecek şekilde seçil-
miş standart uyarıcılar takımı” olarak tanımlanmakta-
dır.  

 Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma amacıyla 
geliştirilen testlerin kullanım kurallarından biri 
değildir?  

 

A) Sonuçları kullanılmayacak olan testlerin uygu-
lanması da gereksizdir. 

B) Test maddeleri, uygulanacağı yaş grubunun 
özelliklerine göre oluşturulmuştur, bu nedenle 
başka yaş grubuna uygulanması uygun olmaz.   

C) Test geliştirmek, uzun bir çaba ve zamana mal 
olduğu gibi, profesyonellik de gerektirdiği için 
herkes test geliştiremez. 

D) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, 
bir test, çok amaçlı biçimde kullanılabilir. 

E) Bir testin sonucu birey hakkında bilgi verir ancak 
bu bilgi, diğer bireyi tanıma tekniklerinden elde 
edilen bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.    

 
 

111.Aşağıdakilerden hangisi davranış testleri içinde 
yer alır? 

 

A) Farklı yetenek testleri B) İlgi testleri 
C) Başarı testleri D) Özel yetenek testleri 
E) Zeka testleri 
 
 
 

112.“Okulda yürütülen rehberlik hizmetleri ne kadar da 
rehber öğretmen merkezli olsa da rehberlik hizmetle-
rinin verimli biçimde sunulması bir ekip işidir, işbirli-
ğini gerektirir.” 

 Aşağıdakilerden hangisi okullarda sunulan reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunul-
masını kolaylaştırıcı bir etken değildir? 

 

A) Okul yönetiminin eğitim programında rehberliğin 
de yer alması gerektiğine inanması 

B) Okul rehberlik programının çevre tarafından des-
teklenmesi 

C) Öğretmenlerin rehberlik çalışmalarına gönüllü   
olarak katılmaları ve desteklemeleri 

D) Bireyi tanıma ile ilgili tüm etkinliklerin rehber öğ-
retmen tarafından yürütülmesi 

E) Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik ser-
visini tanımaları 

113.Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin, ileti-
şim engeli oluşturmadan, aşağıdaki cümlelerden 
hangisini kullanması uygundur? 

 

A) Artık yetişkin bir insansın, ağlamamalısın.   
B) İyi bir öğrenci derslerine sıkı çalışmalıdır. 
C) Bu başına gelenlere baksana, bence asıl suçlu 

sensin. 
D) Arkadaşına kızdığın için okula gelmek istemiyor-

sun. 
E) Hadi, üzülme, herkes seni çok seviyor. 
 
 
 
 
 
 

114.Sınıfındaki öğrencilerin, işitme engelli olan sınıf 
arkadaşları Hale ile alay ettiklerini gören Sedat 
Öğretmen nasıl davranmalıdır? 

 

A) Hale ile alay eden öğrencileri azarlamalıdır. 
B) Öğrencilerin aileleriyle toplantı yaparak sorunu 

onlara bildirmelidir. 
C) Okulun rehberlik servisinden bu sorunu çözmek 

için yardım almalıdır. 
D) Sınıfa alay etmeyi bırakırlarsa onlara ödül vere-

ceğini söylemelidir. 
E) Ceza olarak sınıfta Hale dışındaki öğrencilere 

yazılı yoklama yapmalıdır. 
 
 
 
 
115.Birgül, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde ailesi-

nin taşınması nedeniyle okul değiştirmiştir. Yeni 
öğretmeni, Birgül'ü daha iyi tanımak için eski 
okulunda doldurulan gelişim dosyasını görmek 
istemektedir.   

 Birgül'ün gelişim dosyasını eski okulundan iste-
mek kimin görevidir? 

 

A) Okul psikolojik danışmanının 
B) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yü-

rütme komisyonunun 
C) Sınıf rehber öğretmeninin 
D) Öğrencinin velisinin 
E) Okul müdürünün 
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116.Okulda aşı yapıldığı gün, aşı yapmak için gelen ekibi 
gören Arda ağlamaya başlamıştır.  

 Öğretmeninin empatik anlayış paralelinde ne 
söylemesi uygundur? 

 

A) Korkma Arda hiç acımayacak. 
B) Aşı olmaktan korkuyorsun. 
C) Aşı olmazsan hasta olursun. 
D) Ağlamak yerine aşının yararlarını düşünebilirsen 

rahatlarsın. 
E) Aşı olursan eve erken gidebilirsin ve yarın da tatil 

yaparsın. 
 
 
 
 
 
 

117. 7/A sınıfının rehber öğretmeni, öğrencilerini, birbirle-
riyle olan ilişki biçimleri, sosyallik, grupta liderlik vb. 
özellikleri açısından tanımak istemektedir.  

 Aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması en 
uygundur? 

 

A) Sosyometri 
B) Gözlem 
C) Sosyodrama 
D) Kimdir bu? 
E) Problem tarama listesi 
 
 
 
 
 
 
 

118.Öğretmen olmak isteyen, ancak grup karşısında 
konuşmakta zorlanan Tuğçe, konuşmaktan çekindiği 
ve aşırı heyecanlandığı için öğretmen olamayacağını 
düşünüp üzülmektedir.  

 Tuğçe'ye verilmesi en uygun rehberlik hizmeti 
hangisidir? 

 

A) Yöneltme ve yerleştirme 
B) Sevk 
C) İzleme ve değerlendirme 
D) Oryantasyon 
E) Psikolojik danışma 

119. Mesleki rehberlik bireyin okul yaşamı göz önüne 
alındığında, hangi dönemde en çok ihtiyaç duyu-
lan rehberlik hizmetidir? 

 

A) Okul öncesi dönem 
B) İlköğretim birinci kademe 
C) İlköğretim ikinci kademe 
D) Ortaöğretim 
E) Yükseköğretim 

 
 
 
 
 
 
 
 
120.İş arayan Nurten, iki iş arasında seçim yapmak 

zorundadır. A işinin maaşı daha yüksek, yoruculuğu 
daha az, B işinin maaşı A işine göre çok az farkla 
düşük ama yoruculuğu çok fazladır. A işine ulaşım 
kolay, B işine zordur. Ancak B işi daha prestijli bir 
etiket sağlamaktadır.  

 Nurten Hanım B işini seçerse, Maslow'un ihtiyaç-
lar hiyerarşisine göre hangi ihtiyacının ön planda 
olduğu söylenebilir? 

 

A) Saygı- saygınlık 
B) Kendini gerçekleştirme 
C) Güvenlik 
D) Bilme- anlama 
E) Ait olma- sevgi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


