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EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/10
1.  Aşağıdakilerden  hangisinde  Gagne’nin  zi‐

hinsel beceri alanlarının en düşük ve en yük‐
sek olanı doğru olarak verilmiştir? 

A)  İşaret öğrenme‐Problem çözme 

B)  İşaret öğrenme‐İlke öğrenme 

C)  Kavram öğrenme‐Problem çözme 

D)  Basit zincirleme‐Kural öğrenme 

E)  Uyarıcı‐tepki‐Kavram öğrenme 

 

 

 

 

2.  Atatürkʹün  gösterdiği  “muasır  medeniyet” 
ülküsünü  gerçekleştirmek,  eğitim  yoluyla 
“iyi‐insan  iyi vatandaş “ yetiştirmek gibi he‐
defler hangi hedef türü içerisindedir? 

A) Genel hedef 

B)  Uzak hedef 

C)  Özel hedef 

D)  Soyut hedef 

E)  Somut hedef 

 

 

 

 

 

3.  Eğitim,  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  yönden 
gelişmenin ve kalkınmanın en etkin aracıdır. 

Dünyada bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarında 
meydana gelen temel değişimler eğitim sistem‐
lerini yakından  ilgilendirmektedir. Bu özelliği 
ile eğitim  toplumsal değişimin en önemli et‐
kileyicisidir görüşü hangi eğitim felsefesinin 
özelliğidir? 

A)  İlerlemecilik  

B)  Varoluşçuluk 

C)  Esasicilik  

D) Daimîcilik 

E)  Kurmacılık 

 

4.  Bir ilköğretim okuluna yeni atanan bir İngilizce 
öğretmeni  bir  öğretim  yılı  boyunca  program 
uyarınca  belli  üniteleri  ya  da  konuları  hangi 
aylarda yaklaşık olarak ne kadar zaman işlene‐
ceğini gösteren ünitelendirilmiş yıllık planları‐
nı hazırlamak istemektedir. Bu öğretmen plan‐
lama  çalışmalarını  başlatabilmek  için  önce‐
likle hangi  toplantının sonuçlarını beklemek 
zorundadır ? 

A) Disiplin kurulu toplantısı 

B)  Zümre öğretmenler kurulu toplantısı 

C)  Dönem başı değerlendirme toplantısı 

D)  Veli toplantısı 

E)  İl düzeyinde kurul toplantısı 

 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş eğitim anla‐
yışıyla  geliştirilmiş  bir  öğretim programının 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Öğrenme,  kişinin  sorunlara  nasıl  yaklaştı‐
ğını fark etmesi, bilgiyi nasıl alıp  islediğini 
öğrenmesidir,  

B)  Öğretim  süreci  hızını  öğrenciden  ziyade 
öğretmenden alır. 

C)  Öğrenciler,  düşünme,  sorgulama,  iletişim 
ve etkileşimde bulunma becerileri edinebi‐
lir, 

D) Öğrenciler, millî kimliklerini koruyarak ev‐
rensel değerleri içselleştirebilir, 

E)  Yaparak ve yasayarak, deneyime dayalı bir 
öğrenme ortamı oluşturulabilir, 

 

 

6.  Aşağıdakilerden  hangisi  öğrenmeye  ilişkin 
davranışçı yaklaşımlardan çok bilişsel ve ya‐
pılandırmacı öğrenme yaklaşımlarını dikkate 
alan  temel  program  tasarımlarından  biri  de‐
ğildir ? 

A)  Yaşantı merkezli 

B)  Öğrenci merkezli 

C)  Romantik 

D) Hümanistik 

E)  Süreç merkezli 
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7.  Daha  üst  düzey  kazanımlar  bir  sonraki  sınıf‐
larda  yapılandırılmıştır.  Öğrenci  merkezli  ve 
esnek  bir  özelliği  bulunmaktadır.  Konuların 
yeri ve  zamanı geldikçe  tekrarlanması  esastır. 
Yukarıda özellikleri verilen bu  içerik düzen‐
leme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Doğrusal programlama yaklaşımı 

B)  Sarmal programlama yaklaşımı 

C)  Modüler programlama yaklaşımı 

D)  Piramitsel programlama yaklaşımı 

E)  Çekirdek programlama yaklaşımı 

 

 

8.  •  Dersler,  yaparak  ve  yasayarak  öğrenme, 
öğrenirken  eğlenme  ve  beceri  kazanma 
amacına uygun olarak yapılandırılmıştır. 

•  Öğrencilerin okuldaki zamanlarının büyük 
bir bölümü kendi girişimleriyle gerçekleşti‐
recekleri etkinliklere ayrılmıştır. 

Öğrenme‐Öğretme sürecinde yukarıdaki ilke‐
leri  benimseyen  bir  öğretmen  öncelikle  aşa‐
ğıdakilerden hangisini yerine getirmelidir?  

A)  İçeriği bol örnekle desteklemelidir. 

B)  Farklı yöntem ve tekniklere yer vermelidir. 

C)  Sınıf  içindeki  öğrenci  etkinliklerini  en  üst 
düzeye çıkartmalıdır. 

D) Her öğrenciye uygun içerik düzenlemelidir. 

E)  Ders  süresini  öğrencilerin  ihtiyacına  göre 
düzenlemelidir.  

 

 

9.  •  Eğitimin amacı özgürlükleri artırmaktır. 

•  Öğrencilerin  kendi  değerler  sistemini  öz‐
gürce geliştirmeleri savunulur. 

•  Her birey kendine özgüdür ve bu özgülük 
geliştirilmelidir. 

Bu görüşler aşağıdaki hangi felsefi akınla  il‐
gilidir? 

A)  Varoluşçuluk  

B)  İdealizm 

C)  Pragmatizm 

D) Daimicilik 

E)  Realizim 

 

10.  Etkili  bir  öğretmen,  kullanacağı  yöntemleri, 
etkinlikleri,  ders  araç‐gereç  ve materyallerini, 
ölçme‐değerlendirme yaklaşımlarını öğrencile‐
rinin  özelliklerini  de  dikkate  alarak  özel  alan 
öğretim programındaki  amaç  ve  kazanımlarla 
tutarlı  olarak  onların  katılımlarıyla  planlaya‐
bilmelidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda‐
ki özelliklerle ilgili bir öğretmen performansı 
değildir? 

A) Ders plânında bireysel  farklılıkları dikkate 
alır. 

B)  Ders plânında amaç ve kazanımların neler 
olacağını belirtir.  

C)  Ders  plânını  öğrenciyi merkeze  alarak  ha‐
zırlar. 

D) Öğretim  planları  hangi modele  uygun  ya‐
pılmış olursa olsun esnetilmeden uygular. 

E)  Öğretim  planlarında  öğrenme‐öğretme  sü‐
reci,hedeflerin  (kazanımların)  yönlendir‐
mesiyle belirlenir. 

 

 

 

 

11.  Öğretmen  tarafından hazırlanan ders planları, 
öğrenme ortamını da dikkate alarak uygulana‐
bilmelidir. Öğretmen uygulama esnasında kar‐
şılaşılan  sorunları  belirleyip gerekli  çözümleri 
üretebilmelidir. Bir sonraki öğretim süreci  için 
ön  bilgiler  verebilmelidir.  Öğretmen  çeşitli 
yöntemleri  kullanarak,  öğrencilerin derse  ilgi‐
sini  çekebilmeli;  işbirliğine  dayalı  grup  çalış‐
maları  düzenleyerek,  öğrencilerin  bağımsız, 
çok yönlü ve eleştirel düşünmelerini destekle‐
yici etkinlikler yapabilmelidir. 

Yukarıdaki  öğretim  durumlarını  öneren  bir 
kişi  aşağıdakilerden  hangisinin  öncelikle 
gerçekleşmesini istemektedir? 

A) Okulun  iyileştirilmesine ve geliştirilmesine 
katkı sağlama 

B)  İlgi ve ihtiyaçları dikkate alma 

C)  Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi 
çeşitlendirme 

D) Amaca  uygun  ölçme  ve  değerlendirme 
yöntem ve tekniklerini belirleme. 

E)  Sonuçlara  göre  öğretme‐öğrenme  sürecini 
yeniden düzenleme 
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12.  Ülkemizde  ilk  okuma‐yazma  öğretiminde 
Cümle Çözümlemesi Yöntemi; yazı öğretimin‐
de  ise  dik  temel  yazı  benimsenmiştir.  Bitişik 
eğik yazıya ikinci sınıfta yer verilmektedir. Ye‐
ni  programla  önceki  program  arasındaki  en 
dikkat  çekici  fark,  ilk  okuma‐yazma  öğretimi 
için  önerilen  yöntem  ve  yazı  için  önerilen  bi‐
çimdir.  
Yukarıdaki  yenileşmenin  temel  nedeni  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A)  İlk  okuma‐  yazma  ve  yazı dersinin  yönte‐
minin değerlendirilmesi 

B)  İlk  okuma‐  yazma  ve  yazı dersinin  yönte‐
minin değişmesi 

C)  İlk  okuma‐  yazma  ve  yazı  dersinin  prog‐
ramının geliştirilmesi 

D)  İlk  okuma‐  yazma  ve  yazı  dersinin  prog‐
ramının düzenlenmesi 

E)  İlk  okuma‐  yazma  ve  yazı  dersinin  prog‐
ramının genişletilmesi 

 

 
13.  “Sosyal Bilgiler dersinde verilerin yazıya, gra‐

fiğe veya herhangi bir şekle çevrilmesi” hedefi 
(kazanımı) hangi öğrenme  alanı ve düzeyin‐
dedir? 

  Alan   Düzey 

A)  Bilişsel  Kavrama 

B)  Bilişsel  Sentez 

C)  Bilişsel  Değerlendirme 

D) Duyuşsal  Davranımda bulunma 

E)  Duyuşsal  Değer verme 

 

 

14.  Yeni öğretim programları hazırlanırken ihtiyaç 
analizi sürecinde sivil toplum kuruluşlarından, 
toplumda  önem  verilen  gruplardan,  sendika‐
lardan, veli ve öğretim elemanlarından, öğret‐
men, yöneticilerden görüşler alınmış, veri top‐
lanan grupların değerleri ve istekleri de değer‐
lendirdikten  sonra  eğitim  programı  tasarısını 
hazırlanmıştır. 
Bu çalışmada benimsenen ihtiyaç analizi yak‐
laşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Demokratik yaklaşım 

B)  Farklar yaklaşımı 

C)  Analitik yaklaşım 

D)  Sentezleme yaklaşımı 

E)  Betimsel yaklaşım 

 

15.  Dr. Eren Arslan Öğretimde Plan ve Değerlen‐
dirme dersinde pekiştireci söyle tanımlamıştır: 
Pekiştireç, bir davranışın ilerde yinelenme ola‐
sılığını  artıran  uyarıcılardır.  Daha  sonra  öğ‐
retmen adaylarına pekiştireç kullanırken birta‐
kım  ilkelere  uymaya  dikkat  etmelerini  söyle‐
miştir. Bu ilkeler şöyledir: 
I.  Öğretmen  derslerde  her  doğru  yanıta 

pekiştireç vermelidir.  

II.  Öğretmen  özellikle  çekingen,  içe  dönük 
öğrencilere onları yüreklendirmek ve der‐
se  katılımlarını  sağlamak  için  uygun  za‐
manlarda  değil  belirli  zamanlarda 
pekiştireç vermelidir. 

III.  Dersler ilerledikçe her doğru yanıta değil, 
zihinsel açıdan daha üst düzeydeki yanıt‐
lara pekiştireç vermelidir.  

IV.  Pekiştireçler  öğrencinin  içinde  yaşadığı 
kültürel ortama, yaşına, cinsiyetine, kişili‐
ğine, kazandırılacak davranışın niteliğine 
ve  pekiştirme  tarifelerine  göre  verilmeli‐
dir. 

V.  Öğretmen hep aynı  tür pekiştireç kullan‐
malıdır.  

VI.  Öğretmen ilk derslerde, çekingen öğrenci‐
ler  hariç,  eğitim  durumlarında 
pekiştireçleri çok sık kullanmamalıdır. 

VII.  Öğretmen geç ve güç öğrenen öğrencilere 
her zaman, yani her doğru yanıttan sonra 
pekiştireç vermelidir. 

VIII. Pekiştireçler  sadece  hedef  davranışlarla 
ilgili olmamalıdır.  

Buna göre öğretmen adayları yukarıdaki dav‐
ranışlarından hangilerini yaparsa “pekiştireç” 
davranışını yanlış uygulamış olur? 

A) I, II, IV, VI   B) I, II, V, VIII 

C) II, IV, V, VIII   D) II, III, V, VII 

E) III, IV, V, VII 

 
16.  Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışla‐

rına  sahip  bulunmamaları  durumunda  izle‐
necek  bazı  yollar  vardır.  Aşağıdakilerden 
hangisi bu yollardan biri değildir? 

A) Öğrencilere ilgili dersi almalarını sağlama.  

B)  Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi  

C)  Bilişsel  giriş  davranışını  üniteye  girmeden 
önce tekrarlamak.  

D) Öğrenme ünitesinde  çeşitli değişikler  yap‐
mak. 

E)  Öğrencilere  ilgi ve  tutum ölçekleri uygula‐
mak 
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17.  Yasemin  öğretmen  İngilizce dersinde  “geçmiş 
zaman” konusunu  işlerken önce konuyla  ilgili 
örnekler vermiş, devamında genel ilke ve kav‐
ramların  öğrenciler  tarafından  keşfetmelerini 
sağlamıştır.  

Yasemin  Öğretmen  bu  dersi  aşağıdaki  öğ‐
renme yaklaşım ya da kuramlarından hangi‐
sine uygun yapmıştır? 

A) Araştırma yoluyla öğrenme 

B)  Buluş yoluyla öğrenme 

C)  Sunuş yoluyla öğrenme 

D)  Tam öğrenme 

E)  Yapılandırmacı öğrenme 

 

 

 

 

 

 

18.  Hayat  Bilgisi  dersi  Okul  Heyecanım  teması 
Doğal Afetlerden Korunma  temel  becerisinde 
aşağıdaki etkinlik düzenlenmiştir:  

1.  Öğrencilerinize “Şimdiye kadar hiç deprem 
anı yaşadınız mı?” diye sorun ve yaşayan‐
lar varsa anlatmalarını söyleyin. 

2.  Öğrencilerin gözlerini kapatmalarını ve bir 
deprem anını hayal etmelerini ve anlatma‐
larını isteyin. 

3.  Deprem  sırasında  sınıfınızda  tehlikeye  se‐
bep olabilecek  eşya ve durumları gerekçe‐
leriyle tespit edin. Önlemler alın. 

4.  Deprem  tatbikatı  yapmak  için  hazırlanın. 
Öğrencilere; 

•  Deprem  esnasında  hemen  sıranın  altına 
girmeleri, 

•  Sıranın altına girdikten  sonra “Çömel, Ko‐
run, Tutun!” ifadesinin uygulanması, 

Deprem bittikten  sonra da öğretmen  rehberli‐
ğinde, sırayı bozmadan okul bahçesinde topla‐
nılması gerektiğini açıklayın. 

Bu  etkinlikte  yer  alan  “Deprem  tatbikatı” 
aşağıdaki hangi öğretim  tekniği  ile öncelikle 
ilgilidir? 

A) Proje  B) Benzetim  C) Rol yapma 

D) Deney  E) Eğitsel oyun 

 

19.  I.  Altı şapkalı düşünme – karar verme 
II.  Konuşma halkası – empati 
III. İstasyon‐ekip çalışması 
IV. Deney – yansıtma 
V.  Beyin  fırtınası – duygu ve düşünceyi ayırt 

etme 
Öğretim  yöntem  ya  da  tekniklerinin  her  biri 
öğrencilerde  farklı beceri ya da yetiyi geliştir‐
mede daha etkilidir. 
Buna  göre  yukarıda  verilen  öğretim  yöntem 
ya da teknikleri ile yanındaki beceri ya da ye‐
tiyi yanlış olarak verilmiştir? 
A) I, II, III   B) I, IV, VI   C) III, V 
D) IV‐V  E) II‐III 

 
20.  Öğretmenin  “Şimdiye  kadar  hiç deprem  anı 

yaşadınız mı?” sorusu aşağıdakilerden hangi‐
sine yöneliktir? 
A) Motivasyon   
B)  Geçiş   
C)  Dikkat çekme 
D) Ara özetleme 
E)  Gelişme  

 
21.  Öğrencilerinin  süreçten  önceki  düzeyleri  ile 

süreçten sonraki düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
temel alan program değerlendirme yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Program  tasarısına bakarak yapılan değer‐

lendirme 
B)  Ortama bakarak yapılan değerlendirme 
C)  Başarıya bakarak yapılan değerlendirme 
D)  Erişiye bakarak yapılan değerlendirme 
E)  Öğrenmeye bakarak yapılan değerlendirme 

 
22.  Matematik dersinde problem  çözme becerisi 

kazandırırken  aynı  zamanda  öğrencide  ma‐
tematiğe karşı olumlu tutum uyandırmaya ça‐
lışan  bir  öğretmen  bu  görevi  yerine  getire‐
bilmek  için  aşağıdakilerden  hangisini  yap‐
mamalıdır? 
A) Öğrenciye  kişisel  başarı  duygusunu  tattır‐

malı 
B)  Derste  yapacağı  etkinliklerle  çok  sayıda 

duyu organına hitap etmeli 
C)  Öğrencinin her davranışını pekiştirmeli 
D) Öğrenciye  öğrenme  sürecinde  durumuyla 

ilgili sık sık bilgi vermeli 
E)  Başarılı olacağı konusunda öğrenciyi  inan‐

dırmalı 
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23.  Dersin başında öğrenciler ders dışı istenmeyen 
değişkenlerle uğraştıkları için ilgi ve dikkatleri 
çok dağınıktır. Bu nedenle öğretmenin konuya 
yönelik  etkinlikler  yaparak  dikkati  derse  top‐
laması  gerekir. Daha  sonra  konu  içeriğine  ve 
öğretim  etkinliklerine  yönelik  öğrencinin  gü‐
dülenmesi gerekir. Dersin sonunda öğrencilere 
neler öğreneceklerini duyurmak öğrencinin zi‐
hinsel  kurulumu  açısından  önemlidir.  6‐
Öğrencinin zihinsel kurulumu hedeften haber‐
dar ederek sağlanır. Önceden işlenen konuların 
tekrar  edilerek  öğrenciye  hatırlatılması  yeni 
konunun  öğrenilmesini  kolaylaştırır.  Daha 
sonra  ise uyarıcılar  sunulur,  ipucu, pekiştireç, 
dönüt ve düzeltme verilir, en son değerlendir‐
me yapılır ve kalıcılığı  sağlayacak  etkinliklere 
yer verilir. 

Öğretmence  sorulan  sorulara,  öğrencinin  ce‐
vapları  üzerine  öğretmenin  “doğru,  tamam, 
eksik,  yanlış”  gibi  ifadeler  söylemesi  eğitim 
durumu  değişkenlerinden  hangisine  örnek‐
tir? 

A)  İpucu 
B)  Dönüt 
C)  Düzeltme 
D)  Pekiştireç 
E)  Öğrenci katılganlığı 

 

 

24.  Öğretim  sürecinde önemli olan bireyin gerek‐
sinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgile‐
rin öğretilmesidir. 

Bu  görüş,  aşağıdakilerden  hangisini  önemli 
kılmaktadır?  

A) Açıklık 
B)  Bütünlük 
C)  Yaşama uygunluk 
D) Düzeye uygunluk 
E)  Somutluk 

 

 

25.  Öğretim  teknik  yada  yöntemleri  ile  sınıf 
düzenlemesi  arasında bir  ilişki  vardır. Buna 
göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? 

Teknik  Sınıf Düzenlemesi 
A) Gösteri  U biçimi oturuş 
B)  Soru‐Cevap  Sıra sistemi 
C)  İşbirliği  Küme biçimi 
D)  Tartışma  Çember oturuş 
E)  Beyin fırtınası  Sıra sistemi 

26.  Öğrencilere  ilgi  ve  yetenekleri  doğrultusunda 
araştırma ve bireysel projeler üzerinde çalışma 
olanakları sunulmalıdır. 
Aşağıdakilerden  hangisi,  bu  görüşü  benim‐
seyenlerin ulaşmak  İstediği  sonuçlardan biri 
değildir?  
A) Mantıksal düşünmeyi ve anlamlı öğrenme‐

yi gerçekleştirme 
B)  Güdülenmeyi ve etkin katılımı sağlama 
C)  Düşünme becerilerini uygulama olanakları 

yaratma 
D) Öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirme 
E)  Bilişsel  alanın  bilgi  basamağındaki  öğren‐

melerin kazanılmasına çalışma 
 
27.  •  Öğrencilerin  grup  olarak  ya  da  bireysel 

olarak bir problem ya da senaryo üzerinde 
yerine  getirdiği  bir  tür problem  çözme  et‐
kinliğidir. 

•  Bu  yöntemde  genelde  öğrencinin  bireysel 
ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme et‐
kinliğinin  sonucunda  bir  ürün  ya  da  per‐
formans ortaya koyması söz konusudur.  

•  Öğrenci merkezli öğrenmeyi  temel alan bu 
yaklaşımda  öğrenci  ders  senaryoları  içeri‐
sinde, üst düzey düşünme, problem çözme, 
yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sor‐
gulama,  irdeleme  gibi  çatışmalar  yaparak 
etkim öğrenmeye ulaşır. 

Başlıca  özellikleri  verilen  yöntem  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 
A)  Buluş yolu stratejisi 
B)  Yansıtıcı düşünme 
C)  Proje Tabanlı Öğrenme 
D)  Tümevarıma öğrenme 
E)  Tam öğrenme yaklaşımı 

 
28.  Kartopu,  daha  fazla  sayıda  kişiyi  kattıkça 

tartışmanın büyüdüğünü ifade eden basit bir 
terimdir  (kartopunun  karda  yuvarlandıkça 
büyümesi  ile  aynı).  Buna  göre  aşağıdakiler‐
den hangisi kartopu tekniğinin faydalarından 
biri değildir? 
A) Herkesin katılımını gerektirir 
B)  Herkesin katılmasını sağlar 
C)  Çift ve grup  tartışmasındaki  fikirlerin pay‐

laşılması nedeniyle fikirler yaratır 
D) Akran  izleme nedeniyle  cevaplar üzerinde 

odaklanır. 
E)  Duygu  ve  düşüncelerin  birbirinden  ayırt 

edilmesini sağlar. 
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29.  Materyal geliştirme dersinde öğretim araçları 
konusunda  radyoyu  öğretmen  adaylarına 
hem işitsel hem de görsel bir araç olarak öğre‐
ten bir öğretim elemanı  için aşağıdakilerden 
hangisi öncelikle söylenir ? 

A) Alan uzmanı değildir. 

B)  Hedef‐davranışlara dikkat etmemiştir. 

C)  Dikkatsiz davranmıştır. 

D) Öğrencilerin dikkatini ölçmüştür. 

E)  Dikkat çekme uygulaması yapmıştır. 

 

 

 

 

30.  Bir  sınıfta  ilişki  düzeninin  kurulmasına  ilk 
günden  başlanmalıdır.  Sınıf  düzeni  oluştur‐
mada  ilk  birkaç  gün,  dönümcül  (kritik)  za‐
mandır.  Sınıf düzeni,  öğretmen  ve  öğrencinin 
birbirini  tanımaya başladığı  ʺbalayıʺ ve  ʺdene‐
meʺ döneminde kurulmalıdır.  

Buna  göre  öğretmen  aşağıdakilerden  hangi‐
sini öncelikle yapmalıdır? 

A)  Sınıf  içi  kuralları  tek  başına  belirlemeli  ve 
tartışmaya açmamalıdır. 

B)  Öğrencilerin beklentilerini önceliğine alma‐
lıdır. 

C)  Öğrencilerinden beklentilerini  ilk günlerde 
kararlılıkla ortaya koymalıdır.  

D) Öğrencilerine  anket  uygulayarak  beklenti‐
lerini belirlemelidir.  

E)  Öğrencilerinin  temsilciler  seçerek  kuralları 
oluşturmalarını istemelidir. 

 

 

 

 

31.  Okul öncesi öğretmeni Sevgi hanım, öğrencile‐
rinden  en  çok  sevdikleri  hayvanı  seçmelerini 
istemiş ve bu hayvanı canlandırarak arkadaşla‐
rına tanıtmalarını sağlamıştır. 

Buna göre Sevgi hanım sınıfında hangi öğre‐
tim tekniğini kullanmıştır? 

A) Drama   B) Benzetim  C) Gösteri  

D) İstasyon  E) Örnek olay 

 

32.  Öğretim  sürecinin  bir  diliminde  gösteri  uy‐
gulamasını  seçen Levent Öğretmen,  aşağıda‐
kilerden hangisini yaparsa bu yöntem ya da 
tekniğin etkiliğini azaltmış olur? 
A) Gösterinin  başarısız  olma  olasılığı  mini‐

muma indirmek için prova yapmalıdır.  
B)  Gösteri  masası  üzerinde,  ilişkisiz  araç  ve 

gereçler bulundurulmamalı ve gösteri her‐
kesin görebileceği bir pozisyonda yapılma‐
lıdır. 

C)  Gösteri  öncesi,  öğrencileri  öğrenmeye  ha‐
zırlamak  için  önbilgiler  vermeli  ve  amacı 
açık bir şekilde belirtmelidir. 

D) Deney süresince soru‐cevap yaklaşımıyla öğ‐
rencilerin aktif hale getirilmesi sağlamalıdır. 

E)  Gösteride varılmak istenen sonuç öğrenciye 
önceden verilmelidir. 

 
33.  I.  Uygun koşullarda her öğrencinin öğrenebi‐

leceğini savunur. 
II.  Öğrencilerin  homojen  gruplara  ayrılması 

temel amaçtır.  
III. Sürecin  başında  bir  başarı  standardı  belir‐

lenir. 
IV. Öğrencilere nitelikli öğretim hizmeti verilir. 
V.  Öğrenci  sürekli  materyallerle  etkileşim 

içindedir.  
Yukarıdakilerden  hangileri  tam  öğrenme 
modeli için yanlış bir bilgidir? 
A) I‐II‐III  B) III‐IV‐V  C) II‐V 
D) IV‐V  E) II‐III 

 
34.  Yalın  öğretmen  öğrenci  merkezli  yöntemleri 

yeri  geldiğinde  doğru  olarak  ve  sıkça  kullan‐
maya özen göstermektedir. 
Buna göre Yalın öğretmen dersinde: 
•  Öğrencilerinden daha önce aralarında ilişki 

kuramadıkları  nesneler  ya  da  düşünceler 
arasında ilişki kurabilmelerini, 

•  Başkalarının  aklına  gelmeyen  çeşitli  sorun 
çözme yollarını önerebilmelerini 

•  Görüşlerini oluştururken kendilerini kural‐
lar, yasalar ve koşullarla  sınırlandırmama‐
larını amaçlamaktadır.  

Yukarıda  öğretmenin  amaçladığı  sonuçlar 
aşağıdaki hangi öğretim yöntem ya da tekniği 
ile öncelikle gerçekleşebilir? 
A) Görüş geliştirme  
B)  İstasyon 
C)  Konuşma halkası  
D)  Beyin fırtınası 
E)  Örnek olay 
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35.  Aşağıdakilerden  hangisi  araştırma‐inceleme 
yoluyla öğretim sürecinin özelliklerinden bi‐
ridir? 
A) Öğrencilere  genellemelere  ulaşabilmeleri 

için nitelikli ve uygun sorular sorulur. 
B)  Tüm öğrencilerin aynı düzeyde öğrenmele‐

ri amaçlanır. 
C)  Bilgi  basamağındaki  hedeflerin  kazandı‐

rılmasında etkilidir. 
D) Öğrencilere  olgu  ve  tanım  öğretimde  etki‐

lidir. 
E)  Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenir. 

 
36.  •  Bağımsız çalışma becerisini geliştirmek 

•  Araştırma becerilerini geliştirmek 
•  Öğrenmenin  okul  dışında  da  olabileceğini 

göstermek 
•  Özdisiplin becerilerini geliştirmek 
Yukarıdaki  özellikler  aşağıdaki  hangi  öğre‐
tim  tekniği ya da yöntemi  ile öğrencilere ön‐
celikle kazandırılabilir? 
A) Drama 
B)  Soru‐Cevap 
C)  Görüş geliştirme 
D) Ödev 
E)  Beyin Fırtınası 

 
37.  Programlı  öğretim,  ünlü  psikolog  Skinner’in 

pekiştirme  ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış 
bir  öğretim  tekniğidir.  Programlı  öğretim  te‐
melde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın 
en  aza  indirilmesi  gibi  iki  önemli  yenilik  ge‐
tirmektedir. Skinner bu tekniği, tüm dünya ül‐
kelerini etkileyen öğrenci sayısının artışı ve öğ‐
retmen  yokluğu  sorunlarının  bir  çözümü  ola‐
rak sunmuştur. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Programlı 
öğretim  tekniğinin  etkili  olarak  kullanıla‐
bilmesi gerekli değildir?  
A) Öğrencilerin öğrenme hızları dikkate alına‐

cağı için zaman kullanılmalıdır.  
B)  Bu teknik için eğitsel organizasyon gerekli‐

dir.  Bireyselleştirilmiş  öğretim  programı 
hazırlanmalıdır.  

C)  Programın amacı, kullanılacak araç gereçle‐
ri  süre  ve değerlendirme  çalışmaları  önce‐
den planlanmalıdır.  

D) Öğrencilere  oto‐kontrol  ve  öz disiplin  tek‐
nikleri öğretilmelidir. 

E)  Dersinde  bu  tekniği  kullanacak  öğretmen‐
lere etkili sunuş yolları öğretilmelidir.  

 

38.  Hayatın  her  alanında  ve  her  zaman  gerçekle‐
şen bir süreç olan eğitim sadece okullar  ile sı‐
nırlı olmayıp okul dışı kurumlarda da devam 
eden bir etkinlik olarak görülebilir. Okullar gi‐
bi  kütüphaneler,  tarihî  mekânlar,  şehitlikler, 
müzeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar da eğitim 
sürecinin  önemli  bir  parçası  hâline  gelebilir. 
Bunlar arasında özellikle müzeler, eğitim öğre‐
tim sürecini etkinleştiren ve zenginleştiren ku‐
rumlar olarak görülüp değerlendirilebilir.  
Buna  göre müze  eğitimi  ile  aşağıdaki  hangi 
teknik öncelikle birlikte işlev görmektedir ? 
A) Gezi  B) Benzetim  C) Görüşme 
D) Soru‐cevap  E) İç çember 

 
39.  ………. belirli bir konuda  çeşitli konuşmacıla‐

rın  katılımıyla  düzenlenen  bilimsel  ağırlıklı 
toplantı, bilgi  şöleni demektir. Bir konu  farklı 
konularda  uzman  kişiler  tarafından  ele  alınır 
ve o konu tüm yönleriyle tartışılır.  
•  Eğitim amaçlıdır. 
•  Davetli ve çağrılı konuşmacılar konusunda 

sunum/anlatım yaparlar. 
•  Katılımcılar  süreç  içinde  ilgili  konuda  gö‐

rüşlerini sorularını diğer katılımcılarla pay‐
laşırlar. 

Yukarıda  özellikleri  verilen  tartışma  tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Panel  
B)  Konferans 
C)  Münazara  
D)  Sempozyum 
E)  Büyük grup tartışması 

 
40.  Aşağıdakilerden hangisi derslerde araç‐gereç 

kullanımının  öğrenme‐öğretme  süreçlerine 
katkılarından biri değildir? 
A) Değişik  araç‐gereçler, değişik duyu organ‐

larına  seslenerek  öğrencilerin  dikkatlerini 
çekmiş  olur  ve  böylece dikkatlerin  uyanık 
tutulmasıyla öğrenme gerçekleşir. 

B)  Konuya etkin katılımı sağlar. Öğrenciler çoğu 
zaman  araç‐gereçleri  kendileri  kullanırlarsa, 
öğrenmeye tam katılımları da sağlanabilir.  

C)  Bireysel  öğrenme  gerçekleşebilir.  Öğrenci‐
ler  küme  baskısından  kurtularak  bir  konu 
üzerinde  bireysel  çabalarla  öğrenmesini 
gerçekleştirir. 

D) Öğrenmede kolaylık ve zamanda (öğrenme 
süresinde)  tutumluluk  sağlayarak  eğitimin 
ekonomik  gerçekleşmesine  olanak  bulun‐
muş olur.  

E)  Çeşitli duyu organları  işin  içine karıştığın‐
dan, zengin öğrenme yaşantıları elde edilir 
ve  özellikle  psiko‐motor  öğrenmeler  uzun 
süre bellekte kalabilir 
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41.  •  Sınıf ortamı; gelişi güzel ve düşük düzeyde 
olduğu için, öğrencilerin morali de çok dü‐
şüktür.  

•  Öğrenciler  arasında  dikkat  çeken  bir  bi‐
çimde  kızgınlık  ve  sorumluluğu  diğerine 
yükleme vardır.  

•  Yakın  ilişkiler gelişmemiş,  iş birliği de ge‐
lişme özelliği göstermemiştir.  

•  Kimse  tam  olarak  ne  yapacağını  bilmedi‐
ğinden,  öğrenciler  zamanı  başa  harcama 
eğilimindedirler.  

Yukarıdaki  özellikler  aşağıdaki  hangi  öğret‐
men  tipinin  bulunduğu  sınıflarda  öncelikle 
gerçekleşir? 

A) Anne‐Baba öğretmen tipi 

B)  İlgisiz öğretmen tipi 

C)  Demokratik öğretmen tipi 

D) Otokrat öğretmen tipi 

E)  Hoşgörülü öğretmen tipi 

 

42.  Öğrencilerin  dinledikleri  konuşmada  ele 
alınan konulan,  öne  sürülen  varsayımları  ve 
savlan ayırt edebilmesi, konuşmada eksik ka‐
lan kısımları görebilmesi, konuşmanın yeter‐
liğini  ve  çıkarılan  sonuçların  uygunluğunu 
değerlendirebilmesi,  hangi  özelliğin  gelişti‐
ğinin göstergesi olabilir? 

A)  Yaratıcılık    

B)  Demokratiklik 

C)  Yansıtıcılık   

D) Araştırma yapma 

E)  Eleştirel düşünme 
 
 

43.  5  yaşındaki Derya,  oyuncak  bebeği  ile  oynar‐
ken onunla; “Sakın üstünü kirletme bak! Yedek 
elbise  getirmedim.  Yaramazlık  yaparsan  bir 
daha  seni gezmeye götürmem.”  şeklinde  ileti‐
şim  kurmaktadır.  Piaget’nin  kuramında Der‐
ya’nın bu davranışının karşılığı olan bilişsel 
özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özelden özele akıl yürütme 

B)  Canlandırmacılık 

C)  Döngüsel tepki 

D) Nesne sürekliliği 

E)  Benmerkezci düşünme biçimi 

 

44.  Balina  eti  ve  ürünlerini  çok  seven  Japonlar, 
1985 yılından bu tarafa geçerli olan 21 yıllık ba‐
lina avı yasağının kalkması  için  çok  çaba gös‐
termelerine  rağmen, uluslar arası  çevre örgüt‐
lerini bir  türlü  ikna edememiştir. 2006 yılı Ni‐
san  ayından  itibaren  de  bilimsel  araştırmaları 
gerekçe göstererek  tüm  tepkilere karşın  tekrar 
balina  avına  başlamışlardır.  Balina  avına  ye‐
niden başlama gerekçeleri  temel  alındığında 
Japonlar, Kohlberg’e  göre  ahlaki  gelişim  sü‐
recinin hangi evresindedir? 

A) Uyumlu çocuk olma eğilimi  

B)  Ceza ve itaat eğilimi 

C)  Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi 

D)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

E)  Toplumsal düzeni koruma eğilimi 

 

45.  Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan ve 
işten kaytardığı  için de çalışma arkadaşları  ile 
sık  sık  sorunlar  yaşayan Canan,  bu  işyerinde 
çok iş var ama ücreti az diyerek uzun bir süre‐
dir  çalıştığı  kurumdan  ayrılmıştır. 
Psikodinamik  yaklaşımda  Canan’ın  bu  dav‐
ranışının karşılığı olan savunma mekanizma‐
sı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Yön değiştirme 

B)  Telafi etme 

C)  Tatlı limon 

D) Mantığa bürünme 

E)  Hayal kurma 

 

46.  2008  yılının  son  çeyreğinde  Amerika  Birleşik 
Devletleri’nde başlayan ve  tüm dünyaya yayı‐
lan küresel ekonomik kriz 2009 yılının da eko‐
nomik büyüme anlamında neredeyse  tümüyle 
kaybedilmesine  neden  olmuştur.  Bu  büyük 
kriz aynı zamanda hem işletmelerin hem de bi‐
reylerin para harcama konusundaki alışkanlık‐
larını da önemli ölçüde değiştirmiş ve tasarrufa 
yöneltmiştir.  İnsanlardaki bu değişimi en  iyi 
açıklayan  gelişim  kavramı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gelişim ödevi 

B)  Batıl davranış 

C)  Karşı pekiştirme 

D) Doğuştan donanım 

E)  Tarihsel zaman etkisi 
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47.  Aşağıdakilerden  hangisi  Piaget’nin  görüşle‐
rine uygun düşmez? 

A)  Soyut  işlemler  dönemi,  üst  düzey  ahlaki 
davranışların sergilendiği dönemdir. 

B)  Zihin  gelişimini  etkileyen  faktörler  bağla‐
mında  öğretmenlerin  etkili  olabilecekleri 
tek faktör “yaşantı”dır. 

C)  İşlem öncesi dönemde çocuğun iki özel du‐
rum  arasındaki  bağı  yaşantılarına  dayalı 
olarak  değerlendirmesi  “canlandırmacı‐
lık”tır. 

D)  Bilişsel  gelişimin  kaynağını  tek  başına  ol‐
masa da öncelikle kalıtım oluşturur. 

E)  İşlem  öncesi  dönemde  çocuğun  gerçekte 
olmayan bir şeye varmış gibi anlam yükle‐
mesi ve bazı tabiat olaylarının insanlar eliy‐
le yapıldığını düşünmesi “yapaycılık”tır. 

 

48.  İnsan  gelişimine  ilişkin  olarak  aşağıdaki 
yargılardan hangisi doğrudur? 

A)  İçinde yaşanılan çevrenin niteliği gelişimin 
sırasını değiştirebilir. 

B)  İçinde yaşanılan çevrenin niteliği gelişimin 
sırasını değiştiremez. 

C)  İlk  çocukluk  dönemindeki  bir  birey  kendi 
bakış açısı ile başkalarınkini ayırt edebilir. 

D)  Zekanın gelişiminde tek başına kalıtsal fak‐
törler etkilidir. 

E)  Hareket  gelişimi  bedensel  fiziksel  gelişim‐
den bağımsız olarak ortaya çıkar. 

 

49.  Anaokulu  öğrencisi Merve  bir  gün  heyecanla 
eve gelir ve  annesine, öğretmenimiz  çılgın ol‐
malı der. Annesi de merakla ne olduğunu  so‐
rar. Merve  “Öğretmenimiz dün  bize  4+4’ün  8 
ettiğini söylemişti. Bugün de 5+3’ün 8 ve 6+2’in 
8  ettiğini  söyledi.  Bir  türlü  karar  veremiyor, 
bunu  anlamakta  güçlük  çekiyorum.”  cevabını 
verir.  Merve’nin  vermiş  olduğu  bu  cevap 
Piaget’nin kuramında aşağıdaki bilişsel özel‐
liklerden hangisine uygun bir örnek olabilir? 

A)  Tersine çevrilebilirlik 

B)  Kişi sürekliliği 

C)  Animistik düşünme 

D)  İşlemi geri alamama 

E)  Dağılma 

50.  Çocukların  büyük  bir  bölümü  6  yaşında  oku‐
ma  yazmayı  öğrenirken;  bazı  çocuklar  daha 
erken ve bazıları da daha geç bir yaşta öğrene‐
bilirler.  Çocukların  bu  durumunun  karşılığı 
olan  gelişim  ilkesi  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A) Gelişimde  bireyler  arasında  farklılıklar 
vardır. 

B)  Gelişimde kritik dönemler vardır. 

C)  Gelişim genelden özele doğrudur. 

D) Gelişim  düzenli  bir  sıra  izler,  rastlantısal 
değildir. 

E)  Gelişim  genellikle  başladığı  hızda  devam 
eder. 

 

 

51.  Biyoloji  uzmanı  Pınar  Hanım  38  yaşındadır. 
Bulunduğu tıp fakültesinde çok sevilen bir öğ‐
retim  elemanı  olarak  bilinen  Pınar  Hanım, 
“Emekli  olduğumda  alanıma  önemli  katkılar 
yapmış  biri  olarak  hatırlanmak  istiyorum.” 
demektedir.  Pınar Hanım’ın  bu  söylemi  aşa‐
ğıdaki psikososyal gelişim krizlerinden han‐
gisini çözmeye çalıştığını göstermektedir? 

A) Girişimcilik‐Suçluluk 

B)  Yakınlık‐Uzaklık 

C)  Üretkenlik‐Durağanlık 

D)  Başarı‐Başarısızlık 

E)  Ego bütünlüğü‐Umutsuzluk 

 

 

52.  Çocuklar  dünyaya  geldikleri  andan  itibaren 
tuvalet  eğitimi  alışkanlığı  kazanabilme potan‐
siyeline  sahip  olmalarına  karşılık;  1,5  yaşında 
bu  alışkanlığı  kazanabilme  yeterliğine  ulaşır‐
lar. Gelişim psikolojisinde yukarıdaki iki du‐
rumun karşılığı olan kavramlar sırası ile aşa‐
ğıdaki  seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Doğuştan donanım‐Büyüme 

B)  Büyüme‐Olgunlaşma 

C)  Biyolojik altyapı‐ Öğrenme 

D)  Kritik dönem‐Olgunlaşma 

E)  Türe özgü hazır oluş‐Olgunlaşma 
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53.  Gelişim  psikolojisinde  çevre  kavramı  aşağı‐
daki süreçlerden hangisini anlatmak için kul‐
lanılmaktadır? 

A) Doğuştan  sahip  olunan  potansiyelin  za‐
manla ortaya çıkmasıdır. 

B)  Bireyin bedensel‐fiziksel yapısında zamana 
bağlı  olarak  nicelik  boyutunda  meydana 
gelen değişiklerdir. 

C)  Bireyin  doğum  öncesi  süreçten  ölünceye 
kadar geçirdiği biyolojik ve psikolojik deği‐
şikliklerin tümüdür. 

D)  Bireyin doğum öncesi, sırası ve sonrasında 
karşılaştığı her türlü etkidir. 

E)  Güncel  toplumsal olaylar ve  teknolojik ge‐
lişmelerin bireysel yaşama etkisidir. 

 

 

 

 

 

54.  Geçmişte yatılı okullarda okuyan öğrenciler bir 
hafta  boyunca derslerinde  başarılı  oldukların‐
da o haftanın “müzakere” saatinde nöbetçi öğ‐
retmence her bir ders  için yeşil bir karta basılı 
ayrı  bir  “Aferin”  ile  ödüllendirilirdi.  Eğer  bir 
çocuk bir hafta  içerisinde altı “Aferin” almışsa 
bu altı “Aferin”in yerine pembe kartona basılı 
bir  “Tahsin”  verilirdi. Dört  “Tahsin”  kazanan 
öğrencilere  de  bir  “İmtiyaz”  ve  üç  “İmtiyaz” 
kazananlara  da  okulun  tarihçesinin  yazılı  ol‐
duğu  bir  kitap  verilirdi.  Buna  karşılık  dersle‐
rinde  başarısız  olan  öğrencilere  ise  “İzinsiz 
kalma”  yaptırımı  uygulanır  ve  izinsiz  kalan 
öğrenciler Perşembe ve Cuma günleri evlerine 
gidemezlerdi.  İzinsiz kalan öğrenciler biriktir‐
miş  oldukları  “Aferin”lerden  sekiz  tanesini 
verdiklerinde ise izinsizlikten kurtulabilirlerdi. 
İzinsiz kalan  öğrencilerin biriktirmiş  olduk‐
ları  “Aferin”leri  vererek  izinsizlikten  kur‐
tulmaları koşullanma  yoluyla  öğrenme  süre‐
cinde aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini 
yerine getirmektedir? 

A) Olumsuz aktarma 

B)  Olumsuz pekiştirme 

C)  Tepkisel koşullanma 

D)  Tepki genellemesi 

E)  Karşı pekiştirme 

 

55.  20 yıllık evli bir bayan olan Elif Hanım, eşinin 
sigara  içmesine  çok  üzülmekte  ve  mutlaka 
onun  sigarayı  bırakmasını  istemektedir.  Eşini 
ikna için her yolu deneyen Elif Hanım bir türlü 
başarılı olamamış ve  en  sonunda  “Ya ben, ya 
sigara” demek  zorunda kalmıştır. Hem  sigara 
içmeyi hem de  eşini  çok  seven Yavuz Bey  ise 
eşinin bu dayatması sonucunda çok sevdiği si‐
garayı bırakmıştır.  

Yavuz Bey’in bu  tercihinin karşılığı olan  ça‐
tışma  türü  psikodinamik  yaklaşımda  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Kaçınma‐Kaçıma 

B)  Kaçınma‐Yaklaşma 

C)  Yaklaşma‐Yaklaşma  

D) Amnezi‐Organ nevrozu 

E)  Yaklaşma‐Kaçınma 

 

 

56.  Öğrenme  psikolojisine  ilişkin  olarak  aşağı‐
daki yargılardan hangisi hatalıdır? 

A)  Tolman’a  göre  öğrenme  çevreyi  keşfetme 
sürecidir. 

B)  Edimsel  koşullanma  ile  insanlara 
psikomotor  davranışlar  etkili  bir  biçimde 
öğretilebilir ve açıklanabilir. 

C)  Davranışçı kuramlar öğrenmede dışsal  sü‐
reçlere önem verir. 

D)  Bandura’ya göre birey birçok  şeyi başkala‐
rının yaşantılarını gözleyerek öğrenir. 

E)  Davranışçı  kuramlar  bilişsel  kuramlara 
tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

 

 

57.  Genç yaşta saçı dökülen Bülent Öğretmen’in 
görünümünü değiştirebilmek  için maaşı dü‐
şünüldüğünde  oldukça  yüklü  bir  meblağ 
tutmasına karşın saç ektirmesi aşağıdaki kav‐
ramlardan hangisiyle açıklanabilir? 

A) Olumsuz pekiştirme  

B)  Olumlu pekiştirme 

C)  Tepkisel koşullanma 

D)  Karşı pekiştirme 

E)  Tepki genellemesi 
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58.  Sünnet  olacak  çocukların,  sünnet  öncesinde 
ebeveynlerince  çok  güzel  giysiler  giydirilerek 
kendileri  için çok sıkıntılı bir olay olan bu du‐
rumu eğlenceli hale getirmeye çalışırlar.  
Anne  babaların  bu  uygulamasının  karşılığı 
olan  teknik Guthrie’ye  göre  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)  Bıktırma 
B)  Dolaylı öğrenme 
C)  Öğrenmede geçiş 
D)  Zıt tepki 
E)  Eşik yöntemi 

 
 
59.  Bir basketbol oyuncusu  ilk kez kendisini  izle‐

meye gelen eşinin seyirci olarak bulunduğu bir 
maçta  sayı atma, asist yapma ve  ribaunt alma 
olmak  üzere  tüm  kategorilerde  basketbol  ya‐
şamının  en  iyi maçını  çıkarmıştır.  Bu  tür  bir 
deneyimden sonra basketbol oyuncusu aslın‐
da basketbolu çok sevmeyen eşinin tüm maç‐
larına seyirci olarak gelmesi konusunda ısrar 
etmeye  başlamıştır.  Basketbol  oyuncusunun 
bu  ısrarı en  iyi aşağıdaki kavramlardan han‐
gisiyle açıklanabilir? 
A)  Batıl davranış 
B)  Koşullu tepki 
C)  Genelleme 
D) Öğrenmenin aktarılması 
E)  Alışma 

 
 
60.  Anadolu’da yaygın biçimde anlatılan söylence‐

lerden birisi de  “Yalancı Çoban  “ hikayesidir. 
Hikayeye  göre  “Çobanın  birisi  köylü  ile  eğ‐
lenmek için bir gün süreye kurt karıştı diye ba‐
ğırır ve köylüler  telaşla koşarlar. Çoban başka 
bir gün benzer bir yalanla yine sürüye kurt ka‐
rıştı diye bağırır ve köylüler yine telaşla koşar‐
lar. Köylüler ile eğlenmeyi alışkanlık haline ge‐
tiren çobanın sürüsüne bir gün gerçekten kurt 
karışır ve yine sürüye kurt karıştı diye seslen‐
mesine karşın bu kez köylüler inanırlığını kay‐
beden  çobana  inanmazlar  ve  kimse  gelmez.” 
Köylülerin  sürüye  kurt  karıştığı  halde  gel‐
memeleri  davranışını  en  iyi  açıklayan  öğ‐
renme  ile  ilgili kavram aşağıdakilerden han‐
gisidir?  
A) Amnezi 
B)  Karşı pekiştirme 
C)  Sönme 
D)  Kendiliğinden geri gelme 
E)  Örtük sönme 

61.  Arkadaşına  tekme  atan bir  çocuğun bu dav‐
ranışının  öğretmenlerince  sık  sık  gülerek 
karşılanması  durumunda  çocuğun  davranışı 
nasıl bir seyir izler?  
A)  Tekme atma davranışı söner. 
B)  Tekme  atma  davranışının  sıklığında  artış 

yaşanır.  
C)  Tekme atma davranışının sıklığında bir de‐

ğişiklik olmaz. 
D)  Çocuk  arkadaşına  ara  sıra  tekme  atar,  ara 

sıra da atmaz. 
E)  Çocuğun  tekme atma davranışının gülerek 

karşılanması davranışı olumsuz pekiştirir. 
 
62.  Tepkisel  koşullanma  yoluyla  öğrenme  süre‐

cinde  ikincil  tür  pekiştireçleri  doğru  olarak 
tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Koşullu  tepkiyi  ortaya  çıkaran  koşulsuz 

uyarıcıdır. 
B)  Koşulsuz  tepkiyi  ortaya  çıkaran  koşulsuz 

uyarıcıdır. 
C)  Koşulsuz tepkiyi ortaya çıkaran nötr uyarı‐

cıdır. 
D)  Koşulsuz  tepkiyi  ortaya  çıkaran  koşullu 

uyarıcıdır. 
E)  Koşullu tepkiyi ortaya çıkaran koşullu uya‐

rıcıdır. 
 
63.  İki yaşındaki çocuğuna tuvalet eğitimi alışkan‐

lığı  kazandırmak  isteyen  bir  anne,  bir  ay  bo‐
yunca  kendi  başına  her  tuvalete  gidişinin  ar‐
dından çocuğunu çikolatayla ödüllendirmiş ve 
birinci  ayın  sonunda  çocuğun  bu  davranışını 
yeterince  ödüllendirdiğini  ve  tuvalet  eğitimi 
alışkanlığını kazandığını düşünerek, onu çiko‐
lata ile ödüllendirmekten vazgeçmiştir. Ancak, 
bir süre sonra çocuk tekrar altını ıslatmaya baş‐
lamıştır.  
Çocuğun  tekrar  altını  ıslatmaya  başlaması 
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Kazandırılacak hedef davranışın  açıkça  ta‐

nımlanmamış olması 
B)  Sürekli pekiştirmenin yeterli görülerek, ara‐

lıklı pekiştirme tarifesine geçilmemiş olma‐
sı 

C)  Bireyin hedef davranışa ait performans dü‐
zeyinin belirlenmemiş olması  

D)  Çocuğun tuvalet eğitimi alışkanlığını kaza‐
nabilmesi  için  başlangıçta  uygun  bir 
pekiştireçin seçilmemiş olması 

E)  Yeni davranış oluşuncaya kadar bireye geri 
bildirim verilmemiş olması 
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64.  Sınıfın  kapısında  öğretmeni bekleyen  ve  kori‐
dorun diğer ucunda öğretmenlerinin geldiğini 
gören öğrencilerin, koşarak yerlerine oturmala‐
rı, aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi için 
uygun bir örnektir? 

A) Dolaylı öğrenme  

B)  Edimsel koşullanma  

C)  Örtük öğrenme 

D)  İç görüsel öğrenme  

E)  Tepkisel koşullanma  

 

 

65.  Üniversitelerin  akademik  takvimlerinde  sınav 
günleri  önceden  belli  olduğu  için  öğrenciler, 
genellikle  sınavlardan  birkaç  gün  önce,  hatta 
sınavın  olacağı  günden  bir  önceki  gün  ya  da 
akşam ders çalışmaya başlarlar.  

Öğrencilerin bu durumu,  aşağıdaki pekiştir‐
me  tarifelerinden  hangisi  için  uygun bir  ör‐
nek olabilir?  

A)  Sürekli  

B)  Sabit oranlı 

C)  Değişken oranlı  

D)  Sabit aralıklı 

E)  Değişken aralıklı 

 

 

66.  1970’li  yıllarda  Kırşehir’in  köylerinde,  köy 
düğünleri genellikle 2 gece ve 3 gündüz olmak 
üzere üç  gün  sürerdi. Genellikle  köyde  görev 
yapan öğretmenler de düğün  törenlerine katı‐
lırlardı. Ancak,  köyde  okula  devam  eden  öğ‐
renciler  olarak  bizler,  öğretmenlerin  düğün 
evine geldiklerini gördüğümüz andan  itibaren 
oradan ayrılırdık. Öğretmenlerin düğün evine 
geldiklerini  gören  öğrencilerin  düğün  evin‐
den ayrılmaları koşullanma yoluyla öğrenme 
sürecinde aşağıdaki öğelerden hangisinin  iş‐
levini yerine getirmektedir? 

A) Nötr uyarıcı  

B)  Koşulsuz uyarıcı 

C)  Koşullu tepki  

D)  Koşulsuz tepki 

E)  Koşullu uyarıcı 

 

67.  Ergenlik  dönemindeki  bir  genç  kızın  çok 
sevdiği  halk müziği  sanatçısı  Zara  gibi  ko‐
nuşmaya  çalışması, aşağıdaki öğrenme  türle‐
rinden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Deneme yanılma yoluyla öğrenme  

B)  Gizil (örtük) öğrenme  

C)  İç görüsel öğrenme 

D) Gözlem yoluyla öğrenme  

E)  Edimsel (operant) koşullanma 

 

 

 

 

 

 

68.  Bir öğretmenin proje ve ödevlerini başkaları‐
na  yaptıran  öğrencilere  yeni  ödevler  verip, 
kendisi yapan öğrencilerini de ödüllendirmiş 
olması, aşağıdaki davranışı kontrol  teknikle‐
rinden hangi ikisi için doğru birer örnektir? 

  I  II 

A)  Birincil tip ceza  Olumsuz pekiştirme

B)  İkincil tip ceza  Olumsuz pekiştirme

C)  Birincil tip ceza  Olumlu pekiştirme 

D)  Olumlu pekiştirme  Olumsuz pekiştirme

E)  İkincil tip ceza  Olumlu pekiştirme 

 

 

 

 

 

69.  İlköğretim  5.  sınıfları okutan Arda Öğretmen, 
matematik dersinde sormuş olduğu bir soruya 
doğru cevap veren öğrencisi Şehriban’ı çikolata 
ile ödüllendirmiştir.  

Bu  örnek  olayda,  öğretmenin  vermiş  olduğu 
çikolata  öğrenci  için  aşağıdaki  öğelerden 
hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A)  Birincil tür olumlu pekiştireç 

B)  Etkinlikle pekiştirme 

C)  İkincil tür olumlu pekiştireç 

D)  İkincil tür olumsuz pekiştireç 

E)  Birincil tür olumsuz pekiştireç 
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70.  Geçmişte yatılı okullarda okuyan öğrenciler bir 
hafta  boyunca derslerinde  başarılı  oldukların‐
da her bir ders için o haftanın “müzakere” saa‐
tinde nöbetçi öğretmence yeşil bir karta basılı 
ayrı  bir  “Aferin”  ile  ödüllendirilirdi.  Eğer  bir 
çocuk bir hafta  içerisinde altı “Aferin” almışsa 
bu altı “Aferin”in yerine pembe kartona basılı 
bir  “Tahsin”  verilirdi. Dört  “Tahsin”  kazanan 
öğrencilere  de  bir  “İmtiyaz”  ve  üç  “İmtiyaz” 
kazananlara  da  okulun  tarihçesinin  yazılı  ol‐
duğu bir kitap verilirdi. Öğrencilerin ders ça‐
lışmalarını  ve  başarılı  olmalarını  sağlamak 
için  okulun  kullanmış  olduğu  teknik  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Değişken oranlı pekiştirme 

B)  Değişken zamanlı pekiştirme 

C)  Simgesel ödülle pekiştirme 

D)  Birincil tür pekiştireç 

E)  Etkinlik ile pekiştirme 

 

71.  Üniversite  sınavını  kazanan  ve  kayıt  için  ilk 
kez Ankara gelen Habibe, başlangıçta  işi acele 
olduğu için sıraya kaynak kapmayı düşünmüş‐
tür. Otobüs durağında  bekleyen  insanların  sı‐
raya girmek yerine tanıdığı birisinden yararla‐
narak araya girmek isteyen bir yolcuya öfkeyle 
söylendiklerini  görünce  hemen  kuyruğun  so‐
nuna doğru ilerleyerek sıraya girmiştir.  

Habibe’nin  bu  davranışını  en  iyi  açıklayan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   Birinci tip ceza 

B)  Olumsuz pekiştirme 

C)  Dolaylı duygu 

D) Olumsuz kateksiz 

E)  Dolaylı ceza 

 

72.  Aşağıdakilerden  hangisi  Tolman’ın  İşaret‐
Gestalt yaklaşımının öğrenmeye ilişkin temel 
sayıltılarından birisi değildir? 

A) Öğrenme çevreyi keşfetme sürecidir. 

B)  Bireyin  doğal  tepkileri  ihtiyaçlarını  karşı‐
lamadığı zaman öğrenme gerçekleşir. 

C)  Öğrenme ile performansı ayırır. 

D) Öğrenme üst düzey organizmaların işidir. 

E)  Farklı dürtüler,  insanlarda  farklı davranış‐
lara neden olur.  

 

73.  Sınıfındaki  tüm  öğrencilerin  derse  aktif  bir 
biçimde katılmalarını isteyen bir öğretmen; tar‐
tışmaya katılan öğrencilerini diğer öğrencilere 
model  oluşturacak  biçimde  ödüllendirmekte‐
dir. Sosyal öğrenme kuramlarına göre, öğret‐
menin bu uygulaması, tartışmaya katılmayan 
öğrenciler için aşağıdakilerden hangisinin iş‐
levini yerine getirmektedir? 

A) Dolaylı ceza 

B)  Dolaylı duygu 

C)  Dolaylı pekiştirme 

D) Olumlu pekiştirme 

E)  Etkinlikle pekiştirme 

 

 

 

 

74.  Nilüfer Hanım, Hasan Bey’le  ilk kez bir akra‐
balarının  düğünün de  karşılaşmış  ve  onu  her 
yönüyle çok beğenmiştir. Bu olaydan sonra Ni‐
lüfer Hanım, ne zaman onun adını duysa kal‐
binin her zamankinden çok daha hızlı attığının 
ve  çok  heyecanlandığının  farkına  varmıştır. 
Hasan adı koşullanma yoluyla öğrenme süre‐
cinde Nilüfer Hanım için aşağıdaki öğelerden 
hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A) Nötr uyaran 

B)  Koşulsuz uyaran 

C)  Birincil tür pekiştireç 

D)  Koşullu uyaran 

E)  Koşullu tepki 

 

 

 

75.  Bilgiyi  işleme kuramına göre kısa süreli bel‐
leğin  temel  özellikleri  esas  alındığında  aşa‐
ğıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

A)  Bilgiyi işleme kapasitesi sınırlıdır. 

B)  İşlenen bilginin saklandığı yerdir. 

C)  Kapasitesi sınırsızdır. 

D) Diğer bir adı da anlık bellektir. 

E)  Dışarıdan gelen uyaranların ilk kez alındığı 
yerdir. 
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76.  Öğrenme  psikolojisine  ilişkin  aşağıdaki 
yargılardan hangisi doğrudur? 

A)  Tepkisel  ve  edimsel  koşullanma  yaklaşım‐
larında  sönme  koşullanmadan  sonraki  sü‐
reçtir. 

B)  Bilişsel  kuramlara  göre  öğrenme mekanik 
bir süreçtir. 

C)  Hull davranışçı kuramın önemli  temsilcile‐
rinden birisidir. 

D)  Bandura’ya göre her  insanda doğuştan do‐
laylı öğrenme kapasitesi vardır. 

E)  Tolman’ın beklenti kuramı bilişsel ağırlıklı 
davranışçı bir kuramdır. 

 

 

77.  Geçmişte yatılı okullarda okuyan öğrenciler bir 
hafta  boyunca derslerinde  başarılı  oldukların‐
da o haftanın “müzakere” saatinde nöbetçi öğ‐
retmence her bir ders  için yeşil bir karta basılı 
ayrı  bir  “Aferin”  ile  ödüllendirilirdi.  Eğer  bir 
çocuk bir hafta  içerisinde altı “Aferin” almışsa 
bu altı “Aferin”in yerine pembe kartona basılı 
bir “Tahsin” verilirdi. Geçmişte yatılı okullar‐
da yapılan bu uygulamanın karşılığı olan pe‐
kiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz pekiştirme 

B)  Değişken oranlı pekiştirme 

C)  Değişken aralıklı pekiştirme 

D)  Etkinin yayılması 

E)  Sabit oranlı pekiştirme 

 

 

 

 

78.  Vergi  kontrolörleri mali  yıl  boyunca  önceden 
haber vermeden mükelleflerin vergi kaçırmala‐
rının  önüne  geçebilmek  için  işyerlerini denet‐
lerler. Maliye  Bakanlığı’nın  bu  uygulaması‐
nın karşılığı olan pekiştirme tarifesi aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A)  Sabit zamanlı 

B)  Sürekli 

C)  Değişken zamanlı 

D) Değişken oranlı 

E)  Sabit oranlı 

79.  Bir  öğretmen  öğrencilerine  “Hayat  bir  risktir. 
Her insanın gelecekle ilgili plan ve programları 
olmalı; ancak insan yine de birçok şeyi yaşaya‐
rak öğrenir.” demiştir. Öğretmen, bu yaklaşı‐
mı  ile  bireyin  öğrenmesinde  aşağıdaki  öğ‐
renme  türlerinden  hangisinin  önemine  vur‐
guda bulunmaktadır? 

A) Kavrama yoluyla öğrenme 

B)  Dolaylı öğrenme 

C)  Örtük öğrenme 

D) Olumsuz kateksis 

E)  Sınama yanılma yoluyla öğrenme 

 

 

 

80.  Öğrencilerinin  öğretim  sürecine  etkin  bir  bi‐
çimde katılmalarını  isteyen bir öğretmenin ya‐
pacağı  aşağıdaki uygulamalardan hangisi  en 
az etkili olur?  

A)  Sınıfta  formal  bir  iletişim  ortamı  oluştur‐
ması 

B)  Sınıfta  informal  bir  iletişim  ortamı  oluş‐
turması 

C)  Korku ve tehditin olmadığı özgür bir ortam 
oluşturması 

D)  Sınıfta demokratik bir ortam oluşturması 

E)  Bende  insanım  hata  yapabilirim  mesajı 
vermesi 

 

 

 

 

81.  Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuramla‐
rın temel sayıltılarından birisi değildir? 

A)  İnsanın  istendik ve  istenmedik  tüm davra‐
nışları öğrenilmiştir. 

B)  Gestalt öğrenme kuramına  tepki olarak or‐
taya çıkmıştır. 

C)  Önceden hazırlanmış bir program çerçeve‐
sinde öğrenci davranışları biçimlendirilir. 

D) Unutma yerine  sönme ve hatırlama yerine 
de  kendiliğinden  geri  gelme  kavramlarını 
kullanırlar. 

E)  Çevresel  uyaranlar  kontrol  altına  alındı‐
ğında bireyin davranışları değiştirilebilir. 
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82.  Özgür,  geçirmiş  olduğu  ağır  bir  trafik  kazası 
sonrasında  yaşamının  son  beş  yılını  bir  türlü 
hatırlayamamaktadır.  Özgürün  bu  durumu‐
nun karşılığı  olan  öğrenme  ile  ilgili kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Organ nevrozu 

B)  Ket vurma 

C)  Etkinin yayılması 

D) Amnezi 

E)  Animizm 

 

 

83.  Bir psikolojik danışman köpeklerden  çok kor‐
kan öğrencisi Ayşegül, terapi odasında tek ba‐
şına  otururken  içeriye  bir  köpek  bırakmış  ve 
kapıyı kilitlemiştir. Sürecin başında bir köpekle 
aynı ortamda  ilk birlikte olduğu  için  çok kor‐
kan Ayşegül, bir süre sonra köpekle oynamaya 
başlamıştır.  Psikolojik  danışmanın  bu  uygu‐
lamasının karşılığı olan  terapi  tekniği  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A)  Taşırma 

B)  Karşı pekiştirme 

C)  Sistematik duyarsızlaşma 

D) Dürtü ayrımları 

E)  Biçimlendirme 

 

 

84.  Hatice evin  içinde oynadıktan  sonra oyuncak‐
larını  toplamaktan  hoşlanmayan  ve  genellikle 
dağınık bırakan bir çocuktur. Annesi  ise Hati‐
ce’nin  bu  durumundan  rahatsız  olmakta  ve 
onun düzenli bir  çocuk olmasını  çok  istemek‐
tedir. Bunun için de bir gün ona “Oyuncakları‐
nı  topladığında,  arkadaşlarınla  apartmanın 
bahçesinde oynayabilirsin.” demiştir. Annenin 
bu  uygulamasının  karşılığı  olan  davranışı 
kontrol ve değiştirme tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olumlu pekiştirme 

B)  Karşı pekiştirme 

C)  Büyükanne kuralı 

D)  Etkinin yayılması 

E)  Dolaylı pekiştirme 

 

 

85.  Aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde;  değer‐
lendirme türü eşleştirmesi yanlıştır? 

A)  Sınavda  60  ve  üstü  puan  alanları  başarılı 
sayma  ‐ Mutlak değerlendirme 

B)  Aritmetik ortalamanın üstünde not alanları 
başarılı sayma ‐ Bağıl değerlendirme 

C)  Hedef‐davranışların  yarısına  sahip  olanla‐
rın başarılı sayılması ‐ Bağıl değerlendirme 

D)  Zekâ testi puanlarının ülke normları  ‐ Bağıl 
değerlendirme 

E)  100 metreyi  12  saniyede  koşanları  başarılı 
sayma ‐ Mutlak değerlendirme     

 
 
 

86.  I.  Şehirde 12 tane üniversite var. 

II.  Sınıfta 55 öğrenci bulunmaktadır. 

III. Etkili bir öğretim  için sınıfların en  fazla 20 
kişilik olması gerekir 

IV. Sınıf mevcutları 55 olduğu  için kalabalıktır 
ve verimli bir öğretim için uygun değildir. 

Yukarıdaki  ifadelerin  ölçme,  ölçüt  ve değer‐
lendirme  kavramları  ile  eşleştirilmesi  hangi 
seçenekte yapılmıştır? 
  I    II    III 
A)  I ve III    Yalnız II    Yalnız IV 
B)  I ve II    Yalnız III    Yalnız IV 
C)  III ve IV    Yalnız I    Yalnız II 
D)  I ve II    Yalnız IV    Yalnız III 
E)  Yalnız III    I ve II    Yalnız IV 
 
 
 

87.  Eğitim  ve  öğretim  devam  ederken  daha  çok 
öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış‐
larını gidermeye yönelik yapılan ve öğretme‐
ne geri bildirim ve dönüt veren değerlendir‐
me aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Tanıma‐yerleştirmeye  yönelik  değerlen‐
dirme 

B)  Biçimlendirme  yetiştirmeye  yönelik değer‐
lendirme 

C)  Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme 

D)  Bağıl değerlendirme 

E)  Portfolyo değerlendirme 
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88.  Aşağıdakilerden  hangisi  portfolyoların  (öğ‐
renci  gelişim  dosyası)  özelliklerinden  birisi 
olamaz? 

A) Öğrenimi  öğrenci merkezli  duruma  getir‐
mesi 

B)  Değerlendirme  sürecine;  öğrencinin  ailesi‐
ni, öğretmenlerini ve arkadaşlarını katması          

C)  Öz değerlendirmeyi geliştirmesi 

D)  Bilişsel, psikomotor  ve duyuşsal davranış‐
larının birlikte gelişmesini sağlaması 

E)  Ürüne yönelik değerlendirme yapması 

 

89.  Aşağıdaki  öğrenci  özelliklerinden  hangisi 
dolaylı biçimde ölçülebilir? 

A) Zekâ puanı  B)  Boy uzunluğu 

C) Kitap sayısı  D)  Kütle 

E) Arkadaş sayısı      

                               

90.  Bu tip testlerde amaç bireyin belli durumlarda 
nasıl  davrandığını  ortaya  çıkarmaktır.  Testin 
tek  bir  doğru  cevap  anahtarı  yoktur;  puanla‐
mada kullanılan birkaç anahtar vardır. Bu test‐
lerde cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı di‐
ye bir şey söz konusu değildir. 

“Birey ne yapar?”  sorusuna  cevap aranan bu 
test türü aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Kişilik testleri 

B)  Yetenek testleri 

C)  Subjektif testler 

D)  Başarı testleri 

E)  Objektif testler 

 

91.  Ali, matematik  dersinde  öğretmen  tarafından 
daha önce  çözülmüş olan problemi, hatırlaya‐
rak  cevaplandırmıştır.  Ahmet  ise  aynı  prob‐
lemle  daha  önce  hiç  karşılaşmamış  fakat  öğ‐
renmiş  olduğu  genel  ilkeleri  uygulamakla 
problemin doğru çözümünü bulmuştur.  

Bu durumda iki öğrencinin göstermiş olduğu 
davranışlar  aşağıda bilişsel  alanın hangi ba‐
samaklarında doğru verilmiştir? 
  Ali    Ahmet 
A)  Bilgi    Kavrama 
B)  Bilgi    Uygulama 
C)  Kavrama    Bilgi 
D)  Sentez    Analiz 
E)  Bilgi    Değerlendirme 
 
 

92.  Bir  başarı  testi  hazırlamada  belirtke  tablosu 
kullanmanın ana avantajı nedir? 

A)  Testte kullanılacak puanlama yöntemini be‐
lirlemesi 

B)  Test maddelerinin  yazılmasını  kolaylaştır‐
ması 

C)  Testtin objektifliğini artırması 

D)  İçeriğin dengeli örneklenmesini sağlaması 

E)  Madde  yazmada  gerekli  zaman  miktarını 
azaltması  

 

93.  Yazılı  sınavlarının  sınırlılıklarıyla  ilgili  ola‐
rak; 

I.  Puanlama için uzun zamana ihtiyaç vardır. 

II.  Objektif olmak güçtür. 

III. Cevabının  sınırlarını  belirlemek  kolay  de‐
ğildir. 

IV. Soru  sayısı  az  olduğundan  geçerlik‐
güvenirlik düşüktür. 

V.  Üst düzey bilgileri ölçmek güçtür. 

İfadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? 

A) Yalnız l  B) Yalnız IV  C) Yalnız V 

D) III ve IV  E) I ve II 

 

94.  Çoktan  seçmeli  test  hazırlanırken,  doğru 
cevabın seçeneklere eşit dağıtılmasının amacı 
nedir? 

A)  Puanlamada kolaylık sağlaması   

B)  Davranışa sahip olmayanların doğru cevabı 
şansla bulmalarının engellenmesi 

C)  Çeldiricilerin iyi çalışabilmesi 

D)  Rasgele  cevaplayan  birinin  puanının  şans 
başarısı kadar olması   

E)  Öğrencilerin  sınava güdülenmelerinin  sağ‐
lanması 

 

95.  Bir  ölçme  aracının  birimi  küçüldükçe  ölçme 
sonuçları  için  aşağıdakilerden hangisi  söyle‐
nebilir? 

A) Daha kullanışlıdır. 

B)  Ortalama güçlüğü yüksektir. 

C)  Daha küçük ortalamaya sahiptir. 

D) Daha kapsamlı alanı yoklar. 

E)  Daha güvenilirdir. 
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96.  Testin  güvenirliği  ile  ilgili  olarak  aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Homojen bir test, heterojen bir testten daha 
güvenilirdir. 

B)  Güvenirlik ölçmenin tutarlılığı ile ilgilidir. 

C)  Güvenilir  olan  bir  test  her  zaman  geçerli 
olmayabilir. 

D) Güvenirlik  ölçmenin  devamlılığı  ile  ilgili‐
dir. 

E)  Testteki  soru  sayının  artması  her  zaman 
güvenirliği artırır. 

 
 
97.–98.  soruları  aşağıda verilen  tabloya göre 
cevaplayınız. 

 
Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin beş farklı ba‐
şarı  testinden  aldığı  puanlar  ile  bu  testlerin 
aritmetik  ortalama  ve  standart  sapmaları  ve‐
rilmiştir. 
(Test puanı dağılımları normale yakındır.) 
 

1.
 te
st
 

2.
 te
st
 

3.
 te
st
 

4.
 te
st
 

5.
 te
st
 

Öğrenci 
puanı 

( X ) 

 
120 

 
130 

 
140 

 
140 

 
160 

Testin 
aritmetik 
ortalama 

( X
−
) 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

Testin 
standart 
sapması 
(Ss) 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
 
97.  Bu  öğrencinin  sınıfına  göre  başarı  düzeyi 

hangi testte en yüksektir? 

A) 1.  B) 2.  C) 3.   

D)4.  E) 5. 

 
 

98.  Bu  öğrencinin  sınıfına  göre  başarısı  hangi 
testlerden birbirine eşit sayılabilir? 

A) 1. ve 5.  B) 2.ve 3.  C) 2.ve 4. 

D) 2. ve 5.  E) 3. ve 5. 

 

99.–101.  soruları  aşağıdaki  verilen  tabloya 
göre cevaplayınız. 

 
50 öğrencinin katıldığı bir testten alınan puan‐
ların  frekans  ve  yığmalı  frekansları  aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
 

Grup Aralığı  (f)  (yf) 
90‐94  1  50 
85‐89  1  49 
80‐84  3  48 
75‐79  2  45 
70‐74  5  43 
65‐69  4  38 
60‐64  5  34 
55‐59  7  29 
50‐54  4  22 
45‐49  5  18 
40‐44  4  13 
35‐39  3  9 
30‐34  3  6 
25‐29  2  3 
20‐24  1  1 

 
 
99.  Grup aralığının modu kaçtır? 

A) 82  B) 72  C) 57 
D) 47  E) 32 
 

100. Grup aralığının ranjı kaçtır? 
A) 74  B) 70  C) 64 
D) 60  E) 54 

 
101. Grup  aralığının medyanı  kaçıncı  puan  sıra‐

sındadır? 
A) 20‐25  B) 25‐26  C) 30‐35 
D) 55‐59  E) 65‐69 
 

102.  Fizik  sınavına  giren Özgür,  sorulan  soruların 
güvenirliğinin  çok  yüksek  olduğunu  söyle‐
mektedir. 
Özgür’ün  düşüncesini  destekleyen  seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sorular çok kolaydır. 

B)  Soruların güçlük düzeyi 0,20’dirr. 

C)  Soruların  sonucunda  elde  edilen  ranj  bü‐
yüktür. 

D)  Soruların ayırtedicilik değeri 0,10’dur. 

E)  Soruların  hepsinin  standart  sapması  çok 
düşüktür. 
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103. Aşağıdakilerden  hangisi  öğrenci  kişilik  hiz‐
metlerinin amaçlarından birisi olamaz? 

A)  Bireyin bir bütün olarak kendini tanımasına 
yardımcı olmak 

B)  Öğretim  hizmetlerinden  etkili  bir  şekilde 
yararlanması için uygun ortam oluşturmak 

C)  Bireyin  sağlıklı  bir  kimlik  oluşturmasına 
yardım etmek 

D)  Bireyler  arasındaki  farklılıkları  ortadan 
kaldırmaya çalışmak 

E)  Bireyin  ilgisi,  yeteneği  ve  ihtiyaçları  doğ‐
rultusunda  bir  mesleğe  hazırlanmalarını 
sağlamak 

 
 
104.  Lise müdiresi Buket Hanım üniversiteye hazır‐

lanan  öğrencilerinden  özellikle  beden  eğitimi 
bölümünü  tercih  edecek  olanlara  sınavlarda 
başarılı  olmaları  için  hafta  sonlarında  okulda 
beden eğitimi ile ilgili kurs açmıştır.  
Lise Müdiresi  Buket  hanımın  yaptığı  uygu‐
lama aşağıda verilen öğrenci kişilik hizmetle‐
rinin hangi hizmet kapsamı  içinde  açıklana‐
bilir? 

A) Özel yetiştirme hizmetleri 

B)  Sağlık hizmetleri 

C)  Sosyal kültürel hizmetler 

D)  Sosyal yardım hizmetleri 

E)  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 

 
 
105.  Rehberliğin en  son amacı bireyin kendini ger‐

çekleştirmesidir.  
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ken‐
dini  gerçekleştiren  bireyin  özelliklerinden 
değildir? 

A)  Çok değil az  insanla derin, tatmin edici ki‐
şilerarası ilişkiler kurar. 

B)  Kendine  güveni ve  saygısı  tamdır,  fiziksel 
görünüşü ile barışıktır 

C)  İçinde bulunduğu duygusal durumu açığa 
vurmaktan  korkmaz  ve  kendisini  rahatça 
ifade edebilir 

D)  Sadece kendi sorunları üzerinde yoğunlaşır 

E)  Karşısındaki  insanlara  değer  verir,  onlara 
saygı duyar 

106. Maslow’un kuramına göre verilen etkinlikler 
ile bu etkinliklere karşılık gelen  ihtiyaçların 
doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin han‐
gisinde doğrudur?   

A)  Yemek, yeterli maaş – fizyolojik ihtiyaçlar 

B)  Uzun süreli iş sözleşmesi – saygınlık ihtiya‐
cı 

C)  Çalışma  arkadaşları  tarafından  kabul  gör‐
me – sevgi ihtiyacı 

D)  Büyük  ofis,  şirket  arabası  –  saygınlık  ihti‐
yacı 

E)  Güvenli  bir  çalışma  ortamı,  eşit  fırsatlar  ‐ 
güvenlik ihtiyacı 

 

107.  Bireylere  meslekleri  tanıtma,  mesleklerin 
gerektirdiği  ilgi ve  yetenek  alanlarını ortaya 
koyma ve eşleştirmeyi amaç edinen rehberlik 
modeli aşağıdakilerin hangisidir? 

A)  Parsons modeli 

B)  Gelişimsel model 

C)  Klinik model 

D)  Rehberliği  eğitim  süreci  ile  kaynaştıran 
model 

E)  Rehberliği karar verme süreci olarak gören 
model 

 

 

 

108.  I.  Daha çok program yapıcılar ve eğitim plan‐
layıcılarına yardım eder. Rehberlik bu  işle‐
viyle,  gençlerin  ilgilerine,  yeteneklerine  ve 
gereksinimlerine uygun  eğitim  faaliyetleri‐
nin hazırlanmasında görev alan yetkililere, 
gerekli bilgileri sunar. 

II.  Öğretim  hizmetlerini  yürüten  öğretmenle‐
rin rehberlik bilgileriyle donatılmaları özel‐
likle de gelişimsel rehberlik anlayışını kav‐
ramaları önemlidir. 

III. Bir  uzmanın  başka  bir  uzmandan  yardım 
alması. 

Buna göre yukarıda verilenlerin karşılığı olan 
kavramların doğru sıralanışı hangi seçenekte 
verilmiştir? 

A) Önleyici, ayarlayıcı, yöneltici 

B)  Ayarlayıcı, süpervizyon, yöneltici 

C)  Ayarlayıcı, tamamlayıcı, süpervizyon 

D)  Yöneltici, ayarlayıcı, önleyici 

E)  Süpervizyon, yöneltici, müşavirlik 
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109. Okul  başarısı  düşük  öğrencilere  yaklaşım 
tarzı açısından bir öğretmene aşağıda verilen 
davranışlardan  hangisini  yapması  tavsiye 
edilmemelidir? 

A) Daha  sıcak ve  sevgi dolu yaklaşımla onla‐
rın  okulu  ve  dersleri  daha  çok  sevmesini 
sağlamak 

B)  Daha kolay  soru  sorarak başarabilecekleri‐
ne ilişkin güven kazanmalarını sağlamak 

C)  Başarısız öğrencileri başarılı öğrencilerle eş‐
leştirerek akran yardımı almayı sağlamak 

D)  Başarısız öğrencilerin aileleriyle konuşarak 
bir an önce gerekli işlemleri yapmalarını is‐
temek 

E)  Başarısız öğrencilerin sınıf  içindeki olumlu 
davranışlarını ödüllendirmelerini sağlamak 

 
110.  Leman  lise  son  sınıftadır. Okuldaki psikolojik 

danışmana  giderek  kendisinin  de  psikolojik 
danışman olmak istediğini ancak nasıl bir mes‐
lek olduğu  ile  ilgili yeterli bir bilgisinin olma‐
dığını  söylemiştir.  Okul  psikolojik  danışmanı 
Leman’a  psikolojik  danışmanlık mesleği  hak‐
kında detaylı bilgi vermiş, çalışma koşulları ile 
ilgili  açıklamalarda  bulunmuştur. Daha  önce‐
den Leman’a uygulanan bireyi  tanıma  teknik‐
leri sonuçlarına bakmış bu özellikler  ile psiko‐
lojik  danışmanlık  arasında  uyumun  olup  ol‐
madığı ile ilgili bir karşılaştırma yapmıştır. 
Yukarıdaki örneğe göre psikolojik danışman 
aşağıda  verilen  rehberlik  hizmetlerinden 
hangisini vermiştir? 

A) Mesleki rehberlik 

B)  Eğitsel rehberlik 

C)  Kişisel‐sosyal rehberlik 

D) Ayarlayıcı rehberlik 

E)  Uyum sağlayıcı rehberlik 

 
111. Aşağıda verilen öğretmen  ifadelerinden han‐

gisinde “ben dili” kullanılmıştır? 

A) Üzülmeyin. Olur böyle şeyler 

B)  Yeterince çalışmazsanız olacağı budur 

C)  Yeterince  çalıştığınız halde başarısız olma‐
nız beni üzdü 

D)  Verimli ders çalışma konusunda her zaman 
yetersiz oldunuz 

E)  Ailelerinizin  desteği  olmazsa  olacağı  bu‐
dur. Ben bundan fazlasını yapamam 

112. Öğretmenlerinin  kendilerine  kötü davranması 
nedeniyle  matematik  dersine  karşı  olumsuz 
duygular geliştiren ve matematik dersinde ba‐
şarılı olma ile ilgili özgüvenleri düşük olan bir 
grup öğrenci okul psikolojik danışmanına baş‐
vurmuştur.  
Bu  durumda  okul  psikolojik  danışmanı  öğ‐
rencilere  aşağıda  verilen  rehberlik hizmetle‐
rinden hangisini vermesi uygundur? 

A)  Bireysel Rehberlik 

B)  Grup rehberliği 

C)  Bireysel psikolojik danışma 

D) Grupla psikolojik danışma 

E)  Mesleki rehberlik 

 
 
 
113. Ders  yılı  başında  öğrencilere  devamsızlıklar, 

disiplin kuralları hakkında gerekli bilgileri ve‐
ren psikolojik danışman bir süre sonra velileri 
okula  davet  ederek  öğrencilerin  devam  du‐
rumları  ile  ilgili  işbirliği  istemiş,  okula  daha 
çok gelip gitmelerini, öğrencilerinin devamsız‐
lıklarını takip etmelerini, istemiştir.  
Yukarıdaki  paragrafa  göre  psikolojik  danış‐
manın velilere verdiği rehberlik hizmeti aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A)  Bilgi toplama ve yayma 

B)  İzleme ve değerlendirme 

C)  Bireyi tanıma 

D)  Psikolojik danışma 

E)  Müşavirlik 

 
 
 
114.  Teneffüste top oynama yüzünden kavga eden 

Tuğba ve Damla’ya açık uçlu soru sormak is‐
teyen  bir  öğretmenin  aşağıda  verilen  ifade‐
lerden hangisini kullanması daha uygundur?  

A)  Bu  yaptıklarınızla  arkadaşlarınıza  ve  siz‐
den küçük öğrencilere kötü örnek olduğu‐
nuzun farkında mısınız? 

B)  Kavgayı sen mi başlattın? 

C)  Siz hep böyle kavga eder misiniz? 

D)  Sence kavga etmek iyi bir şey mi? 

E)  Kavga  etme  sebebi  hakkında  neler  söyle‐
mek istersiniz? 
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115.  Bir psikolojik danışman etkili iletişim becerileri 
geliştiremeyen ve içine kapanık olan öğrencisi‐
ne bu konuda sosyal beceri geliştirme  ile  ilgili 
yardım vermiştir. Bir süre sonra aynı öğrenciyi 
arkadaşlarıyla oynarken ve onlarla iletişimleri‐
ni takip ederek öğrencinin girişkenliğini ne öl‐
çüde geliştirdiğine bakmıştır.  
Buna göre psikolojik danışmanın öğrencinin 
içine kapanıklığını yenip yenemediğini,  sos‐
yal  ilişkilerini geliştirip geliştiremediğini  ta‐
kip  etmesi  aşağıdaki  rehberlik  hizmetlerin‐
den hangisi kapsamında ele alınır? 

A) Oryantasyon 

B)  Bireyi tanıma 

C)  İzleme ve değerlendirme 

D) Araştırma değerlendirme 

E)  Psikolojik danışma 

 
 
 
116. Küçüklüğünden  beri  yanında  olan  ve  çok 

sevdiği  köpeği  öldüğü  için  çok  üzgün  olan 
öğrencisine “onu çok seviyordun ve o ölünce 
kendini çok yalnız hissettin” diyen bir psiko‐
lojik  danışmanın  yaklaşımı  aşağıda  verilen 
kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

A)  Sempati 

B)  Empati 

C)  Koşulsuz kabul 

D)  Saygı 

E)  Kendini açma 
 
 
 

117.  Sinem psikolojik danışmana gelerek  “kendimi 
yalnız,  çaresiz,  bitkin  ve  tükenmiş  hissediyo‐
rum. Zaten okulda doğru dürüst  arkadaş bile 
edinemedim”  diyerek  yaşadığı  duygularını 
ifade etmiştir.  
Buna  göre  psikolojik  danışmanın  Sineme 
aşağıdaki hizmetlerden hangisini vermesi en 
uygundur? 

A)  Bireyi tanıma hizmeti 

B)  Psikolojik danışma 

C)  Konsültasyon 

D)  İzleme ve değerlendirme 

E)  Yöneltme ve yerleştirme 

118.  Yardım  almak  üzere  gittiği  psikolojik  danış‐
man  tarafından  okuması  için  kitaplar  tavsiye 
edilen Pelin önce çok şaşırmıştır. Ancak öneri‐
len  kitapları  okudukça  kendisine  çok  yararlı 
olduğunu fark etmeye başlamıştır.  
Buna göre psikolojik danışmanın Pelin’e yö‐
nelik kullandığı tekniğe ne ad verilir? 

A) Otobiyografi 

B)  Sosyometri 

C)  Problem tarama listesi 

D) Derecelendirme ölçeği 

E)  Bibliyoterapi 

 
119. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  psikolojik 

danışmanların görevleri ile ilgili yanlıştır? 

A)  Psikolojik danışma yapmak 

B)  Okul rehberlik programını hazırlamak 

C)  Öğrencilerin  eğitsel kollara yönelmeleri  ile 
ilgili  sınıf  rehber  öğretmenleri  ile  işbirliği 
yapma 

D) Öğretmeni  olmayan  sınıfın  boş  dersine 
girmek  

E)  Sınıf  rehber öğretmenlerine ve diğer branş 
öğretmenlerine rehberlik hizmetleri ile ilgili 
bilgilendirme toplantıları düzenlemek 

 
120. Aşağıda verilenlerden hangisi okul müdürü‐

nün görevlerinden biri değildir? 

A) Kişisel  rehberlik  hizmetlerinin  yürütülme‐
sinde  sınıf  rehber  öğretmenlerine  yardım 
etmek 

B)  Rehberlik  hizmetlerinin  etkili  bir  şekilde 
yürütülebilmesi için gerekli araç gereci sağ‐
lamak 

C)  Psikolojik danışmanların hazırlamış olduğu 
yıl  sonu  değerlendirme  raporunu  incele‐
mek ve bir nüshasını Rehberlik ve Araştır‐
ma Merkezine göndermek 

D) Ders yılı başında her sınıfa bir sınıf rehber 
öğretmeni atamak 

E)  Okulda birden fazla rehber öğretmen varsa 
birisini koordinatör rehber öğretmen olarak 
görevlendirmek. 

 
SINAV BİTTİ. 
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