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1- Özel eğitim hizmetinden beklenen yararın elde 

edilebilmesi için, bu hizmetin yürütülmesi esnasında belirli 

ilkeleri gözetmek gerekmektedir.  Bu ilkeler, hizmetin etkili 

ve verimli olmasına yardımcı olmakta, ancak bu ilkelerin 

ihlal edilmesi hizmetin aksamasına ve bireylerin yoksunluk 

çekmesine neden olmaktadır. 

Yukarıda ifade edilenlerden hareketle aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde özel eğitimin ilkelerine uygun 

düşmeyen bir ifadeye yer verilmiştir? 

A) Özel eğitim hizmetlerine erken yaşlardan başlanmalı 

ve bu hizmetin yürütülmesi esnasında süreklilik 

esası gözetilmelidir. 

B) Özel eğitim hizmeti öğrencinin yetersizlik 

durumuna uygun bireyselleştirilmiş eğitim 

programları ile desteklenmelidir. 

C) Özel eğitim hizmetinde yetersizliği olan 

öğrencilerin normal sınıflar yerine yetersizlik 

alanlarına uygun özel sınıflarda, diğer öğrencilerden 

ayrı eğitilmeleri gerekmektedir. 

D) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif 

olarak katılımları ve eğitimleri sağlanmalıdır. 

E) Özel gereksinimi olan her öğrencinin özel eğitim 

hizmetinden yararlanması sağlanmalı, bu yönde 

çalışmalar yapılmalıdır. 

2- I)Geçirdiği trafik kazası sonucu bireyin görme yetisini 

yitirmesi 

     II)İşitime engelli bir bireyin çevresindeki insanlarla 

iletişim kuramaması 

     III)Üstün yetenekli bir bireyin algılama ve öğrenme 

becerisi açısından akranlarının ilerisinde olması 

     IV)Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bir 

bireyin merdiven inip çıkmakta ve toplu taşıma araçlarını 

kullanmakta zorlanması 

Yukarıda ifade edilen örnek durumlar sırasıyla aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile yakından ilgilidir?  

A) Yetersizlik – engel – özür – sapma 

B) Sapma – yetersizlik – ayrıcalık – engel 

C) Zedelenme – engel – ayrıcalık – özür 

D) Engel – yetersizlik – sapma – özür  

E) Özür – engel – sapma – ayrıcalık  

3- Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan 

öğrenciler sınıflandırmasında yer almaz? 

A) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 

B) Üstün yetenekli olan öğrenciler 

C) Akademik erteleme davranışı sergileyen öğrenciler 

D) Duygusal, davranışsal ve uyum güçlüğü olan bireyler 

E) Özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler 

4- Yapılan incelemeler sonucunda özel gereksinimi 

olduğu nedeniyle kaynaştırma eğitimine tabi tutulan bir 

öğrencinin gelişim durumunu izleme ve değerlendirmede 

aşağıdaki programlardan hangisinin dikkate alınması 

gerekmektedir? 

A) Mevcut ders programları 

B) Genel eğitim programları 

C) Kapsamlı rehberlik programları 

D) Bireyselleştirilmiş eğitim programları 

E) Rehberlik hizmetleri okul çerçeve programı 

5- Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde olduğu gibi özel 

eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde de sınıf rehber 

öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü sınıf 

rehber öğretmenleri, öğrencinin gelişim durumunu daha 

yakından izleme fırsatı olan kişidir. 

Bu doğrultuda, aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber 

öğretmenlerinden özel eğitim hizmetleri kapsamında 

beklenen görevler arasında değerlendirilemez? 

A) Sınıfında özel gereksinimli olduğunu düşündüğü 

öğrencilerin akademik ve sosyal performansını 

izlemek  

B) Sınıfında yetersizlik yaşayan öğrencilerin 

gelişimine katkı sağlamak için aile ile sık sık bir 

araya gelmek 

C) Sınıfında özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması için 

oluşturulan BEP biriminde görev almak 

D) Sınıfın özel gereksinimi olan öğrencilere uygun 

ortam düzenlemesi yapmak ve diğer öğrencilerin 

özel gereksinimli öğrenciye karşı yaklaşımı 

konusunda bilgilendirmeler yapmak 

E) Sınıfında özel gereksinimi olduğunu düşündüğü 

öğrencilerle ilgili tanılama ve tedavi sürecinde görev 

almak 

6- Kekemelik problemi yaşayan ve bu nedenle 

arkadaşlarıyla iletişim kurmakta, kendini ifade etmekte 

zorlanan bir öğrenciye yönelik sınıf rehber öğretmeninin 

nasıl bir yaklaşım sergilemesi uygun olur? 

A) Öğrencilerin kendini ifade etmesi sırasında 

konuşmalarını tamamlamak 

B) Öğrencinin kendisini sözel bir şekilde ifade etmekte 

zorlanması nedeniyle öğrencinin kendini ifade 

etmesinde daha çok yazılı araçları kullanmak 

C) Öğrencinin kendini ifade etmesi esnasında hatalı 

söylemlerle karşılaştığında bu söylemleri 

düzeltmesi için öğrenciyi uyarmak 

D) Öğrenciye bir soru yöneltirken öğrenciyi 

zorlamamak adına daha çok kapalı uçlu sorulara yer 

vermek 

E) Öğrenci ile iletişim kurarken öğrenciyi sabırla 

dinlemek ve öğrencinin olumlu davranışlarını beden 

diliyle onaylamak 

7- Aşağıdakilerden hangisi, özel gereksinimli olduğu 

tanılanmış olan bireylerle ilgili yöneltme -  yerleştirme 

çalışmaları yapılırken gözetilmesi gereken hususlardan 

biri olamaz? 

A) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle 

yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği 

sınıflarda eğitim görmesi sağlanmalıdır. 

B) Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya 

kurumun personel durumu, öğrenci mevcudu ve 

eğitim ortamı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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C) Yönlendirme yaparken öğrenci veya velinin 

isteğinden ziyade özel eğitim uzmanlarının 

telkinlerine göre hareket edilmelidir. 

D) Yerleştirme yapılırken, bireyin yetersizlik türü ve 

yetersizliğin derecesi gözetilerek hareket 

edilmelidir. 

E) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın 

okul veya kuruma yerleştirilmelidir. 

8- Bakanlık düzeyinde özel eğitim hizmetlerinin 

planlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu birim 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Eğitim, Rehberlik ve Kaynaştırma Grup Başkanlığı 

B) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

C) Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı 

D) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

E) Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Birimi 

9- Okullarda yürütülen özel eğitim hizmetleri ile ilgili 

aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisinin 

doğru olmadığı söylenebilir? 

A) Okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin 

tespit edilmesinde sınıf öğretmenlerinin ve 

psikolojik danışmanların işbirliği içerisinde hareket 

etmesi gerekmektedir. 

B) Özel eğitim çalışmalarının her bir aşamasında veli 

katılımı sağlanmalı, velinin süreçte aktif bir rol 

alması sağlanmalıdır. 

C) Sınıflarında akranlarından çeşitli özellikler 

bakımından farklılık gösteren öğrencilerin ilgili 

kurumlara sevki yapılmadan önce bu öğrencilerin 

genel eğitim sınıflarında eğitimlerini devam 

ettirebilmesi için çaba harcanmalıdır. 

D) Özel gereksinimi olan öğrencilere sahip olduğu 

özellikler nedeniyle okul ve disiplin kuralları 

esnetilerek uygulanmalı, bu öğrencilerin olumsuz 

davranışları olabildiğince görmezden gelinmelidir. 

E) Özel eğitim hizmeti alan bireylere genel eğitim 

sınıfları dışında destek eğitim odaları oluşturularak 

katkı sağlanmaya çalışılmalıdır.  

10- Özel gereksinimi olan öğrencilerin herhangi bir 

yoksunluk yaşamaması, temel yaşam becerilerini 

edinebilmesi, sosyalleşebilmesi, kendilerini geliştirmesi ve 

akademik açıdan yeterli düzeye erişebilmesi için bu 

öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programları 

hazırlanması gerekmektedir. 

Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda, özel gereksinimli 

öğrencilere yönelik hazırlanması gereken 

bireyselleştirilmiş eğitim programları aşağıdakilerden 

hangisinin sorumluluğundadır?  

A) Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

B) Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme birimi 

C) BEP geliştirme birimi 

D) Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu 

E) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu 

 

11- Bir öğrenci için kaynaştırma eğitimi kararı verilirken bazı 

ölçütlerin gözetilmesi gerekmektedir. Özel gereksinimli 

öğrencilerin toplumdan soyutlanmadan, öncelikle genel 

eğitim sınıflarında eğitimlerini devam ettirmesi gerekse de 

bazen bu durumun dışına çıkılabilir. 

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda aşağıda verilen 

durumlardan hangisi için kaynaştırma kararı alınması 

doğru olmaz? 

A) Öğrencinin durumu çok çeşitli araç – gereç 

kullanımını gerektiriyorsa 

B) Öğrencinin problemi hafif derecede ve okul 

yaşamını kapsıyorsa 

C) Öğrenci, normal öğrencilerle arkadaşlık 

kurabilecek, yardımlaşacak yeteneklere sahip 

gözüküyorsa 

D) Öğrencinin yaşı küçük ve problem okul yıllarının 

başında tespit edilmişse 

E) Öğrencinin problemi tek bir işlev alanıyla sınırlıysa 

12- Melek Öğretmen’in sınıfına dönem ortasında ortopedik 

engelli bir öğrenci gelmiş ve bunun üzerine Melek Öğretmen, 

yeni gelen öğrencisi için sınıfında ortam düzenlemesi yapmak 

istemiştir. Ancak diğer öğrenciler ortam düzenlemesine karşı 

çıkmış, yerlerinin değiştirilmemesini ve yeni gelen öğrenci ile 

oturmak istemediklerini söylemişlerdir. 

Bu durum karşısında Melek Öğretmen’in 

aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş rehberlik 

anlayışına uygun olur? 

A) Öğrencilerin isteksizliğinden ötürü engelli 

öğrencisini bir sırada tek başına oturtmak 

B) Öğrencilerden engelli öğrenciye yardımcı 

olmalarını ve bu davranışlarının yanlış olduğunu 

söylemek 

C) Engelli öğrencisini bir süreliğine kendisine yakın bir 

yerde oturtmak ve diğer öğrencilerin engelli 

öğrenciye nasıl davranması gerektiğine ilişkin 

model oluşturacak davranışlar sergilemek 

D) Engelli öğrencinin sınıfça kabulünü sağlamak adına 

öğrencilerini ikna etmeye çalışmak 

E) Engelli öğrenciyi kabul etmeyen ve tepki gösteren 

öğrencilerini okul rehber öğretmenine yönlendirmek 

13- Özel eğitim hizmetleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde 

yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Bireylerin yetersizliklerinin engele dönüşmemesi 

için özel eğitim hizmetlerinden yararlanılmaktadır.  

B) Bireyin özrü bazı ortamlarda engele dönüştürürken 

bazı ortamlarda engele dönüşmeyebilir. 

C) Herhangi bir alanda yetersizliği olan her birey için 

engelli denilemez 

D) Özel eğitim hizmetlerinin amacı bireyin özrünü 

ortadan kaldırmaktır. 

E) Bireylerin yetersizliklerinin engele dönüşmesinde 

çevresel faktörlerin büyük rolü vardır. 

14- Bireylerin herhangi bir alanda veya birkaç alanda özrünün 

olması çeşitli nedenlerle açıklanmaktadır. Bu nedenler; 

doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında olmak 

üzere kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. 
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Bu doğrultuda, aşağıdakilerden hangisi özür durumunun 

doğum öncesi nedenlerinden birisidir?  

A) Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması 

B) Bebeğin ihmal ve istismar edilmesi 

C) Anne ve baba arasındaki kan uyuşmazlığı  

D) Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması 

E) Bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi 

15- Kaynaştırma eğitimi uygulaması kimi çevrelerce 

eleştirilse de bu uygulamanın özel gereksinimi olan 

öğrencilere ve diğer öğrencilere çok çeşitli yararlı olduğu 

bilinen bir gerçektir. 

Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitimi 

uygulamasının özel gereksinimli öğrencilere ve diğer 

öğrencilere sağladığı yararlardan biri olamaz? 

A) Normal öğrencilerinde engelli bireylerle yaşamayı 

öğrenmesi 

B) Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu 

görmesi ve kendini toplumdan soyutlanmaması 

C) Normal öğrencilerin engelli bireylere uygun 

yaklaşımın nasıl olduğunu öğrenmesi 

D) Engelli bireylerin normal akranlarıyla bir araya 

gelmesi yolu ile psikolojik sağlıklarının korunması 

E) Engelli bireylerin normal akranlarını görerek eksik 

olduğunun bilincine varması 

16- Bireyselleştirilmiş eğitim programı: özel gereksinimli 

öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu 

davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi 

yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten 

yazılı programdır. 

Yukarıda verilen tanımdan hareketle, bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlamanın ilk aşaması hangisidir? 

A) Öğrenciye sunulacak eğitim için gerekli araç – gereç 

desteğini sağlamak 

B) Öğrenciye kazandırılacak bilgi ve becerilerle ilgili 

uzun vadeli hedefler oluşturmak 

C) Öğrencinin mevcut performans düzeyini belirlemek 

D) Öğrenciye kazandırılacak bilgi ve becerilerle ilgili 

kısa vadeli hedefler oluşturmak 

E) Öğrenciye kazandırılacak bilgi ve becerilerin hangi 

yöntemlerle kazandırılacağını belirlemek 

17-Bireylere özel eğitim hizmeti sunulurken, en az kısıtlayıcı 

ortamdan en fazla kısıtlayıcı ortama doğru bir yol izlenmeli, 

özel eğitim hizmeti bireyin engel ve yetersizlik durumu 

gözetilerek bireyi toplumdan soyutlamadan sunulmalıdır. 

Verilen bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki 

seçeneklerde yer alan durumlardan hangisi için “ En fazla 

kısıtlayıcı ortam” yorumu yapılabilir? 

A) Yatılı özel eğitim okulları 

B) Genel eğitim sınıfları 

C) Özel eğitim alt sınıfları 

D) Destek eğitim odaları 

E) Gündüzlü özel eğitim okulları 

18- Okullarda özel gereksinimli öğrencilere yönelik 

sunulan kaynaştırma eğitimi uygulamaları ile ilgili 

aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Bir sınıfta kaynaştırma eğitimi öğrencisi en fazla iki 

tane olacak şekilde ayarlanır. 

B) Okullarda kaynaştırma eğitimine tabi öğrenciler için 

destek eğitim odaları açılması yararlı olur. 

C) Kaynaştırma eğitiminin başarısı, öğretmenlerin bu 

uygulamaya bakış açısı ile doğru orantılıdır. 

D) Bir öğrencinin kaynaştırma eğitimine alınması için 

okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun 

onayı gerekmektedir. 

E) Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş programlar 

dahilinde yürütülmelidir. 

19- Özel eğitim hizmeti, yalnızca herhangi bir alanda 

yetersizliği olan öğrencilere verilemez. Üstün zeka ve üstün 

yetenekli olan öğrenciler de özel eğitim hizmeti kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda, aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve 

üstün yetenekli bireylerin sahip olduğu özellikler 

arasında gösterilemez? 

A) Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri 

vardır. 

B) Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar. 

C) Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler. 

D) Üstün mental özellikleri bakımından yaptıkları akıl 

yürütmelerde hiç yanılmazlar. 

E) Ayrıntılara çok dikkat ederler ve olayları farklı 

açılardan değerlendirirler. 

20- Okullarda kaynaştırma eğitimine tabi olan 

öğrencilere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan BEP 

Biriminde aşağıdaki ilgili kişilerden hangisi görev almaz? 

A) Okul müdürü 

B) Özel eğitim sınıf öğretmeni 

C) Okul aile birliği temsilcisi 

D) Öğrenci 

E) Branş öğretmenleri 

21- Bireyin psikolojisinde, fizyolojisinde ve anatomisinde 

meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev 

bozukluğu veya yapı bozukluğu aşağıdaki özel eğitim 

kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? 

A) Yetersizlik 

B) Özel eğitim 

C) Engel 

D) Zedelenme 

E) Ayrıcalık 

22- Özel eğitime ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Yetersizlik, zedelenmeye bağlı olarak açığa çıkan 

bir durumdur. 

B) Her zedelenme mutlaka bir engel oluşturur. 

C) Zedelenme psikolojik ya da anatomik olabilir. 

D) Her yetersizlik engel oluşturmayabilir. 

E) Yetersizlik olmadan özür oluşmaz. 



Hacı Kaan Onaran                                                                                                               Pegem Akademi Rehberlik ve Özel Eğitim  

23- “Ortopedik engelli bir bireyin, kapının kolunu 

tutamaması……(1)…..; normal akran ya da arkadaşlarıyla 

basketbol oynayamaması ise ……(2)……dir.”  

Verilen cümlede boş yerlere ırasıyla aşağıdaki 

kavramlardan hangisi getirilmelidir? 

                          1                            2 

A) Zedelenme            Yetersizlik 

B) Yetersizlik            Yetersizlik 

C) Yetersizlik            Engel 

D) Zedelenme            Ayrıcalık 

E) Engel                    Engel 

24- Özel eğitime muhtaç olan çocuklara verilecek hizmetlerin 

amacına ulaşması için hizmetin belli anlayış ya da ilkeler 

çerçevesinde verilmesi gerekmektedir. 

Buna göre düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi, özel 

eğitimin anlayış ya da ilkelerinden değildir? 

A) Özel eğitime muhtaç olan bireylerin eğitimine erken 

başlanmalıdır. 

B) Özel eğitim, genel eğitimden ayrıştırılarak bireye 

özgü oluşturulacak program ve koşullarda 

yürütülmelidir. 

C) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif 

olarak katılımı sağlanmalıdır.  

D) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim ihtiyacı olan 

bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum 

sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanmalıdır. 

E) Özel eğitime muhtaç olan bireylerin normal 

akranları arasında eğitilmesi yetiştirilmesi esastır. 

25- Beden, zihin, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri 

yönünden normal çocukların gelişim ve özelliklerinden 

ayrılan çocukların eğitim ve öğretim işlerini kapsayan 

özel eğitim hizmetlerinin bireylere verilmesindeki en 

önemli amaç, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi 

kendine yeterli duruma gelmelerine yardımcı olmak 

B) Ozel eğitime muhtaç olan bireylere verilecek 

hizmete bütün paydaşları katmak. 

C) Özel eğitime muhtaç her çocuğun, özür tür ve 

derecesine bakılmaksızın özel eğitim 

hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak. 

D) Özel eğitim hizmetlerini erken ve en hızlı bir şekilde 

yürütebilmek. 

E) Özel eğitime muhtaç olan bireylerin meslek 

edindirmelerinden çok onlara sosyal uyum amaçlı 

eğitim vermek. 

26-   I) Bir bireyin geçirmiş olduğu bir kaza sonucu işitme 

duyusunu kaybetmesi 

         II)Ortopedik engelli bir bireyin yürüyememesi 

         III)Görme engelli bir bireyin kıyafet almaya 

başkalarıyla gitmesi 

Yukarıda verilen durumlar, sırasıyla aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

A) Sapma                   Engel                 Özür 

B) Yetersizlik            Sapma                Özür 

C) Yetersizlik            Engel                 Sapma 

D) Zedelenme            Ayrıcalık            Engel 

E) Sapma                   Yetersizlik         Engel 

27- Eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli olan ve normal 

akranları arasında kaynaştırma programında olan Özgül ile 

ilgili olarak sınıf rehber öğretmeni, okulun rehber öğretmeni  

ve okul müdürüne şunları ifade etmektedir: “Özgül, diğer 

öğrencilerden çok yavaş öğrenmektedir. Ben onunla 

ilgilenirken diğer öğrencilerimle ilgilenemiyorum. Müfettiş 

geldiğinde mahcup oluyorum. Bu nedenle Özgül’ü sınıfımda 

istemiyorum. Bence onun okulda olmaması gerekir, çünkü 

burada bir şeyler öğrenebileceğine inanmıyorum.” 

Buna göre düşünüldüğünde, sınıf rehber öğretmeni, özel 

eğitimin hangi ilkesine ters düşmüş sayılabilir? 

A) Özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimine erken 

yaşlarda başlanmalıdır. 

B) Özel eğitime muhtaç bireylerin eğitiminde herkes 

işbirliği içerisinde olmalıdır. 

C) Özel eğitimde süreklilik esastır. 

D) Özel gereksinimi olan her bireyin özel eğitim 

hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır. 

E) Özel eğitimde bireysellik esastır. 

28- Özel eğitime muhtaç olan bireylere, engelin türü ve 

düzeyine uygun bir şekilde BEP hazırlamak, özel eğitimin 

hangi ilkesi ile ilişkilidir? 

A) Özel eğitim, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

B) Özel eğitime muhtaç olan bireylerin eğitiminde 

herkes işbirliği içinde olmalıdır. 

C) Özel eğitimde süreklilik esastır ve özel eğitim tek 

elden yürütülmelidir. 

D) Her bireyin eğitim alma hakkı vardır. 

E) Özel eğitimde bireysellik esastır. 

29- Akranlarından ve diğer çocuklardan daha olgun, zeki, 

yetenekli ve avantajlı çocuklar için kullanılan, özel 

eğitime ilişkin kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üstün yetenekli 

B) Özel becerili 

C) Ayrıcalıklı 

D) Eğitilebilir düzeyli 

E) Farklılaşmış 

 30- Henüz bir yetersizliği görünmeyen fakat ilerleyen 

yıllarda yetersizlik gösterme şansı ya da olasılığı 

akranlarına göre daha fazla olan çocuk için aşağıdaki 

kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? 

A) Yetersiz olan 

B) Risk taşıyan 

C) Ayrıcalıklı 

D) Özel gereksinimli 

E) Yoksunluk gösteren 

31- Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde 

farklılık gösteren öğrencilere sağlanan, bireysel olarak 

planmış ve özerkçe yaşama düzeyini artırmaya yönelik 
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yürütülen özel eğitim hizmetleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Özel eğitim, üstün yetenekli bireylere de verilecek 

bir eğitimdir. 

B) Özel eğitimin amaçlarından biri bireyin tek başına 

bir şeyler yapabilmesini kolaylaştırmaktır. 

C) Özel eğitim, engelli bireylerin üretici bireyler 

olmasını destekleyecek becerilerle donatılmış 

eğitimdir 

D) Özel eğitim, yetersizliğin dönüşümünü önleyen bir 

hizmettir. 

E) Özel eğitim ödünleme amacı da taşıyan bir 

eğitimdir. 

32- Özel eğitim gereksinimi olan öğrenci grupları 

arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan 

yetersizlik yaşayanlar 

B) Konuşma güçlüğü çekenler 

C) Süreğen hastalığı olanlar 

D) Hırsızlık, yalan söyleme gibi bazı davranış 

bozukluğu olanlar 

E) Öğrenme güçlüğü yaşayanlar 

33-     I) Özel öğrenme güçlüğü 

          II) Görme engellilik 

          III)Zihinsel engellilik 

          IV) Otizm 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “çok rastlanan 

yetersizlik” grubunda değerlendirilir? 

A) II  ve III 

B) Yalnız III 

C) I ve III 

D) II, III ve IV 

E) II ve IV 

34- Aşağıdakilerden hangisi, üstün yetenekli bireylerin 

örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak 

şekilde bireysel özelliklerinin farkında olmalarını ve 

potansiyellerini açığa çıkararak en üst düzeyde 

kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız 

özel eğitim kurumları içinde değerlendirilir? 

A) Kaynaştırma eğitimi veren okullar 

B) Özel eğitim alt sınıfları 

C) Özel Rehabilitasyon Merkezlerii 

D) RAM Özel Eğitim Bölümü 

E) Bilim ve Sanat Merkezleri 

35- Özel eğitim hizmetleri kendi içinde farklı kriterler dikkate 

alınarak sınıflandırılmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim hizmetlerinin 

ülkemizdeki sınıflandırmasında kullanılan sınıflandırma 

anlayışıdır? 

A) Yetersizlik türlerini kategorileştirerek yapılan 

sınıflandırma 

B) Engel ve yetersizlik türüne göre sınıflandırma 

C) Bireyleri performansa dayalı sınıflandırma 

D) Rastlanma oranına göre sınıflandırma 

E) İhtiyaçlarına göre sınıflandırma 

36- İlköğretim okulunda 1.Sınıf öğrencisi olan Berk’in 

akranlarına göre okuma-yazma, sayı ve rakamları öğrenme 

gibi temel becerileri kazanma noktasında geride olduğu sınıf 

öğretmeni tarafından fark edilmiştir. Aynı zamanda Berk’in 

arkadaşlarıyla da uyum sorunları, dürtüsel davranış ve dikkat 

sorunları görülmektedir. Sınıf rehber öğretmeni bu sorunların 

1.sınıfta görülebileceğini ve bu davranışların normal 

olduğunu düşünerek herhangi bir çalışma yapma gereği 

duymamıştır. 

Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında, sınıf rehber 

öğretmeni aşağıdaki özel eğitim ilkelerinden hangisine 

uygun davranmamış sayılır? 

A) Özel eğitimde işbirliği esastır. 

B) Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

C) Özel eğitimde erkenlik önemlidir. 

D) Her bireyin eğitim hakkı vardır. 

E) Bireylerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak 

eğitim verilmelidir. 

37. ve 38. Soruları aşağıda verilen paragrafa göre 

cevaplayınız. 

 

“Sınıf rehber öğretmeni, konuşma engeli olan bir öğrencisini 

sürekli olarak farklı aktivitelere dahil etmekte, tiyatro, müzik 

gibi etkinliklerde öğrencinin görev almasını sağlamaktadır. 

Sınıf rehber öğretmenine bu davranışın neden sorulduğunda, 

“Belki bu etkinliklerden birini severek kendini geliştirebilir. 

Çünkü bu alanlardan bir tanesinde öğrenci kendini 

geliştirebilirse, yaşadığı engelin olumsuz etkilerinden 

kurtulabilir ve bu durum onun sosyal uyumuna katkı sağlar.” 

demiştir.  

37- Buna göre düşünüldüğünde, sınıf rehber öğretmeni,  

özel eğitimin hangi amacına uygun bir uygulama 

yapmıştır? 

A) Ödünleme 

B) İyileştirme 

C) Önleme 

D) Özerkleşme 

E) Yüceltme 

38- Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında, özel 

eğitimin hangi ilkesinin üzerinde durulmuştur? 

A) Özel eğitime muhtaç olan bireylerin eğitimine erken 

başlanmalıdır. 

B) Yetersizliğin türüne ve düzeyine göre eğitim 

verilmelidir. 

C) Özel eğitim, eğitim sisteminin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 

D) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim ihtiyacı olan 

bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum 

sağlayacak şekilde planlamalıdır. 

E) Özel eğitimde bireysellik ilkesi vardır. 
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39- Özel eğitime muhtaç olma, “doğum öncesi, doğum sırası 

ve doğum sonrası” nedenleriyle ilişkilidir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, hem doğum öncesi 

hem de doğum sonrası nedenlerinden sayılabilir? 

A) Kan uyuşmazlığı 

B) Kalıtsal hastalıklar 

C) Doktor hataları 

D) Güç ve geç doğum 

E) Beslenme 

40- Aşağıdakilerden hangisi özel eğitime ilişkin doğru bir 

değerlendirmedir?  

A) Özel eğitimde izleme hizmetleri, tanılama 

hizmetlerinden önce yapılmaktadır. 

B) Özel eğitimde en az sınırlandırılmış ortam 

kaynaştırma ortamıdır 

C) Özel eğitimde “engel” kavramı, en kapsayıcı 

kavramdır. 

D) Özel eğitimde birey öncelikli olarak özel alt sınıflara 

yöneltilmelidir. 

E) Özel eğitim asla tek elden yürütülmemelidir. 

41- “Yetersizliği olan bireylere yaşadıkları çevredeki 

ortamlarla bütünleşme fırsatının verilmesi ve insanların o 

bireyleri özründen olayı ayrıştırmamaları” aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

A) Tam katılım 

B) Süreklilik 

C) Bağımsız yaşam 

D) Kendine yetebilme 

E) Akranlarla bütünleşme 

42-   I) Kaynaştırma 

        II) Yatılı özel eğitim okulu 

        III) Alt özel sınıflar 

        IV) Kaynak oda 

        V) Gündüzlü özel rehabilitasyon okulu 

Yukarıda verilenlerin, “ en az kısıtlayıcı ortamdan en üst 

kısıtlayıcı ortama” doğru sıralaması aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) IV-I-III-II-V 

B) I-III-IV-II-V 

C) I-IV-III-V-II 

D) II-V-III-IV-I 

E) IV-I-V-II-III 

43- Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin ilke ve 

amaçlarından değildir? 

A) Özel eğitime muhtaç olan bireyleri, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime hazırlama 

B) Özel eğitime muhtaç olan bireyleri, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda iş ve mesleğe hazırlama 

C)  Özel eğitim hizmetlerinin sürekli bir şekilde 

verilmesini sağlama 

D) Çoklu yetersizliği olan bireyleri, en üst sınırlandırıcı 

ortamlara yönlendirme 

E) Erken teşhis ve çeşitli uygulamalar yardımı ile 

ortaya çıkabilecek sorunları önlemeye çalışma 

44- Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimde kullanılan 

formal değerlendirme türlerinden sayılabilir? 

A) Programa dayalı değerlendirme 

B) Ölçüt bağımlı değerlendirme 

C) Grup başarı testleri 

D) Doğrudan gözlem 

E) Beceri analizi 

45- Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıf 

rehber öğretmeninin, öğrencisi için aşağıdakilerden 

hangisini yapması çağdaş rehberlik anlayışına uygun 

olur? 

A) Öğrencinin kendi yaşıtlarından çok kendisinden 

büyük öğrencilerle iletişim kurmasını sağlama 

B) Öğrenciye sorumluluk vermekten kaçınma 

C) Sınıfta yaptığı bazı etkinliklere öğrenciyi dahil 

etmeme 

D) Sempatik yaklaşımla öğrenciyi anlamaya çalışma 

E) Öğrenci başkalarına zarar verse de, öğrenciyi yine 

de kabul etme 

Cevap Anahtarı 

1- C                              34- E 

2- B                              35- B 

3- C                              36- C 

4- D                              37-A 

5- E                               38- D 

6- E                               39- E 

7- C                               40- B 

8- B                               41- A 

9- D                               42- C 

10- C                               43-  D 

11- A                               44- C 

12- C                               45-  E 

13- D 

14- C 

15- E 

16- C 

17- A 

18- D 

19- D 

20- C 

21- D 

22- B 

23- B 

24- B 

25- A 

26- E 

27- D 

28- E 

29- C 

30- B 

31- D 

32- D 

33- C 

 


