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EĞİTİM BİLİMLERİ 

    KPSS‐2009/2
1.  Aşağıdakilerden hangisi  eğitim programının 

kalitesini  doğrudan  etkileyen  faktörler  ara‐
sında değildir? 
A) Öğretmen  B) Öğrenci 
C) Çevre  D) Fiziki imkânlar  
E) Ders kitapları 

 
2.  I.  Eğitim  sisteminin  genel  yapısı  bu  kanunla 

belirlenmiştir. 
II.  Öğretmenlik mesleğinin  özellikleri  bu  ka‐

nunla belirlenmiştir. 
III. Türk milli eğitiminin genel amaçları bu ka‐

nun ile belirlenmiştir. 
IV. Çocukların  eğitiminde  çeşitli  derneklere 

görevler verilmiştir. 
V.  Türk milli  eğitiminin  genel  ilkeleri  bu  ka‐

nunla belirlenmiştir. 
Yukarıdakilerden hangileri 1739 Milli Eğitim 
Temel Kanunu ile ilgili değildir? 
A) I  B) II  C) III 
D) IV  E) V 

 
3.  Aşağıdakilerden hangisi  ilerlemecilik  eğitim 

felsefesi ile ilgili değildir?  
A)  Eğitim  aktif  ve  çocuğun  ilgilerine  göre  ol‐

malıdır. 
B)  Öğrenmede “problem çözme” yöntemi esas 

alınmalıdır 
C)  Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının gele‐

neksel yöntemleri kullanılmalıdır 
D) Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehber‐

lik etmektir. 
E)  Okul,  öğrencilerin  yarışmadan  çok,  işbirli‐

ğine özendirmeli ve yöneltmelidir 
 
4.  Program  geliştirme  sürecinde  önemli  aşama‐

lardan  biri,  hedefe  uygun  olarak  içeriği  belir‐
lemektir. Eğitim programında içerik eğitim he‐
deflerinin  gerçekleşmesinde  bir  araç  olarak 
kullanılır ve kazanımları kazandıracak biçimde 
organize edilir.  
Buna  aşağıdakilerden  hangisi  içerik  düzen‐
lemede dikkat edilecek özelliklerden biri de‐
ğildir? 
A)  İçerik çağdaş, sanatsal, estetik, felsefi ve bi‐

limsel bilgilerle çelişmemelidir. 
B)  Hedefler  içeriğe  uygun  düzenlenmeli  ve 

kendi içinde  tutarlı olmalıdır. 
C)  İçerik evrensel bakımdan anlamlı olmalıdır. 
D)  İçerik  bilimsel  olarak  doğru  ve  geçerli  ol‐

malıdır. 
E)  İçerik mantıksal bir düzen içinde sunulma‐

lıdır. 
 

5.  Yeni ilköğretim programlarında yapılandırmacı‐
lık ve yapılandırmacılığa uygun olarak  tematik 
yaklaşım  benimsenmiştir. Üniteler  yerine  daha 
kapsamlı öğrenme alanlarını  içeren  temalar be‐
lirlenmiştir. Temaların belirlenmesi ile çeşitli di‐
siplinler  ile  ara  disiplinler  arasında  bağlantılar 
kurulmuştur.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeni prog‐
ramlarda kullanılan  içerik düzenleme yakla‐
şımıdır? 
A)  Piramitsel yaklaşım 
B)  İlişkisel yaklaşım 
C)  Doğrusal yaklaşım 
D)  Konu‐ağı merkezli yaklaşım 
E)  Modüler yaklaşım 
 
 

6.  Hangisi  yeni  öğretim  programında  varolan 
uygulamalardan biri değildir? 
 
A) Ara disiplin 
B)  Sarmal yaklaşım 
C)  Öğrenme alanları 
D)  Tematik yaklaşım 
E)  Konu merkezli anlayış 

 
7.  Belirlenen ve planlanan eğitim sürecinin dışın‐

daki  planlı  deneyim  ve  etkinlikleri  içerir.   
Resmi  programda  olmayan  fakat  öğretmenin 
öğrencilere  aktardığı  konuların  bulunduğu 
programdır. Öğretmenlerin inisiyatifindedir. 
Yukarıdaki eğitim programı türü Posner’e gö‐
re aşağıdakilerden hangidir?  
A)  Resmî          
B)  Uygulamadaki 
C)  Örtük          
D)  Ekstra 
E)  İhmal edilen (geçersiz) 

 
 
8.  ‐  Çalışmalarında,  yapıcı,  yaratıcı  ve  verimli 

olma  
‐  İlgi  istidat  ve  kabiliyetlerini  geliştirerek, 

hayata hazırlanma  bakımından  gerekli  be‐
cerileri kazanma  

Türk Millî  Eğitimi  okul  öncesinden  yükse‐
köğretime değin süreç  içerisinde olan öğren‐
cilere bazı davranışlar kazandırmak  istemek‐
tedir. Buna göre yukarıda verilen davranışlar 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır ? 
A) Bilişsel  B) Duyuşsal 
C) Psikomotor  D) Bilgisel 
E) Duygusal  
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9.  I.  Kazanımlar (hedefler) 
II.  Eğitim durumları  
III. Öğretmen özellikleri 
IV. İçerik (konular) 
V.  Eğitim ihtiyacı 
Yukarıda verilenlerin hangisi program geliş‐
tirme sürecinde var olan temel öğelerden biri 
değildir?  
A) I  B) II  C) III 
D) IV  E) V 

 
 
10.  ‐  Muhasebe  dersinde  kuruluşların  kâr  ve 

zararlarını eldeki verilerden kestirebilme 
‐  İngilizce bir tümceyi Türkçe’ye çevirme 
‐  Sosyal  Bilgiler  dersinde  haritayı  okuyabil‐

me 
Yukarıda  verilen  davranışlar  bilişsel  alanın 
hangi basamağına aittir ? 
A) Bilgi  B) Kavrama  C) Uygulama 
D) Analiz  E) Sentez  

 
 
11.  Aşağıdakilerden  hangisi  eğitim  programını 

ya da programın herhangi bir  ögesini kabul 
etmek, değiştirmek ya da  çıkarmak amacıyla 
çeşitli ölçme araçları kullanarak toplanan ve‐
rileri programın etkililiğinin  işaretçileri olan 
ölçütlerle karşılaştırma sürecidir. 
A)  Programın denenmesi 
B)  Programın değerlendirilmesi 
C)  Programın uygulanması 
D)  Programın yenilenmesi 
E)  Programın geliştirilmesi  

 
 
12.  ‐  Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistema‐

tik bir biçimde öğrenciye sunar. 
‐  Öğrenmede pekiştirme önemli bir yer tutar. 

Öğrencilerin olumlu davranışları öğretmen 
tarafından pekiştirilmelidir. 

‐  Öğrenmede  tekrar, özellikle becerilerin ka‐
zanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcılığının 
sağlanmasında önemli rol oynar.  

‐  Öğrenmede  güdülenmenin  çok  önemli  bir 
yeri vardır. Öğrencinin bir davranışı yapa‐
bilmesi  için  o  davranışı  yapmaya  istekli 
olması gerekir. 

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme‐öğretme 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Yapısalcı kuram 
B)  Davranışçı kuram 
C)  Bilişsel Kuram 
D) Deneyci kuram 
E)  Bilgiyi işleme kuramı  

 

13.  Bir  öğretmen  mevsimler  konusunu  işlerken 
içinde bulunulan kış mevsiminden başlamıştır. 
Buna göre öğretmen aşağıdaki hangi öğretim 
ilkesini kullanmıştır? 
A)  Bilinenden bilinmeyene 
B)  Yakından uzağa 
C)  Somuttan soyuta 
D) Güncellik 
E)  Ekonomiklik 

 
14.  Dersinde  iletişim  konusunu  anlatacak  bir  öğ‐

retmen sınıfa elinde cep telefonu ile bir arkada‐
şıyla konuşarak girmiştir. Öğretmenin bu dav‐
ranışı  aşağıdakilerden  hangisini  gerçekleş‐
tirmeye yöneliktir? 
A) Dikkat çekme 
B)  Gelişme 
C)  Ara özet 
D)  Sonuç 
E)  Motivasyon 

 
15.  İlköğretim müfettişlerinin gelecek dönemlerde 

mesleki  işlemlerinde hangi bilgi, beceri ve  tu‐
tumlara  gereksinim  duyacaklarını  saptamak 
üzere bu  alandaki gelişmeler dikkate  alınarak 
varsayımlara  dayalı  olarak  ihtiyaç  saptaması 
yapılmıştır. 
Bu  süreçte kullanılan  ihtiyaç  saptama yakla‐
şımı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Betimsel Yaklaşım 
B)  Farklar Yaklaşımı 
C)  Analitik Yaklaşım 
D) Demokratik Yaklaşım 
E)  Süreç Yaklaşımı 

 
16.  I.  Us (akıl) yürütme 

II.  Beceriler 
III. Duygular 
IV. Tutumlar 
V.  Yetenekler 
Yukarıda belirtilenlerden hangisi rol oynama 
tekniğinin en temel özelliğidir? 
A) I  B) II  C) III 
D) IV  E) V 

 
17.  Savlı  tartışma  (münazara)  süreçlerinde  bir 

takımın diğer  takıma üstün gelmesindeki en 
önemli ölçüt hangisidir? 
A)  Etkili kanıtlar ortaya koyabilme 
B)  Takımdan yana olanların etkisi 
C)  Jüri üyelerinin oylamaları 
D)  Etkili konuşma ve inandırma gücü 
E)  İyi bildikleri bir konunun tartışılması 
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18.  Derya  öğretmen  öğrencilerin,  karşılaştıkları 
toplumsal durumlar  için yaratıcı çözüm yolla‐
rını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek is‐
temektedir.  Derya  öğretmen,  aşağıdaki  öğ‐
retme‐öğrenme yaklaşımlarının hangisini ön‐
celikle tercih etmelidir? 
A)  Programlı öğretim 
B)  Probleme dayalı öğrenme 
C)  Tam öğrenme 
D)  Buluş yoluyla öğrenme 
E)  Kubaşık öğretim 

 
19.  Coğrafya  öğretmeni  Halil  Altıntop  sınıfında 

öğrenmeyi kalıcı ve etkili kılmak  istemektedir. 
Buna göre Halil öğretmene önerilecek en et‐
kili yol aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Bilgisayar destekli öğretime yer vermek 
B)  Derslikteki öğrenci sayısını en aza indirmek 
C)  Öğretimde öğrencinin birden çok duyu or‐

ganına seslenmek 
D)  Yeni  öğrenme‐öğretme  yaklaşımlarını  işe 

koşmak 
E)  Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kul‐

lanmak 
 
20.  ………………  tekniği,  eğitici  ortamda  gerçek‐

teki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir 
teknikle öğretilmesinde kullanılır. Öğrencilerin 
bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici 
çalışmalar  yapmalarına  olanak  sağlar.  Öğ‐
retmenin anında dönüt, düzeltme ve pekiştireç 
vermesi, ortamın gerçeği temsil etmesi, ürünün 
ve  sürecin  değerlendirilmesi  başarıyla  uygu‐
lanmasında önemlidir. 
Yukarıdaki  boşluğa  aşağıdakilerden  hangisi 
gelmelidir? 
A)  Rol oynama 
B)  Eğitsel oyun 
C)  Gösterip yaptırma 
D)  Benzetim 
E)  Deneme ‐ yanılma ve uygulama 
  

21.  Başarılı  bir  öğretmenin  öğrencilerini  derse 
güdülemek  için  aşağıdakilerden  hangisini 
yapması beklenmez? 
A)  Sınıf  içindeki ortamı öğrencilerin  rahat ha‐

reket edebilecekleri biçimde düzenlemesi 
B)  Sınıf‐içi  etkinlikleri  öğrencilerin  seviyeleri‐

ne uygun olarak düzenlemesi 
C)  Sınıf‐içi  etkinliklerde  öğrencilerin  kısa  za‐

manlı  ve  gerçekçi  hedefler  belirlemelerine 
yardımcı olması 

D)  Sınıf‐içi etkinlikleri her öğrencinin aynı hız‐
la yapmasını istemesi 

E)  Sınıf‐içi etkinlikleri öğrencilerin ilgi ve ihti‐
yaçlarına göre planlaması 

22.  İşbirlikçi  öğrenme  sürecinde  bazı  özellikler 
bulunmaktadır.  Bu  özellikler  şöyle  sıralana‐
bilir: 
‐  Öğrencinin başarısı gruptaki diğer arkadaş‐

larının başarısına bağlıdır. 
‐  Öğrenciler  birbirlerine  yardımcı  olurken, 

grup  içinde  problemlere  çözüm  üretirken 
ve  yeni  fikirler  ortaya  koyarken  birbirleri 
ile iletişim içinde çalışırlar. 

‐  Her öğrenci hem kendisi hem de gruptaki 
arkadaşlarına  karşı  üstüne  düşen  çalışma‐
ları yerine getirmekle yükümlüdür. 

‐  Öğrenciler grup içinde karşılıklı iletişim or‐
tamı  içinde  öğrenme  sürecine  katıldıkları 
için konu üzerinde fikirlerini yazılı ve sözlü 
olarak ifade etme becerileri kazanırlar. 

‐  Öğrenciler  grup  olarak  amaçladıkları  he‐
deflere en etkin biçimde nasıl ulaşacaklarını 
ortaya koymaları gerektiğini düzenli olarak 
takip eder. 

Aşağıdakilerden  hangisinde  bu  özellikler 
doğru olarak sıralanmıştır? 
A)  Pozitif  Bağımlılık,  Yüz  Yüze  İletişim,  He‐

deflere Yönelme, Bireysel Sorumluluk, Sos‐
yalleşme  

B)  Pozitif Bağımlılık, Yüz Yüze İletişim, Birey‐
sel Sorumluluk, Sosyalleşme Hedeflere Yö‐
nelme 

C)  Bağımlılık,  Grup  iletişimi,  Sorumluluk, 
Uyumsama, Hedef belirleme 

D)  Yüz  Yüze  İletişim, Hedeflere  Yönelme  Bi‐
reysel Sorumluluk, Sosyalleşme, Bağımlılık 

E)  Yüz  Yüze  İletişim,  Bireysel  Sorumluluk, 
Sosyalleşme, Bağımlılık, Hedef belirtme 

 
 
 
23.  ‐  Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, 

konuşarak, mizahı kullanarak,  ikna ederek 
öğrenme. 

‐  Akıl yürüterek,  soyut melodileri  tasarlaya‐
rak,  sayılarla  düşünerek,  ilişkileri  ve  bağ‐
lantıları kurgulatarak öğrenme. 

‐  Sinerji  oluşturarak,  sempati  kurarak,  işbir‐
liği  yaparak,  kaynaşarak,  iletişim  kurarak 
öğrenme. 

Yukarıda öğrenme yolları verilen çoklu zeka 
alanları  aşağıdakilerden  hangisinde  doğru 
olarak verilmiştir? 
A)  Sözel‐Mantıksal‐Ritmik 
B)  Doğa‐ ‐Ritmik –Mantıksal 
C)  Sözel‐Mantıksal‐Sosyal 
D)  Kinestetik‐Doğa‐İçsel 
E)  İçsel‐ Kinestetik‐Doğa 
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24.  Öğretim  etkinliklerinde öğretmenin öğrenci‐
lerine  verdiği  dönütün  sağladığı  en  önemli 
yarar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öğrenci hatalarının zamanında düzeltilme‐

si 
B)  Bol örnekle etkinliklerin desteklenmesi 
C)  Öğrenci öğretmen etkileşiminin sağlanması 
D) Öğrenci  dikkatinin  sürekli  olarak  üst  dü‐

zeyde tutulması 
E)  Sınıf  içerisindeki  disiplin  sorunlarının  en 

aza İndirilmesi 
 
 
25.  Bir  öğretmen,  sınıfta  bir  film  seyrettirdikten 

sonra  bu  film  üzerinde  öğrencilerinin  filmi 
analiz ederek çözümlemeler yapmasını istedik‐
ten  sonra, öğrencileri gruplara ayırmış,  son o‐
larak,  her  grubun  çalışmasını  sınıftaki  diğer 
gruplara anlatmasını ve paylaşmasını ister. 
Bu durumda, 
I.  işbirliğine dayalı öğrenme, 
II.  buluş yoluyla öğrenme, 
III. örnek olay yöntemi 
IV. proje tabanlı öğrenme 
yöntemlerinden hangileri kullanılmaktadır? 
A) I ve III  B) I ve IV  C) II ve III  
D) II ve IV   E) III ve IV 

 
 
26.  “Uygun koşullar sağlandığında, hemen hemen 

her öğrenci, önceden belirlenen düzeyde öğre‐
nebilir.” görüşünü temel alan yaklaşım aşağı‐
dakilerden hangisidir? 
A)  Bütünsel öğrenme  
B)  Sunuş yoluyla öğretim 
C)  Tam öğrenme 
D) Mikro öğretim 
E)  Buluş yoluyla öğrenme 

 
 
27.  —  Temelinde  öğretimin  bireyselleştirilmesi 

vardır 
—  Pekiştirme  ile  ilgili  ilkelerinden  hareketle 

ortaya çıkmıştır. 
—  Bireysel hız ve öğrenme biçimi önemsenir. 
—  Öğrenme‐  öğretme  ortamı  aşamalı  olarak 

düzenlenmiştir.  
Yukarıda  özellikleri  verilen  öğretim  biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Bireyselleştirilmiş öğretim 
B)  Programlı öğretim 
C)  Tam öğrenme 
D)  İşbirliğine dayalı öğretim 
E)  Problem çözme 

 
 

28.  I.  Öğretim elemanı 
II.  Öğretmen adayı 
III. Bölüm sonu soru ve yanıtları 
IV. Öğrenci arkadaşları 
V.  Kayıt cihazı 
Mikro öğretim  tekniği en fazla dönüt süreci‐
ne  sahip  olan  tekniktir.  Yukarıdakilerden 
hangisi bu dönüt süreçlerinden biri değildir?  
A) I  B) II  C) III 
D) IV  E) V 

 
29.  Görüş  geliştirme  belirgin  çelişkiler  ve  kutup‐

laşmış  tutumlar  içeren konuların öğretiminde, 
katılımcılarda görüşler geliştirmek için kullanı‐
lan  bir  öğretim  tekniğidir. Dinleme,  ilgi  duy‐
ma, konuşulanların  farkına varma ve dikkatle 
algılama esastır.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teknik‐
te öğretmen rollerinden biri değildir? 
A) Öğretmen konunun geçerli bir  çelişki  içer‐

mesi gerektiğini bilmelidir.  
B)  Öğretmen  öğrencilerde  estetik  duyguların 

ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunma‐
lıdır. 

C)  Öğretmen  öğrencilerin  kendilerini  rahat  i‐
fade etmelerini sağlamalıdır. 

D) Öğretmen  öğrencilere  slogan  kullandırma‐
malıdır.  

E)  Öğretmen  öğrencilerinden  bireylere  değil, 
fikirlere karşı çıkmalarını istemelidir. 

 
30.  ‐  Öğrencilerin  eş  zamanlı  olarak  çeşitli  öğ‐

renme  aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri 
merkezlerden oluşur. 

‐  Öğrencilerde  iş  birliği,  yaratıcılık,  başlan‐
mış bir  işe katkı getirme ya da  işi bitirme, 
katılımdan  keyif  alma  özelliklerini  gelişti‐
rir. 

‐  Sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağım‐
sız bir çalışma sağlar.  

‐  Öğrencilere  yeni  bir  konu  öğretmede  en 
önemli öğretme uygulamalarından biridir  

Yukarıda  özellikleri  sıralanan bu  yöntem  ya 
da teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  İstasyon 
B)  Rol oynama 
C)  Yaratıcı drama 
D)  Kaynak kişiden yararlanma 
E)  Görüş geliştirme 
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31.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf  içi  istenmeyen 
durumların  ortadan  kaldırılmasında  öğret‐
menlere  önerilecek  stratejilerden  biri  değil‐
dir? 
A) Öğretmen,  öğrencinin  karakteriyle  değil, 

durumla ilgili “ben” mesajları vermelidir. 
B)  Öğretmen,  istenmeyen  davranış  konu‐

sunda  öğrencilere  ne  hissettikleriyle  ilgili 
konuşma fırsatları tanımalıdır. 

C)  Öğrencilere  kesinlikle  “aptal”,  “tembel”, 
“sorumsuz”  gibi  kelimeler  kul‐
lanmamalıdır. 

D) Öğretmen  bütün  öğrencilere  eşit  davran‐
malıdır. 

E)  Öğretmen,  kimi  öğrencilere  sorumluluk 
vermelidir 

 
 
32.  Bu  tür  yönetim  ve  liderlikte  bütün  kararlar 

sadece  öğretmen  tarafından  alınmakta,  uygu‐
lanan yöntem ve  faaliyet öğretmen  tarafından 
belirlenmektedir. Öğretmen  kimin  ne  yapaca‐
ğını  belirlemekte  ve  kendisine  tam  bir  itaat 
beklemekte,  öğrencileri  övme  ve  yermede  ob‐
jektif olmamaktadır. 
Yukarıda  bazı  özellikleri  verilen  öğretmen 
davranışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Demokratik öğretmen 
B)  Otokratik öğretmen 
C)  İlgisiz öğretmen 
D) Anne‐Baba öğretmen 
E)  Sistemli öğretmen 
 
 

33.  Aşağıdakilerden  hangisi  yöntem  seçimini 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A) Öğretmenler  kurulunun  belirlediği  yön‐

temler listesi  
B)  Öğretime ayrılan zaman 
C)  Sınıfın fiziksel özellikleri 
D) Öğrenci grubunun büyüklüğü 
E)  Konunun özelliği ve öğrenciye kazandırıla‐

cak davranışlar 
 
 
34.  Öğrenme‐öğretme süreçlerinde içinde çelişki‐

ler  olan  zıt  konuların  tartışılmasında  aşağı‐
daki hangi  tekniklerden hangisi kullanılma‐
lıdır? 
A) Görüş geliştirme‐panel 
B)  Münazara‐forum 
C)  Görüş geliştirme‐münazara 
D)  İstasyon‐kartopu 
E)  Balık kılçığı‐münazara 

  

35.  ‐  Dersin  veya  ünitenin  giriş  etkinliklerinde 
kullanılır. 

‐  Kavram  ilke  ve  genellemelerin  açıklanma‐
sında kullanılır. 

‐  Tümdengelim  yaklaşımı  esas  alı‐
nır(genelden özele) 

‐  Bilişsel alanda bilgi, duyuşsal alanda alma, 
psiko‐motor  alanda  algılama  düzeyinde 
öğrenme sağlanır. 

Yukarıda  verilen  özellikler  hangi  öğretim 
yaklaşımına aittir ? 
A)  Buluş yoluyla öğretim 
B)  Sunuş yoluyla öğretim 
C)  Kubaşık öğretim modeli 
D)  Tam öğrenme modeli  
E)  Araştırma inceleme 
 

36.  Kemal Öğretmen, öğrencilerinden okul çalışanla‐
rı ve arkadaşları  ile  ilişkilerinde karşılaşabilecek‐
leri sorunlarla ilgili üç ayrı senaryo oluşturmaları 
ister. Her bir  senaryoyu  canlandırarak buradaki 
sorunu çözmek için önerilerinin sunmalarını sağ‐
lar. Sonuç olarak çözüm önerilerinden en uygun 
olanına karar vermeleri ister. 
Yukarıdaki etkinlikte Kemal öğretmenin kul‐
landığı  yöntem  ve  teknikler  aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A)  Problem çözme‐Benzetim 
B)  Örnek olay‐Soru‐cevap 
C)  Örnek olay‐Drama 
D)  Proje‐İstasyon 
E)  Tartışma‐Drama 
 

37.  Proje  yönteminde  dikkat  edilecek  noktalara 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kullanılacak  sorunlar  öğrencilerin  düşün‐

melerini ve araştırmalarını sağlamalıdır. 
B)  Konular ilgi çekici ve eğlenceli olmalıdır. 
C)  Bireysel  farklılıkları ortaya  çıkarıcı ve des‐

tekleyici olmalıdır. 
D) Öğrencilerin  işbirliği  içinde  çalışmalarına 

imkan tanımalıdır. 
E)  Ürün  ortaya  koyma  önemli  olduğundan 

özellikle ürün değerlendirilmesi yapılmalı‐
dır. 

 
38.  Problem  çözme  yöntemini  kullanan  bir  öğ‐

retmen  öğrenme‐öğretme  sürecinin  sonunda 
öğrenciden  aşağıdakilerden  hangisini  bekle‐
melidir? 
A)  Sonuç ve önerilere ulaşma 
B)  Verileri değerlendirme/çözümleme 
C)  Veri toplama 
D)  Problemin  çözüm  seçeneklerini  belirle‐

me/hipotezler ya da denenceler oluşturma 
E)  Problemi tanımlama 
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39.  Öğrencilerinde  olay  ve  durumlara  farklı  ba‐
kabilme  becerileri  kazandırmak  isteyen  bir 
öğretmen  aşağıdaki  tekniklerden  hangisini 
kullanmalıdır? 
A) Gösteri  B) Soru‐cevap   
C) Altı şapka  D) Benzetim 
E) İstasyon  

 
 
40.  I.  Keşfediş yolu ile öğrenme 

II.  Tümevarımsal öğrenme 
III. Kavram haritaları ile öğrenme 
IV. Seziş yolu ile öğrenme 
V.  Tümdengelim yolu ile öğrenme 
Yukarıda verilen öğrenme yollarından hangi‐
si Buluş  yolu  ile  öğrenme  stratejisi  ile  ilgili 
değildir ? 
A) I, II ve III  B) II, III ve V  C) I, III ve IV 
D) II, III  E) III, V 

 
 
41.  ‐  Öğrencilerin  öğrenmeye  aktif  katılımını 

sağlar.  
‐  Farklılıkları  görmelerini  sağlayarak  çok 

yönlü düşünebilme becerilerini geliştirir. 
‐  Liderlik vasıflarını fark etmelerini sağlar.  
‐  Öğrencilerin işgücü paylaşımı ile daha kısa 

zamanda daha çok işi başarabilme becerile‐
rini geliştirir. 

‐  Sinerji  oluşturarak  özgüven  duygusunun 
gelişmesini sağlar. 

Yukarıdaki  özellikleri  öğrencilerinde  oluş‐
turmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki hangi 
öğretim  modelini  uygularsa  bu  amacına  en 
kısa yoldan ulaşabilir? 
A)  Buluş yoluyla öğrenme 
B)  Sunuş yoluyla öğrenme 
C)  Araştırma yoluyla öğrenme 
D)  Tam öğrenme 
E)  İşbirliğine dayalı öğrenme 

 
 
 
42.  Eğitsel  oyunlar,  öğrenilen  konuların  pekişti‐

rilmesinde kullanılan bir tekniktir. 
  Buna  göre  eğitsel  oyunlar  tekniğinin  kulla‐

nılmasında öncelikle aşağıdaki özelliklerden 
hangisine dikkat edilmelidir? 
A) Konu ile ilgili olmasına 
B)  Destekleyici bir etkinlik olmasına 
C)  Öğrencilerin yaş  seviyesine uygun olması‐

na 
D)  Yavaş öğrenenlere itici güç olmasına 
E)  Öğrencileri eğlendirmesine 
 

43.  3  yaşındaki  çocuklarını  sağlık  kontrolü  için 
doktora  götüren  anne‐baba  “Çocuğumuza  tu‐
valet  eğitimi  alışkanlığını  ne  zaman  vermeye 
başlayalım. Biz  henüz  hiçbir  şey  yapmıyoruz. 
Sizin  önerilerinizi  bekliyoruz.” demiştir. Dok‐
tor da aileye “çocuğunuza  tuvalet eğitimi alış‐
kanlığı kazandırmaya başlamanın tam zamanı” 
cevabını vermiştir.  
Doktorun vermiş olduğu bu  cevap gelişimle 
ilgili  aşağıdaki  kavramlardan  hangisine  uy‐
gun örnektir? 
A)  Büyüme 
B)  Olgunlaşma 
C)  Hazırbulunuşluk 
D)  Kritik dönem 
E)  Tarihsel zaman etkisi 
 

44.  Yeterli  beslenme,  düzenli  egzersiz  ve  ekono‐
mik koşulların iyileşmesi nedeniyle 100 yıl ön‐
cesine göre insanların boylarında gözle görülür 
bir  artış olduğu görülmektedir. Benzer bir  şe‐
kilde  çocuklar  eskiden  daha  geç  konuşurken 
şimdi daha erken konuşmaktadırlar.  
Yukarıda  verilen  açıklamalar  temel  alındı‐
ğında  aşağıdaki  yargılardan  hangisi  doğru‐
dur? 
A)  Bireyin  içinde yaşadığı ortamdaki değişik‐

likler  onun  bedensel  gelişiminde  farklılaş‐
malara neden olur. 

B)  Bireyin yapmış olduğu egzersizler bedensel 
yapısında değişmelere yol açar. 

C)  Sosyo‐ekonomik  koşullardaki  değişmeler 
sadece bireyin sosyal gelişimini etkiler. 

D)  Bireyin  bedensel  gelişimi  ile  beslenmesi 
arasında doğrudan bir ilişki yoktur. 

E)  Gelişimin  hızı  tüm  yaşam  dönemlerinde 
aynıdır. 

 
 
45.  Birgül,  arkadaşları  ile  aynı  yaş  ve  zamanda 

kursa  başlamış  olmasına  rağmen  arkadaşları 
gibi  piyano  çalmayı  henüz  öğrenememiştir. 
Anne ve babası bu durumdan kaygıya kapıla‐
rak Birgül’ü doktora götürmüştür.   Doktor ai‐
leye bazı çocukların akranlarına göre bazı şey‐
leri  daha  geç  öğrenebileceklerini  ve  bu  duru‐
mun normal olduğunu söylemiştir.  
Doktor’un  yapmış  olduğu  bu  açıklamalar  a‐
şağıdaki  gelişim  ilkelerinden  hangisini  des‐
teklemektedir? 
A) Gelişim genelden özele doğrudur 
B)  Gelişim kalıtım ve çevre faktörlerinin ortak 

etkileşimi sonucu gerçekleşir. 
C)  Gelişimin belli bir sırası vardır. 
D)  Gelişim baştan ayağa ve içten dışa doğrudur 
E)  Gelişimde bireyler arasında farklılıklar vardır. 
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46.  4  yaşındaki  Funda’nın  parmakları  yazı  yaza‐
bilmek için gerekli olan uzunluğa ulaşmıştır.  
Funda’nın parmaklarında meydana gelen bu 
değişmenin  karşılığı  olan  gelişim  kavramı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Büyüme 
B)  Olgunlaşma 
C)  Hazırbulunuşluk 
D)  Kritik dönem 
E)  Tarihsel zaman etkisi 
 
 

47.  Aşağıdakilerden  hangisi  Piaget’nin  görüşle‐
rine uygun düşmez? 
A)  Bilişsel  gelişim  kalıtım  ve  çevre  faktörleri‐

nin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. 
B)  Olgunlaşma süreci zihinsel gelişimin teme‐

lini oluşturur. 
C)  Soyut düşünme imgesel dönemde başlar. 
D) Her  yeni  bilgi  zihinsel  anlamda  yeni  bir 

dengeleme  sürecinin  yaşanmasına  neden 
olur. 

E)  Zihinsel  gelişimin  en  üst  düzeye  ulaştığı 
zaman  dilimi  ergenliğin  sonu  ve  genç  ye‐
tişkinlik döneminin başlarıdır. 

 
 

48.  İlk  defa  dondurma  yiyecek  olan  Seher,  don‐
durmayı oyuncaklarından birisi olan çıngırağa 
benzeterek sallamaya başlamıştır.  
Piaget’nin kuramında Seher’in bu davranışı‐
nın  karşılığı  olan  bilişsel  özellik  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 
A)  Şema 
B)  Örgütleme 
C)  Uyumsama 
D) Özümseme 
E)  Pragnanz algı yasası 
 
 

49.  Neslihan,  bir nesneyi veya olayı görmeden de 
resmini  yapabilir  duruma  gelmiştir.  Belleğin‐
deki modeller  daha  çok  görsel  imgelerden  o‐
luşmaktadır.  Bilişsel  gelişimin  bu  döneminde 
Neslihan  için  önemli  olan  görsel  algılardır. 
Davranışlarını duyu organlarıyla elde ettiği al‐
gılara göre düzenlemektedir.  
Yukarıdaki  açıklamalar  temel  alındığında 
Bruner’e  göre Neslihan’ın  içinde bulunduğu 
bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden han‐
gisidir?  
A)  Sezgisel dönem 
B)  Sembolik dönem 
C)  Eylemsel dönem 
D)  İmgesel dönem 
E)  Duyusal motor dönem 

 
50.  I.  11  yaşın  altındaki  çocuklar  gördüklerinin 

arkasındaki olası  ilişkileri kavramakta güç‐
lük çekerler.  

II.  Ergenlik  dönemindeki  bireyler  görünen 
gerçeğin,  gerçeğin  kendisi  olduğu  konu‐
sunda şüphecidir. 

III. Ergenler,  görünen  olayları,  aralarındaki  i‐
lişkiyi temel alarak zihinden birleştirme yo‐
luyla farklı açılardan ele alabilirler.  

IV. Son  çocukluk  dönemindeki  çocuklar,  yeni 
ve  ilk  bakışta  görülmeyen  olasılıkları  dü‐
şünürler.  

V.  Ergenlerin düşünme biçimi okul çağındaki‐
lere göre, daha az  saplantılı ve dolayısıyla 
daha esnektir.  

Piaget’nin zihinsel gelişim dönemleri ile ilgi‐
li görüşleri temel alındığında doğru olan yar‐
gılar  aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde  ve‐
rilmiştir? 
A) I, II, III, V  B) II, III, IV, V 
C) II, IV, V  D) I, II, IV, V 
E) I, III, IV, V 

 
 
 
51.  “Yetişkinlerin çocuk  ile  iletişim kurarken yap‐

mış oldukları bebeksi konuşmalar, çocuğun dil 
gelişimini  olumsuz  etkiler.  Bu  nedenle  anne 
babalar çocukları  ile konuşurken kurallara uy‐
gun  bir  dil  kullanmalıdırlar.”  görüşünü  be‐
nimseyen  bir  konuşma  terapisti,  dil  gelişi‐
minde  aşağıdaki  yaklaşımlardan  hangisinin 
önemine vurguda bulunmaktadır? 
A)  Bilişsel gelişim kuramı 
B)  Edimsel koşullanma 
C)  Psiko‐seksüel gelişim kuramı 
D)  Psikolinquistik yaklaşım 
E)  Sosyal öğrenme kuramı  

 
 
 
52.  Ahmet, birlikte futbol oynadığı sınıf arkadaşla‐

rının  kendisine  yalan  söylediklerini  bildiği 
halde  oyundan  atılmamak  için  bu  durumu 
görmezden  gelmekte  ve  sesini  çıkarmamakta‐
dır.  
Ahmet’in arkadaşlarının bu tür davranışlarını 
görmezden gelmesi, Kohlberg’in ahlaki geli‐
şim evrelerinden hangisinde olduğunu göste‐
rir? 
A)  İyi çocuk olma eğilimi 
B)  Toplumsal uzlaşma eğilimi 
C)  Ahlaki özerklik dönemi 
D)  Ceza ve itaat eğilimi 
E)  Kanun ve düzen eğilimi 
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53.  Sınıf  öğretmeni  Ebru  Hanım,  öğrencilerinin 
daha fazla deneyim sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla  sınıfında  değişik  araç‐gereçler  kul‐
lanmaya özen göstermektedir. Bu yolla öğren‐
cilerinin  yeni  ve  farklı  şeyler  üretebilmelerini 
sağlamaya çalışmaktadır.  
Ebru  Hanım,  bu  yöndeki  çabaları  ile 
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına gö‐
re öğrencilerinin aşağıdaki gelişim krizlerin‐
den  hangisinin  çözümüne  yardımcı  olmaya 
çalışmaktadır?  
A) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç  
B)  Girişimciliğe karşı suçluluk 
C)  Başarıya karşı aşağılık 
D)  Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 
E)  Yakınlığa  karşı yalnızlık 
 

54.  Ekonomik kriz nedeniyle  işinden çıkarıldıktan 
sonra uzun süre iş bulamayan Ömer Bey, ken‐
dini  işe  yaramaz  ve  ailesine  bile  bakabilecek 
yeterliğe sahip olmayan değersiz bir birey ola‐
rak görmektedir.  
Ömer  Bey’in  yaşadığı  bu  sorun  Erikson’un 
kuramında  aşağıdaki  gelişim  krizlerinden 
hangisine uygun bir örnektir?   
A) Üretkenliğe karşı durgunluk 
B)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 
C)  Başarıya karşı aşağılık 
D)  Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 
E)  Girişimciliğe karşı suçluluk 
 

55.  I.  Yüzmeyi  öğrenen  bir  çocuğun  bunu  hiç 
unutmaması 

II.  Yazı yazmayı bilen bir kişinin el yazısı yaz‐
mayı daha kolay öğrenmesi 

III. Uykusu gelen bir çocuğun otobüste uyuya 
kalması 

IV. Burnuna  karabiber  kaçan  çocuğun  hapşır‐
ması 

V.  Öğretmenini gören çocuğun ona selam ver‐
mesi 

Yukarıdaki  davranışlardan  hangilerinde  öğ‐
renme ile ilgili bir olgu söz konusu değildir? 
A) I, II, III   B) II, III, IV  C) I, III, IV 
D) III ve IV  E) III ve V 
 

56.  Bir  araştırmacı  yapmış  olduğu  bir  deneyde 
çocuğa  köpek  resmini  gösterdikten  sonra  he‐
men arkasında şiddetli bir patlama sesi vermiş‐
tir. Bu işlemi belli bir süre tekrarladıktan sonra 
köpek resmini gördüğünde çocuğun korktuğu 
görülmüştür. 
Tepkisel  koşullanma  sürecinin  sonunda  ço‐
cuk  için  köpek  resmi  aşağıdaki  öğelerden 
hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 
A) Nötr uyarıcı  B) Koşulsuz tepki 
C) Koşulsuz uyarıcı  D) Koşullu tepki 
E) Koşullu uyarıcı 

57.  Tepkisel ve  edimsel koşullanma yaklaşımla‐
rının varsayımları temel alındığında aşağıda‐
ki yargılardan hangisi doğrudur?  

A)  Tepkisel koşullanmada öğrenmeyi sağlaya‐
bilmek  için  davranışa  neden  olan  uyarıcı‐
nın bilinmesi gerekir. 

B)  Edimsel  davranışı  ortaya  çıkaran  uyaran 
açıkça gözlenebilir. 

C)  Tepkisel  koşullanmada  tepkinin  ardından 
pekiştirici uyarıcı verilmelidir. 

D)  Edimsel  koşullanma  sürecinde  başlangıçta 
organizma  için  önceden  doğal  olan  bir  
uyaranın var olması gerekir. 

E)  Tepkisel  koşullanma  sürecinde doğal  uya‐
ranın  sonunda mutlaka koşullu bir uyaran 
verilmelidir. 

 

 

58.  Ev  sahibi  takımın  seyircilerinin  taşkın  davra‐
nışlarda bulunmaları nedeniyle olaylar  çıkmış 
ve  maç  güçlükle  tamamlanabilmiştir.  Hakem 
raporları  doğrultusunda  futbol  federasyonu 
disiplin  kurulu  ev  sahibi  takımın  sonraki  iki  
maçını seyircisiz oynamasına karar vermiştir.  
Ev  sahibi  takıma  uygulanan  bu  yaptırımın 
karşılığı olan davranışı kontrol tekniği aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Kademeli yaklaşma 

B)  Olumsuz pekiştirme 

C)  Birincil tür ceza 

D)  Etkinlikle pekiştirme 

E)  İkincil  tür ceza 

 

 

59.  Emine, kendisini oyuna almayan arkadaşlarını 
öğretmenine  şikayet etmiş ve öğretmen de ar‐
kadaşlarını  uyararak  onun  oyuna  alınmasını 
sağlamıştır. Bu olaydan sonra Emine ne zaman 
arkadaşlarınca  oyuna  alınmasa  hemen  onları 
öğretmenine şikayet etmeye başlamıştır.  
Emine’nin benzer bir durumda aynı davranışı 
tekrarlaması  aşağıdaki  kavramlardan  hangi‐
siyle açıklanabilir? 

A) Olumlu pekiştirme 

B)  İkincil tür ceza 

C)  Olumsuz pekiştirme 

D)  Birincil tür ceza 

E)  Sembolik pekiştirme 
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60.  Öğretmen  sınıfta  sürekli  olarak  arkadaşlarını 
rahatsız eden Murat’ın bu davranışını görmez‐
den gelirken dersi dinleme ve ödevlerini yap‐
ma gibi davranışlarını  ise “aferin” diyerek pe‐
kiştirmektedir.  
Öğretmenin  bu  uygulaması  sonrasında Mu‐
rat’ın davranışları nasıl bir seyir izler? 
A) Hem arkadaşlarını  rahatsız etme davranışı 

hem de dersi dinleme davranışı sürecektir. 
B)  Arkadaşlarını rahatsız etme davranışı süre‐

cek, dersi dinleme davranışı sönecektir. 
C)  Hem arkadaşlarını  rahatsız etme davranışı 

hem de dersi dinleme davranışı sönecektir. 
D) Arkadaşlarını rahatsız etme davranışı söne‐

cek, dersi dinleme davranışı sürecektir. 
E)  Davranışlarında hiçbir değişiklik olmayacak‐

tır. 
 
 
 
 

61.  Berrin,  akşam  yatmadan  önce  çok  uğraştığı 
halde bir matematik problemini çözememiştir. 
Tüm  gece  boyunca  bu  problemin  çözümünü 
düşünen  Berrin’in  zihninde  sabah  saat  6’da 
aniden  bir  çözüm  yolu  belirmiş  ve  uyguladı‐
ğında problemi çözebildiğini görmüştür.  
Berrin’in  yaşadığı  bu  durum  aşağıdaki  öğ‐
renme  türlerinden  hangisine  uygun  bir  ör‐
nektir? 
A) Örtük öğrenme 
B)  Edimsel koşullanma  
C)  Model alma yoluyla öğrenme 
D)  Kavrama yoluyla öğrenme 
E)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.  Yeni aldığı  radyoda aradığı bir kanalı bulmak 
isteyen  Didem,  kanal  numaralarını  bilmediği 
için  radyonun  düğmesini  rastlantısal  bir  bi‐
çimde çevirerek kanalı bulmuştur.  
Didem’in  aradığı  radyo  kanalını  bu  şekilde 
bulması, aşağıdaki öğrenme türlerinden han‐
gisine uygun bir örnektir? 
A) Model alma yoluyla öğrenme 
B)  Kavrama yoluyla öğrenme 
C)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
D)  Tepkisel koşullanma 
E)  Edimsel koşullanma 
 

63.  Melek Öğretmen, yeni atandığı okulda bir süre 
derslere  girdikten  sonra  bir  gün  öğrencilerine 
“Herkes kâğıt ve kalemlerini  çıkarsın” demiş‐
tir. Bu uygulama sırasında öğrencilerin bir ço‐
ğunun korkuya kapıldıklarını gören Melek Öğ‐
retmen, bir daha böyle bir şey yapmamaya ka‐
rar vermiştir.  
Öğretmen    “Herkes  kâğıt  ve  kalemlerini  çı‐
karsın”  dediğinde  öğrencilerin  bir  çoğunun 
korku tepkisi vermesi durumu, aşağıdaki öğ‐
renme  türlerinden  hangisine  uygun  bir  ör‐
nektir? 
A)  Edimsel koşullanma 
B)  Tepkisel koşullanma 
C)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
D)  Kavrama yoluyla öğrenme 
E)  Sosyal öğrenme 
 

64.  Bir  köpek,  sahibi  tarafından  elinden  düşen 
topları  her  getirdiğinde  ödüllendirilmiştir.  Bu 
tür bir deneyimden sonra köpek, gezmesi  için 
sahibince parka götürülmüş ve parkta da yere 
düşen her şeyi sahibine getirmeye başlamış ve 
parkta kargaşa yaşanmasına neden olmuştur.  
Hayvanın bu davranışı en  iyi aşağıdaki kav‐
ramlardan hangisi ile açıklanabilir?  
A) Sönme  B) Pekiştirme  C) Bıktırma 
D) Ayırt etme  E) Genelleme 

 
 
65.  Veli, dönemin ilk yazılısına babasının geçen yıl 

doğum gününde kendisine hediye olarak aldı‐
ğı bileklik  ile girmiş ve sonraki yüksek bir not 
almış  ve  bu  bilekliği  takmadan  sınavlara  gir‐
mek  istememiştir.  Veli’nin  bundan  sonraki 
tüm sınavlara bu bileklik ile girmek istemesi 
aşağıdaki  kavramlardan  en  iyi  hangisi  ile 
açıklanabilir? 
A)  Premack ilkesi 
B)  Sistematik duyarsızlaştırma 
C)  Sönme 
D) Genelleme 
E)  Batıl davranış  

 
 
66.  Hastalandığı zaman benzi sararan Hakan, çok 

korktuğu  için  fareyi gördüğünde de benzi  sa‐
rarmıştır.  Bu  iki  durumda  vücudun  vermiş 
olduğu tepki sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Koşulsuz tepki – Koşullu tepki 
B)  Edimsel koşullanma – Koşullu tepki 
C)  Edimsel koşullanma – Koşulsuz tepki 
D)  Koşullu tepki – Tepkisel koşullanma 
E)  Koşullu uyarıcı – Koşulsuz tepki 
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67.  I.  Bir uyarıcıya karşı gösterilen tepkinin diğer 
uyarıcılara karşı da gösterilmesidir 

II.  Organizmanın  koşulsuz  uyarıcıya  karşı 
gösterdiği tepkidir 

III. Öğrenme olmaksızın gösterilen tepkidir 
IV. Koşullanma sürecinin sonunda nötr uyara‐

na karşı gösterilen tepkidir 
Yukarıda  verilenlerden  hangileri  koşulsuz 
tepkinin özellikleri arasında yer alır? 
A) I ve II  B) II ve III  C) III ve IV 
D) I ve III  E) II ve IV 
 
 

68.  Arkadaşlarına  istediği  her  şeyi  yaptırmak 
isteyen ve itiraz ettiklerinde sadece kendisinde 
olan  robot  oyuncak  için  her  defasında  onlara 
“Robot  oyuncağımı  alır  giderim.”  şeklinde 
tepkide  bulunan  Bülent’e  bir  gün  arkadaşları 
“gidersen git” demiş ve bu olaydan sonra Bü‐
lent bir daha bu davranışı göstermez olmuştur.  
Bülent’te meydana gelen bu davranış değişik‐
liğini en  iyi açıklayan öğrenme kavramı aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Koşullu uyarıcı 
B)  Tepki genellemesi 
C)  Sönme 
D)  Karşı koşullama 
E)  Zıt tepki oluşturma 

 
69.  Mehmet Öğretmen, bir hafta sonra sınavı olan 

ve  kendisine  nasıl  ders  çalışması  gerektiğini 
soran  öğrencisi  Pelin’e  sınavın  bir  gün  önce‐
sinde 10 saat çalışmak yerine her gün ikişer sa‐
at çalışarak hazırlanması gerektiğini  söylemiş‐
tir.  
Mehmet Öğretmen’in yapmış olduğu bu açık‐
lama, öğrenmeyi etkileyen  faktörlerden han‐
gisine uygun bir örnek olabilir? 
A) Öğrenme yöntemi  
B)  Genel uyarılmışlık durumu  
C)  Öğrenme ortamı  
D) Öğrenme malzemesi 
E)  Garcia etkisi  

 
70.  Bir anne, odasını  toplamak  istemeyen çocuğu‐

na,  odasını  topladığında  en  sevdiği  çikolata‐
lardan bir  tane alacağını söylemiştir. Annenin 
bu  yaklaşımı  aşağıdakilerden  hangisine  uy‐
gun bir örnek olabilir? 
A)  İşleve takılma 
B)  Algı yanılması 
C)  Simgesel ödül 
D)  Kademeli yaklaşma 
E)  Premack ilkesi  
 

71.  Öğrencilerine  ödev  yapma  alışkanlığı  kazan‐
dırmak isteyen bir öğretmen, yapmış oldukları 
her 5 ödeve bir sözlü notu vererek onları ödül‐
lendirmektedir. 
Öğretmenin kullandığı pekiştirme  tarifesi  a‐
şağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sürekli 
B)  Sabit oranlı 
C)  Sabit aralıklı 
D) Değişken oranlı 
E)  Değişken aralıklı 
 

72.  Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirme 
ile ilgili hatalı bir yargıdır? 
A) Olumsuz pekiştirme organizmanın hoşuna 

giden bir durumla sonuçlanır. 
B)  Olumsuz pekiştirme sonucu davranışın ya‐

pılma sıklığında artış olur 
C)  Olumlu  pekiştirmeden  daha  etkili  bir  pe‐

kiştirme türüdür. 
D) Olumsuz pekiştirmeye bir örnek olarak  is‐

tenilen davranışı gösteren öğrencinin hafta 
sonu dışarı çıkmama cezasından kurtulma‐
sı verilebilir.  

E)  Kalın  giyinen  bir  kişinin  hasta  olmaktan 
kurtulması olumsuz pekiştirmeye örnektir. 

 
73.  Aşağıdakilerden  hangisi  birincil  tip  cezanın 

uygulanmasına örnektir? 
A) Ödevlerini zamanında yapan öğrenciye  şe‐

ker verilmesi 
B)  Satışları artırmak  için pazarlama elemanla‐

rına artı prim verilmesi 
C)  Yatılı  okulda  yaramazlık  yapan  çocuğun 

hafta  sonu  dışarı  çıkma  izninin  iptal  edil‐
mesi 

D)  Trafik suçu işleyen sürücünün ehliyetine el 
konulması 

E)  Mutfaktaki  ocağın  düğmeleri  ile  oynayan 
çocuğun ellerine vurulması 

 
74.  Meslek  Lisesi  elektrik‐elektronik  bölümüne 

başladığı  ilk günden  itibaren özellikle de alan 
derslerinde başarılı olabilmek  için yoğun çaba 
harcayan  Sabahattin  bir  türlü  istediği  sonucu 
elde edememiş ve “Ailesine ben bölüm dersle‐
rini yapamıyorum” diyerek ders  çalışmayı bı‐
rakmıştır.  
Öğrencinin  bölüm  derslerine  çalışmaktan 
vazgeçmesini  en  iyi  açıklayan  öğrenme kav‐
ramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Bıktırma yöntemi 
B)  Öğrenilmiş çaresizlik 
C)  Kademeli yaklaşma yöntemi 
D) Denem yanılma öğrenmesi 
E)  İçgörürsel öğrenme 
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75.  Bir  banka  çalışanlarına,  onları  işe  teşvik  ama‐
cıyla  yılın  belli  dönemlerinde  ikramiye  ver‐
mektedir. Bankanın uyguladığı pekiştirme ta‐
rifesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sürekli 
B)  Sabit oranlı 
C)  Değişken aralıklı  
D) Değişken oranlı 
E)  Sabit aralıklı 

 
76.  Anaokuluna  başladığı  ilk  gün  arkadaşlarının 

sözel tacizlerine maruz kalan Esra, annesine er‐
tesi gün okula gitmek istemediğini söylemiştir.  
Esra’nın  bu  davranışının  karşılığı  olan  öğ‐
renme kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kaçınma koşullanması 
B)  Sönme 
C)  Ara verme 
D) Model alma 
E)  Tepkisel koşullanma 
 

77.  Okuldaki bir yarışma programını sunacak olan 
öğrencisi Derya’nın  kalabalık  gruplar  önünde 
rahat olmasını sağlamak  isteyen bir öğretmen; 
onun önce  evde  ailesinin önünde, daha  sonra 
sınıfında ve en son aşamada da daha çok  izle‐
yicinin  olduğu  23  Nisan  kutlamalarında  ko‐
nuşmasını sağlamıştır.  
Öğretmenin bu uygulamasının karşılığı olan 
teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sistematik duyarsızlaştırma 
B)  Kademeli yaklaşma 
C)  Premack ilkesi 
D)  İleriye ket vurma 
E)  Olumlu aktarma 

 
78.  Dershaneye  yeni  başlayan  Funda,  yemek  ye‐

mek  için  sınıf  arkadaşlarının  sürekli  gittikleri 
ve yemeklerinin de güzel olduğunu söyledikle‐
ri lokantaya gitmeye başlamıştır.  
Funda’nın  arkadaşlarının  gittiği  lokantaya 
gitmeye karar vermesi en iyi aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?   
A)  Bilgiyi işleme kuramı 
B)  Çağrışım kuramı 
C)  Tepkisel koşullanma 
D) Dolaylı pekiştirme 
E)  Edimsel koşullanma 

 
79.  Konusu uçaklar ve otomobil yarışları olan çizgi 

filmleri  izleyen  çocuklara, büyüdükleri zaman 
ne  olmak  istedikleri  sorulduğunda;  bir  çoğu‐
nun ya pilot ya da otomobil yarışçısı olmak is‐
tedikleri görülmüştür.  
Çocukların,  bu  tercihlerini  en  iyi  açıklayan 
öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme 
B)  Tepkisel koşullanma yoluyla öğrenme 
C)  Gözlem yoluyla öğrenme 
D) Deneme yanılma yoluyla öğrenme 
E)  Kavrama yoluyla öğrenme 

 

80.  Öğle tatilinde öğretmenler odasındaki masanın 
üzerine  serdikleri  gazete  kâğıdının  üzerinde 
öğle  yemeklerini  yiyen  öğretmenleri  gören  o‐
kul müdürü, öğretmenleri “Bu masalar yemek 
yemek  için değil, öğretmenlerin kitap okuma‐
ları  ve  plan  yapmaları  içindir.”  diyerek  eleş‐
tirmiştir.  
Okul müdürünün bu sözleri, yaratıcı düşünce 
önündeki engellerden hangisi için uygun bir 
örnek oluşturur?  
A) Kültürel engeller   
B)  Duygusal etkenler  
C)  Güdülenme   
D) Alışkanlıklar  
E)  İşleve takılma  

 
81.  Seher,  uzun  uzun  çalan  bir  korna  sesinin  ar‐

dından  iki kamyonun  şiddetli bir biçimde çar‐
pıştıklarını görmüştür. Bu olaydan sonra Seher 
ne zaman bir korna sesi duysa korku ile yerin‐
den fırlamaya başlamıştır.  
Seher’in korna sesi duyunca korku  ile yerin‐
den  fırlaması aşağıdakilerden hangisinin  so‐
nucudur?  
A) O anda korna sesini taklit ettiği  için model 

alma yoluyla öğrenme  
B)  Kaza olduğu sırada yolda yürüyor olsa da 

kazanın  yakınlarında  olduğu  için  gizil  öğ‐
renme  

C)  Korna sesi ve kaza bitişikliği nedeniyle tep‐
kisel koşullanma  

D)  Sonraki  tekrarlarda  korna  sesini  duyması 
nedeniyle edimsel koşullanma  

E)  Kamyonların yaptığı kazayı bizzat  izlediği 
için gözlem yoluyla öğrenme  

 
82.  Fizyolojik  bir  sorunu  olmayan  ve  gerekli  ol‐

gunlaşma düzeyine de ulaştığı halde altını  ıs‐
latmaya  devam  eden  Neşe’ye  tuvalet  eğitimi 
alışkanlığı kazandırmak isteyen annesi Neşe ile 
bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre altı‐
nı  ıslatmadığı her gün  için kendisine bir bon‐
cuk verilecek ve 50 boncuk topladığında da bi‐
siklet alınacaktır.  
Neşe’nin  tuvalet eğitimi alışkanlığını kazan‐
ması için annesinin kullanmış olduğu teknik 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kademeli yaklaşma  
B)  Simgesel ödülle pekiştirme  
C)  Değişken aralıklı pekiştirme  
D)  Şekillendirme  
E)  Değişken oranlı pekiştirme  
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83.  Psikolojik  nedenlerden  dolayı  konuşurken 
kekeleyen  bir  öğrencisinin  derslerde  konuş‐
masını  sağlamak  isteyen  bir  öğretmenin,  e‐
dimsel koşullanma  yoluyla  öğrenme  ilkeleri 
temel alındığında izleyebileceği en uygun yol 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Öğrenciye, derste konuşmazsa kekemeliği‐

ni yenemeyeceğini anlatmak  
B)  Öğrencinin dersteki her konuşmasını pekiş‐

tirmek  
C)  Derste düzgün konuşan diğer öğrencilerin 

konuşmalarını pekiştirmek  
D) Arkadaşlarıyla konuşarak onların kekeme‐

liği olan öğrenciye örnek olmalarını  sağla‐
mak  

E)  Öğrenciye  düzgün  konuşmanın  önemini 
her defasında anlatmak 

 
84.  Bir  baba  yemek masasında  sürekli  olarak  ko‐

nuşan  ve  herkesi  rahatsız  eden  çocuğunu  her 
seferinde azarlamış ve çocuk belli bir süre son‐
ra sofradayken konuşmayı bırakmıştır. Ancak, 
yaz tatili dönüşünde evlerine gelip yemek ma‐
sasına  oturduklarında  çocuk  yine  konuşmaya 
başlamış ve babasından yine azar işitmiştir.  
Çocuğun  tatil  dönüşü  yemek  masasında  ko‐
nuşmaya  başlaması  aşağıdaki  kavramlardan 
en iyi hangisiyle açıklanabilir?  
A) Kendiliğinden geri gelme  
B)  Tepki genellemesi  
C)  Karşıt tepki oluşturma  
D)  Sönme 
E)  Unutma  

 
85.    

Dersler  x   MOD  S 
1  85  80  4 
2  81  77  9 
3  75  70  6 
4  70  68  8 
5  70  73  5 

  Sınıf hangi derste başarılı olmuştur? 
A) 1  B) 2  C) 3 
D) 4   E) 5 

 
 

86.  Beden  eğitimi  öğretmeni  Sibel  hoca,  dersiyle 
ilgili öğrettiği  turnike becerisini essey  tipi ölç‐
me aracıyla sınamıştır. 
Bu sınama eylemindeki hata, ölçmenin hangi 
boyutundan kaynaklanmaktadır. 
A) Ölçmeciden 
B)  Ölçme aracından 
C)  Ölçme ortamından 
D) Ölçme yönteminden 
E)  Ölçülen özellikten 

87.  Bireysel eğitim yapan bir dershanenin  rehber‐
lik bölümünde çalışan Sevin Hoca, öğrencilerin 
SBS sonuçlarına bakarak öğrencileri seviyeleri‐
ne göre D1,D2,D3… sınıflarına ayırmıştır. 
Sevin Hoca, aşağıdaki ölçek türlerinden han‐
gisini kullanmıştır? 
A) Sınıflama  B) Sıralama   
C) Eşit aralıklı  D) Eşit oranlı 
E) Hiçbiri 

 
88.  Aşağıdaki  tabloda bir öğrencinin beş derse ait 

z puanları verilmiştir. 
Tarih  Matematik Türkçe  Fizik  Kimya 
Z=‐3  Z=‐1  Z=3  Z=4  Z=7 
Buna göre örencinin en başarılı ve en başarı‐
sız olduğu dersler hangileridir. 
A) Tarih‐Kimya  B) Türkçe‐Fizik 
C) Kimya‐Tarih  D) Matematik‐Türkçe 
E) Fizik‐Tarih 

 
 

89.  Rubrikler  dereceli  puanlama  anahtarı  olarak 
bilinir. 
Performans  tabanlı değerlendirmelerde   kul‐
lanılan  rubriklerin  avantajı  aşağıdakilerden 
hangisi olmayabilir? 
A)  Yapılan  işlem  basamaklarının  ayrıntılı  pu‐

anlanmasını sağlar 
B)  Hemen hemen eğitimin tüm kademelerinde 

kullanılır 
C)  Yapılacak değerlendirmeye kolaylık sağlar 
D) Öğretmen tarafından hazırlanması zordur 
E)  Öğrencilerin oto kontrollerini geliştirir 

 
 
90.  Aşağıdakilerden hangisi olgusal ölçme değil‐

dir? 
A)  Sınıfta 25 kişi vardır 
B)  Ahmet’in buyu 1.80 m’dir. 
C)  Sınıfımızda yapılan ölçümde hava sıcaklığı 

18  derece çıktı. 
D) Ünlü  Şair Hamdullah Kaplan’nın  şiiri  çok 

güzeldi. 
E)  Yasemin Hoca’nın kan grubu B rh (+)’ dir. 
 
 
 

91.  Mutlak değerlendirme yapmak için aşağıdaki 
ölçütlerden  hangisinin  kullanılması  uygun 
olur? 
A) Öğrencinin sınıf başarısındaki derecesi 
B)  Sınıf ortalamasına göre öğrencinin başarısı 
C)  Toplumdaki normlar 
D) Öğrencinin yeteneği 
E)  Eğitim programının kazanımları 
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92.  ‐  Bilgi,  kavrama  ve  uygulama  düzeyindeki 
davranışları ölçmede kullanılır. 

‐  Geçerlik ve güvenirliği yüksek,puanlaması 
objektif ve kolaydır. 

‐  Geniş  öğrenme  konuları  ölçülmek  isteni‐
yorsa kullanılır 

Yukarıdaki verilen bilgileri göz önünde tutan 
Ayşe öğretmen bilişsel hedef alanını ölçmek 
istemektedir.  Bu  öğretmen  aşağıda  verilen 
hangi  ölçek  türünü  kullanması  daha  uygun 
olur? 
A)  Essey tipi ölçek 
B)  Kısa cevaplı ölçek 
C)  Eşleştirmeli ölçek 
D) Doğru Yanlış ölçeği 
E)  Çoktan seçmeli ölçek 
 
 

93.  ‐  Öğrenci seviyesine göre 9,12 ya da 16 kutu‐
cuktan oluşan bir tablonun hazırlandığı 

‐  Her kutucuğun sıra ile numaralandığı 
‐  Tekniğin temel amacı, öğrencilerin bilgi se‐

viyesini, eksiklerini ve kavram yanılgılarını 
tespit etmektir. 

Yukarıda özellikleri verilen Alternatif Ölçme 
Değerlendirme metodu aşağıdakilerden han‐
gisidir? 
A) Kavram Haritası 
B)  Yapılandırılmış Grid 
C)  Kelime İlişkilendirme 
D)  Kendi Kendini Değerlendirme 
E)  Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 

 
94.  Bir  öğretmen,  öğrencisinin  bir  eğitim  öğretim 

yılı  içerisindeki Bilişsel, Duyuşsal ve Devinim‐
sel Alan’larıyla ilgili değerlendirme yapmak is‐
temektedir.  Bu  öğretmen’in  aşağıdaki  hangi 
değerlendirme  yaklaşımını  kullanması  gere‐
kir? 
A) Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme 
B)  Performans değerlendirme 
C)  Tümel değerlendirme  
D)  Rubric değerlendirme 
E)  Kontrol listesi 

 
 
95.  Bir  sınıf  öğretmeni  aşağıdaki  hangi  değer‐

lendirme  türünü uygularken sınıf disiplinini 
sağlamada zorluk yaşayabilir? 
A)  Portfolyo değerlendirme 
B)  Diagnostik değerlendirme 
C)  Performans değerlendirme 
D)  Summatif değerlendirme 
E)  Formatif değerlendirme 

 

96.  Aşağıdakilerden  hangisi  ölçme  ve  değerlen‐
dirmenin amaçlarından biri değildir? 
A) Öğrenci başarısını gözlemlemek 
B)  Okulun başarısını gözlemlemek 
C)  Anne‐babalara bilgi verebilmek 
D) Öğretim  sürecinin  verimsizliği  hakkında 

yorum yapabilmek 
E)  Merkezi  sınavlar  yardımıyla  öğrencilerin 

bir  başka  öğretim  kurumuna  devam  ede‐
bilmeleri  konusunda  değerlendirmelerde 
bulunabilmek  

 
97.  Öğrencinin  öğrenmesinin  ve  gelişiminin 

boyutunu ve doğasını belirleyen bir süreç o‐
lan değerlendirmenin verimliliğini aşağıdaki 
ilkelerden hangisi artırmaz? 
A) Neyin değerlendirileceği açıkça belirlenme‐

lidir.  
B)  Değerlendirme  süreci,  ölçülmek  istenilen 

karakteristiğe veya davranışa göre seçilme‐
lidir.  

C)  Kapsamlı bir değerlendirme için birden faz‐
la yöntem birleştirilerek kullanılmalıdır.  

D) Değerlendirme metodunun uygun ve doğ‐
ru kullanımı, kullanılan metodun sınırlarını 
bilmeyi gerektirir.  

E)  Değerlendirme bir sondur.  
 
  Aşağıdaki  tabloda Tarih, Matematik, Türkçe, 

Fizik ve Kimya derslerinden yapılan bir sına‐
vın  katılımcı  sayıları  ile,  bu  sınavların  ilk 
dört  sorusuna doğru  cevap veren öğrenci  sa‐
yısı verilmiştir. 
Katılımcı 
Sayısı 

Dersler  1.  
Soru 

2.  
Soru 

3.  
Soru 

4. 
Soru

50  Tarih  40  30  35  25 
30  Matematik 20  15  15  10 
20  Türkçe  15  5  10  18 
40  Fizik  20  20  15  25 
30  Kimya  25  10  30  15 

 
 
98.  Türkçe dersinin  3.sorusunun  güçlük  indeksi 

kaçtır? 
A) 0.55  B) 0.50  C) 0.45 
D) 0.40  E) 0.60 

 
 
 
 
99.  Fizik  dersi  toplam  4  sorudan  oluşsaydı  güç‐

lük indeksi kaç olurdu? 
A) 0.65  B) 0.70  C) 0.75 
D) 0.50  E) 0.45 
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100.  Bu  derslerdeki  en  zor  ve  en  kolay  sorular 
hangileridir? 

En zor  En kolay 
A)  Türkçe 2.soru  Kimya 3.soru 
B)  Matematik 4. Soru  Türkçe 4.soru 
C)  Kimya 2.soru  Kimya 3.soru 
D)  Türkçe 2.soru  Tarih 1.soru 
E)  Fizik  3.soru  Matematik 1.soru 

 
 
101.  En kolay sınav hangi derste uygulanmıştır? 

A) Tarih  B) Matematik  C) Türkçe 
D) Fizik  E) Kimya 

 
102. Hangi derslerin güçlük indeksi aynıdır? 

A) Tarih‐ Kimya  
B) Türkçe‐Tarih 
C) Fizik‐Matematik 
D) Kimya‐ Türkçe 
E)  Fizik‐ Tarih 

 
103. Aşağıdakilerden  hangisi  rehberliğin  temel 

ilkelerinden birisi değildir?  
A)  Rehberlik, demokratik ve  insancıl  anlayışa 

dayalıdır.  
B)  Rehberlik  hizmetleri,  hem  bireye  hem  de 

topluma karşı sorumludur.  
C)  Rehberliğin amacı, öğrencileri  sürekli  eleş‐

tirilere karşı dayanıklı hale getirerek sağlık‐
lı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.  

D)  Rehberlik  hizmetleri,  öğrenci merkezli  bir 
eğitim anlayışı gerektirir.  

E)  Rehberlik, öğrencinin her yönüyle tüm ola‐
rak gelişmesine ve kendini gerçekleştirme‐
sine yardım eder.  

 
 

104. Meslek seçimi ile ilgili olarak rehber öğretmen‐
le  yaptığı  görüşme  sırasında  16  yaşındaki  So‐
ner  ailesini  kırmamak  için  avukat  olmayı  çok 
istediğini  belirtmiştir. Rehber  öğretmenin  “A‐
ma sana uyguladığımız ilgi ve yetenek testleri, 
avukatlık mesleğinin senin kişilik özelliklerine 
uygun  olmadığını  gösteriyor.”  dediği  halde 
Soner  ısrarla  ailesini  kırmak  istemediğini  ve 
onlar için avukat olmak istediğini belirtmiştir.   
Soner’e  yardımcı  olmak  isteyen  rehber  öğ‐
retmenin  öncelikle  aşağıdaki  rehberlik  hiz‐
metlerinden hangisini vermesi gerekir?  
A)  Yöneltme 
B)  Yerleştirme 
C)  İzleme 
D)  Çevre ve velilerle ilişkiler 
E)  Psikolojik danışma 
 

105.  Rehber öğretmen Pınar Hanım, çalıştığı okulun 
açıldığı  ilk gün okuldan daha önce mezun ol‐
muş ve şimdi doktorluk yapan Leman Hanımı 
davet etmiş ve kendisinden  ilk gün okula baş‐
ladığında  neler  hissettiğini  öğrencilere  anlat‐
masını  istemiştir. Konuşma  bittikten  sonra da 
okula  yeni  gelen  öğrencilerle  sohbet  etmesini 
sağlamıştır.  
Yukarıda  anlatılan  ve  rehber  öğretmenin  or‐
ganize  ettiği  etkinlik  aşağıdaki  rehberlik 
hizmetlerinden hangisi kapsamında yer alan 
bir uygulamadır?  
A)  Çevre ve velilerle ilişkiler  
B)  Duruma alıştırma (Oryantasyon)  
C)  Müşavirlik (Konsültasyon)  
D) Ayarlayıcı rehberlik 
E)  Yöneltme ‐ yerleştirme  
 
 
 
 

106. Aşağıdakilerden  hangisi  kendini  gerçekleş‐
tirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması 
gereken özelliklerden birisi değildir?  
A)  Bireyin iyi yönlerinin yanında eksikliklerini 

kabullenmesi  
B)  Neşe’nin  olayları  yorumlamada  sadece 

kendi fikirlerini temel alarak hareket etmesi  
C)  Funda’nın tüm insanlara saygı duyması  
D)  Zübeyde’nin   değişime ve yeni yaşantılara 

açık olması 
E)  Neslihan’ın geçmişten  çok geleceğe dönük 

düşünmesi 
 
 
 
 
107. Üniversite  sınavını  kazanan  ve  sürekli  olarak 

yaşadığı  şehirden  ayrılarak Ankara’ya  ilk  kez 
gelen Çiçek,   bir  süre  sonra geldiği  şehir olan 
Aydın’ı  çok  özlemiştir.  Ankara’nın  kendisini 
yutacak  kadar  büyük  bir  şehir  olduğunu,  so‐
runlarını paylaşacak kimse bulamadığı için so‐
kağa  çıktığında  insanların  üstüne  üstüne  gel‐
diklerini düşünmekte ve bu durumdan da ya‐
kınmaktadır.  
Çiçek’in  bu  durumu,  Maslow’a  göre  hangi 
temel ihtiyacını karşılamakta sorun yaşadığı‐
nı göstermektedir? 
A) Kendini gerçekleştirme ihtiyacını 
B)  Fizyolojik ihtiyaçlarını  
C)  Sosyal onay ve prestij ihtiyaçlarını 
D)  Sevgi – Ait olma ihtiyacını 
E)  Güvenlik ihtiyacını 
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108.  Şermin,  bir  görüşme  sırasında  ailesi  ile  ilgili 
yalan söylediği için çok sevmesine rağmen reh‐
ber öğretmen Birsen Hanım’ın yanına bir daha 
gidememiştir. Bu durumun  farkına varan Bir‐
sen Hanım,  Şermin’i  yanına  çağırarak  onunla 
konuşmuştur.  Konuşma  sırasında  insanların 
bazen  hata  yapabileceklerini  ama  önemli  ola‐
nın bunu hemen  fark  edip düzeltmeleri oldu‐
ğunu  ve  ayrıca  bu  hatasından  dolayı  da  Şer‐
min’e karşı olan  sevgisinde herhangi bir azal‐
ma olmadığını belirtmiştir.  
Birsen Hanımın bu  açıklamalarının karşılığı 
olan kavram  insancıl  (hümanistik) yaklaşım‐
da aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Saydamlık  
B)  Özerklik  
C)  Psikolojik sağlamlık  
D)  Koşulsuz kabul  
E)  Empati  

 
109.  Ebru Öğretmen, yeni atandığı  ilçeye varır var‐

maz öncelikle bir lokantada aç olan karnını do‐
yurmuş ve sonrasında da kendisine kalacak bir 
yer aramaya başlamıştır.   
Ebru Öğretmenin  aç olan karnını doyurduk‐
tan  sonra kendisine kalabileceği bir yer  ara‐
maya başlaması aşağıdaki  ihtiyaçlardan han‐
gisi için uygun bir örnek olabilir?  
A)  Saygı ‐ saygınlık  
B)  Kendini gerçekleştirme  
C)  Güvenlik  
D)  Bilme ‐ anlama  
E)  Ait olma ‐ sevgi  
 

110.  Psikolojik  danışma  ve  rehberlik  hizmetleri  kap‐
samında yapılan hizmetlerin temel amacı öğren‐
cilerin gelişimin tüm alanlarında bir bütün olarak 
gelişimlerini  desteklemek  ve  kolaylaştırmak  ol‐
malıdır. Bu  amacın gerçekleşmesi  için de öğret‐
menler, yöneticiler, veliler ve öğrencinin arkadaş‐
larının da desteği ve işbirliği gerekir.  
Yukarıdaki  görüşü  benimseyen  rehberlik 
modeli ve rehberlik etkinliği aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A)  Parsons modeli – Oryantasyon 
B)  Eğitimle  kaynaştırılmış model  –  Bireyi  ta‐

nıma 
C)  Klinik model – Müşavirlik 
D) Gelişimsel model – Müşavirlik 
E)  Karar vermeye yardımcı model – Yöneltme 

 
111. Öğretmenin,    öğrenci  ile  ilişkilerinde  öğrenci‐

nin öznel gerçekliğini kavrayabilmesidir. Yani 
öğrencinin benlik tasarımını algılayabilmesidir. 
Öğrencinin  söyledikleri  ve  yaşadıklarını  anla‐
dığını öğrenciye hissettirebilmesidir.  
Öğretmenin bu  tutumu, danışandan hız alan 
yaklaşıma göre aşağıda verilen kavramlardan 
hangisi ile açıklanır?  
A) Saydamlık   B) Empati  
C) Koşulsuz kabul    D) Saygı  
E) Özerklik  

112.  Zeynep öğretmen sınıfındaki bazı öğrencilerin 
kendilerinden küçük bir öğrenciyi kasıtlı ve sü‐
rekli olarak rahatsız ettiklerini görür.  
Zeynep  öğretmen  aşağıda  verilen  davranış‐
lardan hangisini sergilerse rehberlik  ilkeleri‐
ne uygun davranmış olur?   
A)  Rahatsız  eden  öğrencilerin  neden  böyle 

davrandıklarını sürekli olarak sormak  
B)  Zarar  verici  davranışı  olan  öğrencilerin 

yanlış davranışlarını  fark  etmelerini  sağla‐
mak  

C)  Zarar gören öğrenciye kaçma kurtulma tak‐
tikleri vermek  

D) Öğrencilerin  birbirlerine  zarar  vermelerini 
engellemek için gözetici öğretmen sayısının 
artırılması için okul yönetimine başvurmak  

E)  Bu döneme özgü davranış olarak yorumla‐
yıp bu  türden davranışları görmezden gel‐
mek  

 
113.  Lise  öğretmeni  Yeşim Hanım  öğrencilerinden 

bazılarının  sürekli  olarak  söylenenin  tersini 
yaptıklarını,  öğretmenin  fikrinin  tam  tersini 
savunma  eğilimi  içinde  olduklarını  görür.  Bu 
durumu rehber öğretmen Ramazan Beye sorar. 
Ramazan Bey bu yaştaki öğrencilerin otoriteye 
karşı gelme gibi eğilimleri olduğunu bazı dav‐
ranışlarının  görmezden  gelinmesi  gerektiğini 
söyler.  
Ramazan  öğretmenin  yeşim Hanıma  yaptığı 
açıklamalar ve böylece öğrencilere karşı yak‐
laşımda daha olumlu adımların atılmaya baş‐
lanması rehberlik hizmetlerinde aşağıda veri‐
len rehberlik işlevlerinden hangisi ile açıkla‐
nır? 
A)  Tamamlayıcı  
B)  Uyum sağlayıcı 
C)  Psikolojik Danışma  
D) Önleyici  
E)  Ayarlayıcı  

 
114.  Sınıf öğretmeni Derya Hanım öğrencilerinden 

Hasan’ın  son  zamanlarda  çok  fazla  konuşma‐
dığını,  söylenenleri  anlama  ile  ilgili  sorunlar 
yaşadığını, bazen de anlaşılmaz şeyler söyledi‐
ğini  fark  ediyor.  Bu  durumu  kendisiyle  ko‐
nuşmak  istediğinde de bir  sonuç  elde  edeme‐
miştir.  
Bu durum karşısında Derya hanımın yapması 
gereken  en  uygun  davranış  aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Hasan’ın okul müdürü ile görüşmesini sağ‐

lamak 
B)  Hasan’ın  okul  müdür  yardımcısı  ile  gö‐

rüşmesini sağlamak 
C)  Hasan’ın  okul  rehber  öğretmeni  ile  görüş‐

mesini sağlamak 
D) Hasan’ın ailesini çağırarak bu durumu on‐

larla tartışmak 
E)  Gizlilik  ilkesi  doğrultusunda  kimseye  bu 

sorundan bahsetmemek 
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115.  Rehberlik  hizmetlerinde  bireyi  tanıma  önemli 
bir aşamadır.  
Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  rehberli‐
ğin bireyi  tanıma hizmetleri  ile  ilgili yanlış‐
tır? 

A)  Fazla  teknik kullanmak yerine  tek bir  tek‐
nik kullanılmalıdır 

B)  Amaca hizmet  etmeyen  teknikler  boş  yere 
kullanılmamalıdır 

C)  Elde  edilen  bilgiler  öğrenciyle  paylaşılma‐
lıdır 

D) Öğrenci  dışındaki  kişilerle  paylaşım  için 
öğrenciye ait özel bilgilerle  ilgili olarak öğ‐
renciden izin alınmalıdır 

E)  Bireyi tanıma amaçlı kullanılacak olan test‐
ler  uygun  ortamlarda  uygulanmalı  ve  so‐
nuçları  da  uygun  ortamlarda  değerlendi‐
rilmelidir 

 
116.  Bir öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisini 

söylerse kendisini  “ben dili”  ile  ifade  etmiş 
olur? 

A)  Sizleri  çok  iyi  anlıyorum  benim  çocuğum 
da bana aynı sizin gibi davranıyor.  

B)  Bu ders benim için çok önemli bir deneyim 
oldu.  Sizleri  sevmeyi  öğrendim. Çok mut‐
luyum. 

C)  Evet, ben çok konuştum hadi bakalım şim‐
di sıra sizde konuşun da göreyim. 

D) Ne  kadar  şanslısınız  en  azından  cebinizde 
otobüs biletiniz var. Sizin gibi  şanslı olma‐
yanlar da var. Bunu hiç düşündünüz mü? 

E)  Ders içeriğini anlamayacak bir şey yok. Be‐
nim söylediklerimi küçük çocuklar bile an‐
lar 

 
117.  Bireyin  kişiliğini  oluşturan  parçalar  bütün 

kadar  anlamlı  olmasa  da  insanı  anlamak  için 
önemlidir. Bireyde  psikolojik  bir  problem  var 
ise bu problemin başlangıcında bireyle ilgili o‐
lan her şey sosyal yaşantısı, yeme alışkanlıkla‐
rı, kişilik özellikleri, geçmiş yaşantıları ve gele‐
cekle ilgili beklentilerinin tümü de önemlidir. 
Yukarıda  özellikleri  verilen  psikolojik  da‐
nışma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danışandan hız alan yaklaşım 
B)  Davranışçı yaklaşım 

C)  Akılcı‐duygusal yaklaşım 
D)  Varoluşçu yaklaşım 
E)  Gestalt yaklaşım 

 

118.  I.  Sınıfta bir bütünlük var mı? 

II.  Sınıfta kaç grup var? 

III. Sevilen ve sevilmeyen öğrenciler kimlerdir? 
IV. Hiç istenmeyenler var mı? Varsa kimlerdir? 
Yukarıda verilen sorulara cevap bulmak iste‐
yen bir öğretmenin kullanması gereken bire‐
yi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kimdir Bu?  B) Sosyodrama 
C) Rol oynama  D) Sosyometri 
E) Psikodrama 

 
119. Okul  psikolojik  danışma  ve  rehberlik  prog‐

ramlarının hazırlanmasına  ilişkin olarak aşa‐
ğıdaki yaklaşımlardan hangisi hatalıdır?  

A)  Program,  her  okulun  amacına,  türüne  ve 
öğrenci  ihtiyaçlarına  duyarlı  ve  uygun  ol‐
malıdır. 

B) Program, okulun öğretim programıyla bağ‐
lantılı ve onunla etkileşim içinde olmalıdır. 

C) Hazırlanacak olan program  rehberliğin ba‐
bası  olarak  kabul  edilen Parsons’un  klinik 
rehberlik anlayışına dayanmalıdır. 

D)  Programda  rehber  öğretmenin  rolü  ve  gö‐
revinden  çok  programın  içeriğine  odak‐
lanmak gereklidir. 

E) Program hazırlanırken  tüm  ilgililerin  iş bir‐
liği önemlidir.  

 
120.  Bireyin  dışarıdan  gözlemlenen  davranışları, 

gözlem yapan bireyler için farklı anlamlar taşı‐
yabilir.  Bireyin davranışlarını tam ve doğru bir 
biçimde  anlayabilmek  için  o  davranışı  yapan 
bireye  davranışının  ne  anlama  geldiğini  sor‐
mak gerekir.   
Bireyin iç dünyasına inmek yine onun sağla‐
yacağı  yardı  ile mümkün  olabilir  görüşünü 
benimseyen  psikolojik  danışma  yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Eklektik yaklaşım 
B)  Davranışçı yaklaşım 

C)  Akılcı‐duygusal yaklaşım 
D)  Fenomenolojik yaklaşım 

E)  Gestalt yaklaşım 

 

 

 

SINAV BİTTİ. 

LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
 


