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EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/3
1.  Eğitim  programları, milli  eğitimin  ve  okulun 

amaçlarını  gerçekleştirmek  için  hazırlanır  ve 
uygulanır.  

Buna göre, eğitim programı ile ilgili aşağıda‐
ki açıklamalardan hangisi doğru değildir? 

A)  Eğitim  kurumunun  amaçlarını  kazandır‐
maya dönük tüm etkinlikleri kapsar 

B)  Ülkede genelinde birlikteliği sağlamak  için 
çerçeve görevi yapar  

C)  Okul  içindeki  istendik  ve  istenmedik dav‐
ranışlardan oluşur 

D) Öğretim  programlarını  kapsayan  çok  bo‐
yutlu etkinlikler bütünüdür 

E)  Okulun amaçlarına yönelik okul  içi ve dışı 
planlı etkinlikleri gösterir 

 

2.  Bengü  öğretmen  öğretim  yılı  başında  yıllık 
plan  hazırlamadan  önce  öğrenci  velileriyle, 
okuldaki diğer öğretmenlerle ve  rehberlik ser‐
visiyle görüşerek öğrenciler hakkında bilgi top‐
lar. Okulun ve çevrenin koşullarını araştırır.  

Bengü öğretmenin  temel  amacı  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A)  İhtiyaç analizi hazırlığı yapmak 

B)  Çevreyle iyi bir etkileşim sağlamak 

C)  Mesleki yönden kendini geliştirmek 

D) Değişime ve yeniliklere açık olmak 

E)  Okulun kurallarını yerine getirmek 

 

3.  Bireysel  ihtiyaçları  ve  toplumsal  koşulları 
dikkate almadan hazırlanan bir eğitim prog‐
ramının  uygulanmasında  ortaya  çıkabilecek 
en  önemli  sakınca  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

 

A) Ülke düzeyinde çerçeve görevini yerine ge‐
tirmez  

B)  Uygulayıcılara  yol  göstermez  ve  rehberlik 
etmez  

C)  Maliyet ve zaman yönünden ekonomik ol‐
maz 

D) Öğrenci kazanımlarının gerçekleşmesi güç‐
leşir 

E)  Eğitim  programının  değişmezlik  özelliği 
ortadan kalkar 

 

4.  Dersin  içeriğinde  geçen  temel  kavramları 
kendi  ifadeleriyle  açıklayan  öğrencinin  gös‐
terdiği  davranışın  düzeyi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Bilgi  B) Kavrama   
C) Uygulama  D) Analiz 
E) Sentez 

 
5.  Pınar  öğretmen,  öğrencilerin  disiplin,  ceza  ve 

otoriteyle başarabileceğini savunmakta, öğren‐
ciden çok öğretmenin girişimci olması gerekti‐
ğini  vurgulamakta,  konu  ve  değer  seçiminde 
deneyimlere önem vermektedir.  
Pınar öğretmenin etkilendiği eğitim felsefesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Varoluşçuluk 
B)  Daimicilik 
C)  Esasicilik 
D)  İlerlemecilik 
E)  Yeniden kurmacılık 

 
6.  Aklın  kuralları deney,  gözlem  ve  araştırmaya 

dayalıdır. Çünkü doğuştan hiçbir bilgi yoktur. 
Tüm  bilgiler  ve  ilkeler  sonradan  öğrenilir. 
Madde  akıldan bağımsız olarak vardır ve  var 
olan  her  şey  gerçektir. Gerçek  insan  zihninin 
dışındadır. 
Bu  görüşü  savunan  felsefe  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)  İdealizm 
B)  Pragmatizm 
C)  Varoluşçuluk 
D)  Realizm 
E)  İlerlemecilik 

 
7.  Eğitim  programının  kazanımları  ile  konuları 

arasındaki  ilişki  kurarak  uygulamada  öğret‐
mene yardımcı olması  için belirtke tablosu ha‐
zırlanır. Aşağıdakilerden hangisi belirtke tab‐
losunun sağlayacağı yararlar arasına girmez? 
A) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde yol 

gösterir 
B)  Öğrenci  kazanımlarının  açık  ve  anlaşılır 

olmasını sağlar 
C)  Hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağına 

ışık tutar 
D) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özet‐

ler 
E)  Konular işlenirken hangi kazanımların ger‐

çekleştirileceği bilinir 
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8.  Eğitim  programının  merkezinde  her  öğrenci 
için  zorunlu  ve  ortak ders/ konulara,  sonrada 
seçimlik ders/ konulara yer verilmiştir.  

Bu eğitim programında yararlanılan içerik ta‐
sarımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğrusal  B) Sarmal  C) Modüler 

D) Piramit  E) Çekirdek 

 

 

 

9.  Dersin içeriğinin seçilmesinde ve düzenlenme‐
sinde  dikkate  alınması  gereken  bazı  kurallar 
vardır.  

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında 
yer almaz?  

A)  Bilginin kullanışlı ve uygulanabilir olması‐
na öncelik verilmeli 

B)  Öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yön‐
lendirmeli 

C)  Bilgiler basitten zora doğru aşamalı olarak 
sıralanmalı 

D)  Bireysel ayrılıklara göre her öğrenciye fark‐
lı içerik belirlenmeli 

E)  Öğrencinin  gelişim  özelliklerine uygun  ol‐
malı 

 

 

 

10.  Ara  disiplin  kavramı  aşağıdaki  hangi  prog‐
ram tasarımında kullanılmaktadır? 

A) Hümanistik 

B)  Sorun merkezli  

C)  Korelasyonel  

D)  Yaşantı  

E)  Romantik‐Radikal  

 

 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi  öğretim planlarının 
yararını en iyi açıklamaktadır?  

A) Okul çevre ilişkileri gelişir 

B)  Ölçme ve değerlendirme kolaylaşır 

C)  Öğretmen planlı olmayı öğrenir 

D) Öğrenciler arası etkileşim artar 

E)  Öğretimin verimli olmasını sağlar 

 

12.  Derste öğretim materyallerinden yararlanmak 
isteyen  öğretmen  bu  materyalleri  seçerken 
aşağıdakilerden hangisini dikkate alması ge‐
rekmez? 

A) Dersin kazanımlarına uygun olması 

B)  Öğrencilerin düzeyine uygun olması 

C)  Kullanılması kolay ve pratik olması 

D) Derste daha önce kullanılmış olması 

E)  Teknik özellikleri yönünden kaliteli olması 

 

 

 

13.  Yeni  eğitim  programlarında  bireysel  gelişimi 
esas alan süreç değerlendirme yaklaşımı öngö‐
rülmektedir.  

Bu  değerlendirme  yaklaşımının  öğretmene 
sağladığı  en  önemli  yarar  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öğrenci gelişimini bir bütün olarak  izleme 
fırsatı vermesi 

B)  Öğrenci  başarılarını  birbiriyle  kıyaslama 
kolaylığını sağlaması 

C)  Değerlendirme sonuçlarına yapılan  itirazın 
anında düzeltilmesi 

D) Değerlendirme  sürecinde  öğrencilere  eşit 
ve adil olunması 

E)  Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin ko‐
laylaşması 

 

 

 

14.  Öğrenme  yaşantıları  düzenlenirken  uyulması 
gereken ilkelerden biri de yaşama yakınlıktır.  

Bu  ilkeye  uygun  davranmak  için  öncelikle 
aşağıdakilerden  hangisinin  yapılması  gere‐
kir? 

A) Öğretim sürecinde öğrencilerin gelişim dü‐
zeyini dikkate almak 

B)  Derslerde  öğrencilerin  bireysel  farklılıkları 
göz önünde bulundurmak 

C)  Öğrencinin  yararlanacağı  ve  kullanacağı 
bilgilere öncelik vermek 

D)  Sınıfta  demokratik  ve  özgür  bir  öğrenme 
ortamı yaratmak 

E)  Değişik  etkinliklerle  öğrencilerin  derse  et‐
kin katılımını sağlamak  
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15.  Derste  etkili  olmak  isteyen  öğretmen  değişik 
etkinlik,  yöntem,  teknik  ve  öğretim materya‐
linden yararlanması gerekir.  
Aşağıdakilerden  hangisi  öğretmenin  farklı 
yöntem  ve  tekniklerden  yararlanmasının ge‐
rekçeleri arasında yer almaz? 
A)  Yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi 
B)  Öğrencilerde bireysel farklılıkların olması 
C)  Ders  içinde  değişik  etkinliklere  yer  veril‐

mesi 
D)  Konu ve içeriğin değişik özellik göstermesi  
E)  Amaçların türü ve düzeyinin farklı olması 

 
 
16.  Sunuş  yoluyla  öğretim  yaklaşımının  ilke  ve 

özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin 
hangisi  bu  yaklaşımın  özellikleri  arasında 
yer almaz? 
A) Kısa sürede çok bilgi verilmesi sağlanır 
B)  İşitsel öğrencilerde etkili olarak uygulanır 
C)  Temel kavram ve ilkeler önce öğretilir 
D) Önce genel bilgiler sonra ayrıntılar verilir 
E)  Öğrenme sürecinde öğrenciler aktif olur 

 
 
17.  Öğretmen  dersin  başında  öğrencilere  kısa 

süreli bir film izleterek derse başlar. Bir önceki 
konuyu özetleyerek yeni öğrenmeleri kolaylaş‐
tırır. Konuyla ilgili öğrencilere soru sorar, doğ‐
ru cevaplayanlara ödül verir. Soruyu yanlış ve 
eksik  cevaplayanlara  ise kısa mesajlar vererek 
doğru cevabı bulmalarına yardımcı olur. 
Yukarıda verilen açıklamada aşağıdaki etkin‐
liklerden hangisine yer verilmemiştir? 
A) Dönüt ve düzeltme 
B)  Hedeften haberdar etme 
C)  Ön bilgileri hatırlatma 
D)  Pekiştireç verme 
E)  Dikkati çekme 

 
18.  I.  Dil becerisi 

II.  İpuçları 
III. Önbilgi ve beceriler 
IV. Pekiştireçler 
V.  Benlik tasarımı 

  Yukarıdaki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden 
hangileri içsel faktörler arasında yer alır? 

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

 

19.  Merve öğretmen duygu ve düşüncelerini ifade 
etmekte zorlanan öğrencisine mektup yazmayı, 
kitap  okumayı,  yaşadığı  bir  olayı  anlatmayı, 
konuşurken  doğru  ve  düzgün  cümleler  kur‐
mayı önerir.  

  Çoklu  zeka  kuramına  göre Merve  öğretmen 
öğrencisinin  öncelikle  hangi  zeka  alanının 
gelişmesine yardımcı olmaktadır? 

A) İçsel  B) Bedensel  C) Sözel 

D) Sosyal  E) Mantıksal 

 

 

 

20.  Balık kılçığı, belirli bir sorunun ya da durumun 
olası nedenlerinin belirlenmesini,  çalışma gru‐
bunun sorunun içeriğine odaklanmasını ve ay‐
rıntılı  bir  neden  ‐  sonuç  ilişkisi  çıkarılmasını 
hedefleyen bir tekniktir.  

Aşağıdakilerden  hangisi  balık  kılçığı  tekni‐
ğinin özelliklerinden biri değildir? 

A)  Verilen  bir  sonuç  veya problem  ile  bu  so‐
nucu  etkileyen  etkenler  arasındaki  ilişkiyi 
inceler 

B)  Grubun, problemin  içeriğine odaklanması‐
nı sağlar ve problemle  ilgili bilgileri ortaya 
çıkarır  

C)  Özellikle mevcut bir problemi doğuran fak‐
törleri belirlemek için yararlanılır 

D)  Çelişkili konularla  ilgili öğrencilerin  tutum 
ve davranışlarının belirlenmesine ışık tutar 

E)  Girdileri  kontrol  ederek  istenilen  sonucun 
elde edilmesini sağlar 

 

 

 

21.  Örnek  olay  yöntemiyle ders  işlemek  isteyen 
öğretmen  aşağıdaki  konulardan  hangisine 
öncelik verirse daha etkili olur? 

A) Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek 

B)  Bir  sorunu  sınıfça  tartışarak  çözüm  üret‐
mek 

C)  Anneler  günüyle  ilgili  bir  oyunu  sergile‐
mek 

D)  Laboratuarda  demirin  paslanmasını  ince‐
lemek 

E)  İlk yardım konusunda  sınıfta  tatbikat yap‐
mak 
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22.  Öğrenme‐öğretme  sürecinin  planlanması  ve 
uygulanması  için en önemli aşama öğrencinin 
kazanacağı niteliklerin belirlenmesidir. Bu ne‐
denle  önce  iş  analizi  yapılması  ve  öğretilmek 
istenen  bir  beceriyi  gösteren  ile  göstermeyen 
kişiyi ayırt eden davranışların belirlenmesi ge‐
rekir.  

Bu görüş, Glasser’in temel öğretim modelinin 
hangi öğesini açıklamaktadır?  

A) Öğretim hedefleri  

B)  Giriş davranışları  

C)  Öğretimin niteliği  

D) Değerlendirme  

E)  Teşvik etme 

 

 

 

23.  Öğrencilerine problem çözme becerisi kazan‐
dırmak  isteyen öğretmenin amacına aşağıda‐
kilerden hangisi hizmet etmez? 

A)  Sorunların gerçek yaşamdan seçilmesi 

B)  Sorunların öğrenci seviyesine uygun olması 

C)  Sorunların tek bir çözüm yolunun olması 

D)  Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi 

E)  Bilimsel düşünme becerisi kazandırması 

 

 

 

24.  Aşağıdakilerden  hangisi  proje  temelli  öğ‐
renmenin amacı olmaz? 

A) Öğrencide sorumluluk bilincini geliştirmek 

B)  Bireysel çalışma alışkanlığı kazandırmak 

C)  Bilimsel düşünme becerisini geliştirmek 

D)  Elde edilen bilgileri rapor haline getirmek 

E)  Derste öğrenilen bilgileri evde tekrar etmek 

 

 

 

25.  Bilgisayar  destekli  öğretim  yazılımlarından 
aşağıdaki özelliklerden hangisi beklenmez? 

A)  Tüm derslerde başarıyla uygulanması  

B)  Kavramların yeterince açıklanması 

C)  Öğrencinin gelişimine uygun olması 

D) Anında geribildirim imkanı vermesi  

E)  Konunun animasyonlarla desteklenmesi 

26.  I.  Öğrencinin oluşturduğu öznel bilgiler 
II.  Öğrencinin sahip olduğu nesnel bilgiler 
III. Öğrenciden bağımsız nesnel bilgiler 
IV. Öğrencinin ilk kaynaktan edindiği bilgiler 

  Yukarıdakilerden  hangileri  yapılandırmacı 
öğrenme yaklaşımına göre kazanılması gere‐
ken bilgiler arasında yer alır?  
A) I ‐ II   B) II – IV  C) II – III  
D) I – IV  E) III‐ IV 

 
 
27.  Öğrencilerden  günlük  yaşamda  karşılaşılan 

sorunlara  sınırlı ve dar  açıdan bakılmaması‐
nı, bunun aksine çok yönlü ve farklı çözüm‐
ler  üretmesini  isteyen  öğretmen  aşağıdaki 
yöntem  ve  tekniklerden  hangisine  öncelik 
vermelidir? 
A) Gösterip yaptırma 
B)  Simülasyon (Benzetim) 
C)  Altı şapkalı düşünme 
D) Gözlem ve görüşme 
E)  Münazara 

 
 
28.  Öğretmenin öğretim sürecinde öğrencilerin ilgi 

ve  ihtiyacına  cevap vermesi, onların düzeyine 
uygun ders  işlemesi  ve  alanıyla  ilgili  bilgi  ve 
becerilere sahip olması gerekir.  

  Bu  açıklamayla  öğretmenin  hangi  özelliği 
vurgulanmaktadır? 
A)  Sosyo‐ekonomik düzeyi 
B)  Mesleki yeterliliği 
C)  İletişim becerisi 
D)  Kişiliği ve hoşgörüsü 
E)  Genel kültür bilgisi 

 
 
29.  Süleyman öğretmen dersin başında  insan hak‐

ları  kavramını  ortaya  atarak  öğrencilerden  bu 
kavramın neleri hatırlattığını  söylemelerini  is‐
ter. Öğrencilerin verdiği yanıtlar  tahtaya yazı‐
lır.  Bu  yanıtlar  analiz  edilir,  sınıflandırılır,  ö‐
nem sırasına göre sıralanır ve buradan hareket‐
le ders işlenir. 
Süleyman öğretmenin derste yararlandığı öğ‐
retim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Konuşma halkası 
B)  Altı şapkalı düşünme 
C)  Güç alanı analizi 
D)  Küçük grup tartışması 
E)  Çağrışımsal düşünme  
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30.  İşlenen  dersin  görsel  kayıtlarına  bakılarak 
değerlendirme  yapılır.  Öğrenci  davranışları 
buna göre düzeltilir ve geliştirilir.  

Bu fırsatı sağlayan öğretim tekniği aşağıdaki‐
lerden hangisidir?  

A)  İşbirliğine dayalı öğretim 

B)  Bilgisayar destekli öğretim 

C)  Programlı öğretim 

D) Mikro öğretim 

E)  Bireysel öğretim 

 

 

 

 

31.  Ceylan  öğretmen  laboratuarda  deneye  başla‐
madan önce ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı 
öğrencilerini uyararak, alınması gerekli önlem‐
leri hatırlatmaktadır.  

Ceylan öğretmenin temel amacı aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A)  Bilimsel çalışmanın önemini vurgulamak 

B)  Olası risklere karşı güvenliği sağlamak 

C)  Sonucu etkileyecek uyaranları engellemek 

D) Öğrencilere rehberlik ve yardım etmek 

E)  Deneysel çalışmanın zorluğunu açıklamak 

  

 

 

 

32.  Öğrencinin  yaratıcılığını  geliştirmek  amacıyla 
okul  içinde ve okul dışında uygun ortamların 
hazırlanması gerekir. 

  Aşağıdakilerden  hangisi  öğrencinin  yaratıcı‐
lığını engeller? 

A) Öğrenciyi hayal kurmaya teşvik etmek 

B)  Araştırma ve  incelemeye dayalı zengin öğ‐
renme ortamları oluşturmak 

C)  Farklılıkları  ortaya  çıkaracak  demokratik 
bir ortam hazırlamak 

D) Değişik uyarıcılarla öğrencinin merak duy‐
gusunu artırmak 

E)  Öğrenciye  model  olarak  mantıklı  düşün‐
meyi sağlamak 

 

 

 

33.  Soru  cevap yöntemiyle ders  işleyen Sinan öğ‐
retmen Gamze’nin  cevabının  yanlış  olduğunu 
görünce ona cevabının yanlış olduğunu hisset‐
tirecek  ve  doğru  cevabı  hatırlatacak  yeni  bir 
soru sormuştur.  

Sinan  öğretmenin  bu  davranışı  hangi  işlevi 
yerine getirmektedir? 

A) Dönüt ve ipucu 

B)  Pekiştirme ve ipucu 

C)  Dönüt ve pekiştirme 

D)  Pekiştireç ve düzeltme 

E)  Katılım ve pekiştirme 

 

 

 

34.  Arda öğretmen, zorunlu eğitim süresinin 9 yıla 
çıkarılmasıyla ilgili sorunun çözümünü destek‐
leyen  veya  engelleyen  sebepleri  belirlemeyi 
düşünmektedir. Bu amaçla yapılacak değişikli‐
ği etkileyecek  tüm  faktörleri  inceleyerek, deği‐
şikliği  zorlayan  ve  engelleyen  faktörleri  bul‐
mayı istemektedir. 

Arda  öğretmenin  bu  amacına  aşağıdaki  tek‐
niklerden hangisi en fazla katkı sağlar?  

A)  Beyin fırtınası 

B)  Konuşma halkası 

C)  Güç alanı analizi 

D) Akvaryum 

E)  Balık kılçığı 

 

 

 

35.  Beden  eğitimi  dersinde  öğrencileriyle  basket‐
bol maçı yapmak  isteyen Yavuz öğretmen öğ‐
rencilerin basketbol kurallarını bilmediğini an‐
lar. Maça başlamadan önce basketbolun kural‐
larını açıklar ve daha sonra maça başlar. Yavuz 
öğretmenin maçtan  önce  kuralları  açıklama‐
sının  temel  nedeni  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A) Öğrencilere kazanmanın yollarını anlatmak  

B)  Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek 

C)  Maçla ilgili teknik ve taktik bilgisi vermek 

D)  Takım oyunlarına karşı istek uyandırmak 

E)  Yeni öğrenme için ön bilgileri kazandırmak 
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36.  Atatürk  ilköğretim  okulunda  müzik,  resim, 
drama,  proje  geliştirme,  okuma  –yazma  gibi 
etkinlik odaları ve köşeleri düzenlenmiştir. 
Öğretim sürecinde öğrenciler bu etkinliklerden 
eş zamanlı olarak yararlanmış, her grup diğer 
grupların çalışmasına katkı getirmiş ve öğren‐
cilerin etkin katılımı sağlanmıştır. 
Bu  açıklamaya  göre  hangi  öğretim  tekniğin‐
den yararlanılmıştır?  
A)  İstasyon 
B)  Serbest çağrışım 
C)  Akvaryum 
D)  Simülasyon 
E)  Gözlem 

 
37.  Dunn’un öğrenme  stillerine göre bireyler gör‐

sel,  işitsel  ve dokunsal  olmak üzere üç  gruba 
ayrılırlar.  
Aşağıdakilerden  hangisi  görsel  bireylerin  ö‐
zellikleri arasına girer? 
A) Dinleme ve konuşma yoluyla öğrenirler 
B)  Kurallara ve disipline uymayı istemezler 
C)  Karmaşık işlerde kolayca huzursuz olurlar 
D)  Kalabalık ortamlarda çalışmayı severler 
E)  Plan ve programlı olmaktan hoşlanmazlar 

 
38.  Demokratik bir ortamın sağlandığı ve öğren‐

cilerin  kendilerini  geliştirmelerine  fırsat  ve‐
rildiği  bir  sınıfta  öncelikle  aşağıdakilerden 
hangisi ortaya çıkar? 
A)  Bireysel çıkar sağlama 
B)  Otoriteyi baştan kabul etme 
C)  Birbirlerine üstünlük kurma 
D)  Rekabet ortamı yaratma 
E)  Sorunları doğru tanımlama 
 

39.  Sınıf  içerisinde  yaramaz  ancak  başarılı  öğ‐
rencilerin istenmedik davranışlarını önlemek 
için alınması gereken en önemli tedbir aşağı‐
dakilerden hangisidir? 
A)  Sorunlu  öğrencilerin  sürekli  kontrol  edil‐

mesi 
B)  Öğrenciye ek sorumluluk ve etkinlik veril‐

mesi 
C)  Öğrencilerin serbest ve bağımsız bırakılma‐

sı 
D)  İstenmedik  davranışların  görmezden  ge‐

linmesi 
E)  Sorunun  okul  yönetimine  ve  aileye  bildi‐

rilmesi 

 

40.  Öğrencilerin  her  alandaki  gelişimlerini  izle‐
mek  ve  bireysel  ayrılıkları  tanımak  isteyen 
öğretmen  aşağıdakilerden  hangisine  öncelik 
vermelidir? 

A) Anket 

B)  Test 

C)  Akran değerlendirme 

D) Gözlem 

E)  Velilerle işbirliği 

 

 

 

41.  Sınıf  içi  kurallar  belirlenirken  aşağıdakiler‐
den hangisinin yapılması gerekmez? 

A) Kuralla ilgili öğrenci görüşlerinin alınması 

B)  Kuralların ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi 

C)  Kurallara uymanın yararlarının anlatılması 

D)  Kuralların  herkese  eşit  biçimde  uygulan‐
ması 

E)  Kuralların açık ve anlaşılır nitelikte olması 

 

 

 

42.  Pınar  öğretmen  etkili  bir  öğretim  yapabilmek 
için  sınıf yönetiminde başarılı olmak  istemek‐
tedir.  Aşağıdakilerden  hangisi  Pınar  öğret‐
menin amacına katkı sağlamaz? 

A) Disiplin kurallarının sürekli hatırlatılması 

B)  Öğrencilerin derse yeterince güdülenmesi 

C)  Öğrencilerin derse aktif olarak katılması 

D) Derste bireysel ayrılıkların dikkate alınması 

E)  Sınıf kurallarının açık ve anlaşılır olması 
 
 
 
43.  Aşağıdakilerden  hangisi,  Freud’a  göre  insan 

doğasını  oluşturan  üç  önemli  yapıdan  birisi 
olan  id kişilik  sisteminin  temel özelliklerin‐
den birisi değildir? 

A)  Bireyin kişiliğinin çocuk yönüdür. 

B)  Bireyin kişiliğinin doğuştan getirilen  temel 
sistemidir. 

C)  Cinsellik  ve  saldırganlık  içgüdülerinin 
kaynağıdır. 

D)  Bireyin kişiliğinin yetişkin yönüdür. 

E)  Haz  ilkesine  göre  çalışır  ve  sabırsızdır. 
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44.  Dört  yaşındaki  Yunus,  2008  yılında  tüm  yaz 
mevsimi boyunca her akşam havanın kararma‐
sıyla birlikte evlerinin balkonuna çıkarak, dün‐
yadan giden bir insanın düğmesine basmasıyla 
birlikte ayın çıkmasını ve etrafına  ışık vererek 
gökyüzünü  aydınlatmasını  beklemiştir.  Yu‐
nus’un bu düşüncesi Piaget’ye göre, aşağıda‐
ki  bilişsel  gelişim  özelliklerinden  hangisine 
uygun bir örnektir? 

A)  Benmerkezcilik 

B)  Canlandırmacılık 

C)  Yapaycılık 

D) Odaktan uzaklaşma 

E)  Özelden özele akıl yürütme 

 

 

 

 

45.  “Bir  baba,  hırsızlık  yapan  oğlunu  suç  işlediği 
için polise  ihbar etmiştir.” Babanın bu davra‐
nışı, Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden 
hangisinde olduğunu gösterir? 

A)  Yasa ve düzen eğilimi 

B)  Saf çıkarcı eğilim 

C)  İyi çocuk eğilimi 

D)  Toplumsal anlaşma eğilimi 

E)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

 

 

 

 

46.  Hüseyin’e dayısı doğum günü hediyesi olarak 
üç tekerlekli bir bisiklet almıştır. Hediyeyi gör‐
düğünde çok mutlu olan Hüseyin, çok  isteme‐
sine  karşın  ayakları  pedalına  yetişmediği  için 
bisikleti  bir  türlü  kullanamamıştır.  Bu  örnek 
olayda,  gelişimle  ilgili  aşağıdaki  kavramlar‐
dan hangisine vurgu yapılmaktadır? 

A)  Biyolojik altyapı 

B)  Öğrenme 

C)  Olgunlaşma 

D) Hazır bulunuşluk 

E)  Büyüme  

47.  Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından han‐
gisi Piaget’in dağılma (benmerkezci düşünme 
biçiminin etkisinden kurtulma) kavramını en 
iyi örneklendirir? 

A) Kendi sevdiği yiyecekleri arkadaşlarının da 
sevdiğini düşünmesi 

B)  Kendi  sevmediği  bir  şeyi  başkalarının  se‐
vebileceklerini düşünmesi 

C)  Eşyalarını  kreşteki  arkadaşlarıyla  paylaş‐
ması 

D) Oyuncak bebeğini düşürdüğünde onun ca‐
nının yandığını düşünmesi 

E)  Babasının  ceketini  giyen  ağabeyinin  baba 
olduğunu düşünmesi 

 

 

48.  Aşağıdakilerden  hangisi,  Piaget’nin  görüşle‐
rine uygun düşmez? 

A)  Bilişsel gelişimin sonraki dönemleri, önceki 
dönemlerin kazanımlarını da kapsar. 

B)  Bilişsel gelişimin her bir döneminde etkin‐
likler  çocuğun o dönemde kazandığı biliş‐
sel becerilerini kullanmasına fırsat vermeli‐
dir.  

C)  Göreceli  düşünme  somut  işlemler  döne‐
minde ortaya çıkar. 

D) Odaktan uzaklaşma becerisi somut işlemler 
döneminde kazanılır. 

E)  Bilişsel  gelişimin  kaynağını  tek  başına  ol‐
masa da öncelikle biyolojik alt yapı oluştu‐
rur. 

 
 
49.  Bir  anne,  bayramlarda  anneannesinin  eline 

öpmeyen Ebru’ya büyüklerin eli öpülür demiş‐
tir. Annesinin bu uyarısından  sonra Ebru, her 
bayram  anneannesinin  elini  öperken,  bayram 
ziyareti  için  gelen  diğer  büyüklerin  ellerini 
öpmeme  konusunda  ısrarcı  davranmıştır.  Eb‐
ru’nun bu davranışı, dil gelişiminde aşağıda‐
ki  özelliklerden  hangisine uygun  bir  örnek‐
tir?  

A) Döngüsel tepki 

B)  Eksik kurallaştırma 

C)  Alıcı dil 

D) Aşırı kurallaştırma 

E)  Kavram geliştirme 
 
 



  KPSS-2009/3 
 

  Diğer Sayfaya Geçiniz 8

50.  Bir üniversitenin matematik bölümünde öğre‐
tim elemanı olarak çalışan Ali Bey 48 yaşında‐
dır. Bölümün en çalışkan öğretim elemanların‐
dan birisi olan Ali Bey, mesai arkadaşlarına ve 
öğrencilerine  “Emekli  olduğumda  alanıma 
önemli katkılar yapmış biri olarak hatırlanmak 
istiyorum.” demektedir. 

  Erikson’un  psikososyal  gelişim  kuramına 
göre Ali  Bey  aşağıdaki  gelişim  krizlerinden 
hangisini yaşamaktadır? 

A) Kimliğe karşı rol karmaşası 

B)  Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 

C)  Başarıya karşı başarısızlık 

D) Üretkenliğe karşı durgunluk  

E)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk  

 

 

51.  Bir  şarkıda geçen “Bilmemki bu dünyaya ben 
niye  geldim.”  sözleri  Erikson’un  psikososyal 
gelişim  kuramındaki  gelişim  dönemlerinde 
üstesinden gelinmesi gereken gelişim krizle‐
rinden ağırlıklı olarak hangisiyle  ilişkilendi‐
rilebilir? 

A)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk  

B)  Üretkenliğe karşı durgunluk  

C)  Özerkliğe karşı şüphe ve utanç  

D)  Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 

E)  Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 
 
 
 
52.  Genellik  iş  yoğunluğundan  dolayı  akşamları 

eve  geç  gelen Mustafa  Bey,  bir  gün  her  gün 
geldiğinden daha erken bir saatte gelmiştir. Te‐
levizyon  izlemeyi  çok  sevdiği  için de kanallar 
arasında gezinti yaparken bir kanalda taraftarı 
olduğu  futbol  takımı  Fenerbahçe’nin maçı  ve 
diğer bir kanalda da çok sevdiği Kurtlar Vadisi 
dizisinin  yeni  bölümünün  yayınlandığını  gör‐
müştür. İkisini de çok seven ve izlemek isteyen 
Mustafa Bey’in takım sevgisi daha ağır basmış 
ve Fenerbahçe’nin maçını sevdiği diziye tercih 
etmiştir. Mustafa Bey’in bu  tercihi  aşağıdaki 
süreçlerden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Kaçınma‐Kaçınma 

B)  Yaklaşma‐Kaçınma 

C)  Kaçma‐Kaçınma 

D) Gölgeleme‐Öğrenilmiş çaresizlik 

E)  Yaklaşma‐Yaklaşma kaçınması 

53.  Yeni  bir  kardeşi  doğan  6  yaşındaki  Fatma, 
annesi  ile birlikteyken annesinin beklentilerine 
uygun  bir  biçimde  onu  seviyormuş  gibi  dav‐
ranmakta ve  “benim güzel kardeşim” demek‐
tedir.  Annesi  yanlarından  uzaklaştığında  ise, 
yaşadığı  gerçek  duygu  “kıskançlık  duygusu” 
ortaya  çıkmakta  ve  kardeşinin  canını  acıtıcı 
davranışlar  sergilemektedir.  Psikodinamik 
yaklaşımda, Fatma’nın bu davranışının karşı‐
lığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özgecilik 

B)  Yüceltme 

C)  Hayal kurma 

D)  Yadsıma 

E)  Karşıt tepki geliştirme 
 
 
 
54.  Bir  baba  evde  sürekli  bir  biçimde  bir  karar 

alınması  gerektiğinde  eşine  ve  çocuklarına 
“Ben  sizin babanızım, ben ne dersem o olur.” 
demekte,  onların  düşünce  ve  duygularını  da 
önemsememektedir.  Bu  bilgilere  dayanarak 
baba  hakkında  aşağıdaki  yargılardan  hangi‐
sine varılabilir? 

A) Aile bireylerine karşı aşırı koruyucu bir tu‐
tum benimsemiştir. 

B)  Aile bireylerini sevmemektedir. 

C)  Aile  bireylerine  karşı  izin  verici  bir  tutum 
benimsemiştir.  

D) Aile bireylerine karşı otoriter bir tutum be‐
nimsemiştir. 

E)  Aile bireylerine karşı demokratik bir tutum 
benimsemiştir. 

 

 

55.  Yeni doğan bebekleri araştırma amaçlı gözlem‐
leyen  bir  çocuk  gelişimci;  “Bebeklerin  annele‐
rinin kokusunu aldıklarında rahatladıklarını ve 
babalarını  gördüklerinde  de  gülümsediklerini 
görmüştür.” Bebeklerin  annelerini  gördükle‐
rinde  rahatlamaları  ve  babalarını  gördükle‐
rinde  de  gülümsemeleri  aşağıdaki  öğrenme 
türlerinden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Karşıt tepki oluşturma 

B)  Kavrama yoluyla öğrenme 

C)  Tepkisel koşullanma 

D)  Edimsel koşullanma 

E)  Olumsuz kateksis  
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56.  Bazen  insanlar  yeni  bir  eve  taşındıklarında; 
yeni adresi,  resmi bir evraka yazmaları gerek‐
tiğinde eski ev adreslerini yazarlar.  İnsanların 
zaman  zaman  bu  tür  hatalar  yapmalarının 
temel nedeni  aşağıdakilerden hangisinin  so‐
nucudur? 

A)  İleriye doğru ket vurma  

B)  Sonralık etkisi 

C) Geriye doğru ket vurma   

D) Duyarsızlaşma 

E)  Tepki anolojisi 
 
 
 
57.  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 
daha  önce  köpeklerden  korkmayan  çocuğun 
köpek  resmini  görür  görmez  ağladığı  görül‐
müştür. Çocuğun köpek resmini gördüğünde 
korkması ve ağlamaya başlaması koşullanma 
yoluyla öğrenme  sürecinde aşağıdaki öğeler‐
den hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A) Kateksis 

B)  Koşullu tepki 

C)  Koşullu uyaran 

D) Amnezi 

E)  Koşulsuz tepki 
 
 
 
 
58.  Bir  ilköğretim  okulunda  anasınıfı  öğretmeni 

olarak  çalışan Neriman Öğretmen,  çocukların 
sayıları  tanıyıp  tanımadıklarını  test  etmek  is‐
temiş  ve  birçok  çocuğun  kendilerine  açık  bir 
biçimde öğretilmediği halde rakamların bir ço‐
ğunu  tanıdıklarını  görmüştür.  Biraz  inceleme 
yaptığında da çocukların sayıları  televizyonda 
izledikleri oyunlardan öğrendiklerini  anlamış‐
tır. Çocukların, tüm sayıları olmasa da birçok 
sayıyı  tanıyor  olmaları  aşağıdakilerden  han‐
gisinin sonucu olabilir? 

A) Kendiliğinden geri gelme 

B)  Edimsel koşullanma 

C)  Örtük (gizil) öğrenme 

D) Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme 

E)  Olumsuz kateksis 
 

59.  Türkçe öğretmenliği bölümü 3.  sınıfta okuyan 
Elif,  KPSS’nı  kazanamayacağını  düşünen  bir 
öğrencidir ve bundan dolayı da bir türlü sına‐
va  hazırlanmak  içinden  gelmemektedir.  2008 
KPSS’na yoğun bir biçimde çalışan ve kazanan 
iki oda arkadaşının bu başarılarını gören Elif’te 
de öğretim yılının başında yoğun bir başarma 
arzusu  ortaya  çıkmış  ve  düzenli  bir  biçimde 
2009 sınavını kazanabilmek için çalışmaya baş‐
lamıştır.  Elif’deki  bu  davranış  değişikliğini 
en  iyi  açıklayan  öğrenme  türü  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Örtük öğrenme 

B)  Kavrama yoluyla öğrenme 

C)  Bellek izi 

D) Dolaylı öğrenme 

E)  Tepkisel koşullanma 
 
 
 
60.  Fransızca öğrenirken Fransızca‐Türkçe sözlüğe 

bakmaya alışmış bir kişi; Türkçe‐Fransızca ola‐
rak  hazırlanmış  bir  sözlüğe  bakması  gerekti‐
ğinde  güçlük  yaşamıştır.  Bireyin  yaşamış  ol‐
duğu  bu  güçlüğün  temel  nedeni  aşağıdaki‐
lerden hangisi olabilir? 

A) Geriye doğru ket vurma 

B)  Olumlu aktarma 

C)  Güdüsel unutma 

D)  Sonralık etkisi 

E)  Olumsuz aktarma 
 
 
 
61.  Bir sınıf öğretmeni, ödev yapan ve derse katı‐

lan her öğrencisinin bu tür davranışlarını sözlü 
notu olarak “+” vererek ya da “aferin, çok doğ‐
ru” gibi  ifadeler kullanarak ödüllendirmeyi a‐
lışkanlık  haline  getirmiştir.  Ancak,  bir  süre 
sonra  öğretmen  “+”  vermeye  ve  “aferin,  çok 
doğru” demeye devam ettiği halde öğrenciler, 
ödevlerini yapmamaya ve derslere katılmama‐
ya  başlamıştır.  Öğrencilerdeki  bu  davranış 
değişikliğini en  iyi açıklayan öğrenme  ile  il‐
gili kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alışma 

B)  Unutma 

C)  Duyarsızlaşma 

D)  Kateksis 

E)  Tepki analojisi  
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62.  Bir parça et, köpeklerde doğal ve otomatik bir 
biçimde  ayağa  kalkma  ve  salya  tepkisine  ne‐
den olur. Bizim vereceğimiz ayağa kalk komu‐
tu  ise böyle bir  tepki ortaya  çıkarmaz. Ancak, 
bir  parça  et  verilmeden  hemen  önce  hayvana 
ayağa  kalk  komutu,  ardından  da  bir  parça  et 
verilir ve bu olay birkaç kez tekrarlanırsa aya‐
ğa  kalk  komutu  da  bir  süre  sonra  tek  başına 
hayvanın ayağa kalkmasını ve salya salgılama‐
sını  sağlar. Ayağa kalk komutu, hayvanda  a‐
yağa kalkma  ve  salya  tepkisini  ortaya  çıkar‐
maya  başlamadan  önce  tepkisel  koşullanma 
sürecinde aşağıdaki öğelerden hangisinin  iş‐
levini yerine getirmektedir? 

A) Koşullu uyaran 

B)  Koşulsuz uyaran  

C)  Pekiştirici uyaran 

D) Nötr uyaran  

E)  Ayırt edici uyaran 

 

 

63.  Örümcek  tarafından  ısırılan ve  canı yanan bir 
çocuğun, bu olaydan sonra örümcek ağını gö‐
rünce  de  korkması  ve  ağlaması,  koşullanma 
yoluyla  öğrenme  ilkeleri  temel  alındığında 
en iyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabi‐
lir? 

A) Koşulsuz tepki 

B)  Öğrenilmiş çaresizlik 

C)  Garcia etkisi 

D)  Ket vurma 

E)  Batıl davranış 
 
 
 
 
64.  İlköğretim 4. sınıfları okutan bir sınıf öğretme‐

ni,  yapmış  olduğu  her  yazılı  sınavdan  sonra 
başarılı  olan  öğrencilerini  çeşitli  biçimlerde 
ödüllendirirken;  başarısız  olan  öğrencilerin  i‐
simlerini de  sınıfın panosuna asmaktadır. Öğ‐
retmenin  bu  uygulamasının  karşılığı  olan 
davranışı  kontrol  ve  değiştirme  tekniği  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir?  

A) Olumlu pekiştirme 

B)  Birincil tip ceza 

C)  Simgesel ödül 

D)  İkincil tip ceza 

E)  Olumsuz pekiştirme 
 

65.  Mehmet,  derslerine  düzenli  olarak  çalışan  bir 
öğrencidir. Yine derslerine çalışarak geldiği bir 
gün  matematik  öğretmeninin  sormuş  olduğu 
soruyu, mümkün olabilecek en kısa sürede ve 
doğru  olarak  çözmüştür.  Öğretmeni  de  O’nu 
verilebilecek en yüksek sözlü notu olan 5 puan 
ile ödüllendirmiştir. Öğretmenince Mehmet’in 
en yüksek not olan 5 puan ile ödüllendirilmiş 
olması,  gözlem  yoluyla  öğrenme  sürecinde 
sınıftaki diğer öğrenciler  için  aşağıdaki öğe‐
lerden hangisinin  işlevini yerine getirmekte‐
dir? 

A) Dolaylı pekiştireç  

B)  Olumlu pekiştireç  

C)  Dolaylı ceza  

D) Dolaylı duygusallık  

E)  Birincil tür pekiştireç 

 

66.  Aşağıdakilerden  hangisi,  ikincil  tür  olumlu 
pekiştirme için hatalı bir örnektir? 

A) Öğretmenin sormuş olduğu bir soruya doğ‐
ru  cevap  veren  öğrencisine  “aferin,  çok 
doğru” demesi. 

B)  Dönem sonunda karnesi iyi olan çocukların 
okul  yönetimince  “teşekkür”  ve  “takdir” 
belgesi ile ödüllendirilmesi 

C)  Öğretmenin  ödevlerini  düzenli  olarak  ya‐
pan öğrencilerine sözlü notu olarak “5 pu‐
an” vermesi. 

D) Olimpiyat  oyunlarında  ilk  üçe  giren  spor‐
cuların “madalya” ile ödüllendirilmeleri 

E)  Girmiş olduğu bir sınavda yüksek not alan 
Esma’nın  başının  annesince  “sevgi  ile  ok‐
şanması” 
 

67.  Bazı  kene  türlerinin  insanları  ısırması  sonucu 
bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalı‐
ğı’ndan  ölen  insanların  sayısı  arttıkça;  birçok 
insan da kene ısırır endişesi  ile çalışmak üzere 
tarım ve kafa dinlemek için de piknik alanları‐
na  gitmemeye  başlamıştır.  İnsanların  araziye 
çıkmamaya karar vermesi durumunu gözlem 
yoluyla  öğrenme  sürecinde  en  iyi  açıklayan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genelleme 

B)  Etki yasası 

C)  Dolaylı pekiştirme 

D) Dolaylı ceza  

E)  Ayırt etme 
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68.  Bilgiyi  işleme  kuramına  göre,  kendisine  su‐
nulan  bilginin  sadeleştirilerek  düzenlendiği 
ve gerektiğinde üzerine yeni şeyler eklenerek 
zenginleştirildiği bellek türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Uzun süreli bellek 

B)  Uyanık bellek  

C)  Duyusal kayıt 

D)  İşlemsel bellek 

E)  Anısal bellek 

 

 

 

69.  Aşağıdakilerden hangisi davranışçı  öğrenme 
yaklaşımının temel sayıltılarından birisidir? 

A) Öğrenme, yeni bilgi ile önceki bilgiyi ilişki‐
lendirme sürecidir. 

B)  Ön  bilgiler  ve  bilişsel  beceriler  öğrenmeyi 
etkiler. 

C)  Birey, maruz kaldığı uyarıcılara kendisi an‐
lam verir ve yorumlar. 

D) Anlamlandırma  ve  yorumlama  süreci  öğ‐
renmeyi etkiler. 

E)  Öğrenmede  dışsal  süreçlere  önem  verir. 
 

 

 

 

70.  Öğretmeninin  verdiği  ödevleri  yapmamayı 
alışkanlık haline getiren  ilköğretim 8. sınıf öğ‐
rencisi  Aydın,  ödev  kontrolü  sırasında  yine 
ödevlerini  yapmadığı  için  öğretmenince  arka‐
daşlarının  önünde  azarlanmış  ve  sözlü  notu 
olarak  da  bir  verilmiştir.  Bu  olay  sonrasında 
çok mahcup  olan  Aydın,  bir  daha  ödevlerini 
yapmadan  okula  gelmemiştir. Aydın’daki  bu 
davranış  değişikliğini  en  iyi  açıklayan  öğ‐
renme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Tepkisel koşullanma 

B)  Sosyal öğrenme 

C)  Örtük öğrenme 

D)  Edimsel koşullanma 

E)  Kavrama yoluyla öğrenme 

 

71.  I.  Annesini görünce gülümsemesi 

II.  Avucunun içine dokunulduğunda parmak‐
larını kapaması 

III. El bezini görünce ağlaması 

IV. Biberonu görünce hareketlenmesi 

V.  Burnuna karabiber kaçtığında hapşırması 

Bir  bebeğin  yukarıdaki  davranışlarından 
hangisi öğrenme yoluyla kazanılmıştır? 

A)  I, III ve IV  B) II, III ve V 

C) I, II ve III  D) I, IV ve V 

E) III, IV ve V 

 

 

 

72.  Bir öğretmen, öğretim içeriğini basitten karma‐
şığa,  bilinenden  bilinmeyene  ve  somuttan  so‐
yuta doğru bir sıra  ile ele aldığında öğrencile‐
rin  başarılarının  arttığını  gözlemlemiştir.  Öğ‐
retmenin bu uygulamasının karşılığı olan öğ‐
renme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi 

B)  Başarı ilkesi 

C)  Küçük adımlar ilkesi 

D)  Bireysel hız ilkesi 

E)  Anında düzeltme ilkesi 

 

 

 

 

73.  Bir öğretmen, uyguladığı ilk sınavın sonuçları‐
nı, öğrencilere yaptıkları hataları da göstererek 
açıkladığında, öğrencilerin ikinci sınavdaki ba‐
şarılarının önemli düzeyde  arttığını gözlemle‐
miştir. Öğretmenin bu uygulaması, öğrenme‐
yi etkileyen faktörlerden hangisine uygun bir 
örnektir? 

A) Geribildirim 

B)  Aralıklı ya da toplu öğrenme 

C)  Başarı ilkesi 

D) Olumlu aktarma 

E)  Bireysel hız ilkesi 
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74.  Babası  tarafından  sık  sık  cezalandırılan  bir 
çocuk, bir süre sonra sadece babasından değil, 
yanına  yaklaşan  tüm  erkeklerden  korkmaya 
başlamıştır. Bu olay sonrasında evde ve okul‐
da  amcası, dayısı ve dersine giren  erkek öğ‐
retmenleri ile olumlu yaşantılar geçiren çocu‐
ğun  bir  süre  sonra  diğer  erkeklerden  kork‐
mazken, babasından korkmaya devam etmesi 
öğrenme  ile  ilgili  aşağıdaki  kavramlardan 
hangisiyle açıklanabilir? 

A) Olumsuz aktarma 

B)  Ayırt etme 

C)  İleriye doğru ket vurma 

D) Genelleme 

E)  İtici uyarıcı 
 
 
 
75.  Tepkisel koşullanma  sürecinde organizma her 

türlü  çabasına  karşın,  kaçmanın  ve  korunma‐
nın  mümkün  olmadığı  uyaranlara  yeterince 
maruz  bırakıldıktan  sonra  artık  ortam  uygun 
olsa  bile  kaçmayı  ve  korunmayı  düşünemez 
hale  gelmektedir. Organizmanın  yaşadığı  bu 
durumu  en  iyi  açıklayan  öğrenme  ile  ilgili 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genelleme 

B)  Batıl davranış 

C)  Öğrenilmiş çaresizlik 

D)  Kendini gerçekleştiren kehanet 

E)  Olumsuz aktarma 
 
 
 
76.  Pavlov’a  göre,  tepkisel  koşullanma  sürecinde 

koşulsuz  uyarıcılar  organizmada  iki  tür  duy‐
guya neden olur. Örneğin; zil sesi  ile eşleştiri‐
len  et  koşulsuz  uyaranı  organizmada  doyum 
ve hoşlanma gibi olumlu duyguların ve  ışıkla 
eşleştirilen  elektrik  şoku  koşulsuz  uyaranı  da 
korku ve kaygı gibi olumsuz duyguların ortaya 
çıkmasına  neden  olur.  Tepkisel  koşullanma 
sürecinde  koşulsuz  uyaranların  bu  iki  du‐
rumda  oluşturmuş  olduğu  etkinin  karşılığı 
olan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  İleriye ve geriye doğru ket vurma 

B)  Yaklaşma ve yaklaşma koşullanması 

C)  Kaçınma ve kaçınma koşullanma 

D) Öncelik ve sonralık etkisi 

E)  Yaklaşma ve kaçınma koşullanması 

77.  Aşağıdakilerden hangisi, edimsel koşullanma 
yoluyla öğrenmenin temel özelliklerinden bi‐
risi değildir? 

A)  Bireyin öğrenmesinde tepkiden sonraki sü‐
reç önemlidir. 

B)  Öğrenme, yavaş yavaş ve sistematik olarak 
gerçekleşir. 

C)  Bireyin yalnızca ilk tepkisi rastlantısaldır. 

D)  İnsanın  tüm  öğrenmeleri  otomatik  ve  bi‐
linçsizdir. 

E)  İnsanlara  psikomotor  davranışların  öğre‐
tilmesinde ve açıklanmasında etkilidir.  

 
 
 
 
 
 
 
78.  Bireyin  rastlantısal  olarak  ard  arda  gelen  iki 

olayı  (örneğin;  evin  çatısına  baykuş  konması 
ve  o  evde  cenaze  çıkması)  ilişkilendirmesi  ve 
bu  iki olay arasında neden‐sonuç bağı kurma‐
sıdır.  Yukarıda  açıklaması  verilen  durumun 
karşılığı olan öğrenme kavramı aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Olumlu geçiş 

B)  Olumsuz kateksis 

C)  Batıl davranış  

D) Genelleme 

E)  Özümseme 
 
 
 
 
 
79.  Zühal Öğretmen, matematik dersinde sorduğu 

bir  soruya doğru  cevap  veren  öğrencisi Meli‐
ke’yi  çikolata  ile  ödüllendirmiştir.  Zühal  öğ‐
retmenin, öğrencisi Melike’ye vermiş olduğu 
çikolata aşağıdaki öğelerden hangisinin  işle‐
vini yerine getirmektedir? 

A) Ayırt etme  

B)  Olumlu pekiştireç  

C)  Olumsuz pekiştireç  

D)  Etkinlikle pekiştirme 

E)  İkincil tür pekiştireç 
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80.  “Davranışı pekiştirmede en önemli ölçüt önce‐
den belirlenmiş olan davranışın  sayısına ulaş‐
madır.  Belirli  sayıdaki  davranış  pekiştirilir.” 
ifadesinin  karşılığı  olan  pekiştirme  tarifesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sabit oranlı 

B)  Sürekli 

C)  Sabit aralıklı  

D) Değişken aralıklı 

E)  Değişken oranlı 

 

 

 

 

 

81.  “Öğretimde bu tekniğin uygulanması sırasında 
öncelikle hedef davranışa ulaşmak için basitten 
zora doğru aşamalar belirlenir ve başarılan her 
aşamadan  sonra  organizma  ödüllendirilerek 
sonraki bir aşamaya geçilir. Bu işlem en son a‐
şamaya  kadar  sürdürülür  ve  öğrenme  sonra‐
sında da yalnızca hedef davranışın tamamı ya‐
pıldıkça  pekiştirme  yapılır.” Yukarıda  açıkla‐
ması verilen  teknik aşağıdakilerden hangisi‐
dir?  

A)  Yorma/Bıktırma 

B)  Sistematik duyarsızlaştırma 

C)  Taşırma 

D)  Biçimlendirme 

E)  Karşıt koşullanma 

 

 

 

82.  Çocuğun  istenmeyen bir davranışının sönmesi 
için yetişkinler bu  tür davranışları görmezden 
gelme  konusunda  kararlılık  göstermelidir.  E‐
ğer  yetişkinlerce  çocuğun  istenmeyen  davra‐
nışları ara sıra görülür ve ara sıra da görülmez‐
se; davranış sönmek bir yana  tekrarlanma sık‐
lığı  artar.  Bu  örnek  olaydaki  çocuğun  isten‐
meyen  davranışlarındaki  artışın  en  önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Koşullu anlaşma 

B)  Aralıklı pekiştirme 

C)  Etkinlikle pekiştirme 

D)  Sürekli pekiştirme 

E)  Olumsuz pekiştirme 

 

83.  İnsanlar,  birçok davranışı  gözlem  yoluyla  öğ‐
renebilecekleri  gibi,  benzer  bir  süreçle  de  de‐
ğiştirebilirler. Aşağıdaki örnek olayların han‐
gisinde  saldırgan  davranışlar  sergileyen  ço‐
cukların  bu  davranışlarının  gözlem  yoluyla 
değiştirilmesi durumu söz konusu olabilir?  

A)  Saldırgan olmayan modellerin izlettirilmesi 

B)  Bu  tür davranışların  sakıncalarının  anlatıl‐
ması 

C)  Saldırgan modellerin izlettirilmesi 

D)  Bu tür bir yaklaşımın sorunları çözmek ye‐
rine daha da  karmaşık  bir duruma  getire‐
ceğinin anlatılması 

E)  Çocuklara  bu  tür  davranışlarının  karşılığı 
olarak ceza verilmesi 

 
 
 
 
 
84.  “Çeşitli  kurumlara  yönelik  olarak  sürdürülen 

ani  müfettiş  denetimleri  ve  polis  baskınları” 
aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine 
uygun bir örnektir? 

A) Değişken oran 

B)  Sabit zaman 

C)  Değişken zaman 

D)  Sabit oran 

E)  Sürekli 

 

 

 

 

 

 

85.  Özel  bir  orta  öğretim  kurumu  öğrencilerin 
ilköğretim  not  ortalamasına  göre  öğrenci  ala‐
caktır. Öğrencileri alma şartı olarak ta  ilköğre‐
tim ortalamalarının en az 70 olması olarak be‐
lirlemiştir. Buradaki  70  ne  anlama  gelmekte‐
dir? 

A) Değerlendirme 

B)  Ölçüt 

C)  Ölçme sonucu 

D) Ölçek 

E)  Ölçme  
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86.  “Gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde 
edilen  değerlerin  birbirlerinin  katı  olduğu  ve 
kesinlik taşıyan veriler oldukları görülmüştür.” 
Gerçekleştirilen  ölçme  işleminde  ölçülen ni‐
telik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Hava sıcaklıkları 

B)  Öğrenci başarıları  

C)  Öğrenci sayıları  

D)  Zeka düzeyleri  

E)  Sınav puanları  

 

 

 

 

 

 

87.  Aşağıdakilerden  hangisi  mutlak  değerlen‐
dirmeye ölçüt olabilecek niteliktedir? 

A)  Programın hedeflerine ulaşma durumu. 

B)  Yarışmada ilk ikiye girme. 

C)  Standart sınavların normları. 

D)  Sınıf ortalamasına göre. 

E)  Z puanı 2’den büyük olanlar. 

 

 

 

 

 

 

88.  Bir kurumun  insan kaynakları departmanında 
görevli  olan  bir  ölçme  ve  değerlendirme  uz‐
manı  o  kuruma  iş  başvurusu  yapan  bireylere 
bir  genel  yetenek  testi  uygulamış  ve  1  sene 
sonra işe alınan bireylerin iş performansları ile 
genel yetenek  testinden aldıktan puanları ara‐
sındaki korelasyona bakmıştır.  

  Bu  işlemi  yapan  ölçme  ve  değerlendirme 
uzmanı  genel  yetenek  testinin  hangi  tür  ge‐
çerliğini saptamaya çalışmıştır?  

A) Kapsam geçerliği 

B)  Yapı geçerliği 

C)  Görünüş geçerliği 

D)  Yordama geçerliği 

E)  Genel geçerlik 

 

 

89.  Bir  psikoloji  öğretmeni  güvenirlik  katsayısı 
yeterince yüksek olmayan bir  testin güvenirli‐
ğini artırmak için bazı işlemler planlamaktadır.  

  Aşağıda  verilen  bu  işlemlerden  hangisi  gü‐
venirlik katsayısını en çok artırır? 

A) Maddelerdeki seçenek sayısını artırmak 

B)  Testteki maddeleri güçleştirmek 

C)  Testteki soru sayısını arttırmak 

D)  Testin cevaplama süresini uzatmak 

E)  Test açıklamasına bir örnek koymak 

 

 

 

 

 

90.  Hasan bakkaldan aldığı 2 kilo  şekeri evindeki 
terazide  tarttığında  şekerin 200 gr. eksik oldu‐
ğunu  fark  ediyor. Hasan bakkala geri döndü‐
ğünde  aynı  şikâyette bulunan başkalarının da 
olduğunu  görüyor.  Diğerleri  de  aldıklarının 
200 gr. Eksik olduğunu söylüyor. 

  Bu bilgiye dayanarak bakkalın nasıl bir hata 
yapmış olduğunu söyleyebiliriz? 

A)  Rasgele hata  

B)  Sabit hata  

C)  Sistematik hata 

D) Oranlı hata  

E)  Mutlak hata 

 

 

 

91.  Tarih öğretmeni  sınıfına yapmış olduğu yazılı 
yoklamaları puanlarken aynı branştan olan di‐
ğer  öğretmenlerinde  puanlamalarını  istemek‐
tedir.  

  Öğretmenin birden fazla puanlayıcı kullanıl‐
masının  en  önemli  sebebi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hızlı puanlama yapmak 

B)  Puanlama hatalarını ortaya çıkarmak 

C)  Puanlayıcıdan kaynaklanan yanlılıkları ön‐
lemek 

D)  Puanların güvenirliğini artırmak 

E)  Puanlamayı daha kolay hale getirmek 
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AŞAĞIDAKİ 92. SORUYU TABLODA 

 VERİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA 

 CEVAPLANDIRINIZ. 

Dersler  Tarih  Matematik  İngilizce  Müzik 

Tarih  1.00  0.75  0.20  ‐0.25 

Matematik  0.75  1.00  ‐0.15  0.50 

İngilizce  0.20  ‐0.15  1.00  0.70 

Müzik  ‐0.25  0.50  0.70  1.00 

 

92.  Tablodaki bilgiler doğrultusunda hangi ders‐
ler arasındaki ilişki en fazla ve en azdır? 

A)  Tarih‐Matematik, Tarih‐Müzik 

B)  İngilizce‐Müzik, Müzik‐Tarih 

C)  Müzik‐İngilizce, Matematik‐İngilizce 

D)  Tarh‐Matematik, Matematik‐İngilizce 

E)  Matematik‐Müzik, Tarih‐Müzik 

 

93.‐ 94. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLER  

DOĞRULTUSUNDA CEVAPLAYINIZ. 

I.  Daha çok objektiftir. 

II.  Kapsam geçerliği daha yüksektir. 

III. Öğrenci  istediği  cevabı  yazma  olanağına 
sahiptir. 

IV. Sentez  ve  değerlendirme  basamağındaki 
davranışları yoklar. 

V.  Ezbere  öğrenilen  bilgilerin  ölçülmesinde 
daha uygundur. 

 

 

93.  Yukarıdakilerden  hangisi  ya  da  hangileri 
yazılı  soruların  çoktan  seçmeli  sorulardan o‐
lan üstünlükleridir? 

A) I‐II   B) IV  C) V  

D) II‐IV‐V   E) III‐IV 

 

 

 

94.  Yukarıdakilerden  hangileri  uzun  cevaplı 
soruların kısa cevaplı sorulardan olan üstün‐
lükleridir? 

A) I‐II   B) III‐IV  C) II‐V  

D) II‐IV‐V   E) I‐V 

 

 

95.  “Öğrenci  becerilerinin  çeşitliliği  bakımından 
öğrencinin ne derece yeterli olduğunun ölçül‐
mesini ve analizini sağlarken, öğretim sonuçla‐
rını,  çalışma  veya  uygulama  sırasında  doğru‐
dan doğruya ölçmeye yararken, özellikle eksik‐
likleri  teşhis  etme,  tekrar  öğretme,  yanlışları 
düzeltme yönünden önemlidir.”  

  Bu  açıklama  aşağıdaki  ölçme  araçlarından 
hangisiyle ilgilidir? 

A) Gözlem formu 

B)  Porfolyo 

C)  Kağıt kale testleri 

D)  Rubrikler 

E)  Performans Testleri  

 

 

 

96.  Bilişsel  alan  sınıflamasına  göre,  aşağıdaki 
kazanımlardan  hangisi  diğerlerinden  daha 
yüksek düzeyde zihinsel beceri gerektirir? 

A)  Var olan problemlere orijinal çözüm yolları 
bulma. 

B)  Bir olayın nedenlerini sayma. 

C)  Grafik  ve  şekillere  bakarak  açıklama  yap‐
ma. 

D)  Var olan bilgileri grafik ve şekille gösterme. 

E)  Öğrenilen konulara uygun örnekler verme. 

 

 

 

 

97.  Bir  Sınıf  Öğretmeni,  öğrencilerinin  öğretim 
süreci boyunca gelişimlerini görmek ve öğren‐
cilerinin  değerlendirmeye  katılımlarını  sağla‐
maya çalışmaktadır.  

  Sınıf  Öğretmenimiz  için  önereceğiniz  en 
uygun ölçme ve değerlendirme şekli aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A) Öz değerlendirme. 

B)  Performans değerlendirme 

C)  Portfolyo(Tümel) değerlendirme 

D) Mutlak değerlendirme 

E)  Akran değerlendirme  
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  Bir sınıfın matematik dersinde yapılan  testteki 
54.  soruya vermiş oldukları  cevapların  analizi 
aşağıdaki  tabloda  verilmiştir. Aşağıdaki  soru‐
ları tabloya göre cevaplandırınız. 

54.soru  A*  B  C  D  Toplam 

Üst Grp  58  10  26  6  100 

Alt Grp  22  37  25  16  100 

   A* doğru cevap olduğuna göre 

 

98.  Matematik  dersinde  yapılan  bu  testteki  54. 
sorunun güçlük indeksi kaçtır? 

A) 0,80   B) 0,58   C) 0,40  

D) 0,36   E) 0,22 

 

 

99.  Yukarıdaki  tabloda  yer  alan  bilgiler  doğrul‐
tusunda matematik  öğretmenin bu  soru  için 
yapması gereken bir düzeltme var mıdır? 

A)  C çeldiricisi ters çalıştığı için değiştirilmeli‐
dir. 

B)  Soruda düzeltme yapmaya gerek yoktur. 

C)  B  çeldiricisi  alt  grupta  çok  çektiği  için de‐
ğiştirilmelidir. 

D)  Zor bir  soru olduğundan kolaylaştırılmalı‐
dır. 

E)  D  çeldiricisi her  iki grupta da  az  çektiğin‐
den değiştirilmelidir. 

 

 

Bir sınıfın Tarih sınavından aldığı notların gra‐
fiği aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki 100‐102. soru‐
ları bu grafik doğrultusunda cevaplandırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.  Yukarıdaki grafiğe göre Tarih sınavına giren 
öğrenci sayısı kaçtır? 

A) 30  B) 45  C) 50 

D) 60  E) 75 

 

101.  Yukarıdaki  grafiğe  göre  Tarih  sınavından 
alınan puanların “medyanı” kaçtır? 

A) 40  B) 55  C) 60 

D) 65  E) 70 

 

 

 

 

 

102.  Yukarıdaki  grafiğe  göre  Tarih  sınavından 
alınan puanların  “aritmetik  ortalaması” kaç‐
tır? 

A) 40  B) 55  C) 60 

D) 65  E) 70 
 
 
 
 
 
 
 

103.  Rehberlik hizmetleri farklı ölçütler kullanılarak 
değişik  biçimlerde  sınıflandırılabilir.  Bunlar‐
dan birisi de temel işlevlerine göre rehberlik 
hizmetlerinin  sınıflandırılmasıdır.  Aşağıda‐
kilerden hangisi rehberliğin temel işlevlerin‐
den birisi değildir? 

A)  Tamamlama    

B)  Yönlendirme 

C)  Gruplandırma    

D) Geliştirme 

E)  Ayarlama 

 

 

 

 

104.  İnsancıl  (hümanist)  yaklaşıma  göre,  her  birey 
doğuştan  kendini  gerçekleştirme  ve  öğrenme 
güdüsüne  sahiptir.  Aşağıdakilerden  hangisi 
kendini  gerçekleştirme  yolunda  olan  bir  bi‐
reyin temel özelliklerinden birisi değildir? 

A) Gerçekçi amaçları vardır. 

B)  Ruh sağlığı yerindedir. 

C)  Yeterlik ve yetersizliklerinin farkındadır. 

D)  Yalnız kalmaktan korkmaz. 

E)  Ben üstünüm anlayışına sahiptir. 
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105. Aşağıdaki  yargılardan  hangisi  gelişimsel 
mesleki  rehberlik  anlayışını benimsemiş bir 
öğretmenin  temel  özelliklerinden  birisi  ola‐
maz? 

A) Her  insanın  başarılı  bir  biçimde  yapabile‐
ceği en az bir meslek olduğuna inanır. 

B)  Meslekleri kadın ve erkek meslekleri olarak 
gruplandırır. 

C)  Meslek seçimi ve kararının bir süreç olarak 
olduğuna inanır. 

D) Öğrencilerinin  vermiş  olduklara  kararlara 
ve yapmış oldukları seçimlere saygı duyar. 

E)  Her mesleğin farklı kişilik özellikleri gerek‐
tirdiğini bilir. 

 

 

 

106. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin  ilgili  maddesine  göre,  bir 
okul müdürü aşağıdakilerden hangisini okul 
rehberlik  ve psikolojik danışma  servisinden 
talep edemez? 

A) Öğrencilerle  ilgili psikolojik danışma bilgi‐
lerinin kendisine verilmesini  

B)  Rehberlik  ve  Araştırma Merkezi’yle  ortak 
çalışmalar yürütülmesini 

C)  Öğrenci  sorunlarının  nedenleriyle  ilgili  a‐
raştırmalar yapılmasını 

D) Önleyici rehberlik çalışmaları düzenlenme‐
sini 

E)  Öğrenci  sorunlarını  gidermeye  yönelik  a‐
raştırmalar yapılmasını 

 
 

 

107. Anne ve babaların çocuklarıyla olan ilişkilerin‐
de güdümlü ve yönlendirmeci bir tutum  içeri‐
sinde  olmaları,  çocukların  da  yapacakları  her 
etkinlik  öncesinde  onlardan  daha  fazla  onay 
beklemelerine neden olur Bu  tür bir  ebeveyn 
tutumunun çocuklarda öncelikle oluşturacağı 
kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Empati  

B)  Saygı  

C)  Bağımlılık  

D)  Bağlılık  

E)  Karşıt tepki oluşturma 

 

108. Rehberlikte hizmet alanları düşünüldüğünde 
aşağıdakilerden  hangisi  doğrudan  öğrenciye 
yönelik uygulamalardan birisi değildir? 

A)  Bireyi tanıma  

B)  Yöneltme 

C)  Yerleştirme  

D) Araştırma  

E)  Psikolojik danışma  

 

 

 

 

 

 

109.  İlgili  literatür  incelendiğinde  rehberlik  kavra‐
mının pek  çok  tanımı mevcuttur. Bu  tanımla‐
rın  tümü birlikte değerlendirildiğinde aşağı‐
dakilerden hangisi bu tanımlarda vurgulanan 
ortak öğelerden birisi değildir?  

A)  Rehberlik,  anlık  ve  kısa  süreli  bir  yardım‐
dır. 

B)  Rehberlik, öğrencinin gelişim ve uyumuna 
yardımcı olmayı amaçlar. 

C)  Rehberlik yardımı belli bir süreci kapsar. 

D)  Rehberliğin  temel  amacı,  bireyin  kendini 
gerçekleştirmesini sağlamaktır.  

E)  Rehberlik, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini 
görmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

110.  “Alt  sınıflara devam  eden  öğrencilere,  akade‐
mik  ve  sosyal  gelişimlerinde  yardımcı  olmak 
için  sorumluluk  verilen  üst  sınıf  öğrencileri‐
dir.”  ifadesinin  karşılığı  olan  rehberlik  hiz‐
meti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrenci danışmanlığı  

B)  Akran danışmanlığı 

C)  Danışman öğretmenlik  

D) Öğrenci liderliği 

E)  Akran arabuluculuğu 
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111. Aşağıdakilerden hangisi öğretim ve yönetim 
etkinlikleri  yanında  günümüz  okullarında 
üçüncü  bir  boyut  olarak  önem  kazanan  öğ‐
renci kişilik hizmetlerinin öğrencilere kazan‐
dırmak istediği yeterliklerden birisi değildir?  

A) Öğrencilerin  temel  gereksinimlerini  karşı‐
lamak 

B)  Öğrencilerin  kendilerini  tanımaları‐nı  sağ‐
lamak 

C)  Öğrencilerin  kendilerini  gerçekleş‐
tirebilmelerine yardımcı olmak 

D) Her öğrencinin akademik olarak en üst dü‐
zeyde başarılı olmasını sağlamak 

E)  Öğrencilerin,  öğrenmeleri  ve  kişilik  geli‐
şimleri için uygun bir ortam oluşturmak 

 

 

 

 

112. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin  ilgili maddesine göre, aşağı‐
dakilerden hangisi okul müdürünün görevle‐
rinden birisidir? 

A) Okulun  yıllık  rehberlik  ve  psikolojik  da‐
nışma hizmetleri programını hazırlamak 

B)  Programın  uygulanmasında  sınıf  rehber 
öğretmen‐erine rehberlik etmek 

C)  Uzmanlık gerektiren uygulamalar  için reh‐
berlik derslerine girmek 

D) Gereksinim duyan  öğrencilere,  bireysel  ve 
grupla psikolojik danışma hizmeti vermek 

E)  Okulun  rehberlik  ve  psikolojik  danışma 
hizmetleri komisyonuna başkanlık yapmak 

 

 

 

 

 

113. Aşağıdakilerden hangisi, Rogers’a ve insancıl 
yaklaşıma  göre,  sınıf  ortamında  öğretmen‐
öğrenci ilişkilerini kolaylaştırıcı faktörlerden 
birisi değildir? 

A) Kendisi olma  

B)  Empatik anlayış 

C)  Koşulsuz kabul  

D)  Samimiyet 

E)  Değerlendirme  

114. Gelişimsel rehberlik anlayışı ve uygulamaları 
temel  alındığında  aşağıdakilerden  hangisi 
hatalı bir yargıdır? 

A)  Eğitim  süreci  boyunca  verilmesi  gereken 
sürekli bir yardım hizmetidir. 

B)  Öğrencilerin  tüm  kapasitelerini  geliştirme‐
ye yöneliktir. 

C)  Öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde ya‐
rarlanmalarını  sağla‐maya  yönelik  bir  yar‐
dımdır. 

D) Öğrencilerde  yeni  değerler  oluşturmaya 
yönelik bir yardımdır. 

E)  Eğitim‐öğretim  hizmetlerinin  tamam‐layıcı 
ve bütünleyici bir parçasıdır. 

 

 

 

 

115. Kendisi sınıfta kalan Deniz, tatil için memleke‐
te gittiğinde halasının kızı  Sinem’in de  sınıfta 
kaldığını öğrenmiştir. Deniz, halasının kızına 
aşağıdakilerden hangisini  söylerse kendi  so‐
rununu yansıtmamış olur? 

A)  Sınıfta kalmak nasıl bir duygu, neler hisse‐
diyorsun? 

B)  Mutlaka öğretmenler  sana haksızlık etmiş‐
tir. 

C)  Yazık! Hayatının  en  önemli  bir  yılını  kay‐
betmiş oldun. 

D) Ailen bu duruma çok üzülüyor olmalı. 

E)  Ailen,  gelecek  yıl  seni  okula  gönderecek 
mi? 

 

 

 

116. Güçlü  ve  zayıf  yanlarının  farkında  olamadığı 
için  gerçekçi  amaçlar  belirlemekte  güçlük  çe‐
ken  bir  öğrenci  yardım  için  okulun  rehberlik 
servisine başvurmuştur. Bu öğrenciye yardım‐
cı olmak isteyen bir psikolojik danışman ön‐
celikle  aşağıdaki  hizmetlerden  hangisini 
vermelidir? 

A) Müşavirlik (konsültasyon) 

B)  Psikolojik danışma  

C)  Bilgi toplama ve yayma 

D)  Yöneltme ve yerleştirme 

E)  Duruma alıştırma 
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117.  Rehberlik  hizmetlerinin  en  son  amacı  eğitim 
sürecinde  bireyin  kendini  gerçekleştirmesidir. 
Bu amaca ulaşmada ilk ve en önemli adım a‐
şağıdakilerden hangisidir? 

A)  Bulunduğu ortamı ve çevreyi tanıma  

B)  Olumsuz bir benlik algısına sahip olma  

C)  Kendini tanıma  

D)  Problem odaklı olma 

E)  Gerçekçi amaçlara sahip olma  

 

 

 

 

 

118.  “İlköğretimin  8.  yılındaki  öğrencilerin  ortaöğ‐
retim okullarına ve  iş  alanlarına yöneltileceği, 
bu konuda okul rehberlik örgütünün yardımcı 
olacağı  ve Milli  Eğitim  Sistemi’nin  de  bu  yö‐
neltmeyi yapacak biçimde yeniden düzenlene‐
ceğinin”  ifade  edildiği    eğitim  ile  ilgili  yasa 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

B)  4306 Sayılı Yasa  

C)  8. Mili Eğitim Şurası  

D)  15. Milli Eğitim Şurası 

E)  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği  

 

 

 

 

 

119.  Bir  okulda,  okuduğunu  anlamakta  güçlük 
çeken öğrenciler belirlenmiş ve bu öğrencilere, 
hızlı  ve  etkili  okuma  becerisi  kazandırmaya 
yönelik kurslar düzenlenmiştir. Kursa katılan 
öğrencilere hızlı ve etkili okuma becerisi ka‐
zandırılmış  olması  ne  tür  bir  rehberlik  hiz‐
metidir?  

A) Ayarlayıcı rehberlik  

B)  Uyum sağlayıcı rehberlik 

C)  Eğitsel rehberlik  

D) Mesleki rehberlik  

E)  Kişisel‐sosyal rehberlik 

 

 

120. Aşağıdakilerden  hangisi  rehberlik  dersinin 
eğitim  fakültelerinde  öğretmen  adaylarına 
okutuluyor  olmasının  temel  gerekçelerinden 
birisi değildir? 

A)  Rehberlik hizmetlerini tanımak  

B)  Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yar‐
dımcı olmak 

C)  Okulda rehberlik çalışmalarına katılmak  

D) Öğrencilerin  gelişim  ve  uyum‐larına  yar‐
dımcı olmak 

E)  Psikolojik  danışmanlık  becerisi  kazandır‐
mak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINAV BİTTİ. 
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


