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EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/4
1.  Eğitim  kurumlarının  amaçlarının  gerçekleşti‐

rilmesine  katkıda  bulunmak  için  okul  ile  aile 
arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda 
okul aile birlikleri kurulur. Okul aile birlikleri‐
nin kuruluş ve  işleyişleri Milli Eğitim Bakanlı‐
ğı’nca çıkarılarak bir yönetmelik düzenlenir. 

Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden olan 
“okul  ile  aile  iş birliği” program  geliştirme‐
nin aşağıdaki  ilkelerinden hangisi  ile yakın‐
dan ilişkilidir?   

A) Bireysel 
B) Ekonomik 
C) Felsefi 
D) Konu alanı 
E) Toplumsal 
 
 
 
 

2.  2005  yılında  uygulamaya  konulan  öğretim 
programlarında hedef davranış kavramı yeri‐
ne  kazanım  kavramının  kullanılması  prog‐
ramın  hangi  anlayışa  dayalı  olduğunu  gös‐
termektedir?   

A)  Yapısalcı  

B)  Davranışçı 

C)  Edimsel 

D)  Varoluşçu 

E)  Model öğrenme 

 

 

 

3.  I.  ”Öğretmenin  vurduğu  yerde  gül  biter” 
düşüncesine sahip olma. 

II.  Bütün dersleri tek başına anlatma. 

III. Öğrenmeyi öğretme. 

Yukarıdaki şekilde role sahip olan öğretmen‐
lerin  savunduğu  eğitim  felsefelerinin  sırala‐
nışı  aşağıdakilerin  hangisinde  doğru  olarak 
verilmiştir? 

I.  II.  III. 

A)  Esasicilik  Daimicilik  İlerlemecilik 

B)  Daimicilik  Esasicilik  İlerlemecilik 

C)  Daimicilik  Esasicilik  Kurmacılık 

D)  Esasicilik  Daimicilik  Kurmacılık 

E)  Daimicilik  İlerlemecilik  Kurmacılık 

4.  Aşağıdaki  program  tasarımı  ölçme‐
değerlendirme yollarından hangisi doğrudur? 

A) Geniş Alan‐ Rublic 

B)  Çocuk Merkezli‐ Yazılı Sınavlar 

C)  Çekirdek (Core )‐ Çoktan Seçmeli Testler 

D)  Yaşam Şartları‐ Performans Ödevleri 

E)  Yaşantı Merkezli‐ Boşluk Doldurma 

 

 

5.  Bir lokanta yeni açıldığı içi az sayıda işçi çalış‐
tırmaktadır.  Garsonların  siparişleri  yetiştire‐
mediğini gören  iş yeri  sahibi, müşteri kaybet‐
memek  için  yeni  garsonlara  ihtiyacı  olduğu 
sonucuna varmıştır. 

İş yeri sahibi aşağıdaki ihtiyaç belirleme yak‐
laşımlarından hangisini kullanarak bu sonu‐
ca varmıştır?  

A) Analitik 
B) Farklar 
C) Betimsel 
D) Demokratik 
E) Süreç 
 
 

6.  Posner’e göre  aşağıdaki program  türlerinden 
hangisi  resmi  ve  işlevsel  programdan  daha 
etkilidir? 

A) Gizil program 

B) Ek program 

C) Ekstra  

D) İhmal edilmiş 

E) Öğretim programı 

 

 

7.  Aşağıdakilerden  hangisi  belirtke  tablosuna 
göre belirlenemez? 

A) Hazırlanacak sınavın kapsam geçerliliği 

B)  İçeriğin kalitesinin ortaya konması 

C)  İçeriğin sayısal olarak ortaya konması 

D)  Yapılacak ölçme etkinliklerinin şeklinin or‐
taya koyulması 

E)  Öğrenme  yaşantılarında  kullanılacak  olan 
tekniklerin seçimi  
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8.  I.  Sorgulama merkezli 
II  Doğrusal 
III. Piramitsel 
IV. Çekirdek 

Yukarıdaki  programlama  yaklaşımlarını  es‐
nek olandan katı olana doru sıralayınız? 

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

9.  Okul  öncesinden  üniversiteye  kadar  tüm  öğ‐
renciler bu yasada belirtilen hedefler doğrultu‐
sunda yetiştirilir. Türk milli eğitimin anayasa‐
sıdır.  

Yukarıdaki  açıklanan  anayasal  metin  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A)  Tevhid‐i Tedrisat 

B)  1739 sayılı kanun 

C)  222 sayılı kanun 

D)  Şura kararları 

E)  4344 sayılı kanun 

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki hedeflerin hangisinde,  öğrencileri 
diğerlerinden ayırma gücü en azdır? 

A)  Türkiye’deki ekonomik yaşam “Sanayi,  ta‐
rım ve hayvancılık” olarak gruplandırır. 

B)  18.yüzyılda  Osmanlı  İmparatorluğu’nda 
yapılan yeniliklerle  ilgili belli başlı özellik‐
leri kestirir. 

C)  Edebiyat dersinde divan  şiiri  ile  ilgili belli 
başlı kuralları uygular. 

D)  Fizik dersinde yeryüzünde hareket konusu 
ile ilgili problemleri çözer. 

E)  Eğitim bilimlerinden bilimsel makale hazır‐
lar. 

11.  Toprak öğretmen sınıfa  şarkı söyleyerek girer. 
Elinde getirmiş olduğu bir aleti sınıfa göstere‐
rek bu alet sayesinde günlük hayatta öğrencile‐
rin işlerini daha kolay yapabileceklerine vurgu 
yapar. Bir önceki derste  işlemiş oldukları basit 
makineler konusunu hatırlatarak vurgu yapar. 
Derse katılan öğrencilere ekstra puanlar verir. 

Yukarıdaki duruma bakıldığında Toprak öğ‐
retmen  aşağıdakilerden  hangisine  yer  ver‐
memiştir?  

A) Dikkat çekme 
B) Pekiştirme 
C) Hedeften haberdar etme 
D) Ön öğrenmeleri hatırlatma 
E) Güdüleme 

 

 

 

 

 

12.  Aşağıdakilerden  hangisi  kapsam  (  içerik  ) 
değerlendirilirken sorulardan biri değildir?  

A) Kapsam aşamalı bir şekilde ele alınmıştır? 

B)  Kapsamdaki bilgiler hatadan arınık mı? 

C)  Kapsam  topluma  ve  bireye  katkı  sağlıyor 
mu? 

D)  Kapsam  dikey  ve  yatayda  kaynaştırılmış 
mı? 

E)  Kapsam  öğrenci  davranışına  dönük  hazır‐
lanmış mı? 

 

 

 

 

 

 

13.  Hasan  okulda  öğrendiği  bilgilerin  hayatında 
işe  yaramadığını  düşünmekte  bu  nedenle 
okulda  gördü  derslere  yeterince  motive  ola‐
mamaktadır. 

Hasan’ın okulunda öğretmenlerin hangi ilke‐
ye yeterince önem vermediği savunulabilir? 

A) Etkin katılım  B) Yaşama yakınlık 

C) Bütünlük  D) Açıklık 

E) Güncellik  
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14.  Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un öğrenme‐
yi  etkileme  gücünde  olduğunu  düşündüğü 
önemli bir değişken değildir? 

A) Öğrencinin zeka kapasitesi 

B)  Öğrencinin konuyla ilgili ön bilgisi 

C)  Öğrencinin  dersi  başaramayacağına  olan 
inancı 

D) Derste verilen ipuçları 

E)  Yapılan hataların düzeltilmesi 

 

 

 

 

15.  Öğrencilerin  problemler  üzerinde  çalışmaları 
ve bunlara çözüm bulmaları önemlidir. Öğren‐
ciler problemler üzerinde grupla çalışması teş‐
vik edilir. Öğretmen örnekler üzerinde öğren‐
cileri  düşündürerek  onların  genellemelere 
ulaşmalarını sağlamalıdır. 

Yukarıda özellikleri verilen öğretme‐öğrenme 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sunuş yoluyla öğretim  

B)  Araştırma‐inceleme yoluyla öğretim 

C)  Buluş yoluyla öğretim 

D)  Tam öğrenme 

E)  Öğretim etkinlikleri modeli 

 

 

 

 

16.  Nihan  doğada  yalnız  başına  yürümekten 
hoşlanmaktadır. Nihan  çoklu  zeka modeline 
göre  aşağıdaki  alanlarından  hangilerinde 
baskındır? 

 

A)  Sözel‐ içsel 

B)  Varoluşçu‐ İçsel 

C)  Mantıksal‐ Sosyal 

D)  Sosyal‐ Varoluşçu 

E)  Uzamsal‐ İçsel 

 

 

 

 

 

17.  Öğretimde hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler 
olduğunu  düşünen  ve  öğrencinin  yeteneği, 
öğrencinin  öğrenmeye  harcadığı  gönüllü  za‐
man, derste  sunulan  fırsat  ve  verilen  öğreti‐
min  niteliğinin  önemli  olduğunu  düşünen 
öğretme‐öğrenme  yaklaşımı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Tam öğrenme 

B)  Temel öğretme 

C)  Öğretim etkinlikleri 

D)  Programlı öğrenme 

E)  Okulda öğrenme 

 

 

 

 

18.  Tam  öğrenme modelinde  eksiği  bulunan  öğ‐
rencilere  bazı  tamamlayıcı  eğitim  seçenekleri 
sunulabilir.  

Aşağıdakilerden hangisi  tam öğrenme mode‐
linde uygulanabilecek tamamlayıcı eğitim se‐
çeneklerinden birisi değildir? 

A) Öğretmen  ve  öğrencilerin  yapacağı  birebir 
öğretim 

B)  Öğrencilerin dönem ödevleriyle eksiklerini 
gidermesi 

C)  Öğrencilerin evde ek çalışmalar yapması 

D) Öğrencilerin yardımcı kitaplarla çalışması 

E)  Konunun tekrar tüm sınıfa öğretimi 

 

 

 

19.  Bu  yaklaşıma  göre  öğrenenler  öğrenme  süre‐
cinde  etkindirler,  anlam  veya  bilgiye  seçerek 
ulaşırlar ve kendi bilgilerini hem bireysel hem 
de  sosyal  etkinlikler  aracılığıyla  bütün  olarak 
oluştururlar.  Bireyin  bilgiyi  anlamlandırma‐
sında  hem  zihinsel  süreçlerin  hem  de  sosyal 
çevresinin etkisi olur.  

Yukarıda özellikleri öğretme‐öğrenme yakla‐
şımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sunuş yoluyla öğrenme 

B)  Buluş yoluyla öğrenme 

C)  Yapılandırmacılık 

D)  Beyin temelli öğrenme 

E)  Proje temelli öğrenme 
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20.  İşbirliğine  dayalı  öğrenme  yaklaşımında  öğ‐
rencilerin belirli davranışları kazanması bekle‐
nir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencileri işbir‐
liğine  dayalı  öğrenme  yaklaşımında  kazan‐
ması beklenen davranışlardan değildir? 

A)  Bireysel sorumluluk 

B)  Olumlu bağımlılık 

C)  Sosyal beceriler 

D)  Kendine güven 

E)  Bireysel rekabet 

 

21.  Duygu  insanlarla  ilişkileri  çok  güçlü  gittiği 
yerleri  hafızasına  kolay  kaydeden  bir  yapıya 
sahiptir.  

Duygunun  bu  özellikleri  dikkate  alınarak 
Duygu’nun Çoklu Zeka kuramına göre hangi 
zeka alanlarının baskın olduğu söylenebilir? 

A)  Sözel‐İçsel 

B)  Uzamsal‐Sosyal 

C)  Görsel‐Mantıksal 

D)  Sosyal‐Mantıksal 

E)  Sözel‐Uzamsal 

 

22.  Probleme Dayalı Öğrenme ( PDÖ ) senaryola‐
rı, programın  temelini oluşturur. PDÖ senar‐
yolarında bulunması  gereken  en  temel  özel‐
lik aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  İlgi ve merak uyandırması 

B)  Gerçek hayatla ilişkili olması 

C)  Farklı kaynakları taramayı gerektirmesi 

D) Okul dışında yapılabilmesi 

E)  Öğrencilerin işbirliği yapmasını sağlayan  

 

 

 

23.  Emel Öğretmen öğrencilerinin problemlerini 
çözerken problemin  çözümünü kolaylaştıran 
faktörleri desteklemekte, zorlaştıran faktörle‐
ri de engellemelerini istemektedir. Bu amaçla 
Emel  Öğretmen  aşağıdakilerden  hangisini 
kullanmaktadır? 

A)  Balık kılçığı 

B)  Güç analizi 

C)  Puko döngüsü 

D)  Beyin fırtınası 

E)  SWOT analizi 

24.  Hayatta  bilinçli  olarak  anladığımızdan  daha 
fazlasını öğreniriz. Çevreden algılanan bir çok 
sinyal  öğrenen  farkına  varmadan  beyne  girer 
ve bilinçsiz düzeyde etkileşimde bulunur.  

Yukarıda beyin  temelli öğrenmenin hangi  il‐
kesi açıklanmıştır? 

A) Anlam arayışı örüntülemeyle oluşur 

B)  Anlam arayışı doğuştandır 

C)  Öğrenme hem odaklanmış dikkati hem de 
çevresel algılamayı içerir 

D) Öğrenme  kasıtlı  ve  kasıtsız  süreçlerden 
oluşur 

E)  Beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar 

 

 

 

 

 

 

25.  Kubilay  duygular  yerine  mantığını  ön  plana 
alan,  tek  başına  çalışmaktan  hoşlanan,  prob‐
lemlerin çözümünde bilimsel yaklaşım ön pla‐
na geçiren bir kişidir. 

Kubilay Kolb Yaşantısal Öğrenme Modeli’ne 
göre hangi stilde öğrenen biridir? 

A) Aktif  B) Somut  C) Soyut 

D) Yansıtıcı  E) Özümseyen 

 

 

 

 

 

26.  Halil  Öğretmen  öğrencilerini  sınıfta  dörderli 
gruplara  ayırdıktan  sonra  her  grubun  günü‐
müz dünya  sorunlarından birisi  ile  ilgili araş‐
tırma yapmalarını  istemiştir. Konu hakkında 4 
hafta çalışan öğrenciler önce konu hakkında bi‐
rer  rapor hazırlamışlar daha  sonra  raporlarını 
sınıfta sunmuşlardır.  

Halil  Öğretmen’in  derste  uyguladığı  yakla‐
şım aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Proje temelli öğrenme 

B)  Probleme dayalı öğrenme 

C)  Yapılandırmacılık 

D)  Tam öğrenme 

E)  İşbirliğine dayalı öğrenme 
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27.  Öğrencilerin ön bilgilerinde eksikler bulunması 
halinde  öğretmenin  seçeceği  yöntem  bazı  so‐
runlara neden olabilir. 

Öğretmenin  böyle  bir  durumda  aşağıdaki 
yöntemlerden  hangisini  kullanması  oluşabi‐
lecek sorunları en aza indirir? 

A)  Soru‐cevap 

B)  Beyin fırtınası  

C)  Anlatım 

D) Gösteri 

E)  İstasyon 

 

 

 

 

 

 

28.  Aşçılık  okulunda  öğrencilerine  nasıl  sos 
hazırlanacağını öğretmek isteyen Mustafa öğ‐
retmen  aşağıdaki  yöntem‐tekniklerden  han‐
gisinden yararlanması daha doğru olacaktır? 

A) Anlatım 

B)  Benzetim 

C)  Gösterip yaptırma 

D)  İstasyon 

E)  Altı şapka 

 

 

 

 

 

 

29.  Öğretimde gözlem yönteminin bir çok fayda‐
sı  vardır.  Aşağıdakilerden  hangisi  gözlem 
yönteminin faydalarından değildir? 

A)  Bilimsel bilgiyi geliştirir 

B)  Bilgiyi yapılandırma imkanı sunar 

C)  Yakın çevrenin daha iyi tanınmasını sağlar 

D) Öğrencilere doğayı nasıl kontrol  atına  ala‐
cağını gösterir 

E)  Bir çok duyu organının öğretime katılması‐
nı sağlar 

 

 

 

30.  “Hava  içinde  su  buharı  bulunduğunu”  öğret‐
mek  isteyen Kubilay öğretmen buzdolabından 
çıkardığı  bir  bardağı masanın  üzerine  bıraka‐
rak bardak üzerinde havada bulunan su mole‐
küllerinin  sıvı  duruma  geçerek  kendini  gös‐
termesini sağlamış ve konuyla  ilgili bazı soru‐
lar sorarak öğrencilerden gelen soruları cevap‐
lamıştır.  

Kubilay öğretmenin bu konuyu  işlerken uy‐
guladığı  temel  yöntem‐teknik  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Anlatım  B) Gösteri  C) Deney 

D) Buluş  E) Soru‐cevap 

 

 

 

 

 

31.  Temel  işlevi  öğrencilerin  başladığı  bir  işi 
tamamlama becerisi kazandırmak olan ve öğ‐
rencileri  aktif  kılarak  grupla  çalışmalarına 
olanak  sağlayan yöntem‐teknik aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Konuşma halkası 

B)  Akvaryum 

C)  Altı şapka 

D)  İstasyon 

E)  Beyin fırtınası 

 

 

 

 

 

 

32.  Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası uygu‐
lanırken dikkat edilecek özelliklerden değil‐
dir? 

A) Konuşmaları  dışardan  bir  gözlemciye  not 
ettirmek 

B)  İnsanların  düşüncelerini  hızla  söylemesini 
sağlamak 

C)  Tartışma  esnasında  görüşlerin  yönlendiril‐
mesini engellemek 

D)  Fikirlerin öncelikle niceliğine önem vermek 

E)  Süreç  sonunda  fikirleri  analiz  edip  değer‐
lendirmek 
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33.  Aşağıdakilerden  hangisi  kontrollü  ortamda 
gerçekleşen bir öğretim yöntemi/  tekniği de‐
ğildir? 

A) Benzetim  B) Mikro öğretim 

C) Deney  D) Gösterip yaptırma 

E) Yaratıcı drama 

 

 

34.  Öğretmen  adaylarının  deneyim  kazanması 
amacıyla deneysel programın bir parçası ola‐
rak uygulanan ve öğretimde yapılan hataların 
video kayıtlarının incelenip düzeltilmesi esa‐
sına dayanan yöntem‐teknik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gösteri     

B)  Mikro öğretim 

C)  Benzetim     

D)  Programlı öğretim 

E)  Beyin fırtınası 

 

 

35.  Zıtlık  içeren  bir  konuda  katılımcılarda  hoşgö‐
rü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişmeye 
açıklık becerileri kazandıran bir tekniktir. Tek‐
nikte öğrenciler  tartışma esnasında düşüncele‐
rinde değişikliğe gitme hakkında sahiptir.  

Yukarıda  özelliği  verilen  teknik  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Görüş geliştirme 

B)  Seminer 

C)  İstasyon 

D) Münazara 

E)  Balık kılçığı 

 

 

36.  Yaşanan bir problemin nedenleri ve bu neden‐
lere bağlı  alt nedenler ortaya konmazsa prob‐
leme doğru odaklanılamaz ve problem çözme‐
de bazı sorunlar yaşanabilir. Problemlerde bu 
tür  sorunlar  yaşamamak  için  aşağıdaki  tek‐
niklerden hangisini kullanmak gerekir? 

A) Altı şapka       

B)  Akvaryum  

C)  Kavram haritası    

D)  Beyin fırtınası 

E)  Balık kılçığı 

 

37.  Özellikle  öğrencilerin  üzerinde  anlaşamadığı 
konularda yapılan bir  tartışma  tekniğidir. Tar‐
tışmaya yorum yapmak  isteyenler katılır. Tek‐
nikte  bir  öğrenci  konuşurken  diğerleri müda‐
hale etmez ve onu dinler, gözler ve notlar alır. 
Görüşler asla eleştirilmemelidir.  

Yukarıda  özellikleri  verilen  yöntem‐teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Balık kılçığı 

B)  İstasyon 

C)  Konuşma halkası 

D) Görüş geliştirme 

E)  Akvaryum 

 

 

 

38.  Söylenen  her  fikri  hemen  kabul  etmek,  fikrin 
kaynağını sorgulamamak ve etkili sorular sor‐
mamak  yanlış  fikir  sahibi  olmanın  en  büyük 
nedenlerinden  birisidir.  Yanlış  fikir  sahibi 
olmayı engellemek ve doğrulara ulaşmak için 
kişinin  öncelikle  hangi  düşünme  biçimine 
sahip olması gerekir? 

A) Yaratıcı  B) Eleştirel  C) Yansıtıcı 

D) Empatik  E) Dogmatik 

 

 

 

 

39.  Aşağıdaki araç‐gereçlerden hangisiyle yapıla‐
cak öğretim diğerlerine göre daha kalıcı olur? 

A) Modeller  B) Televizyon 

C) Haritalar  D) Grafikler 

E) Resimler 

 

 

 

40.  Aşağıdakilerden hangisi günümüz öğretmen‐
lerinde  bulunması  gereken  bir  davranış  de‐
ğildir? 

A)  Sınıf içi uygulamalarda demokratik olma  

B)  Öğrencileri değerlendirmede öznel olma 

C)  Cezadan çok ödül verme 

D) Davranışlarıyla model olma     

E)  Sınıfta espriden faydalanma 

 



  KPSS-2009/4 
 

  Diğer Sayfaya Geçiniz 7

41.  Sınıf  içi  uygulamalarda  disiplin  sorunu  ya‐
şamak istemeyen bir öğretmen öncelikle aşa‐
ğıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Öğrencilerin  bireysel  çalışmasını  sağlama‐
lıdır 

B)  Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır 

C)  Öğrencilerden  disiplin  sorunu  yaratanları 
cezalandırmalıdır 

D) Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamalı‐
dır 

E)  Öğrenci davranışlarını görmezden gelmeli‐
dir 

 

 

 

 

 

42.  Sınıf  kurallarının  belirlenmesi  ve  uygulanma‐
sında  belirli  ilkeleri  gözetmek  bu  kurallara 
uyumu arttırıcı bir rol oynar. 

Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarını be‐
lirlemede kullanılabilecek bir ilke değildir? 

A)  Esnek bir yapı içermelidir  

B)  Öğrenci katılımıyla belirlenmelidir 

C)  Sayıca az olmalıdır 

D) Olumlu  ve  olumsuz  örneklerle  her  kural 
açıklanmalıdır 

E)  Uygulanmasında  fiziksel müdahaleden ka‐
çınılmalıdır 

 

 

 

 

 

43.  Piaget’ye  göre  “Çocuklar  bilişsel  gelişimin  bu 
döneminde  gerçekte  olmayan  bir  şeye  varmış 
gibi  anlam  yükledikleri  gibi,  doğadaki  bazı 
olayların  da  insanlar  eliyle  oluşturulduğunu 
düşünürler.” Yukarıda  açıklaması  verilen bi‐
lişsel beceri ve gelişim dönemi aşağıdaki se‐
çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş‐
tir? 

A)  Yapaycılık‐İşlem öncesi dönem 

B)  Animizm‐İşlem öncesi dönem 

C)  Sembolik oyun‐İşlem öncesi dönem 

D) Döngüsel tepki‐Duyu hareket dönemi 

E)  Korunum ilkesi‐Somut işlemler dönemi 

44.  Turunçgiller  familyasından mandalinayı  tanı‐
yan  ve  yaşamında  hiç  greyfurt  görmeyen  bir 
çocuk  ilk kez gördüğü  greyfurtu büyük man‐
dalina olarak nitelendirmiştir. Çocuğun ilk de‐
fa görmüş olduğu greyfurt ile  ilgili bu tepki‐
si Piaget’nin kuramında aşağıdaki bilişsel sü‐
reçlerden hangisine uygun bir örnek olabilir? 

A) Organizasyon 

B)  Uyum kurma (akomodasyon) 

C)  Özümleme (asimilasyon) 

D) Nesne devamlılığı 

E)  Korunum ilkesi 

 

 

 

 

 

45.  Çocuğun psikososyal gelişiminde bu dönemde 
en  önemli  sosyal  çevre  öğretmendir.  Bu  öne‐
minden  dolayı  da  öğretmenler  çocukların  öz‐
güven ve özsaygı gelişimlerini destekleyici bir 
dil  olan  ben  dilini  kullanmalı  ve  teşvik  edici 
olmalıdırlar.  Yukarıda  açıklaması  verilen 
psikososyal  gelişim  dönemi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Özerklik‐Şüphe ve utanç 

B)  Kimlik kazanma‐Rol karmaşası 

C)  Girişimcilik‐Suçluluk 

D)  Başarı‐Başarısızlık 

E)  Yakınlık‐Uzaklık 

 

 

46.  2009 kışı  için kendisine kışlık bir  ceket  almak 
için Kızılay’daki mağazaları dolaşan   Mehmet, 
girmiş  olduğu  bir  mağazada  prova  amacıyla 
giymiş  olduğu  iki  ceketi  de  çok  beğenmiştir. 
Mehmet,  iki  ceketi de  çok beğenmiş olmasına 
karşın yeterli parası olmadığı için birisini satın 
almış ve diğerini de bırakmak zorunda kalmış‐
tır. Mehmet’in bu  tercihi psikanalitik  yakla‐
şımda aşağıdaki süreçlerden hangisine uygun 
bir örnektir? 

A)  Yaklaşma‐Kaçınma çatışması 

B)  Yaklaşma‐Yaklaşma çatışması  

C)  Kaçınma‐Yaklaşma çatışması 

D)  Kaçınma‐Kaçınma çatışması 

E)  Kaçma‐Kaçınma koşullanması 
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47.  Her  canlı doğduğunda kendi  türünün genetik 
özelliklerine sahiptir. Örneğin doğduğunda as‐
lan  yavrusu  aslana,  kartal  yavrusu da  kartala 
benzer. Ancak aslan yavrusu kedilerin ve kar‐
tal  yavrusu  da  civcivlerin  bulunduğu  bir  or‐
tamda  yetiştirilirse  tıpkı  bir  kedi  ya da  tavuk 
gibi davranışlar  sergiler. Yukarıda açıklaması 
verilen  örnek  olay  ile  gelişimde  aşağıdaki 
faktörlerden  hangisinin  önemine  vurguda 
bulunulmaktadır? 

A) Kalıtım  B) Zaman 

C) Öğrenme  D) Biyolojik alt yapı 

E) Çevre 

 

 

 

 

48.  İnsanın gelişimine  ilişkin aşağıdaki  ifadeler‐
den hangisi hatalıdır? 

A)  Bilişsel  gelişimin  temelini dil‐kavram  geli‐
şimi oluşturur. 

B)  Gelişim  düzenli  bir  sıra  izler,  rastlantısal 
değildir. 

C)  İlk  çocukluk döneminde ortaya  çıkan dev‐
resel  tepkiler  oyun  etkinliklerinin  temelini 
oluşturur. 

D) Dili  anlamak  ve  konuşmak  ilk  çocukluk 
döneminde eş zamanlı olarak ortaya çıkar. 

E)  Olgunlaşma  büyümeden  bağımsız  bir  sü‐
reçtir. 

 

 

 

 

 
49.  Beş  yaşındaki  Almıla’nın  uzun  bir  zamandır 

çalışma masasının üzerinde duran boncukları‐
nın yeri babası tarafından o evde yok  iken de‐
ğiştirilmiştir. Akşam annesi  ile birlikte kreşten 
dönen Almıla,  durumu  fark  eder  etmez  bon‐
cuklarının  sayısının  azaldığını  düşünerek  ağ‐
lamaya  başlamıştır. Almıla’nın  bu  davranışı, 
Piaget’ye  göre  bilişsel  gelişimin  hangi  evre‐
sinde olduğunu göstermektedir? 
A)  Somut işlemler evresi 
B)  Soyut işlemler evresi 
C)  Duyusal devinim evresi 
D)  İşlem öncesi evre 
E)  Eylemsel evre 

50.  Freud’a  göre,  insan  doğasını  oluşturan  üç 
önemli yapı aşağıdaki seçeneklerin hangisin‐
de doğru olarak verilmiştir? 
A) Oral‐Anal ve Fallik dönem 
B)  İd‐Ego‐Süperego 
C)  Fallik‐Gizil‐Genital dönem 
D)  Fiksasyon‐Yokumsama‐Unutma 
E)  Bilinç‐Bilinç öncesi‐Bilinç dışı 
 
 

51.  “Çocuklar,  doğdukları  andan  itibaren  bir  çok 
davranışı öğrenebilme potansiyeline sahip bu‐
lunmalarına  karşın,  yaşamın  belli  evrelerinde 
bu davranışları öğrenebilme yeterliğine ulaşır‐
lar.” Yukarıda  açıklaması  verilen  iki  gelişim 
kavramı  aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
A)  Biyolojik alt yapı‐Olgunlaşma 
B)  Biyolojik alt yapı‐Büyüme 
C)  Biyolojik alt yapı‐Öğrenme 
D) Olgunlaşma‐Büyüme 
E)  Olgunlaşma‐Öğrenme 
 
 

52.  Okula otobüsle giderken yaşlılara yer vermek‐
ten hoşlanmayan Merve, diğer yolcuların  tep‐
kisinden çekindiği için kendisini yaşlı insanlara 
yer vermek zorunda hissetmekte ve  istemeye‐
rek  de  olsa  zaman  zaman  yer  vermektedir. 
Merve’nin  yaşlılara  yer  verirken  yaşamış  ol‐
duğu  bu  ikilem, Kohlberg’in  ahlaki  gelişim 
evrelerinden hangisinde olduğunu gösterir? 
A)  İtaat ve ceza eğilimi 
B)  Saf çıkarcı eğilim 
C)  İyi çocuk eğilimi 
D)  Toplumsal anlaşma eğilimi 
E)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

 

 

53.  “Gelişim  psikologlarına  göre,  yaş  ilerledikçe 
öğrenme güçleşir. Örneğin; çocuklar yürümeyi 
en iyi bir yaşında ve okuma yazmayı da en iyi 
altı yaşında öğrenirler.” Gelişim psikologları‐
nın bu görüşü, gelişimin hangi  ilkesini des‐
teklemektedir? 

A) Gelişimde kritik dönemler vardır. 
B)  Gelişim düzenli bir sıra izler. 
C)  Gelişim nöbetleşe bir sıra izler. 
D) Gelişim genelden özle doğrudur. 
E)  Gelişim bütündür. 
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54.  Burcu, sekiz aylık bir çocuktur. Annesi istediği 
bir  oyuncağı  Burcu’ya  vermek  istemediği  za‐
man  gözünün  önünde  dolaba  sakladığı  halde 
hiçbir  tepkide  bulunmayarak  arama‐bulma 
eğilimi içerisine girmemektedir. Piaget’nin ku‐
ramında  Burcu’nun  bu  tepkisinin  karşılığı 
olan bilişsel özellik aşağıdakilerden hangisi‐
dir? 

A) Animistik düşünme 
B)  Nesnelerin kalıcılığı 
C)  Sembolik oyun 
D) Döngüsel tepki 
E)  Odaktan uzaklaşma  

 

55.  Tarih  öğretmeni  Umut  Bey,  Kamu  Personeli 
Seçme Sınavları’na hazırlanan ve  tarih  sorula‐
rını  çözmekte  zorlandığını  söyleyen  öğrencisi 
Elif’e ne kadar çok soru çözerse, gerçek sınav‐
da da  işinin  o  kadar  çok  kolaylaşacağını  söy‐
lemiştir. Öğretmenin öğrencisine önermiş ol‐
duğu bu yol Thorndike’ın aşağıdaki öğrenme 
yasalarından hangisine uygun bir örnek ola‐
bilir? 
A)  En az çaba ilkesi 
B)  Etki yasası  
C)  Kullanma yasası 
D) Hazır bulunuşluk yasası 
E)  Öğrenmede küçük adımlar ilkesi 

 

56.  Karnı  acıkan  Berna’nın  yiyecek  bir  şeyler 
bulmak için mutfağa yönelmesi aşağıdaki sü‐
reçlerden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Dürtü 
B)  Güdü 
C)  Tepki analojisi 
D) Olumsuz kateksis 
E)  Güdülenme 

 

57.  Tepkisel koşullanma sürecinde bitişiklik  temel 
ilke  olmasına  karşın  tek  başına  öğrenme  için 
yeterli  değerlidir. Öğrenmenin  daha  kolay  ve 
çabuk gerçekleşebilmesi için destekleyici bir il‐
keye daha gereksinim vardır. Öğrenmeyi des‐
tekleyici  ve  bitişiklik  ilkesini  tamamlayıcı 
olan  bu  önemli  ilke  aşağıdaki  seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Olumsuz tat koşullanması 
B)  Kendiliğinden geri gelme 
C)  Üst düzey koşullanma 
D) Haber vericilik 
E)  Öğrenmenin genellenmesi 

58.  Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanma 
yaklaşımının  temel özelliklerinden birisi de‐
ğildir? 

A)  Tepkiselde  sönme edimsele göre daha hız‐
lıdır. 

B)  İnsanlara  duyuşsal  davranışların  kazandı‐
rılmasında etkilidir. 

C)  Pekiştireç tepkiden önceki bir süreçtir. 

D) Öğrenme,  başlangıçta  aralarında  ilişki  bu‐
lunmayan bir uyaran ile tepki arasında bağ 
kurulması sonucunda gerçekleşir. 

E)  İnsanlara  devinişsel  ve  beceri  gerektiren 
davranışların kazandırılmasında etkilidir. 

 

 

 

 

 

59.  Araştırma sonuçları, obezitede, genetik yatkın‐
lık ve fiziksel etkinlik azlığı kadar, yakın  ilişki 
ve yakın çevreyle etkileşim gibi  faktörlerin ki‐
şiden kişiye aktarılmasının da önemli olduğu‐
nu (Örneğin, anne ya da babasından birisi obez 
olan bir bireyin de obez olması) göstermekte‐
dir. Obezitede yakın ilişki ve çevresel etkile‐
şim gibi faktörlerin etkisi aşağıdaki öğrenme 
türlerinden hangisine uygun bir örnektir?  

A)  Edimsel koşullanma 

B)  Seçme ve bağlama öğrenmesi 

C)  Dolaylı öğrenme 

D)  Kavrama yoluyla öğrenme 

E)  Tepkisel koşullanma 

 

 

 

 

 

60.  “Çocuklar hatalar yaparak ve yapmış oldukları 
hatalardan dersler  alarak büyür ve gelişirler.”  
görüşünü  benimseyen  bir  psikolojik  danış‐
man, bireyin öğrenmesinde aşağıdaki öğren‐
me  türlerinden hangisinin önemine vurguda 
bulunmaktadır?  
A) Gizil öğrenme 
B)  Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme 
C)  İç görüsel öğrenme 
D)  Kateksis 
E)  Edimsel koşullanma 
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61.  Oluşumu  zaman  alıcı  olan  zincirleme  türü 
öğrenmelerimizin kalıcı hale gelmesi ve otoma‐
tikleşmesi  yapılacak  alıştırma  ve  tekrarlara 
bağlıdır. Bilgiyi  işleme kuramına göre  edim‐
sel öğrenmelerimizin depolandığı bellek türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  İşlemsel bellek 
B)  Semantik bellek 
C)  Anlık bellek 
D)  Episodik bellek 
E)  Uyanık bellek 

 

 

62.  Dersin  öğretmenince  tahtaya  yazılanları  göre‐
meme  şikayeti  ile  göz  doktoruna  gönderilen 
Hüseyin’e doktor gözlük vermiştir. Doktorun 
vermiş olduğu gözlük Hüseyin  için öğrenme 
ile  ilgili  öğelerden  aşağıdakilerden  hangisi‐
nin işlevini yerine getirmektedir? 
A) Olumlu pekiştirme 
B)  Etkinlikle pekiştirme 
C)  Koşullu anlaşma 
D) Olumsuz pekiştirme 
E)  Simgesel ödülle pekiştirme 

 

 

63.  Sosyal bilgiler öğretmenince, sınıfta yaramazlık 
yaptığı ve dersi dinlemediği  için bir gün önce 
makasla saçı kesilen ilköğretim altıncı sınıf öğ‐
rencisi Ahmet,  annesine bir sonraki gün okula 
gitmek  istemediğini  söylemiştir. Ahmet’in bu 
davranışını  en  iyi  açıklayan  öğrenme  türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Beklenti kuramı‐Gizil öğrenme 
B)  Edimsel koşullanma‐Kaçınma koşullanması 
C)  Sosyal öğrenme‐ Karşılıklılık ilkesi 
D)  Tepkisel koşullanma‐Kaçma koşullanması 
E)  Tepkisel koşullanma‐Öğrenilmiş çaresizlik 

 

 

64.  Birisi dışında tüm davranışçı kuramlarda bire‐
yin öğrenmesinde  tekrar önemli bir değişken‐
dir.  Tekrarın  olmadığı  davranışçı  kuram  ve 
kuramcı  aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
A)  Bitişiklik‐Watson 
B)  Edimsel koşullanma‐Skinner 
C)  Bitişiklik‐Guthrie 
D)  Tepkisel koşullanma‐Pavlov 
E)  Bağlaşımcılık‐Thorndike 

65.  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavları’nda  dört 
yanlışın bir doğruyu götürmesi aşağıdaki pe‐
kiştirme  tarifelerinden  hangisine  uygun  bir 
örnektir? 
A)  Sabit oranlı 
B)  Sürekli 
C)  Değişken oranlı 
D)  Sabit zamanlı 
E)  Değişken zamanlı 

 

66.  “5727  Sayılı  Tütün  ve  Tütün  Mamullerinin 
Zararlarının  Önlenmesine  Dair  Kanunda  De‐
ğişlik  Yapılması  Hakkında  Kanunʺ  gereğince 
kapalı alanlarda sigara  içme yasağı uygulama‐
sına  başlamadan  önce  kapalı  alanlarda  sigara 
içilmesi, edimsel koşullanma sürecinde sigara 
içmeyen  bireyler  için  aşağıdaki  öğelerden 
hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 
A) Olumsuz pekiştirme 
B)  İkincil tür ceza 
C)  Etkinlikle pekiştirme 
D)  Koşullu anlaşma 
E)  Birincil tür ceza 

 

67.  Şehir merkezine yakın bir alanda ilk kez açılan 
bir  taş  ocağındaki  çalışmaların  neden  olduğu 
gürültüden  çok  rahatsız  olan  çevre  sakinleri; 
bir süre sonra gürültü aynen devam ettiği hal‐
de  rahatsızlık  duymamaya  başlamışlardır. 
Semt sakinlerinin bu durumlarını en iyi açık‐
layan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Tepki analojisi 
B)  Öğrenmede geçiş 
C)  Kademeli yaklaşma 
D) Duyarsızlaşma  
E)  Alışkanlık kazanma 

 

 

68.  Öğrenme  psikolojisi  dersinde  olumsuz  aktar‐
ma kavramını öğrenen ve konu ile ilgili sorula‐
rı hata yapmadan çözebilen Tülay, ne zaman ki 
ileriye doğru ket vurma kavramını öğreniyor; 
olumsuz aktarma konusu ile ilgili sorularda da 
hata yapmaya başlıyor. Tülay’ın hata yapmaya 
başlaması  aşağıdakilerden  hangisinin  sonu‐
cudur? 
A) Amnezi 
B)  Öğrenmede geçiş 
C)  Kateksis 
D) Geriye doğru ket vurma 
E)  İleriye doğru ket vurma 
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69.  Aşağıdaki örneklerin hangisinde öğrenme ile 
ilgili bir olgu söz konusu değildir? 

A)  Soğuk bir havada titremek 
B)  Basketbol oynamak 
C)  İsmini duyan köpeğin sese doğru koşması 
D)  Yılandan korkmak 
E)  Otomobil kullanmak 

 

 

70.  “Farklı  sayıdaki  davranışlar  pekiştirildiği  için 
birey davranışı sürekli bir biçimde yapma eği‐
limindedir.” Yukarıda  açıklaması  verilen  pe‐
kiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sabit oranlı 
B)  Sürekli 
C)  Sabit aralıklı 
D) Değişken aralıklı 
E)  Değişken oranlı 
 
 

71.  “Öğretim  sürecinde  bireyin  her  davranışının 
pekiştirilmesi ekonomik olmayabilir. Bazen ço‐
cuğun  istendik    davranışları  puan,  jeton  ve 
benzeri  belli  biriktirmeler  karşılık  olarak para 
ve  çikolata  gibi  ödüllerle  de  pekiştirilebilir.” 
Yukarıda açıklaması verilen davranışı kontrol 
ve değiştirme  tekniği aşağıdakilerden hangi‐
sidir? 

A) Kademeli yaklaşma 
B)  Simgesel ödülle pekiştirme  
C)  Sürekli pekiştirme 
D) Değişken oranlı pekiştirme 
E)  Değişken aralıklı pekiştirme 

 

 

72.  Toplumsal  yaşamda,  insanlar  sokakta  yürür‐
ken yolun karşı  tarafında  sevmedikleri bir  in‐
sanın kendilerine doğru geldiğini gördüklerin‐
de ya yollarını değiştirirler ya da mümkünse o 
kişiyi  görmezden  gelerek  yollarına  devam 
ederler. Koşullanma yoluyla öğrenme ilkeleri 
temel alındığında, birey  için sevilmeyen kişi 
aşağıdaki öğelerden hangisinin  işlevini yeri‐
ne getirmektedir? 
A)  Pekiştirici uyarıcı               
B)  Özümseme 
C)  Ayırt edici uyarıcı             
D)  Sönme 
E)  Uyarıcı genellemesi 

 

73.  İlköğretim  dördüncü  sınıfları  okutan  bir  sınıf 
öğretmeni, yapmış olduğu her yazılı sınavdan 
sonra  başarılı  olan  öğrencilerini  çeşitli  biçim‐
lerde ödüllendirirken; başarısız olan öğrencile‐
rinin  isimlerini  de  sınıfın  panosuna  asmakta‐
dır.  Sosyal  öğrenme  kuramlarının  varsayım‐
ları  temel alındığında, sınıf öğretmeninin sı‐
navlarda başarısız olan öğrencilerin  isimleri‐
ni  sınıfın  panosuna  asması,  sınıftaki  diğer 
öğrenciler  için  aşağıdaki  öğelerden  hangisi‐
nin işlevini yerine getirmektedir?  

A) Dolaylı pekiştirme 
B)  Birincil tür ceza 
C)  Dolaylı ceza 
D) Olumlu pekiştirme 
E)  Dolaylı duygu 

 

74.  Üniversite  öğrencisi  Ayşe’nin  hattı  bağlı  bu‐
lunduğu  operatör  tarafından  yüklü  gelen  cep 
telefonu  faturasını  ödeyemediği  için  kesilmiş‐
tir. Operatörün  bu  uygulamasının Ayşe  için 
karşılığı olan davranışı kontrol ve değiştirme 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Birincil tür ceza 
B)  Olumsuz pekiştirme 
C)  Dolaylı ceza 
D)  İkincil tür ceza 
E)  Ya hep ya hiç ilkesi 

 

75.  Futbola meraklı olan üniversite öğrencisi Mu‐
rat, günlük bir gazete aldığında her zaman ön‐
celikle  okuduğu  yer  spor  sayfası  olmaktadır. 
Murat’ın  bu  davranışı  gestalt  öğrenmesinde 
aşağıdaki  süreçlerden  hangisine  uygun  bir 
örnek olabilir?  

A) Ket vurma 
B)  Aktarma 
C)  Algı yanılması 
D) Algıda değişmezlik 
E)  Algıda seçicilik 

 

76.  “Bir  olay,  nesne  ya  da  kişiye  karşı  gösterilen 
olumlu ya da olumsuz bir  tutumun  ilişkili di‐
ğer  öğelere  karşı  da  gösterilmesidir”  ifadesi‐
nin  karşılığı  olan  öğrenme  ile  ilgili  kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz kateksis 
B)  Olumsuz tat koşullanması 
C)  En az çaba ilkesi 
D)  Ya hep ya da hiç ilkesi  
E)  Öğrenilmiş çaresizlik 
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77.  Okula  yeni  başlayan  ve  girmiş  olduğu  sınav‐
larda üst üste başarısız olan bir çocuk bir süre 
sonra sınavın adını bile duyduğunda yoğun bir 
biçimde  sınav  kaygısı  yaşamaya  başlamıştır. 
Koşullanma yoluyla öğrenme sürecinde sınav 
çocuk için aşağıdaki öğelerden hangisinin iş‐
levini yerine getirmektedir?  
A) Koşullu uyarıcı  
B)  Koşulsuz uyarıcı 
C)  Ceza 
D)  Birincil tür pekiştireç 
E)  Nötr uyarıcı 

 

 

78.  Derslerine düzenli bir biçimde çalışan öğrenci‐
si Gökhan’a öğretmeninin göstermiş olduğu il‐
gi,  edimsel  koşullanma  sürecinde  aşağıdaki 
öğelerden  hangisinin  işlevini  yerine  getir‐
mektedir? 

A) Ayırt edici uyarıcı  

B)  Olumlu pekiştirme 

C)  Simgesel ödülle pekiştirme 

D)  Etkinlikle pekiştirme 

E)  İkincil tür ceza 

 

 

79.  Öğrenme psikolojisinde öğrenilmiş çaresizlik 
süreci  ile  ilgili  olarak  aşağıdaki  yargılardan 
hangisi hatalıdır? 
A)  İçinde bulunulan an geleceği etkiler. 
B)  Yaşanmışlık en önemli ölçüttür. 
C)  Geçmiş geleceği etkiler. 
D) Ortam uygun olsa bile organizma kaçmayı 

ve korunmayı düşünemez. 
E)  Önceki  olumsuzlukların  etkisi  ile  bireyde 

artık başaralı olamayacağına dair pekişmiş 
bir inanç vardır. 

 

80.  Aşağıdakilerden  hangisi  sosyal  öğrenme 
kuramlarının  temel özelliklerinden birisi de‐
ğildir? 

A)  Birey, birçok şeyi başkalarının yaşantılarını 
gözleyerek öğrenir. 

B)  Bilişsel ağırlıklı davranışçı bir kuramdır. 

C)  Her  insanda  dolaylı  öğrenme  kapasitesi 
vardır. 

D)  Birey kendi yaşantılarından öğrenir. 

E)  Öğrenme ve performansı  ayırır. 

81.  “Öğretim  içeriğini  oluşturan  yazılı  ve  sözlü 
uyaranlar  öğrenciler  için  şekil  olmalıdır.”  gö‐
rüşünü benimseyen bir öğretmen, öğrenmeyi 
etkileyen  aşağıdaki  faktörlerden  hangisinin 
önemine vurgu bulunmaktadır? 

A) Aralıklı ya da toplu öğrenme 

B)  Kavramsal gruplandırma 

C)  Öncelik etkisi 

D) Genel uyarılmışlık durumu   

E)  Algısal ayırt edilebilirlik 

 

 

 

 

 

82.  Meslek yaşamının yaklaşık 20 yılını   uzun yol 
şoförü olarak geçiren Yunus Bey, bir televizyon 
kanalında katılmış olduğu yarışmada kendisi‐
ne sorulan 81  ilin plaka kodunu hiç hata yap‐
madan sayabilmiş ve ödül olarak konulan pa‐
rayı  kazanmıştır.  Yunus  Bey’in,  illerin  plaka 
kodlarını  hatasız  bir  biçimde  sayabilmesi 
aşağıdaki öğrenme  türlerinden hangisine uy‐
gun bir örnek olabilir? 

A) Kendiliğinden geri gelme 

B)  Edimsel koşullanma 

C)  Örtük öğrenme 

D) Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme 

E)  Öngörü kapasitesi 

 

 

 

 

 

83.  Bitişiklik  kuramının  iki  önemli  temsilcisi 
Watson  ve  Guthrie’nin  kuramları  ile  ilgili 
olarak  aşağıdaki  yargılardan  hangisi  hatalı‐
dır? 

A) Guthrie’de tekrar yoktur. 

B)  Watson’da  da,  Guthrie’de  de  pekiştirme 
önemli değildir. 

C) Watson’a göre öğrenme  tek bir yaşantı  so‐
nucu gerçekleşir. 

D) Watson’da da, Guthrie’de de ortak olan ilke 
sonunculuk ilkesidir. 

E)  Watson’da tekrar temel ilkedir. 
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84.  Thorndike’a  göre,  uyaran  ile  tepki  arasındaki 
sinirsel bağın güçlenmesinde belirleyici olan üç 
önemli yasa vardır.   Bağlaşımcılık kuramının 
bu  üç  yasası  aşağıdaki  seçeneklerin  hangi‐
sinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Tepki anolojisi‐ Küçük adımlar ve etki ya‐
sası 

B)  En az çaba‐Tekrar ve etki yasası 

C)  Tekrar‐Etki ve Küçük adımlar yasası 

D)  Kateksis‐Tekrar ve etki yasası 

E)  Hazır bulunuşluk‐Tekrar ve etki yasası 

 

 

 

 

 

 

 

85.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisi kesinlikle bir 
ölçme işlemi değildir? 

A) Ayşe 100 soruluk Fen Bilgisi sınavından 80 
puan almıştır. 

B)  Oğuzhan’ın  matematik  dersinden  başarılı 
olabilmesi  için  en az 50 puan alması gere‐
kiyor. 

C)  Nisa, sınıfın en yüksek notunu aldı. 

D)  Ecem’in  yapmış  olduğu  matematik  proje‐
sinde öğretmeni iki tane hata buldu. 

E)  Tuğba,  hikâye  kitabından  1  dakikada  160 
kelime okudu. 

 

 

 

 

 

 

86.  Aşağıda  verilen  durumların  ölçülmesinde, 
ölçme  sonuçlarının ölçek düzeyi, hangisinde 
oranlı ölçektedir? 

A) Öğrencilerin okula tutumu 

B)  Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri 

C)  Öğrencilerin akademik başarı düzeyleri 

D) Öğrencilerin benlik saygı düzeyleri 

E)  Öğrencilerin boy uzunluğu 

 

 

87.  Matematik dersinin  “Sayılar” ünitesi  işlendik‐
ten  sonra, bu ünitenin kazanımlarının gerçek‐
leştiği kararını verebilmek  için, bir öğrencinin 
bu  ünite  ile  kazandırılacak  olan davranışların 
yüzde  yetmiş  beşini  kazanmış  olması  gerekli 
görülmüştür.  Bu  testten  yüz  puan  üzerinden 
elli puan  elde  eden öğrenci  söz konusu  kaza‐
nımların ancak yüzde ellisini kazanmış sayıla‐
caktır. Bu durumda söz konusu öğrencinin bu 
ünite sonunda kazanması gereken asgari kaza‐
nımları  kazanamamış  olduğuna  karar  verile‐
cektir. 
Yukarıda  yapılan  değerlendirme  işlemi  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 
A)  Tanımaya yönelik 
B)  İzlemeye yönelik 
C)  Düzey belirleyici 
D) Mutlak değerlendirme 
E)  Bağıl değerlendirme 

 
 
88.  I.  Coğrafya  dersinde  öğrencilerin  dönem 

sonunda  başarılı  olup  olmadıklarına  sınıf 
ortalamasına bakılarak karar verilmesi. 

II.  Türkçe notları yüksek olan ilk üç öğrenciyi 
belirlemek 

III. Tarih dersinde öğrencilerin öğrenme eksik‐
liklerini belirlemek 

Bir  öğretmen  farklı  değerlendirme  biçimleri 
kullanmak istemektedir. 
Yukarıda  verilen  örneklerin  değerlendirme 
türlerin  aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde 
doğru olarak verilmiştir ? 
A)  Bağıl  Bağıl  Mutlak 

B)  Bağıl   Mutlak  Mutlak 

C)  Bağıl  Bağıl  Bağıl 

D)  Mutlak  Mutlak   Mutlak 

E)  Mutlak  Bağıl  Mutlak 

 

 
89.  Aşağıdakilerden  hangisi  yordama  geçerliliği 

için söylenemez? 
A)  Seçme  sınavlarının  yordama  geçerliliğinin 

yüksek olması beklenir. 
B)  Bireylerin  iş  yaşamındaki  başarılarını  yor‐

dama da üniversite diploma notu kullanıla‐
bilir. 

C)  Yordama  geçerliliğini  test  etmede 
regrasyon tekniğinden yararlanılır. 

D)  Yordama geçerliliğinde ölçüt seçimi önem‐
lidir. 

E)  Yordama geçerliliği her ölçme aracında ara‐
nan bir geçerlilik türüdür. 
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90.  Matematik  öğretmeni  tekrarın  öğrenmedeki 
kalıcılığı  üzerine  bir  araştırma  yapmıştır.  Bu‐
nun için iki ayrı sınıfta aynı ünitedeki aynı ko‐
nuları işlemiş fakat ilk sınıfta dersin son 10 da‐
kikasını tekrara ayırırken ikinci sınıfta ise dersi 
daha yavaş  işleyerek  tekrar  etmeden bitirmiş‐
tir. 
Buna  göre,  Matematik  öğretmenin  yaptığı 
araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakiler‐
den hangisidir? 
A) Matematik dersi 

B)  Tekrar 

C)  Öğrenmedeki kalıcılık 

D) Dersin ünitesi 

E)  İşlenen konu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.  Aşağıdaki  elde  edilen  verilerden  hangisinin 

başlangıç noktası keyfi değildir? 
A)  İngilizce  sınavında  ilk  dört  soruya  doğru 

cevap verenler 20 puan almıştır. 

B)  Sınıf  Sıçaklığı  öğrenciler  tarafından  25oC 
olarak tespit edilmiştir. 

C)  Kırşehir’in  deniz  seviyesinden  yüksekliği 
630 m olarak bulunmuştur. 

D)  Tarih kitabının birinci bölümünde 8 yaprak 
16 sayfa vardır. 

E)  Öğrencilerin  Matematik  dersine  olan  tu‐
tumları yüksek olduğu görülmüştür.  

 

 

92.  Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 
alternatif  değerlendirme  yaklaşımları,  değer‐
lendirmenin  bir  dizi  test  maddesine  verilen 
yanıttan daha geniş bir anlam taşıdığı ve farklı 
boyutlarda  ele  alınması  gerektiği  düşüncesin‐
den hareketle ortaya çıkmıştır. 
Buna  göre  aşağıdakilerden hangisi  ölçme  ve 
değerlendirme  süreçlerinde  alternatif  değer‐
lendirme  yaklaşımlarının  çıkış  nedenlerin‐
den biri olamaz? 
A)  Etkin  öğrenme  ortamları  için  değerlen‐

dirme konusundaki yenilikler, öğrenme ve 
değerlendirmenin  iç  içe  geçtiği  ma‐
teryallerin  kullanıldığı  yapılara  dönüş‐
mesinden dolayı 

B)  Değerlendirme,  sadece  öğrencilere  not 
vermek değil, öğrencilerin  ilerleme aşama‐
larını ve tamamlamaları gereken eksiklikle‐
ri  gösteren  veya  görmelerini  sağlayan  bir 
süreç olarak düşünüldüğünden 

C)  Etkin öğrenme ortamlarıyla  ilişkilendirilen 
değerlendirme yaklaşımlarını başarı temelli 
(edime dayalı) değerlendirme  yaklaşımları 
olarak ifade etmek mümkündür. 

D) Alternatif  değerlendirme,  öğrencileri  bil‐
dikleri üzerinde daha  çok düşünmeye  teş‐
vik edebileceği gibi, öğretimin daha anlamlı 
ve yansıtıcı hale gelmesinden ötürü. 

E)  Öğrenme‐öğretme  ortamlarında  öğren‐
cilerin öğrenme süreçlerinden ziyade ürün‐
lerinin  değerlendirilmesi  tümel  bir  yakla‐
şım sağlayacağından. 

 
 
 
 
 
 
93.  Fizik  sınavına  giren Özgür,  sorulan  soruların 

güvenirliğinin  çok  yüksek  olduğunu  söyle‐
mektedir. 
Özgür’ün  düşüncesini  destekleyen  seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sorular çok kolaydır. 

B)  Soruların güçlük düzeyi 0,20’dirr. 

C)  Soruların  sonucunda  elde  edilen  ranj  bü‐
yüktür. 

D)  Soruların ayırtedicilik değeri 0,10’dur. 

E)  Soruların  hepsinin  standart  sapması  çok 
düşüktür. 
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94.  Yapılan kimya testindeki birinci soruya alt ve 
üst grubun aynı oranda cevaplandırmış olma‐
sı durumunda öncelikli olarak bu testte hangi 
özelliğinde bir eksiklik vardır? 
A) Güvenirlik 

B)  Kullanışlık 

C)  Ayırt edicilik 

D) Objektiflik 

E)  Geçerlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
95.  Bir  öğrencinin  testten  elde  ettiği  genel  başarı‐

nın,  testin  tüm maddelerinde  aynı  oranda  öl‐
çülmesidir. 
Yukarıda verilen  tanım aşağıdakilerden han‐
gisine aittir? 
A)  Yapı Geçerliği  

B)  Güvenirlik 

C)  Yordama Geçerliği 

D) Görünüş Geçerliği 

E)  Kullanışlık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.  I.  Cevapların  aynı  öğretmen  tarafından  iki 

defa okunması 
II.  Kopyanın önlenmesi 
III. Sınava yeterince zaman verilmesi 
IV. Cevap anahtarının hazırlanması 
Yukarıdaki tedbirlerden hangisi ya da hangi‐
leri bir yazılı yoklamanın objektifliğini anla‐
tır? 
A) Yalnız IV   B) I ve IV   C) II ve III 

D) II, III ve IV  E) I, II, III ve IV 

 

 

 

97.  I.  Belli bir konuda bireyin belli ölçütler çerçe‐
vesinde kendini değerlendirmesidir. 

II.  Öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde bir‐
birlerini değerlendirmesidir. 

III. Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve beceri‐
leri günlük yasamla da  ilişkilendirerek or‐
taya  koymalarını  gerektiren  kısa  süreli  ça‐
lışmalardır. 

IV. Öğrencinin  bir  öğrenme  alanındaki  çaba, 
basarı  ve  gelişimini  kanıtlayan,  belirli  bir 
zaman  dilimindeki  (bir  dönem,  bir 
yıl)çalışmalarının, organize edilmiş sistemli 
bir koleksiyonudur. 

Yukarıda  verilen  ölçme  ve  değerlendirme 
yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

  I  II  III  IV 

A) Öz  
değerlendirme

Akran  
değerlendirme 

Performans 
ödevleri 

Öğrenci ürün 
dosyaları 

B)  Öz  
değerlendirme

Akran  
değerlendirme 

Öğrenci ürün 
dosyaları 

Performans 
ödevleri 

C)  Öz  
değerlendirme

Öğrenci ürün 
dosyaları 

Performans 
ödevleri 

Akran  
değerlendirme 

D) Öğrenci ürün 
dosyaları 

Performans 
ödevleri 

Akran değer‐
lendirme 

Öz  
değerlendirme 

E)  Öğrenci ürün 
dosyaları 

Akran  
değerlendirme 

Performans 
ödevleri 

Öz  
değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98.  Aşağıdaki tabloda, bir okulda, beş ayrı sınıfta 

okuyan  öğrencilerin  Matematik,  Türkçe  ve 
İngilizce  derslerinde  uygulanan  testlerden 
aldıkları  notlar  verilmiştir.  Bu  testler,  farklı 
öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.  

 
Grup  içerisinde en başarılı olan öğrenci, aşa‐
ğıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 
A) Ayşe  B) Can  C) Cenk 

D) Esen  E) Ufuk 
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  100  öğrencinin  katıldığı  bir  test  sonucunda 
alınan puanların frekansları ve yığılmalı fre‐
kansları aşağıdaki gibidir. 
 

Puanlar  Frekans 
Yığılmalı 

Frekans Σfx) 

85‐89  2  100 

80‐84  1  98 

75‐79  4  97 

70‐74  9  93 

65‐69  13  84 

60‐64  26  71 

55‐59  19  45 

50‐54  12  26 

45‐49  8  14 

40‐44  3  6 

35‐39  2  3 

30‐34  1  1 

 
99.  Puanların  toplamı  Σfx=6010  olduğuna  göre 

aritmetik  ortalaması  aşağıdakilerden  hangi‐
sidir? 
A) 60,1  B) 60,2  C) 60,3 

D) 60,4  E) 60,5 
 
 
 
100.  Yukarıdaki  tablodaki  bilgilere  göre medyan 

kaçıncı puan sırasında yer almaktadır? 
A) 50‐51  B) 55‐59  C) 56‐59 

D) 60‐61  E) 60‐64 

 

 

Dersin adı  X  X   Ss 

Matematik  50  40  5 

Resim  85  90  10 

Kimya  60  60  4 

Tarih  80  60  7 

Rehberlik  30  60  15 
 
101.  Yukarıdaki  tabloda  verilen  dersler  içinde 

öğrenciler  arasında  farklılaşmanın  en  fazla 
olduğu ders hangisidir? 
A) Matematik  B) Resim  C) Kimya 

D) Tarih  E) Rehberlik  
 

102. Öğrencilerin ortalama öğrenme düzeyinin en 
fazla ve en az olduğu dersler hangileridir? 
A) Kimya − Rehberlik 

B)  Rehberlik − Resim 

C)  Matematik − Tarih 

D)  Resim − Matematik 

E)  Tarih − Kimya  
 
 
 
 
103. Hümanist  (insancıl)  yaklaşıma  göre,  okula 

devam  eden  öğrencilerin  istenmeyen  davra‐
nışlarda bulunuyor olmalarının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güvensizlik ve engellenme 

B)  Yeterince ders çalışmama 

C)  Okula ilgi duymama 

D)  Zeka ve yetenekte yetersizlik 

E)  Olumsuz akran etkileri 
 
 
 
104.  Eğer, birey olarak yaşamdan doyum sağlamak 

ve başarılı olmak  istiyorsak; bizim  için büyük 
ve  küçük  taşlar  nedir  belirlemiş  olmamız 
önemlidir.  Yukarıdaki  ifade  yer  alan  büyük 
taş kavramı biz insanlar için aşağıdakilerden 
hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 
A)  İhtiyaçlarımızın 

B)  Önceliklerimizin 

C)  Beklentilerimizin 

D)  İnançlarımızın 

E)  Bizim için ertelenebilir olanların 

 

 

 
105.  Sınıfta  etkili bir  zaman  yönetimi  için  öğret‐

menin  yapması  gereken  ilk  ve  en  önemli  iş 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sınıf kurallarını belirlemiş olmalıdır. 

B)  Kuralları öğrencilere öğretmiş olmalıdır. 

C)  Sınıfta yapılacak  işler ve bunların nasıl ya‐
pılacağını belirlemiş olmalıdır. 

D) Öğrencilerine saygı duymalıdır. 

E)  Öğrencilerini anlamaya çalışmalıdır. 
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106.  “Bireyin, yeterlilik ve yetersizliklerini, gerçekçi 
bir gözle değerlendirerek; mevcut kapasiteleri‐
ni  (gizilgüçlerini)  en  üst  düzeyde  kullanabili‐
yor olmasıdır.”  ifadesinin karşılığı olan kav‐
ram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kendini tanıma 

B)  İç görü kazanma 

C)  Denetim odağı 

D)  Serbest çağrışım 

E)  Kendini gerçekleştirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.  Psikolojik danışma sürecini, “Bireye, bilinçdı‐

şındaki  bastırılmış  duygu  ve  düşünceleri  ko‐
nusunda  farkındalık  kazandırılması”  olarak 
betimleyen  yaklaşım  aşağıdakilerden  hangi‐
sidir? 
A)  Bilişsel yaklaşım 

B)  Akılcı‐duygusal yaklaşım 

C)  Davranışçı yaklaşım 

D)  Psiko‐dinamik yaklaşım 

E)  Özellik‐faktör yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

 
108. Aşağıdakilerden hangisi  “kendini  gerçekleş‐

tirme” süreci ile ilgili hatalı bir yargıdır? 
A)  Yaşam boyu devam eden bir süreçtir. 

B)  Doğasında yarışma ve rekabet vardır. 

C)  Her insan, kendini gerçekleştirebilir. 

D)  Kendini tanıma, önkoşuldur. 

E)  Kendini değerli bulmayı gerektirir. 

 

 

 

 

109. Aşağıdakilerden  hangisi  sağlıklı  bir meslek 
bilinci  kazanmış  ve mesleki  olgunluk  düze‐
yine ulaşmış bir birey için doğru bir yargıdır? 
A) Her  bireyin  başarılı  olabileceği  en  az  bir 

meslek olduğuna inanır. 

B)  Birey isterse her meslekte başarılı olabilir. 

C)  En iyi meslek bireye statü ve yüksek kazanç 
sağlayan meslektir. 

D)  Bireyin ilgi duyduğu meslek alanında yete‐
nekli olması gerekmez. 

E)  Birey,  ilgi  duyduğu  her  meslekte  başarılı 
olabilir. 

 

 

 

 

 

 
110. Kavgacılığından  dolayı  şikayet  edilen  bir  öğ‐

renciye öğretmeninin “Arkadaşın, sana ne yap‐
tı da öfkelendin.” gibi bir yaklaşımda bulun‐
ması  aşağıdakilerden hangisi  için uygun bir 
örnek olabilir? 
A) Öğrenciye saygı duyma 

B)  Öğrenciye karşı açık ve saydam olma 

C)  Öğrenciyi  empatik  olarak  anlamaya  çalış‐
ma 

D) Öğrenciye karşı içten ve dürüst davranma 

E)  Öğrenciye karşı spontan olma 

 
 
 
 
 
 
111.  Türk  Milli  Eğitimi’nin  genel  amaçlarından 

birisi de “Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyet‐
lerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış‐
lar ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak 
onları  hayata  hazırlamaktır.”  Bu  genel  amaç 
aşağıdaki  rehberlik  anlayışlarından  hangisi 
ile ifade edilebilir? 
A) Mesleki rehberlik 

B)  Eğitsel rehberlik 

C)  Önleyici rehberlik 

D) Gelişimsel rehberlik 

E)  Kişisel‐sosyal rehberlik 
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112. Örgün eğitim sisteminde öğrencilerin meslek 
seçimi  ve  kararını  verdikleri  öğretim  kade‐
mesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  İlköğretim 

B)  Yükseköğretim 

C)  Yaygın eğitim 

D) Okul öncesi eğitim 

E)  Ortaöğretim 
 
 
 
 
 
 
 
 
113.  Psikolojik  danışma  sürecinde;  “Çevresel  et‐

kenleri kontrol altına alarak, danışanın davra‐
nışlarını  değiştirmeyi  amaçlayan”  psikolojik 
danışma  yaklaşımı  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 
A) Davranışçı yaklaşım 

B)  Eklektik yaklaşım 

C)  Gestalt yaklaşım 

D)  Varoluşçu yaklaşım 

E)  Akılcı duygusal yaklaşım 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114.  “Öğretmenin,  sınıf  ortamında  öğrencileriyle 

olan  ilişkilerinde kendi gerçek duygularını ya‐
şaması; diğer bir  ifadeyle öğrencilerinin onay‐
lanması  gereken davranışlarını  onaylaması  ve 
onaylanması  gerekmeyen  davranışlarını  da 
onaylamaması”  durumunun  karşılığı  olan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Saygı   

B)  Empati 

C)  Bağdaşım   

D)  Koşulsuz kabul 

E)  İçtenlik ve dürüstlük 
 
 
 

115. Aşağıdakilerden  hangisi  rehberlikte  “özerk‐
lik” ilkesinin en uygun tanımıdır? 
A) Her birey değerlidir. 

B)  Her bireyin  seçme ve kendi kararlarını  al‐
ma hakkı vardır. 

C)  Rehberlikte gönüllülük esastır. 

D)  Psikolojik danışmada gizlilik esastır. 

E)  Öğretmen, başarısız öğrencilerini de başarı‐
lı  öğrencileri  kadar değerli  bulmalı  ve  ko‐
şulsuz olarak kabul etmelidir. 

 
 
 
 
116. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik 

ve  psikolojik  danışma  anlayışına  uygun  bir 
yaklaşımdır? 
A)  Bireye  öğüt  vererek,  yapacağı  seçimleri 

yönlendirme 

B)  Bireyin  yalnızca duygusal  yönüyle  ilgilen‐
me 

C)  Bireyin problemlerine çözüm bulma 

D)  Bireyin gelişimini bir bütün olarak destek‐
leme 

E)  Bireyin hatalı davranışlarını düzeltme 
 
 
 
 
 
117. Daha önce derslerinde başarılı olan bir öğren‐

cinin  başarısının  zamanla  azaldığını  gözleyen 
bir öğretmen, öğrenciyle bu durumun nedenle‐
ri hakkında görüşür. Sınıfta bazı etkinliklerden 
yararlanarak  onu  derse  katmaya  çalışır  ve 
onunla  daha  çok  ilgilenir.  Ancak  öğrencinin 
ders başarısında bir iyileşme olmaz, aksine, öğ‐
retmene  ve  arkadaşlarına  karşı  davranışları 
olumsuz  yönde  değişir.  Bu  durumda  öğret‐
men,  okul  rehber  öğretmeniyle  görüşür  ve 
birlikte bir davranış planı hazırlanır. Bu du‐
rum  aşağıdaki  hizmetlerden  hangisi  için bir 
örnek olabilir? 
A)  Psikolojik danışma 

B)  Bireyi tanıma çalışmaları 

C)  Müşavirlik (konsültasyon) hizmeti 

D)  Verimli  ders  çalışma  alışkanlığı  kazandır‐
ma 

E)  Oryantasyon (duruma alıştırma hizmeti 
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118.  İllerde, özel eğitim gerektiren çocukları tespit 
etmek,  uygun  eğitim  kurumlarına  yerleştir‐
mek ve aile, okul ve çocuklara yönelik destek 
hizmetlerini  sağlamak en üst düzeyde aşağı‐
daki birimlerden hangisinin görevidir? 
A)  Rehberlik ve araştırma merkezleri 

B)  Okul rehberlik servisleri 

C)  Okul müdürlükleri 

D) Milli eğitim müdürleri 

E)  Koordinatör rehber öğretmenler 

 

 

 

 
119. Aşağıdakilerden  hangisi  sınıf  rehber  öğret‐

meninin rehberlikle ilgili görevlerinden biri‐
si değildir? 
A) Okulun  rehberlik  ve  psikolojik  danışma 

programına göre kendi  sınıfının yıllık  reh‐
berlik çalışma programını hazırlamak 

B)  Sınıfında mesleki ve eğitimsel rehberlik et‐
kinliklerini rehberlik ve psikolojik danışma 
servisiyle işbirliği içinde yürütmek 

C)  Okulun  rehberlik  ve  psikolojik  danışma 
hizmetleri çerçeve programını hazırlamak 

D)  Sınıfıyla  ilgili rehberlik çalışmalarını  içeren 
raporu  dönem  sonunda  okul  rehberlik  ve 
psikolojik danışma servisine sunmak 

E)  Öğrencilerin  ilgilerine,  yeteneklerine  ve 
akademik  başarılarına  göre  eğitsel  kollara 
yönlendirilmesine yardımcı olmak 

 
 
 
 
 
 
 
120. Okul yöneticileri ile diğer okul çalışanlarının 

rehberlikle  ilgili  görevlerinin  belirlendiği 
mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

B)  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği 

C)  4306 sayılı yasa 

D)  573  sayılı  Özel  Eğitim  Hakkında  Kanun 
Hükmünde Kararname 

E)  222 sayılı İlköğretim Kanunu 
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