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EĞİTİM BİLİMLERİ 
 

KPSS 

1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma 
verilmiştir. 
Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye 
sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve 
sonrasız olan bilgi evrenseldir, soyuttur ve hiçbir zaman 
değişmez.  
Zeki Öğretmen: Bilginin değişmez olduğu noktasında 
size katılıyorum, ancak soyut olması noktasında sizinle 
aynı görüşte değilim. Bilgi, sizin görüşünüzün aksine 
öznellik taşır. 
Bilge Öğretmen: Akıl ve zihin dediğimiz kavramlar so-
yuttur ve insan aklını kullanarak zihnindeki ruhsal gerçe-
ğe ulaşır. Madde dediğimiz varlıkların ne olduğunu zih-
nimizle anlayamadıktan sonra o maddenin somutluğu ve 
gerçekliğinin bir anlamı kalır mı ki? 
Zeki Öğretmen: Bilgiye ulaşmada aklın bir araç oldu-
ğuna bir diyeceğim yok. Ancak bilginin kaynağını zihin 
olarak açıklamanıza itiraz etmek durumundayım. Çünkü 
bana göre gerçek bizim algımızdan ve zihnimizden ba-
ğımsızdır. Düşünceler nesnenin dışında değil içindedir. 
 
Yukarıdaki öğretmenlerin ifadeleri hangi felsefi akı-
mın görüşlerini desteklemektedir? 

  
   

    Bilge Öğretmen  Zeki Öğretmen 
A) Varoluşçu   İdealist 
B) Rasyonalist  Pragmatist 
C) İdealist   Varoluşçu 
D) İdealist   Realist 
E) Realist   İdealist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Bir ilköğretim okulunun 8/A sınıfında derse girmekte olan 
Matematik Öğretmeni Ahmet Bey, öğrencilerle sağlıklı 
ilişkiler kurmakta zorlanmaktadır. Öğrencilerin, iletişim 
becerilerinin yetersiz olmasından ve derste kendisiyle 
konuşma çabası göstermemelerinden rahatsızlık duy-
maktadır. Bu duruma çözüm getirmek için Ahmet 
Öğretmen, boş derslerinde, teneffüslerde ve yemek 
saatinde öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol 
oynamaya başlamış, ayrıca fırsat buldukça öğrencileri ile 
özel görüşmeler yaparak onları tanımaya çalışmıştır. İki, 
üç ay sonra öğrencilerin sosyal becerilerinde belli bir 
gelişme olduğunu gözlemlemiştir. 
Yukarıda verilen örnek aşağıdaki program türlerinden 
hangisini açıklar? 
 
A) Eğitim programı 
B) Öğretim programı 
C) Uygulamadaki program 
D) Okul programı 
E) Örtük program 

 
 
 
 

3) Aşağıda iki ayrı okulun eğitim anlayışı karşılaş-
tırılmıştır. 
A OKULU: İnsanın sahip olduğu en önemli özelliğin 
mantık ve yargılamaya dayanan akıl olduğu için onun, 
düşünce sorunlarıyla uğraşmasını ve entelektüel bir 
kişiliğe ulaşmasını sağlamak önemsenmiştir. Okulun 
amacı, insan zihnini geliştirmek ve bireye sağlam bir 
karakter kazandırarak onu yaşama hazırlamak olarak 
belirlenmiştir.  
B OKULU: Demokratik okul ve sınıf ortamı oluşturulmuş, 
her türlü görüş, düşünce ve eğilimin eğitim ortamında 
tartışılması olanaklı kılınmıştır. Değişikliklerin zorla değil, 
insanların kafalarında gerçekleşmesini amaçlayan bu 
okulda, geleceğe yönelik sorunlar birlikte tartışılarak or-
tak çözüm önerileri üretilmiştir. Ancak bu şekilde top-
lumsal sorunların üstesinden gelinebileceği, kültürel bu-
nalımlara göğüs gerilip güçlü, birleşmiş ve tutarlı de-
ğerlere dayalı yeni bir dünya uygarlığının oluşturulabi-
leceği savunulmuştur. 
Yukarıdaki okulların benimsediği eğitim felsefeleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 

  
           A OKULU  B OKULU 

A) Esasicilik  Yeniden Kurmacılık 
B) Daimicilik  İlerlemecilik 
C) Esasicilik  İlerlemecilik 
D) Daimicilik  Yeniden Kurmacılık 
E) İdealizm  Hümanizm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Bir öğretim programı tasarlama, deneme, değerlendirme 
ve düzeltme basamaklarından geçtikten sonra yaygın-
laştırılır. Bir öğretim programının geliştirilmesi, pilot uygu-
lamasının yapılmasından sonra elde edilen verilerle 
programın yeniden şekillendirilmesi ve uygulanmaya 
başlanması süreçlerini içerir. 
Programın pilot uygulamasından elde edilecek veri-
lerin programın geliştirilmesinde işe yarar olabilmesi 
için, 
I. Öğretim teknolojileriyle donatılmış sınıflar 
II. Programla ilgili bilgilendirilmiş nitelikli öğretmenler 
III. Programın uygulanmasında kullanılacak öğretmen 

kılavuz kitapları 
IV. Programın uygulanmasına uygun öğrenme ortam ve 

koşulları 
V. Programın uygulanmasını önemseyen bir kamuoyu 

desteği 
VI. Hazırbulunuşluk düzeyi uygun bir öğrenci kitlesi 
ögelerinden hangileri mutlaka gereklidir? 
 
A) I, II ve IV  
B) I, III ve V   
C) II, III ve VI 
D) II, IV ve V   
E) II, IV ve VI 
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5) “Diş sağlığını korumada diş fırçalamanın önemini kazan-
dırabilme” ifadesi bir öğrenci kazanımı olarak belirlen-
miştir.  
Bu öğrenci kazanımındaki aksaklığın giderilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

 
A) Hedef binişiktir, bitişik hale getirilmelidir 
B) Hedef bitişiktir, çözümlenmeli-ayrıştırılmalıdır 
C) Hedef, öğretim sürecine yöneliktir, öğrenci davra-

nışına dönüştürülmelidir 
D) Hedef, öğrenme ürününe yöneliktir, öğretim sürecini 

gösterecek şekilde düzenlenmelidir 
E) Hedef, bir konu başlığı olarak ifade edilmiştir, öğ-

renci davranışına dönüştürülmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 

6) Aşağıda bilgi yapıları ve karşılarında verilen örnek-
lerden hangisi doğru değildir? 

 
A) Sınıflama ve gruplama bilgisi: Program ve eğitim 

türleri bilgisi 
B) İlke ve genellemeler bilgisi: Pisagor teorimi, karekök 

bilgisi 
C) Kuram, model ve yapıları bilgisi: Klasik koşullanma, 

edimsel koşullanma 
D) Stratejik bilgi: Proje hazırlamada izlenecek yolu 

belirleme 
E) Üst bilişsel bilgi: Bilgiyle ilgili uzman, kitap ve doğa 

gibi temel kaynaklar 
 
 
 
 
 
 
 
7) Öğretim programının hedefleri (kazanımları) belirle-

nirken bir takım ilkelere dikkat edilmelidir. Bu 
ilkelerden bazıları:  
I. Bitişiklik: Birbiriyle ilişkili olan (bilişsel, duyuşsal, 
psiko-motor) özelliklerin bir hedef içerisinde verilmemesi, 
birbirini takip edecek şekilde ayrı hedefler şeklinde 
verilmesidir. 
II. Konu başlıkları hedef olamaz: Konular öğrenci 
davranışına dönük olmadığı için başlık olamaz. 
III. Kenetlilik: Hedefler yazıldığı konu alanıyla ilgili 
olmalıdır. 
IV. Açıklık: Hedefler yazanlar, okuyanlar, kazanacak ve 
kazandıracaklar için anlaşılır olmalıdır 
V. Kapsamlılık ve sınırlılık: Hedefler bir davranış 
grubunu işaret ederken aynı zamanda tek bir özelliği 
ifade etmelidir. 
“Doğal sayılarla eldeli ve eldesiz, artılı ve eksili 
toplama ve çıkarma işlemi yapabilme” öğrenme 
hedefi yukarıda verilen ilkelerden hangilerine uygun 
değildir? 

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

 
 

8) Bir grup öğrenciye: öğretmenlerin görev tanımlarından 
hareketle, okuldaki ders işleme ve öğrencilerine davranış 
biçimlerini, mesleklerine olan bağlılıklarını, okuldaki yö-
netim süreçlerine katılımlarını inceleyerek bunlar ara-
sındaki ilişkileri ortaya koyan bir proje ödevi verilmiştir.  
Bu proje ödeviyle öğrencileri kazandırılmak istenen 
hedef alanı ve düzeyi aşağıdakiler-den hangisinde 
doğru verilmiştir? 
 
A) Duyuşsal alan, örgütleme düzeyi 
B) Duyuşsal alan, değer verme düzeyi 
C) Bilişsel alan, uygulama düzeyi 
D) Bilişsel alan, analiz düzeyi 
E) Bilişsel alan, değerlendirme düzeyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Yeniden düzenlenen Bloom’un taksonomisinde 

bilişsel süreçleriyle ilgili aşağıda sıralananlardan 
hangisinin yanındaki açıklama doğru değildir? 
 
A) Bilgi basamağı, anlama olarak adlandırılmış ve yeni 

öğrenilen bilginin önceki bilgilerle ilişkilendirilmesi 
üzerinde durulmuştur. 

B) Uygulama basamağının ismi değişmemiş, yürütme, 
gerçekleştirme ve başarma aşamalarından 
oluşmuştur. 

C) Analiz basamağı, çözümleme olarak adlandırılmış, 
ayırt etme, örgütleme ve atfetme aşamalarıyla 
yeniden düzenlenmiştir. 

D) Sentez basamağı, yaratma adını almış, oluşturma, 
planlama ve üretme aşamalarıyla düzenlenmiştir. 

E) Değerlendirme basamağı, ismini aynen korumuş, 
kontrol etme ve eleştirme aşamalarıyla ifade 
edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Bloom’un yeniden düzenlenen taksonomisine göre 
aşağıdakilerden hangisi daha üst düzeyde bir 
davranış örneğidir? 

 
A) Domuz gribinin belirtilerini diğer grip türlerinden ayırt 

eder 
B) “H1N1” ifadesinin domuz gribi virüsünü temsil 

ettiğini söyler 
C) Domuz gribinde ilaç firmalarının ürettikleri aşıları 

karşılaştırır 
D) Domuz gribine karşı yan etkileri olmayan koruyucu 

bir aşı geliştirir 
E) Sağlık Bakanlığının domuz gribiyle ilgili izlediği 

politikaları dünya sağlık örgütünün açıklama-larını 
ölçüt alarak eleştirir 
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11) Tasarı Anadolu Lisesi’nde farklı branşlardaki zümre 
öğretmenleri toplantılarında aşağıdaki kararları 
almışlardır: 
I. Tarih zümresi: Dersin içeriğini, konuları birbirinin de-
vamı olacak şekilde ardışık (aşamalı) düzende oluştur-
muş ve bir konu öğretilmeden diğerine geçilmeyeceğini; 
II. Matematik zümresi: İlk ünitede sırasıyla doğal sayı-
lar, sayma sayıları, tam sayıları negatif ve pozitif tam 
sayılar konularına yer vereceğini, her sayı türünü işlerken 
bir önceki sayı konusuna değinilerek onların da 
tekrarlanacağını: 
III. Türkçe Zümresi: Okuma konularını, öyküler, dene-
meler, şiirler, anılar, ulusal günlerle ilgili yazılar gibi ayrı 
ayrı bağımsız öbeklere ayırarak, her bir konu başlığını 
diğerlerinden bağımsız olarak ele alacağını: 
IV. Beden Eğitimi Zümresi: Dersinde belli bir içerik be-
lirlemeyerek, içeriği öğrencileriyle birlikte onların ihtiyaç, 
yetenek, soru ve sorunlarına cevap verecek şekilde 
oluşturacağını kararlaştırmıştır. 
Tasarı Anadolu Lisesi’nde zümrelerin derslerin içe-
riklerini oluşturma biçimleriyle ilgili aşağıda verilen 
sıralamalardan hangisi doğrudur? 

 
A) I. Sarmal, II. Doğrusal, III. Piramitsel, IV. Çekirdek 
B) I. Sarmal, II. Doğrusal, III, Modüler, IV. Sorgulama 

merkezli 
C) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Konu ağı-proje merkezli, 

IV. Çekirdek 
D) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Modüler, IV. Sorgulama 

merkezli 
E) I. Modüler, II. Piramitsel, III. Konu ağı-proje mer-

kezli, IV. Sorgulama merkezli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Bir eğitim programında içerik öğesi düzenlenirken dikkate 
alınması gereken birtakım ilkeler vardır. 
Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilke ile 
karşısındaki açıklama doğrudur? 

 
A) Kenetlik: Siyasi, bilimsel ve sanatsal konularla ilgili 

güncel bilgilere içerikte yer verilmesi 
B) Vardama: Konu ile varılacak noktaların ne oldu-

ğunun içerikte verilmesi 
C) Soyutlama: Konunun ana fikrine, metnin bir yerinde 

bir iki cümle ile yer verilmesi 
D) Denge: İçerikte yer alan konuların, hedef ve ihtiyaç-

larla uyumlu olması 
E) Şema: İçerikteki bilgilerin görsel materyallerle des-

teklenmesi 
 
 
 
 

13) Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının 
“süreç” boyutunun taşıması gereken niteliklerden 
biridir? 

 
A) Öğretilecek olan öğrenme konularının ardışık bir 

sıraya göre düzenlenmiş olması 
B) Öğrenme yaşantıları yoluyla öğrencide bulunması 

istenen kazanımları içermesi 
C) Öğrenme düzeyini belirleyecek ölçme araç ve yön-

temlerine yer vermesi 
D) Öğretilecek içeriğin güncellik, bilimsellik ve tutarlılık 

ilkelerine göre düzenlenmiş olması 
E) Öğrenmeyi sağlayacak yolları, araç-gereç ve mater-

yalleri içermesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan öğren-
cinin daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceği 
söylenebilir? 

 
A) Arkadaşlarının anlattıklarından öğrenen 
B) Kaynakları tarayarak, notlar, özetler çıkararak 

öğrenen 
C) Dersteki konularla ilgili kavram haritaları yapan 
D) Bir konudaki bildiği ilke ve genellemeleri yazıya 

döken 
E) Ders konusunu dramatize ederek canlandıran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Bir eğitim programı değerlendirilirken doğru karar 
vermek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle 
dikkate almak gerekir? 

 
A) Programı uygulayan öğretmenlerin, program üze-

rinde gerekli gördükleri için yapmış oldukları 
düzeltme çalışmalarını 

B) Veli ve öğrencilerle görüşerek programın yarar sağ-
layıp sağlamadığına ilişkin alınan geribildirimleri 

C) Bu alanda çalışma yapmış ve otorite kabul edilen 
uzmanların görüş ve önerilerini 

D) Programda sunulan öğretim hizmetinin izlenme-
sinden elde edilen gözlem sonuçlarını 

E) Programın; bireyin, toplumun, konu alanın ve 
doğanın gereksinimlerini karşılama düzeylerini 
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16) Öğretmenler dersleriyle ilgili ünitelendirilmiş yıllık plan ve 
günlük ders planı yapmakla yükümlüdürler.  
Her yılın başında zümre öğretmenler plan yapmak 
amacıyla bir araya geldiklerinde öncelikle aşağıdaki 
çalışmalardan hangisini yapmalıdırlar? 

 
A) Öğrencilerin sınıf içi ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemelidir-

ler. 
B) Okulun alt yapı imkânlarını inceleyerek kullanılabi-

lecek araç gereçleri tespit etmelidirler. 
C) Sınıf ortamında kullanılmak amacıyla ne tür mater-

yaller geliştirileceğini kararlaştırmalıdırlar. 
D) Öğretim programlarını inceleyerek dersin hedeflerini 

gözden geçirmelidirler. 
E) Kılavuz kitapları inceleyerek içerikte yer alan konu-

larla ilgili ek kaynak kitapları tespit etmelidirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Bir Sınıf Öğretmeni Türkçe ve Hayat  Bilgisi derslerini 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirmektedir. 
Türkçe: Sıfat konusunu işlerken öğrencilere bol miktarda 
örnekler vermiş, öğrencilerinden açıklamalarını istemiştir. 
Ardından yeni örnekler sunmuş onları da açıklatmıştır. 
Duruma uyan ve uymayan örnekleri de vererek öğren-
cilerin sıfatları diğer sözcüklerden ayırt edip edemedik-
lerini tespit etmiş ve onlardan kendi örneklerini verme-
lerini istemiştir.  
Hayat Bilgisi: Atatürk’ün kişisel özelliklerini öğretmek 
amacıyla öğrencilere içerisinde diyaloglar olan bir okuma 
metni dağıtır. Bu metinde Atatürk’ün Anadolu’nun değişik 
bölgelerine yaptığı gezilerle ilgili anıları yer almaktadır. 
Öğrencilerden metindeki diyaloglara uygun olarak 
Atatürk’ün kişilik özelliklerini belirlemelerini, ardından bu 
özellikleri kendi aralarında canlandırmalarını ve daha 
sonra da resmetmelerini ister. Öğrenciler kendi arala-
rında gruplar oluşturarak doğaçlama çalışmaları yaparlar 
ve bu etkinliklerle ilgili izlenimlerini resim defterlerine 
çizerek sınıf panosuna asarlar. 
Bu öğretmen, derslerinde hangi öğretim yaklaşım, 
strateji, yöntem veya teknikleri kullanmıştır? 
 
     Türkçe   Hayat Bilgisi 
A) Sunuş   Buluş 
B) Sunuş   Aktif öğrenme 
C) Buluş   Sunuş 
D) Buluş   Aktif öğrenme 
E) Aktif öğrenme  Kubaşık öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Jülide Öğretmen, Fen Bilgisi dersinde öğrencilerine 
- bilimsel süreç aşamalarını kullanma 
- araştırma yapma ve bilgi toplama 
- gerçek yaşamdaki durumları tespit etme 
- elde ettiği bilgileri düzenleyerek organize etme 
- yaptığı çalışmaları bir ürün düzeneğine dönüş-

türerek sunma 
- becerilerini kazandırmak istemektedir. 
Buna göre Jülide Öğretmen’in amacına ulaşmak için 
aşağıdakilerden hangisini kullanması daha doğru 
olur? 
 
A) Probleme dayalı öğrenme 
B) Proje tabanlı öğrenme 
C) Örnek olay inceleme 
D) Buluş yoluyla öğrenme 
E) Deney yoluyla öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Zuhal Öğretmen, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin 

mevsim şeritlerinden, grafik ve tablolardan yararlanarak 
öğrencilerin yorumlama ve çıkarımda bulunma 
becerilerini geliştir-meyi hedeflemektedir. Bu amaçla 
öğretmen, sınıfa beş günlük hava tahmin raporunu 
gösteren renkli basılmış büyük karton grafikler getirmiştir.  
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hava tahmin 
grafiğini doğru yorumladıklarının en önemli göster-
gesidir? 
 
A) Grafikteki güneş ve bulutların renklerine uygun ola-

rak boyanıp boyanmadığını belirlemek 
B) Grafiğin nasıl oluşturulduğunu araştırmak 
C) Grafikteki işaretlerin ne anlama geldiğini söylemek 
D) Grafikteki hava tahminiyle o günkü sıcaklığı ve hava 

koşullarının tutarlılığını belirlemek 
E) Grafikteki günlerin 5 günlük ısı ortalamasını hesap-

lamak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  2010 Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1  5

20) Sigara içmenin insan sağlığına yaptığı olumsuz 
etkileri belirlemenin ve öğrencilerde farkındalık yarat-
manın önemli olduğunu düşünen bir öğretmenin, 
aşağıdakilerden hangisini işe koşması durumunda 
hedefine ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama ola-
sılığı daha yüksek olur? 

 
A) Örnekler vererek kendi yakın çevresindeki insanların 

hastalık süreçlerine ilişkin gözlemlerini öğrencilere 
anlatması 

B) Küçük gruplar oluşturarak onların hastanelere git-
melerini, doktor ve hastalarla görüşerek gözlem 
yapmalarını sağlaması 

C) Sigaranın sağlığı zararları ve neden olduğu hasta-
lıklar konusunda uzman bir doktoru sınıf ortamına 
çağırarak ilk elden bilgi vermesini sağlaması 

D) Sigaraya bağlı hastalıkları konu edinen bir animas-
yonu sınıfta öğrencilere izletme ve öğrencilerinden 
düşüncelerini yazmalarını istemesi 

E) Sigaranın verdiği zararların neler olabileceğini öğ-
rencilere sorarak bir tartışma ortamı yaratması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21) Öğretim sürecinde kullanılan yöntem-teknikler öğrenci-

lere dersle ilgili zihinsel becerileri kazandırmanın yanı 
sıra duyuşsal alanla ilgili davranışları da kazandırarak 
topluma uyum sürecine yardımcı olunmalıdır. 
Öğrencilerin topluma uyumsama, sosyal sorunlara 
duyarlı olma ve sorumluk alma, çözümler üretme, 
toplumun bir ferdi olarak üzerine düşen görevleri fark 
etme becerilerini kazanmaları önemlidir.  
Aşağıdaki yöntem-tekniklerden hangileri yukarıda 
sözü edilen sosyal becerileri kazandırmada daha 
etkilidir? 

 
A) Tartışma - seminer     
B) Anlatım – soru cevap 
C) İstasyon – örnek olay 
D) Benzetim – gösterip yaptırma 
E) Gösteri – panel 
 
 
 
 
 
 

22) İlk yardım dersinde, kalp masajı ve suni teneffüsün 
nasıl yapılacağını öğrencilerine projeksiyon yardı-
mıyla power point sunusu olarak açıklayan bir 
öğretmenin dersin ikinci bölümünde özel olarak 
hazırlanmış mankenler üzerinde öğrencilere suni 
teneffüs ve kalp masajını uygulamalı olarak yaptır-
ması sırasıyla aşağıdaki yöntemlerden hangilerini 
kullandığını gösterir? 

 
A) Panel – Benzetim 
B) Gösteri – Örnek olay 
C) Anlatım – Örnek olay 
D) Anlatım – Benzetim  
E) Takrir  – Gösterim  

 
 
 
 
 
 
23) Öğrencilerin bir konudaki uç noktaları ve iki kutup ara-

sındaki ara durakları görmelerini isteyen Aslı Öğretmen, 
Nükleer enerjinin ülke için yararlı olduğunu ve muhakkak 
Türkiye’nin de santraller kurması gerektiğini söyleyerek 
sınıfta bir tartışma başlatmıştır. Ardından öğrencilerden 
bu teze katılanların, karşı olanların ve ara fikirler taşı-
yanların bir değer çizgisi üzerinde sıralanmalarını iste-
miştir. Öğrencilerin savundukları düşünceyi gerekçele-
riyle birlikte ifade etmelerini, diğer söylemlerin de doğ-
ruluğu üzerinde düşünmelerini ve gerektiğinde öne sür-
dükleri düşüncelerde değişiklik yapmalarını sağlamıştır. 
Bu uygulamada öğretmenin başvurduğu öğretim 
yöntem-tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Görüş geliştirme 
B) Konuşma halkası 
C) Beyin fırtınası 
D) Münazara 
E) Forum 

 
 
 
 
 
 
 
24) Sosyal Bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenme yön-

temini kullanmayı planlayan bir öğretmen, kuşak çatış-
masını anlatan ilgi çekici bir metni sınıfta oluşturduğu 
küçük gruplara dağıtır. Grupların, verilen metinde ki ana 
hatları çıkarmalarını, problem durumunu tartışarak 
belirlemelerini, neden-sonuç ilişkilerini kurarak çözüm 
yolları önermelerini ve önerdikleri çözüm yollarına göre 
metni yeniden yazmalarını ister. 
Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, 
teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Problem oluşturma   
B) Senaryo yazma 
C) Örnek olay inceleme  
D) Tartışma 
E) Görüş geliştirme 
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25) Bir okulda toplam kalite yönetiminin ilkelerinden ve “her-
kesin hemen hemen her şeyi öğrenebileceği” görüşün-
den hareketle öğrencilerin aynı seviyede ve yüksek dü-
zeyde öğrenmelerini sağlamak amacıyla birtakım planla-
malar yapılmıştır. Dönemin başında zümre öğretmenler 
bir araya gelerek üniteleri birbirinin ön koşulu olacak 
şekilde ardışık olarak düzenlemiş,  ünite sonlarında kulla-
nılacak olan ünite testlerini ve yıl sonunda kullanılacak 
olan düzey belirleme testlerini ortaklaşa hazırlamışlardır. 
Ayrıca öğretim hizmetlerinin öğrencilerin giriş özelliklerine 
(hazırbulunuşluk düzeylerine) uygun olarak düzenlen-
mesi noktasında da fikir birliğine varmışlardır. 
Bu okul, aşağıdaki öğrenme modellerinden hangi-
sinin ilkelerine uygun bir çalışma planlamıştır? 
 
A) Tam öğrenme 
B) Programlı öğrenme 
C) Yapılandırmacı anlayış 
D) Çoklu zeka 
E) Aktif öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 

26) 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim 
programlarında yer alan uygulamaların yapılandırmacılık 
anlayışını temele aldığı MEB tarafından vurgulan-
maktadır.  
Bir öğretmenin aşağıdaki uygulamalarından hangisi 
yapılandırmacılık anlayışına göre hareket etmediğinin 
göstergesidir? 
 
A) Öğrenmenin öğrencilerden bağımsız olamayacağı 

görüşünden hareketle bireysel farklılıkları dikkate 
alma 

B) Öğrencilerin öğrenmekte zorlanacağı temel kav-
ramları bir sunumla öğretme 

C) Öğrencileri değerlendirirken süreçteki faaliyetlerini 
ve katılımlarını dikkate alma 

D) Yeni bilgilerin kazanılmasında önceki bilgilerin kulla-
nılmasını sağlamak için hazır bulunuşluk çalışmaları 
yaptırma 

E) Dersinde ham verilerden ve birincil bilgi kaynak-
larından yararlanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27) Aşağıdaki meslek gruplarından hangileri çoklu zeka 
kuramındaki sosyal öğrenme alanının niteliklerine 
daha uygundur? 

 
A) Mimar, mühendis, astronot 
B) Veteriner, zoolog, arkeolog 
C) Pilot, kaptan, izci 
D) Öğretmen, psikolog, politikacı 
E) Sporcu, akrobat, terzi 
 
 
 
 

28) Yöntem teknik seçiminde, bir dersin öğrenme alanının 
kazanımları ve becerileri belirleyici rol oynar.  
Bir öğretmen beyin fırtınası yöntemini kullanmayı 
tercih ediyorsa öğrencilerinde aşağıdaki becerile-
rinden hangisini geliştirmeyi daha çok hedeflemek-
tedir? 

 
A) Bir alanla ilgili planlı ve sistematik çalışma alışkan-

lığı kazandırma 
B) Sosyal bir sorunun çözümüne ilişkin ortak yollar 

üreterek birlikte kararla alma 
C) Problem çözmede karşılaşılacak güçlükler için başa 

çıkma yolları geliştirme 
D) Kişinin kendini ifade etmesine ve iletişim beceri-

lerinin gelişmesine fırsatlar yaratma 
E) Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem 

çözme yeteneğini geliştirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29) Hayat bilgisi dersinde, “Sağlıklı yaşam ile beslenme 

arasındaki ilişkiyi açıklar.” kazanımını gerçekleştirmek 
üzere öğretmen, öğrenme - öğretme sürecine geç-
meden önce, aşağıdakilerden hangisini gerçekleş-
tirirse eğitsel anlamda en doğruyu yapmış olur? 

 
A) Öğrencilere insan vücuduyla ve besin değeri yüksek 

gıdalarla ilgili resimler yaptırma 
B) Sağlıklı beslenmede tüketilen besinlerle ilgili hazır-

ladığı kartları öğrencilere okutma 
C) Öğrencilerin farklı kaynaklardan sağlıklı beslenme-

nin önemine ilişkin araştırma yaparak tartışmalarını 
isteme 

D) Öğrencilerden eczaneye giderek besinlerin vitamin, 
protein, kalori, karbonhidrat ve yağ değerleri gibi 
özellikleriyle ilgili broşürler edinmelerini sağlama 

E) Öğrencilere ne tür besinler tükettiklerini sorma ve 
bildiklerini defterlerine yazmalarını sağlama 

 
 
 
 
 
 
 
30)  

– Grup çalışmalarının karşılığını ortak bir ödülle alır 
– Öğrenciler arasında karşılıklı olumlu bağlılık oluşur 
– Her öğrencinin birbirleriyle eşit başarı fırsatı vardır 
– Bireysel değerlendirme yapmak da mümkündür 
– Karşılıklı ve yüz yüze iletişim kurulmasını sağlar 
Yukarıda özellikleri verilen öğretim yaklaşım, yön-
tem, teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) İstasyon 
B) İşbirlikli öğrenme 
C) Programlı öğretim 
D) Akran öğretimi 
E) Mikro öğretim 
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31) Beden Eğitimi Dersinde öğrencilerini 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine hazırlayan 
bir öğretmen, yapılacak hareketleri 100 kişilik büyük bir 
öğrenci grubuna göstermekte ve ardından onların da 
tekrar etmelerini istemektedir. Ancak birbirini izleyen, ka-
rışık aşamalardan oluşan ve ince figürler gerektiren ha-
reketleri, az sayıda öğrencinin doğru yaptığını, çok 
sayıda öğrencinin hareketleri tekrarlayamadığını ya da 
yanlış yaptığını tespit etmiştir.  
Böyle bir durumda bütün öğrencilerin hareketleri 
doğru yapması için öğretmenin aşağıdakilerden 
hangisini kullanması daha uygundur? 
 
A) Bire bir öğretim 
B) Tutor destekli öğretim 
C) Akran öğretimi 
D) Küçük gruplarla (parçalar) öğretim 
E) Ritmik öğretim 

 
 
 
 
 
 
 
32) Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu 

belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kav-
rama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı 
sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. 
Buna göre eleştirel düşünme becerisini geliştirmek 
isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır? 

 
A) Kendi deneyimlerini öğrencilere aktararak bunlardan 

yararlanmalarını önermelidir 
B) Kaynak kitapları tarayarak literatürdeki bilgileri öğ-

renmelerini desteklemelidir 
C) Öğrencileriyle empati kurarak onların duygularını 

anlamaya çalışmalıdır 
D) Öğrencilerine örnek durumlar sunarak ölçüt geliş-

tirmelerini ve sorgulama yapmalarını sağlamalıdır  
E) Öğrencilerin öğrendikleri konuları kullanabilecekleri 

ortamlar yaratmalıdır 
 
 
 
 
 
 
 

33) Bandura’nın model alma yoluyla öğrenme anlayışına 
göre öğreniciler, gözlem yaparak ve model alarak öğ-
renirler. Son yıllarda ülkemizde önem kazanan mesleki 
ve teknik eğitimde izleme, alıştırma ve uygulama gibi 
adımlar önem kazanmıştır. Öğrencilerin modelden öğren-
mek için öğreticilerini gözlemlemeleri, onunla birlikte 
yapmaları ve davranışı beceri haline getirene kadar 
tekrarlamaları gerekmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi modelden öğrenme yakla-
şımına uygun bir uygulama örneğidir? 
 
A) Akran öğretimi 
B) İşbirlikli öğrenme 
C) Tam öğrenme 
D) Programlı öğrenme 
E) Bilişsel çıraklık 
 
 
 

34) Öğretimin bireyselleştirilmesini temel alan ve Skinner’in 
pekiştirme ilkelerine göre düzenlenen programlı öğretim-
de öğrenciye, anında dönüt-düzeltme verilmesi oldukça 
önemlidir. 
Programlı öğretimde öğrenciye anında dönüt-düzelt-
me verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Öğrenmenin parçadan bütüne doğru gerçekleşmesi 
B) Öğrenme adımları arasında sıkı bir aşamalılığın 

olması 
C) Öğrenme sürecinde hataların en aza indirilmesi 
D) Öğrencilerin etkin katılımlarının sağlanması 
E) Doğru davranışların pekiştirilerek öğrencinin güdü-

lenmesinin sağlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35) İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilecek ödevlerin 
öğrencinin ilgisini çekecek ve başarı algısını geliştirecek 
şekilde olması gerekir.  
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, ödev ve-
rirken yukarıdaki açıklamaya uygun hareket ettiğinin 
en belirgin kanıtıdır? 
 
A) Üst düzey davranışları kazandıracak nitelikte ödev-

ler vermesi 
B) Öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmesini 

sağlayacak ödevler vermesi 
C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun 

ödevler vermesi 
D) Ödevlerin, öğretmenin öğreteceği konuyu daha 

detaylı açıklayacak nitelikte olması 
E) Ödev konusunun ders kitabından seçilerek belir-

lenmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) Bu düşünce türünün amacı, okul öğrenmelerinin günlük 
yaşama aktarılmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşe-
bilmesi için de öğrenciler eğitim ortamında aktif kılın-
malıdır. Bilgiyi deneyimleriyle elde etmeleri, etkileşime 
girerek paylaşmaları ve karşılaştıkları yeni durumlara 
yansıtarak kullanabilmeleri sağlanmalıdır.  
Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yakla-
şımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? 
 
A) Yansıtıcı düşünme   
B) Eleştirel düşünme 
C) Yaşamsal düşünme   
D) Yaratıcı düşünme 
E) Analitik düşünme 
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37) Ortaöğretim 11. sınıf Coğrafya dersi “Mekansal 
Cennet Türkiye” Öğrenme alanın kazanımları 
şöyledir. 
a) Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biri-

minin coğrafî özellikleri hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 

b) Yaptığı kabartma haritalarıyla ülkemizdeki yer şe-
killerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.   

c) Ülkemizdeki yer şekillerinin güzelliklerinin farkına 
varır. 

Bu kazanımlar hangi hedef alanındadır ve hangi 
strateji yöntem, teknik ya da yaklaşımla 
öğretilmelidir? 
 
    Strateji  Yöntem 
     Hedef alanı Yaklaşım               Teknik 
 
A) a) Bilişsel Buluş             Örnek olay ve 
     b) Bilişsel                Tartışma 
     c) Duyuşsal     
 
B) a) Bilişsel Buluş              Probleme     

            b) Devinimsel               dayalı öğrenme 
            c) Duyuşsal 
 

C) a) Bilişsel  Araştırma            Probleme              
     b) Devinimsel              dayalı öğrenme, 
     c) Duyuşsal                            gezi gözlem 
 
D) a) Bilişsel  Araştırma           Proje tabanlı  
     b) Bilişsel               öğrenme 
     c) Duyuşsal 
 
E) a) Bilişsel   Sunuş             Anlatım,  
     b) Bilişsel               gösteri 
     c) Duyuşsal               soru-cevap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kavramlarla ilgili 

öğrenme yanılgılarını gidermede en az etkilidir? 
 

A) Kavram haritası oluşturma 
B) Kavram kargaşası yaratma 
C) Kavramsal karikatürlerden yararlanma 
D) Hikaye haritası çıkarma 
E) Zihinsel haritalama yaptırma 
 
 
 
 
 
 
 

39) İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri 
de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı 
düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden bekle-
nen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, 
açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde 
sorumluluk almak başta gelir. 
Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir 
öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması 
beklenmez? 

 
A) Deneyimlerinden dersler çıkararak yeni düzenle-

meler yapması 
B) Etkinliklerini gözden geçirerek yeniden planlaması 
C) Öğretim etkinliklerini öğretmen kılavuz kitabına göre 

belirlemesi  
D) Öğretim sürecini desenlerken geribildirimlerden 

yararlanması 
E) Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmesi ve değişik-

liklere başvurması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak 
ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yara-
mazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da 
vereceklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu 
yolla davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme 
yoluna gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğren-
cilerin disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir 
şekilde yansımaktadır. Öğretmenlerin bu tutumlarından 
dolayı öğrencilerin, kurallara uyma eğilimi 
göstermelerinin nedeni; öğretmenlerine duydukları saygı 
değil, ceza alma korkusu olarak belirlenmiştir.  
Öğrencilerin, kuralları içselleştirerek uymalarını ve 
öğretmenlerine saygı göstermelerini sağlamak açı-
sından aşağıdakilerden hangisi daha etkili bir öneri 
olacaktır? 
 
A) Öğretmenlik mesleğinin öneminin nasihatlerle ve 

örneklerle öğrencilere anlatılması 
B) Öğrenci velileriyle toplantılar düzenlenerek öğrenci 

davranışlarının düzeltilmesi için yardım istenmesi 
C) Okul idaresinin, olumsuz davranışlar gösteren öğ-

rencilerin listesini okuldaki panolara asması 
D) Öğretmenlere, sınıf yönetimini sağlama ve bilgi 

otoritesi olmada eğitim verilmesi 
E) Kurallara uyulmaması durumunda verilecek ceza-

ların öğrencilere açıkça bildirilmesi 
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41) 4. Sınıf Öğretmeni Ozan Bey, Sosyal Bilgiler Dersinde 
öğrencilerine atık malzemelerden ve kartonlardan kulla-
nılabilecek ev eşyaları ve maketler yaptırarak çevre 
bilincini ve geri dönüşümün önemini kazandırmayı plan-
lamaktadır. Bu amaçla, evinden getirdiği malzemelerle 
kalemlik, çöp kovası, tebeşir kutusu, dekorasyon eşya-
ları yapmış ve öğrencilerin de kendisini izleyerek getir-
dikleri malzemelerden benzer nesneler yapmalarını 
istemiştir.  
Ozan Öğretmen’in hedefine ulaşmak amacıyla kullan-
dığı yöntem-teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Benzetim 
B) Örnek olay 
C) Gösterip yaptırma 
D) Yaratıcı drama 
E) İstasyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42)  

- Ülkemizdeki eğitim sisteminde kullanılan sınavlar 
nelerdir? 

- Ülkemiz eğitim sisteminde uygulanan sınavların 
geçerlik ve güvenirliği ne düzeydedir? 

- Ülkemizde uygulanan sınavlar, öğrenciler hakkında 
doğru karar vermek için etkili bir yol mudur? 

- Ülkemizdeki sonuç odaklı sınav sistemine getirilecek 
öneriler neler olabilir? 

Nehir Öğretmen, bu konularla ilgili öğrencilerin bilgi 
edinmelerini, yorum getirmelerini, sınav sistemiyle ilgili 
sorunlar üzerinde düşünmelerini, kendi çözüm yollarını 
geliştirmelerini, sistemi sorgulamalarını ve bütün bu soru 
ve sorgulamalara cevap bulmalarını hedeflemektedir.  
Nehir Öğretmen’in hedefine ulaşmasında aşağıdaki 
yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması daha 
etkili olacaktır? 
 
A) Brifing    
B) Münazara               
C) Panel 
D) Konuşma halkası   
E) Altı şapkalı düşünme 

 
 
 
 
 
 
 

43) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak 
ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yara-
mazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da ve-
receklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu yolla 
davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme yoluna 
gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğrencilerin 
disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir şekilde 
yansımaktadır.  
Kurallara uyan öğrencilere yüksek, uymayanlara dü-
şük puan verilmesi bu tür ölçmelerde aşağıdakiler-
den hangisine neden olur? 
 
A) Sabit hataya  
B) Tesadüfi hataya 
C) Yanlı hataya 
D) Sistematik hataya             
E) Standart hataya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44) Ünitelerin Tam öğrenme yaklaşımına göre ardışık sıra-

landığı ve dersin de bu yaklaşımın ilkelerine göre işlen-
diği 40 kişilik bir sınıfta öğretmen; bir üniteden diğerine 
geçerken uyguladığı formatif testlerde öğrencilerden ilk 
30’a girenleri başarılı saymış, diğerleri içinse ek aktivite-
ler düzenlemiş ve en iyi olanları bir sonraki aşamaya 
geçirmiştir. 
Verilen bu örnekte ölçme değerlendirme ilkelerine 
aykırı olan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Öğrencilerin ek aktivitelerden önce değerlendirilmiş 

olması 
B) Summatif (düzey belirleyici) test uygulamak yerine, 

formatif (ünite) testi uygulanmış olması 
C) Başarılı olan öğrencilerin ek aktivitelerden yararlan-

masına izin verilememesi 
D) Ölçüt dayanıklı değerlendirme yerine, norm daya-

nıklı değerlendirme yapılması 
E) Öğrenciler hakkında karar vermek için sadece bir 

testin puanlarına bakılması 
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45) Aşağıdaki değerlendirme örneklerinden hangisinde 
mutlak ölçüt kullanılmıştır? 

 
A) Mezun olmak için diploma notunun 5 üzerinden en 

az 3 olması 
B) Sınava girenler arasından ilk 10 sırayı paylaşanlar 

işe alınmıştır 
C) Ortalamadan 1 standart sapma fazla puan alanlar 

başarılı kabul edilmiştir 
D) Voleybol takımına okulun en uzun boylu 12 

öğrencisi seçilmiştir 
E) Sınava girenlerden %10’luk dilime girenler başarılı 

sayılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
46) Zeynep Öğretmen her öğrenme ünitesinden önce, 20 

soruluk bir tutum ölçeği ile öğrencilerin Matematik der-
sine ve öğrenme ünitesine karşı tutumlarını saptayarak 
aynı üniteyi işlerken olumsuz olan tutumları düzeltmeye, 
öğrencilere ders konularını sevdirecek etkinlikler 
yaptırmaya çalışmıştır. Öğretmen, her yeni üniteye 
başlarken konuları işlemeden önce bu uygulamasını 
tekrarlamıştır. 
Zeynep Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve 
değerlendirme türlerini kullanmıştır? 

 
  Ölçme   Değerlendirme 

 A) Doğrudan   Tanılayıcı 
 B) Doğrudan   Biçimlendirici 
 C) Dolaylı   Tanılayıcı 
 D) Dolaylı   Biçimlendirici 
 E) Türetilmiş   Düzey belirleyici 
 
 
 
 
 
 
 
47) Bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni, İlköğretim 7. Sınıf öğrenci-

lerini küçük gruplara bölmüş ve onlara Türkiye’nin coğrafi 
bölgeleriyle ilgili proje ödevleri vermiştir. Projenin nasıl 
hazırlanacağına dair ayrıntılı bir puanlama anahtarı ha-
zırlayarak bunu da yol haritası şeklinde kullanmaları için 
öğrencilerine dağıtmıştır. Proje ödevlerini hazırlarken öğ-
rencilerin; gruplarına bir ad ve grup içerisindeki üyelere 
de rumuz bulmalarını ve kendi adları yerine ödevlerinin 
üzerlerine bunları yazmalarını istemiştir. Öğretmen öğ-
rencilerin projelerin değerlendirilme işini puanlama anah-
tarlarını kullanarak okuldaki diğer sosyal bilgiler 
öğretmenlerine yaptırmıştır.  
Yukarıda anlatılan işlemler ölçme aracının hangi 
özelliğini geliştirmek için yapılmıştır? 
 
A) Puanlama objektifliğini 
B) İç tutarlılığını 
C) Kullanışlılığını 
D) Uygunluk geçerliğini 
E) Ölçüt geçerliğini 

 
 
 

48) Bir rehberlik uzmanı, eğitim fakültesinde öğrenim gör-
mekte olan öğrencilerin çoklu zeka alanlarını belirlemek 
amacıyla çok boyutlu  bir test geliştirmiş ve uygulamıştır. 
Türkçe, tarih, coğrafya öğretmenliklerinde okuyanların 
sözel; matematik, fizik, bilgisayar öğretmenliklerinde oku-
yanların matematiksel ve resim öğretmenliğinde okuyan-
ların görsel uzamsal zeka alanlarından daha yüksek 
puanlar aldıklarını tespit etmiştir.  
Buna göre ölçme aracı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

 
A) Öğrencilerin ÖSS’den aldıkları puanlarla, çoklu zeka 

testinden aldıkları puanlar tutarlı olduğu için çoklu 
zeka testinin yordama geçerliği yüksektir 

B) Test yeterince örneklem üzerinde uygulanmadığın-
dan dolayı kapsam geçerliği düşüktür 

C) Testin tekrar uygulamalarından da aynı sonuçlar 
alındığından dolayı güvenirliği yüksektir 

D) Öğrencilerin bölümleriyle, çoklu zeka alanları ara-
sında tutarlılık olduğu için testin geçerliği yüksektir 

E) Çoklu zeka testi ÖSS’den sonra uygulandığı için 
amacına hizmet etme derecesi düşüktür  

 
 
 
 
 
 

49) Öğrencilerin bir dersteki başarılarını ölçmek isteyen 
ve sonuca yönelik değerlendirmeye ağırlık veren bir 
öğretmenin aşağıdaki ölçme araç ve yöntemlerinden 
hangisini daha çok işe koşması beklenir? 

 
A) Portfolyo 
B) Performans değerlendirme 
C) Rubrik 
D) Yazılı yoklama 
E) Otantik değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
50) Sınıf içi testleri temelde eğitim-öğretim etkinliklerinin 

niteliğini artırmak amacıyla kullanılır. Test sonuçları 
öğretmene, sınıf içerisinde yapmış olduğu etkinliklerin ne 
ölçüde etkili olduğuna dair geri bildirim sağlar. Aynı 
şekilde öğrencilere de sınıf içi etkinlikler sonucunda neyi 
ne kadar öğrendikleri konusunda bilgi verir. 
Düzey belirleme (erişi) amacıyla yapılan bir değer-
lendirmede uygulanan test sonuçlarına dayalı olarak 
öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması 
beklenir? 

 
A) Öğrencileri yetenek düzeylerine göre gruplaması 
B) Öğrencilerin dersten geçip geçmeyeceklerine karar 

vermesi 
C) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini tespit 

etmesi 
D) Öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirleyerek bunları 

tamamlaması 
E) Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirleyerek 

bunları giderici önlemler alması 
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51) Eğitim Bilimlerine Giriş sınavında öğrencilere yöneltilen 
bir paragrafta “yetişek” kavramına yer verilmiştir. Bu 
paragrafa bağlı olarak hazırlanan soruda da yetişek 
sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığı sorulmuştur. 
Yukarıdaki soruyla, öğrencilerin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisini ölçmek amaçlanmıştır? 

 
A) Sözcüğün kullanım amacını belirleme 
B) Sözcüğün gerekli mi gereksiz mi kullanıldığını belir-

leme 
C) Sözcüğün cümle yapısını nasıl değiştirdiğini 

belirleme 
D) Metindeki kullanıldığı yerden hareketle sözcüğün 

anlamını çıkarma 
E) Sözcükten hareketle cümlenin öğelerini belirleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52) Bir edebiyat öğretmeni sınıfında 100 soruluk bir başarı 

testi uygulamış ve test puanlarının aritmetik ortalamasını 
60, ortancasını 70 ve tepe değerini 80 olarak bulmuştur. 
Testin standart sapması 10, ranjı 70 olarak hesaplanmış 
ve dersten geçilebilmesi için en az 55 puan alınması 
gerektiği belirlenmiştir. 
Test puanlarına ilişkin istatistiklere ve değerlendirme 
ölçütüne dayanarak bu dağılım için aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapılabilir? 
 
A) Testten alınan en düşük puan 10’dur 
B) Sınıftaki öğrencilerin çoğunluğu geçer 
C) Testten alınan en yüksek puan 80’dir 
D) Testin grafiği sağa çarpıktır 
E) Test puanlarının dağılımı homojenlik gösterir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53) Öğrencinin öğrenme ve gelişim düzeyi hakkında çok 
boyutlu bilgi sunan portfolyoların sürece ve ürüne dayalı 
bilgiler vermesi bakımından kullanımı önerilmekte, öğren-
cilerin değişik özellikleri hakkında daha anlamlı kararlar 
vermek amacıyla işe koşulması uygun bulunmaktadır. 
Ancak portfolyoların öğrenci hakkında geniş bir bilgi 
sunmasına rağmen geçerliği ve güvenirliğini saptamanın 
zor olması da bir sınırlılık olarak görülmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi portfolyoların güvenirliğini 
ve geçerliğini geliştirmek amacıyla başvurulacak 
yöntemlerden biri değildir? 

 
A) Portfolyolardan elde edilen puanlarla aynı konulara 

ilişkin hazırlanmış objektif testlerden elde edilen 
puanlar arasındaki ilişkiyi inceleme 

B) Öğrenci hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla 
portfolyonun hazırlanması için öğrenciye uzun bir 
süre verme ve detaylı bir çalışma yapmasını isteme 

C) Portfolyolardan elde edilen puanlarla bu 
portfoloyonun kapsamına ilişkin daha sonradan 
ortaya çıkacak performans ölçüleri arasındaki ilişkiyi 
inceleme 

D) Farklı puanlayıcıların aynı portfolyolara verdiği 
puanlar arasındaki ilişkiyi inceleme 

E) Ayrıntılı puanlama anahtarı olan analitik rubrikler 
hazırlayarak portfolyo değerlendirilmesinde bunları 
kullanma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54) Biyoloji dersinde öğrencinin su bitkilerine yönelik bir 

kazanım şöyledir: “Sudaki karbondioksit artışının foto-
sentezin oluşma hızına yaptığı etkiyi belirler ve ulaştığı 
sonuçları yorumlar.” 
Bu kazanımın ne ölçüde edinildiğini belirlemek iste-
yen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangi-
sini gerçekleştirmelidir? 

 
A) Performans değerlendirme 
B) Yapılandırılmış grid 
C) Dallanmış ağaç 
D) Sözlü sınav 
E) Çoktan seçmeli test 
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55. - 57. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ… 

 

 
Aşağıdaki tablo bir sınavda kullanılan 10 sorunun madde 
güçlük ve ayırt edicilik indeksleri verilmiştir.  

 
Soru Pj rjx 

1 0,50 0,40 
2 0,50 0,50 
3 0,40 0,60 
4 0,20 0,70 
5 0,80 -0,20 
6 0,10 0,40 
7 0,20 0,35 
8 0,70 0,35 
9 0,10 -0,10 

10 0,90 0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
55) Yukarıda verilen maddelerden hangisinin, testle 

ölçülen özellikler açısından üst düzey yeterliğe sahip 
öğrencileri seçmek için kullanılması daha uygun 
olur? 

 
A) 1         B) 2     C) 3        D) 4             E) 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
56) Yukarıda verilen maddelerden hangisi öğrencilere 

kolay geldiği için ayırt ediciliği düşüktür? 
 

A) 4 B) 5    C) 6        D) 9           E) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

57) Uygulama sonucunda elde edilen tabloya göre öğretmen, 
ayırt ediciliği düşük olan maddeleri düzeltilemediği için 
testten çıkarmış, çıkardığı madde sayısı kadar ayırt 
ediciliği yüksek soru eklemiştir. 
Bu işlemlerin yukarıdaki testle ilgili daha çok 
aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurması 
beklenir? 
 
A) Testin kapsam geçerliğini yükseltir 
B) Testin yordama geçerliğini yükseltir 
C) Testin iç tutarlılığını düşürür 
D) Testin güvenirliğini yükseltir 
E) Testin yapı geçerliğini yükseltir 

 
 
 
 

58.-60. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ… 

 
10 soruluk bir sınavda 10 öğrencinin yanıtları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Her soruda doğru yanıta “1”, yanlış 
yanıta “0” puan verilmiştir. Yanıtlanmayan soru bulunma-
maktadır. 

 

SORULAR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
B 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
C 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
D 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
E 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
F 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
G 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
H 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
I 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
J 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58) Yukarıda verilen testin ranjı (dizi genişliği) ve arit-

metik ortalaması aşağıdaki seçeneklerden han-
gisinde doğru verilmiştir? 

 
     Ranj  Aritmetik Ortalama 
A) 5   4,5 
B) 6   5 
C) 6   5,5 
D) 8   5,5 
E) 10   6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59) Ölçülen özellikler açısından öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını ortaya çıkarmada etkisi olmayan ve ayırt 
ediciliği en yüksek olan olan sorular hangileridir? 

 
        Ayırt ediciliği   Ayırt ediciliği 
        En düşük  En yüksek 
 
A) 1. ve 3. soru  5. soru 
B) 3. ve 5. soru  7. soru 
C) 5. ve 6. soru  3. soru 
D) 5. ve 10. soru  9. soru 
E) 7. ve 8. soru  10. soru 
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60) Elde edilen puanların frekans dağılımına ait grafik 
yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisine benzerlik 
gösterir? 

 
A)                B) 

 
 
 
 
 
 
 
        C)               D) 
 
 
 
 
 
 
 
  E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61) Bir öğretmen, öğrencilerinin öğrenme biçimleriyle ilgili 

bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu nedenle, öğrenmenin 
nasıl oluştuğunu ve öğrenmeyi etkileyen faktörlerle ilgili 
araştırma yapmaya başlamıştır.  
Öğretmen aşağıdaki psikoloji alt alanlarından hangi-
sinden yararlanmalıdır? 

 
A) Psikometrik psikoloji  
B) Öğrenme psikolojisi  
C) Öğrenme sosyolojisi  
D) Gelişim psikolojisi 
E) Danışmanlık psikolojisi  

 
 
 
 
 
 
 
62) Bir baba çocuklarından büyük olanına iki adet  5 TL, 

küçük çocuğuna ise tek banknot 10 TL harçlık vermiştir. 
Yaşı küçük olan hemen itiraz etmiş ve bana neden az 
para verdin diyerek ağlamaya başlamıştır.  
Piaget’e göre küçük çocuğun miktarı aynı olmasına 
rağmen aldığı paraya itiraz etmesi aşağıdakilerden 
hangisiyle ilgilidir?  

 
A) Korunum  
B) Benmerkezcilik  
C) Canlandırmacılık  
D) Devresel tepki  
E) Özelden özele akıl yürütme 

 
 
 
 

63) Mehmet doğuştan işitme engellidir. Mehmet 5 yaşında 
ameliyat olarak işitme problemi ortadan kalkmıştır. Ancak 
Mehmet’in konuşmasının yaşıtlarından daha geri bir 
düzeyde olduğu gözlenmiştir.  
Mehmet’in yaşıtları gibi konuşamaması aşağıdaki 
gelişim psikoloji kavramıyla açıklanabilir?  
 
A) Büyüme  
B) Kritik dönem  
C) Hazırbulunuşluk  
D) Öğrenme 
E) Olgunlaşma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64) Ana sınıfına giden Sema öğretmeninden ayakkabılarını 

vermesini ister, öğretmeni hangisi senin ayakkabın diye 
sorduğunda ise çok şaşırır. 
Sema’nın göstermiş olduğu bu davranışı Piaget’nin 
bilişsel gelişim dönemlerindeki hangi özellikle 
açıklanabilir? 

 
A) İşlem öncesi dönem - Nesnenin sürekliliği 
B) İşlem öncesi dönem - Odaklaşma 
C) Somut işlemler dönemi - Tersine çevrilebilirlik 
D) İşlem öncesi dönem - Ben-merkezcilik 
E) Somut işlemler dönemi - Animizm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65) 3 yaşındaki Buse’nin yemeğini kendi başına yemeğe 

çalışmasını, ayakkabılarını kendi başına giymek 
istemesini, annesinin elini bırakarak merdivenleri kendi 
başına çıkmaya çalışmasını 
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre aşa-
ğıdaki gelişim evrelerinin hangisiyle açıklayabiliriz? 

 
A) Yakınlığa karşı uzaklık 
B) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu 
C) Özerkliğe karşı şüphe - utanç 
D) Girişkenliğe karşı suçluluk 
E) Güvene karşı güvensizlik 
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66) Lise yıllarında arkadaşlarının alay konusu olan ve zor 
günler geçiren bir öğrenci daha sonraları benliğine acı 
veren olayları unutmaya çalışmıştır. 
Öğrencinin bu sorunla başa çıkmak için kullandığı 
savunma mekanizması aşağıdakilerin hangisidir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67) Yetişkin bir bireyde aşırı pasif, boyun eğici, başka-

larının onayını arayan kişilik özellikleri, psikanalitik 
yaklaşımda hangi psikoseksüel gelişim evresi ile 
ilişkilendirilir? 

 
A) Anal  
B) Oral 
C) Fallik  
D) Genital 
E) Gizil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68) 9 yaşındaki Özgür ağabeyini ilk kez takım elbise giydiğini 

görünce “ Ağabey sen öğretmen mi oldun?” diye 
sormuştur. 
Ağabeyi “Öğretmen olmadım, sen neden öyle düşündün” 
diye sorduğunda ise “Bizim okuldaki erkek öğretmenler 
aynı senin gibi giyiniyorlar” yanıtını vermiştir. 
Özgür’ün ağabeyinin takım elbise giymesiyle ilgili 
yapmış olduğu bu yorumu Piaget’nin bilişsel gelişim 
kuramına göre aşağıdakilerden hangisi açıklar? 

 
A) Özelden özele akıl yürütme 
B) Tüme varımsal akıl yürütme 
C) Tümden gelimsel akıl yürütme 
D) Ben merkezci düşünme 
E) Hipotetik düşünce 

 
 
 
 
 
 

69) Gelişim görevleri ile ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Yürüme ve konuşmanın gelişmesi ilk çocukluk döne-

mi gelişim görevidir 
B) El-göz uyumunun sağlanması, sorumluluk alma son 

çocukluk dönemi gelişim görevidir. 
C) Kendi ve karşı cins yaşıtlarıyla olgun ilişkiler 

kurabilme ergenlik dönemi gelişim görevidir 
D) Kişisel bağımsızlık, kendi başına karar alma, sorum-

luluk yüklenme ergenlik dönemi gelişim görevidir. 
E) Evlilik ve aile hayatına ilişkin düşünce planında 

hazırlanma ergenlik dönemi gelişim görevidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70) Ergenlik dönemindeki Mutlu, ne olacağını soran arka-

daşlarına “Annem ve babam avukat olmamı istiyorlar ben 
de avukat olacağım yanıtını vermektedir.”  
Mutlu’nun arkadaşlarına verdiği bu yanıt aşağıdaki 
kimliklerden hangisiyle yakından ilişkilidir? 

 
A) Dağınık kimlik 
B) Kararsız kimlik 
C) Başarılı kimlik 
D) Ters kimlik 
E) İpotekli kimlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71) Suna hanım yeni taşındığı mahallede iyi komşuluk iliş-
kileri geliştirmek mahallede yalnız kalmak istememek-
tedir. Bu nedenle her zaman onlara yardımcı olmaktadır. 
Suna hanımın, bu davranışlarını Kohlberg’in hangi 
ahlak gelişimi evresi en iyi açıklar? 

 
A) İtaat ve ceza 
B) Araçsal ilişkiler 
C) Toplumsal sözleşme 
D) Kişiler arası uyum (İyi çocuk eğilimi) 
E) Evrensel ilkeler 
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72) 20 aylık bir çocuk “Anne kucağa al” diyerek annesinin 
kendisini kucağına almasını ifade etmektedir.   
Çocuğun içinde bulunduğu dil gelişimi evresi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 
A) Agulama evresi 
B) Telegrafik konuşma evresi 
C) Tek sözcük 
D) Babıldama evresi 
E) İlk gramer süreci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73) Ahmet Bey otomatik vitesli arabasını değiştirip düz vitesli 

bir araba satın almıştır. Ancak yeni arabasını kullan-
makta zorlanmıştır. 
Ahmet beyin yeni arabasını kullanmakta zorluk 
çekmesini aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? 

 
A) Olumlu transfer 
B) Olumsuz transfer 
C) Ket vurma 
D) Unutma 
E) Kaygı   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74) Koltuğun altına topu kaçan Cem, topunu çıkartmak için 

önce diğer oyuncaklarını çarptırarak topu çıkarmak 
istemiş ancak bunu başaramamıştır. Daha sonra uzaktan 
kumandalı arabasıyla topu yönlendirerek çıkarabileceğini 
fark etmiştir. 
Cem’in topunu çıkartmak için bulduğu yol aşağıdaki 
öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanır? 

 
A) Model alma yoluyla öğrenme 
B) Edimsel öğrenme 
C) Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
D) Kavrayarak öğrenme 
E) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 

75) Bir öğrenci coğrafya dersinde Türkiye’nin dağlarını öğ-
renmek için, dağları bölgelere göre ayırarak öğrenme 
yöntemini seçmiştir. Önce Marmara Bölgesi’nin sonra 
Ege Bölgesi’nin ve daha sonra da diğer bölgelerin 
dağlarını öğrenmiştir. 
Öğrencinin dağları öğrenmek için izlediği yol öğren-
meyi etkileyen hangi faktörle açıklanabilir? 

 
A) Geri bildirim 
B) Toplu öğrenme 
C) Aralıklı öğrenme 
D) Parçalara bölerek öğrenme 
E) Transfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışlara 

örnek olarak verilemez? 
 

A) Bir farenin yiyecek bulacağı yeri öğrenmesi 
B) Yayaların kırmızı ışıkta durması 
C) Bir bireyin yüksek bir ses duyduğunda irkilmesi 
D) Bir çocuğun isteklerini ağlayarak elde etmeye çalış-

ması 
E) Bir öğrencinin kopya çeken arkadaşının ceza 

aldığını gördüğünde kopya çekmekten vazgeçmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77) Serkan, bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra askere gitmiş-

tir. Okuldaki arkadaşlarına hocam diye hitap eden Ser-
kan, askerde komutanlarına da hocam diye hitap etmiştir. 
Bu konuda sık sık uyarılmasına rağmen hocam diye 
hitap etmekten uzun süre vazgeçememiştir. 
Serkan öğretmenin yaşadığı bu durumu aşağıda-
kilerden hangisi açıklar? 

 
A) Geriye ket vurma 
B) İleriye ket vurma 
C) Olumsuz aktarma  
D) Olumlu aktarma 
E) Pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TASARI YAYINLARI              16

78) Annesi Selin’i zayıf olan tarih dersine çalışması için sık 
sık uyarmaktadır. Selin ise “ Ben çok çalıştım, bütün 
konuları biliyorum” diyerek annesinin sözlerini geçiştir-
mesi üzerine annesi “Ben bütün konuları bildiğini aldığın 
notu görünce anlayacağım” demiştir. 
Selin’in annesinin vermiş olduğu bu tepki öğren-
meyle ilgili hangi süreçle yakından ilgilidir? 

 
A) Öğrenme yaşantılar sonucu oluşur 
B) Öğrenme için hazır bulunuşluk önemlidir 
C) Öğrenmede güdülenme gereklidir 
D) Öğrenme performansta gözlenebilen bir süreçtir 
E) Öğrenmede zihinsel süreçler önemlidir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79) Bir baba yatağa uzanarak ders çalışan oğluna “Sen böy-

le yatarak ders çalıştığında konuyu öğrenebileceğini mi 
zannediyorsun, bence biraz sonra uykun gelecek hiçbir 
şey öğrenemeyeceksin” demiştir. 
Babanın vermiş olduğu bu tepki öğrenmede etkili 
olan hangi kavramla açıklanabilir? 

 
A) Güdülenme 
B) Genel uyarılmışlık hali 
C) Transfer 
D) Ket vurma 
E) Öğrenme ortamı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80) Annesi 3 yaşındaki Tolga’nın tırnaklarını keserken yan-

lışlıkla canını acıtmıştır. Bu olaydan sonra Tolga ne 
zaman tırnak makasını görse ağlamaya başlamıştır. 
Tolga’nın tırnak makasını gördüğünde ağlamaya baş-
lama davranışını aşağıdaki öğrenme kuramlarından 
hangisi açıklar? 
 
A) Tepkisel koşullanma 
B) Edimsel koşullanma 
C) Araçsal koşullanma 
D) Bilisel öğrenme 
E) Kavrama yoluyla öğrenme 

 
 
 
 
 
 

81) Bir okul idaresi öğrencilerin okul kıyafetleri dışında kıya-
fet giymelerini engellemek amacıyla I. dönem süresince 
öğrencilerinin kılık kıyafetlerini düzenli olarak kontrol 
etmiş ve kurallara uymayan öğrencileri cezalandırmıştır. 
Bu uygulamaların sonucunda öğrencilerin okul kıyafet-
leriyle okula geldikleri gözlemlemiştir. Okul idaresi artık 
kuralların yerleştiğini düşünerek II. Dönemde kılık kıyafet 
kontrolünü ve ceza uygulamasını bırakmıştır. Bunun 
üzerine daha önce kıyafet konusunda kurallara uyan 
öğrenciler artık kurallara uymamaya başlamıştır.  
Öğrencilerin kıyafet kurallarına uymayı bırakmasını 
aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar? 

 
A) Cezalandırılan davranışın yapılma sıklılığı azalır 
B) Pekiştirilmeyen davranış söner 
C) Ceza bir davranışı tamamen ortadan kaldırmaz  
D) Görmezden gelinen davranışlar bir süre sonra söner 
E) Sönmeye başlayan bir davranış başlangıçta artış 

gösterir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82) Metin bey işyerinin yemekhanesinde yediği tavuktan 

zehirlenmiş daha sonra ne zaman yemekhanenin 
önünden geçse midesine kramp girmeye başlamıştır.  
Metin Bey’in yaşadığı bu durum aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Yemekhane ve bozuk tavuk bitişikliği nedeniyle 

tepkisel koşullama 
B) Yemekhanenin önünden daha sonra da geçmesi 

nedeniyle edimsel koşullama 
C) Tavuğun bozuk olduğunu fark etmediği için gizil 

öğrenme 
D) Tavuğu yemekhanede yediği bilgisine sahip olduğu 

için bilişsel öğrenme 
E) Tavuğun midede yarattığı etki nedeniyle dürtüsel 

öğrenme 
 
 
 
 
 
 
 
83) Evinin banyosunun tadilatını yaptırmak isteyen İhsan Bey 

bir ustayla anlaşmıştır. Ancak tadilat bittikten sonra 
ustanın işçiliğini beğenmeyen İhsan Bey ustaya vereceği 
paranın bir kısmını kesmiştir.  
İhsan Bey’in ustanın parasını kesmesi aşağıda-
kilerden hangisine örnek oluşturur? 

 
A) Olumsuz pekiştirme 
B) Birinci tür ceza 
C) İkinci tür ceza 
D) Premack ilkesi  
E) Koşullu anlaşma  
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84) Okulda herkesle selamlaşan Figen öğretmen, bir süre 
sonra kendisine selam vermeyenlere selam vermemeye 
başlamış, selam verenlerle selamlaşmayı sürdürmüştür.  
Figen Hanım’ın bu davranışını aşağıdaki öğrenme 
kuramlarından hangisi en iyi açıklar? 

 
A) Edimsel koşullanma 
B) Tepkisel koşullanma 
C) Araçsal koşullanma 
D) Bilisel öğrenme 
E) Kavrama yoluyla öğrenme 

 
 
 
 
 
 
85) Neval öğretmen sınıfta izin almadan kalkıp dolaşan 

Umut’u bu davranışından vazgeçirmek istemektedir. 
Umut’u bu davranışından vazgeçirmek için Neval 
Öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Umut’u davranışı sonucunda cezalandırmak 
B) Umut’un ailesini durumdan haberdar etmek 
C) Umut’un bu davranışını görmezden gelmek 
D) Umut’u rehberlik servisine yönlendirmek 
E) Arkadaşlarının Umut’la konuşmamasını sağlamak 

 
 
 
 
 
 
 
86) Bir anasınıfı öğretmeni, öğrencilerine diş fırçalama alış-

kanlığı kazandırmak için başlangıçta dişlerini her fırçala-
dıklarında, daha sonra bazen 3 bazen 5 davranıştan 
sonra ödüllendirmiştir? 
Ana sınıfı öğretmeninin kullanmış olduğu pekiştirme 
tarifeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Sürekli  - Değişken zamanlı 
B) Sabit oranlı – Değişken zamanlı 
C) Sürekli – Değişken oranlı 
D) Değişken zamanlı – Değişken oranlı 
E) Sürekli – Sabit oranlı 

 
 
 
 
 
 
87) Matematik dersinde öğretmeni tarafından azarlanan 

Ercan, bu azarlanma karşısında kalp atışlarında hızlan-
ma ve korku tepkilerini göstermiştir. Daha sonra Mate-
matik dersiyle ilgili konuşmalarda bile aynı tepkileri 
gösterdiğini fark etmiştir.  
Ercan’ın Matematik dersiyle ilgili yaşadığı bu durumu 
aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi açıklar? 

 
A) Tepkisel koşullanma 
B) Edimsel koşullanma 
C) Araçsal koşullanma 
D) Bilisel öğrenme 
E) Kavrama yoluyla öğrenme 

 
 
 

88) Bir öğretmenin; 
I. Ödevini zamanında getiren öğrencilerine teşekkür 

etmesi 
II. Dersin akışını bozan bir öğrenciye kızması 
III. Ödevini yapmayan öğrencilerin notunu düşürmesi 

 
Yukarıdaki üç durumu aşağıdaki kavramlardan 
hangileri açıklar? 

 
      I   II            III 
A) Olumsuz pekiştirme           II. Tip Ceza        I. Tip Ceza 
B) Olumlu pekiştirme              I. Tip Ceza      II. Tip ceza 
C) Olumlu pekiştirme              Olumsuz             I. Tip Ceza 
              pekiştirme 
D) Olumsuz pekiştirme            II. Tip ceza       Olumsuz  
          pekiştirme 
E) Olumlu pekiştirme            I. Tip Ceza       Olumsuz  
           Pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
89) Nevin, sözlüye kalktığı edebiyat dersinde yanlış bir cevap 

vermiş bunun üzerine sınıf arkadaşları gülmeye baş-
lamıştır. Nevin sınıf arkadaşlarının kendisine gülme-
sinden dolayı kendini çok kötü hissetmiştir. Daha sonra 
edebiyat derslerine girdiğinde de kendini kötü hissettiğini 
fark etmiştir.  
Tepkisel koşullanma ilkeleri çerçevesinde edebiyat 
dersi aşağıdaki kavramlardan hangisinin işlevini 
görmektedir? 

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

90) Aşağıdaki ifadelerden hangisi deneme-yanılma 
öğrenmesine örnek olarak verilebilir? 

 
A) Proje ödevi hazırlayan bir öğrencinin konuyla ilgili 

araştırma yapması 
B) İskambil oyununu öğrenmeye çalışan bir kişinin 

oyunu oynayanları izleyerek öğrenmeye çalışması 
C) Kimya sorusunu çözmeye çalışan bir öğrencinin 

sonuca nasıl ulaşacağını birden bulması 
D) Köpek tarafından ısırılan bir çocuğun köpeklerden 

korkmaya başlaması 
E) Bir kişinin yeni aldığı cep telefonunun nasıl çalış-

tığını öğrenmek için kurcalaması 
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91) Murat birkaç kez girdiği ehliyet sınavında çok heyecan-

landığı için başarısız olmuştur. Murat artık hiçbir zaman 
ehliyet alamayacağını düşünmektedir. 
Murat’ın bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin 
göstergesi olabilir? 

 
A) Öğrenilmiş çaresizlik 
B) Yeterli güdülenmeye sahip olamama 
C) Kendini gerçekleştiren kehanet 
D) Mantığa bürünme 
E) Ayırt etme 

 
 
 
 
 
 
 
 
92) “Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al” ata 

sözünü aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi 
açıklar?  

 
A) Tepkisel koşullanma 
B) Edimsel koşullanma 
C) Araçsal koşullanma 
D) Sosyal öğrenme 
E) Gizil öğrenme 
 
 
 
 
 
 
 

93) Öğrencilerine düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırmak 
isteyen bir ana sınıfı öğretmeni ellerini her yıkadıklarında 
öğrencilerine bir yıldız vermiştir. Toplam on yıldız kaza-
nan öğrencilerine de bir oyuncak hediye etmiştir 
Öğretmen, aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinden 
hangisini kullanmaktadır? 

 
A) Davranış şekillendirme 
B) Simgesel ödülle pekiştirme 
C) Kademeli yaklaşma 
D) Dolaylı pekiştirme 
E) Sistematik duyarsızlaştırma 

 
 
 
 
 
 
94) Sinan bir emlak ofisinde işe başlamıştır. Patronu ki-

ralık evlerin anahtarlarını kendisine vererek ev ara-
yan müşterilere evleri gezdirmesini istemiştir. Elinde 
bulunan bir deste anahtardan hangisinin, hangi eve 
ait olduğunu bilmeyen Murat’ın doğru anahtarı bul-
mak için kullanacağı en uygun öğrenme yolu aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 
A) İç görü kazanma  
B) Kademeli yaklaşma 
C) Gizil öğrenme  
D) Sınama-yanılma 
E) Anoloji 
 
 

 
95) Kerem yeni taşındıkları semtte daha önce fatura ödeme 

merkezine hiç gitmediği halde kendisine yerini soran 
kişiye tarif edebilmiştir. 
Kerem’in fatura ödeme merkezini tarif edebilmesi 
aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıkla-
nabilir? 
 
A) Modelden öğrenme 
B) Kataksis öğrenme  
C) Gizil öğrenme 
D) İşaret öğrenme 
E) Deneme-yanıma yoluyla öğrenme 

 
 
 
 
 
 
 
96) Bilgiyi işleme kuramında bilgilerin duyusal kayıttan kısa 

süreli belleğe gönderilmesinde algılama ve dikkat 
önemlidir.  
Aşağıdakilerden hangisi dikkati arttırmak için kulla-
nılan tekniklerden değildir? 

  
A) Emir verici uyarıcılar  
B) Fiziksel uyarıcılar  
C) Aykırı uyarıcılar  
D) Duygusal uyarıcılar 
E) Örgütleme 

 
 
 
 
 
97) Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın temel 

görüşlerinden biri değildir?  
 

A) Her insan, doğuştan kendini gerçekleştirme potansi-
yeliyle dünyaya gelir.  

B) Davranışların belirleyicisi çevresel uyarıcılardır.  
C) İnsan davranışlarını anlamak için gözlenebilir 

durumlardan yola çıkmak gerekir.  
D) Davranışlar kontrol edilebilir  
E) Zihinsel süreçler doğrudan gözlenemezler 

 
 
 
 
 
 
 
 
98) Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin kullanıl-

masına bir örnek olabilir? 
 

A) Bir öğretmenin hazırladığı gösteriye drama dersinde 
başarılı olan öğrencileri seçmesi 

B) Bir işyerinde fazla mesaiye kalan işçilere mesai 
ücreti ödenmesi 

C) Bir öğrencinin annesi kızmasın diye ders çalışması 
D) Yemeğini bitirdiğinde çikolata yiyebileceği söylenen 

bir çocuğun yemeğini bitirmesi 
E) Ablasının yemeğini bitirmediği için azarlandığını gö-

ren bir çocuğun, sevmediği hâlde tabağındaki yeme-
ğini bitirmesi 
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99) Figen Hanım balkonuna gelen güvercinlere yem ver-

mektedir. Ancak bir süre sonra güvercinlerin balkonunu 
kirletmesinden rahatsız olmuş ve yem vermeyi bırak-
mıştır. Zamanla güvercinlerin de balkona gelmemeye 
başladıklarını gözlemlemiştir. 
Güvercinlerin balkona gelmemeye başlamasını aşağı-
daki kavramlardan hangisi açıklar? 

 
A) Alışkanlık 
B) Sönme 
C) Güdülenme 
D) II Tip ceza 
E) Pekiştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100) Bir ilköğretim okulu öğretmeni derse çok az katılan bir 

öğrencisine derse katılımcı olma davranışını kazan-
dırmak amacıyla her derse katıldığında onu sınıf arka-
daşlarının önünde överek ödüllendirir. Bunun sonucunda 
öğrenci derse daha fazla katılmaya başlar. Ancak bir 
süre sonra, öğretmenin onu aynı şekilde ödüllendirmeye 
devam etmesine karşın öğrencinin derse katılma davra-
nışında azalma görülür. 
Öğrencinin derse katılma davranışında azalma görül-
mesi aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? 

 
A) Alışma  
B) Sönme 
C) Kendiliğinden geri gelme  
D) Koşullanma 
E) İleri doğru ket vurma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
101) Bir öğrenci,  öğretmenin sorduğu sorulara “ Ben biliyo-

rum, ben cevaplayayım “ diyerek izin almadan konuş-
maktadır. Öğretmen, öğrencinin izin almadan konuşma-
sına kimi zaman müdahale etmemekte, doğru cevap-
larına aferin demekte kimi zaman da izinsiz konuşmasına 
kızmaktadır.  
Bu durumda öğrencinin izin almadan cevap verme 
davranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 
A) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlara ge-

nellenme olasılığı artacaktır. 
B) Değişken aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı 

dirençli olacaktır. 
C) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sön-

meye karşı direnci azalacaktır. 
D) Sürekli pekiştirilmediği için gitgide azalarak ortadan 

kalkacaktır. 
E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için ben-

zer durumlarda tekrarlanma olasılığı artacaktır. 
 

 
102) Cep telefonlarına meraklı olan Tayfun, arkadaşıyla 

gezdikleri bir cep telefonu mağazasında yeni çıkan cep 
telefonunu hemen fark ederek arkadaşına göstermiştir. 
Tayfun’un yeni çıkan cep telefonu hemen fark etmesi 
algıda seçiciliği etkileyen hangi faktörle açıkla-
nabilir? 

 
A) Meslek 
B) Beklenti 
C) İhtiyaç 
D) İlgi 
E) Tutum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103) Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişimsel rehberlik 

anlayışına uygun bir ifade değildir? 
 

A) Kişiler arası iletişim becerilerini kazandırmayı he-
defler 

B) Bireylerin kendilerini ve başkalarını tanımalarını 
sağlamayı hedefler 

C) Bireylere karar verme ve problem çözme becerisi 
kazandırmayı hedefler 

D) Otoritenin görüşlerini kabul etme becerilerini ge-
liştirmeyi hedefler 

E) Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik kazan-
dırmayı hedefler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104) Ayşe öğretmen öğrencisi Seçkin’in, arkadaşları tarafın-

dan dışlanmakta olduğunu ve sınıf içinde yapılacak et-
kinliklerde hiçbir öğrencinin onunla birlikte olmak isteme-
diğini gözlemlenmiştir.  
Bu durumun nedenini öğrenmek isteyen sınıf rehber 
öğretmeni aşağıda verilen bireyi tanıma teknikle-
rinden hangisini kullanması uygun olur? 

 
A) Sosyometri  
B) Kimdir bu? 
C) Anket  
D) Olay kaydı 
E) Derecelendirme ölçeği 
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105) Bir psikolojik danışman, okulda sadece problemi olan 

öğrencilere bireysel psikolojik danışma hizmeti vermekte, 
diğer rehberlik hizmet alanlarını önemsememektedir.  
Buna göre psikolojik danışmanın aşağıda verilen 
hangi rehberlik ilkesini dikkate almadığı söylenebilir? 

 
A) Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. 
B) Rehberlik bireye dönüktür ve onun değerine önem 

verir. 
C) Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı 

esastır. 
D) Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişme-

sini temel almalıdır. 
E) Rehberlik hizmetlerinin temelinde demokratik  

anlayış vardır 
 

 
 
 
 
 
 
 
106) Mesleki rehberlik uygulamalarında aşağıdakilerden 

hangisi bir meslekte başarılı olabilmek için temel bir 
öncelik olarak ele alınmaktadır? 

 
A) Çalışkan olmak 
B) Mesleğe ilgi duymak 
C) Mesleğe değer vermek 
D) Gerekli yetenek düzeyi 
E) Kazanç durumu 

 
 
 
 
 
 
107) Bireyin problemlerine ilişkin test ve test dışı tanıma 

teknikleri ile çeşitli kaynaklardan gerekli bilgiler 
toplanmakta, toplanan bu bilgilerin ışığında bireyin 
probleminin niteliği ve nedenlerine ilişkin teşhis 
konarak gerekli tedavi planları hazırlanıp iyileştirici 
önlemler alınması aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgilidir? 

 
A) Vaka kaydı  
B) Kimdir bu tekniği 
C) Sosyometri 
D) Vaka incelemesi 
E) Problem tarama listesi 
 
 
 
 
 
 

 
108) İlköğretim düzeyinde verilecek rehberlik hizmetleri 

aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanmalıdır? 
 

A) Problem odaklı yaklaşıma 
B) Kriz odaklı yaklaşıma 
C) Eğitimle kaynaştırılmış model yaklaşımına 
D) Gelişimsel rehberlik yaklaşımına 
E) Klinik model yaklaşımına 

 
 

 
109) Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin 

görevlerinden biri değildir? 
 

A) Öğrenciyi tanıma çalışmaları yapmak. 
B) Öğrencilere gerektiğinde psikolojik danışma hizmeti 

vermek. 
C) Öğrencilere ders, okul ve meslek seçiminde 

yardımcı olmaktır. 
D) Sınıf rehberlik programını uygulamak. 
E) Öğrencileri sosyal kültürel faaliyetlere yönlendirmek 

 
 
 
 
 
 
 
110) Bir okul rehber öğretmeni, okulun açıldığı ilk gün etkin-

liklerinde son sınıf öğrencilerinden istekli olanları seçmiş, 
bu öğrenciler etkinlik sırasında birer konuşma yaparak 
okuldaki ilk günlerinde yaşadıklarını anlatmışlardır. 
Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik hizmeti 
kapsamındadır? 

 
A) Çevre ve velilerle ilişkiler 
B) Duruma alıştırma (oryantasyon)  
C) Müşavirlik (konsültasyon) 
D) İzleme 
E) Yöneltme - yerleştirme 

 
 
 
 
 
 
111) Bir sınıf rehber öğretmeni almış olduğu önlemlere 

rağmen sınavlarda sürekli başarısız olan, anlama ve 
kavrama düzeyinin diğer öğrencilere göre daha ge-
ride olduğunu gözlemlediği öğrencisiyle ilgili aşağı-
dakilerden hangisini yapması en uygun davranış 
olur? 

 
A) Öğrenciyi derse karşı daha fazla motive etmelidir. 
B) Okulun rehberlik servisine başvurarak öğrencinin 

rehberlik yardımı almasını sağlamalıdır. 
C) Sınıfta konuları öğrenmiş diğer öğrencilerden 

öğrenciye yardım etmelerini istemelidir. 
D) Sorduğu soruları doğru olarak yapamasa bile onu 

ödüllendirmelidir. 
E) Sınıftaki diğer arkadaşlarının ona model olmasını 

sağlamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
112) Bir rehber öğretmen üst eğitim kurumları hakkında 

öğrencilerini bilgilendirmek için öğrencilerle bir toplantı 
düzenlemiştir. 
Yukarıda anlatılan rehberlik çalışması hangi tür 
rehberlik hizmeti kapsamında değerlendirilebilir? 

 
A) Bireysel rehberlik              
B) Mesleki rehberlik 
C) Grup rehberliği                
D) Eğitsel rehberlik 
E) Kişisel rehberlik 
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113) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “ben dili” ne uygun bir 

ifadedir? 
 

A) Çok sorumsuz bir çocuksun hep geç kalkıyorsun 
B) Çok tembel bir çocuksun derslerini zamanında 

yapmıyorsun 
C) Kardeşinle çok gürültü yaptığınızda rahatsız 

oluyorum 
D) Ben iş yaparken ortalarda koşturduğunda benim 

canımı sıkıyorsun 
E) Televizyonunun sesini kısmıyorsun başım ağrıyor 

 
 
 
 
 
 
114) Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmenlerinin 

görevlerinden değildir? 
 

A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili 
yazılara cevap hazırlar ve istenen raporları düzenler 

B) Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel 
ihtiyaçları olan öğrencileri tespit eder ve sonuçları 
değerlendirir 

C) Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber 
öğretmenlerine yardım eder 

D) Eğitici kol çalışmalarını planlar ve yürütür 
E) Öğrencilere mesleki rehberlik yapar ve uygun 

mesleklere yönlendirir 
 
 
 
 
 
 
115) Semih meslek seçme konusunda kararsız kalan bir 

öğrencidir. Mesleki danışmanlık çerçevesinde 
Selim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi öncelikle 
öğrenilmesi gereken bilgileri içerir?  

 
A) Mesleklerin getireceği kazançla ilgili bilgileri 
B) Mesleğin çalışma koşulları hakkında bilgileri 
C) Mesleklerin gerektirdiği özellikler ile kişisel özellik-

lerine ilişkin bilgileri 
D) Meslekte ilerleme ile ilgili bilgileri 
E) Mesleğin kazandıracağı sosyal statü ile ilgili bilgileri 

 
 
 
 
 
 
 
116) Kıvanç 6. sınıfta babasının iş değişikliği nedeniyle okul 

değiştirmek zorunda kalmıştır.  
Kıvanç’a aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisi-
nin öncelikle verilmesi gerekir? 

 
A) Bireyi tanıma 
B) Bilgi toplama ve yayma 
C) Oryantasyon 
D) Yöneltme ve yerleştirme 
E) İzleme ve değerlendirme 

 
 
 
 

 
117) Kendisine başvuran danışanın sorunlarının çocukluk 

yıllarındaki yaşantılara bağlı olduğunu düşünen bir 
psikolojik danışman hangi psikolojik danışma 
kuramının yöntem ve tekniklerini kullanır? 

 
A) Psikoanalitik yaklaşım 
B) Davranışçı yaklaşım 
C) Hümanist yaklaşım 
D) Gelişimsel yaklaşım 
E) Bilişsel yaklaşım 

 
 
 
 
 
 
 
118) Rehberlik uygulamalarında bireyi tanıma hizmetle-

rinin yer almasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Bireyle ilgili doğru bilgilere ulaşmak  
B) Zamandan tasarruf sağlamak  
C) Bireye kendisine tanıtmak için 
D) Bireye çevresine tanıtmak  
E) Bireyi değerlendirmek  

 
 
 
 
 
 
 
119) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin öğrencilerin-

de olumlu bir kişilik geliştirebilmeleri için benim-
semeleri gereken davranışlardan biri değildir? 

 
A) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde 

bulundurmak 
B) Öğrencilerin ihtiyaçlarına dikkat etmek 
C) Öğrencilerle kurdukları iletişimde empatik olmaya 

çalışmak 
D) Öğrencilerin olumsuz yanlarını göstererek olumlu 

davranışlar kazanmalarını sağlamak 
E) Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak 

sağlamak 
 
 
 
 
 
 
 
120) Aşağıdakilerden hangisi Empati kavramıyla ilgili 

yanlış bir ifadedir? 
 

A) Empati kurulduğunda karşı taraftaki birey anlaşıl-
dığını hisseder. 

B) Empati, bireyin kendisini karşısındaki kişinin yerine 
koyabilmesidir. 

C) Empati, bireyin karşındaki kişinin yaşadığı duyguları 
yaşamasıdır 

D) Empati üzerine kurulan iletişimde bireyler sorun 
yaşamazlar 

E) Empati danışma sürecinin sağlıklı yürütülmesine 
önemli katkılar sunar. 

 
 


