
 

Diğer Sayfaya Geçiniz 1

EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/5
1.  Eğitim felsefesi öğretmenlerin davranışlarına 

da  yön  veren  bir  önemli  bir  belirleyicidir. 
Buna  göre  aşağıda  verilen  davranışları  be‐
nimseyen bir öğretmen hangi eğitim  felsefe‐
sini benimsemiştir; 

‐  Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bil‐
giye kendisinin ulaşmasını sağlamak, 

‐  Gerekli  bilgi  ve  doğruları  bireyin  yaşantı‐
sıyla ilişkilendirmesini sağlamak, 

‐  Bireyin  doğrulara  ulaşabilmesi  için  bizzat 
etkileşimde bulunmasını sağlamak 

A) Daimîcilik 

B)  Esasicilik 

C)  İlerlemecilik 

D)  Kurmacılık   

E)  Varoluşçuluk 

 

2.  I.  Hangi ünite ya da konuda hangi düzeyde 
hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya ko‐
yar.  

II.  Ünitelerin programdaki önemini belirtir. 

III. Düzenlenecek  öğrenme  yaşantılarının  se‐
çimini gösterir. 

IV. Değerlendirmede  kullanılacak  zamanı  be‐
lirler.  

V.  Ölçme araçlarının kapsam geçerliliğini artı‐
rır. 

Yukarıda  verilenlerden  hangisi  belirtke  tab‐
losunun işlevlerinden biri değildir?  

A) I ve II  B) III ve IV  C) I ve V 

D) Yalnız IV  E) Yalnız II 

 

3.  Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile okul 
öncesi  eğitimin,  ilköğretimin  ve  orta  öğreti‐
min  amaçları  ve  görevleri  aşağıdakilerden 
hangisinde belirlenmiştir? 

A) Milli Eğitim Temel Kanunu 

B)  Tebliğler Dergisi 

C)  222 sayılı İlköğretim Kanunu 

D)  Tevhid‐i Tedrisat Kanunu 

E)  Kalkınma Planları 

 

4.  Edebiyat  dersinde  yaptığı  sınavda  Tuğba  öğ‐
retmen öğrencilerine “İzlediğiniz en  iyi tiyatro 
oyunu hangisidir? Bu oyunu neden beğendiği‐
nizi  gerekçeleriyle  tartışınız.”  sorusunu  yö‐
neltmiştir.  

Tuğba öğretmen bu sorusu ile öğrencilerinde 
bilişsel  alanın hangi düzeyinde var olan be‐
cerileri belirlemek istemektedir?  

A) Kavrama   B) Sentez  

C) Değerlendirme   D) Analiz  

E) Bilgi  

  

 

5.  Aşağıdakilerden  hangisi,  2005  yılında  uygu‐
lanmaya  konulan  yeni  öğretim  programının 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Öğrencilerin  sınıf  içinde  yaptıkları  ile  ya‐
şamları  arasında  bağ  kurmalarına  olanak 
sağlanması 

B)  Öğrencilerin  öğretmen  uygulama  ve  yö‐
nergelerini sistematik olarak yerine getirme 

C)  Öğrencilerin,  eğitim deneyimlerini  zengin‐
leştirebilmek için ders dışı etkinliklere katı‐
lıp öğrenme süreçlerinde sorumluluk alma  

D) Ailenin,  çocuğun  katıldığı ders  içi  ve ders 
dışı  etkinlikleri  takip  edip gereken desteği 
sağlama 

E)  Öğretmenin,  öğrencilerini  ders  dışında  da 
öğrenmeye,  araştırmaya  ve  inceleme  yap‐
maya yönlendirme 

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisi yeni bir öğretim prog‐
ramını  gerekli  kılan  nedenlerden  biri  değil‐
dir? 

A)  Bilimsel ve teknolojik gelişmeler,  

B)  Eğitim  bilimlerinde  öğretme/öğrenme  an‐
layışında gelişmeler,  

C)  Eğitimde gerekli olan öğretmen sayısını ar‐
tırma ihtiyacı,  

D)  Ekonomiye ve demokrasiye duyarlı bir eği‐
tim ihtiyacı,  

E)  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değer‐
ler içinde geliştirilmesi ihtiyacı 
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7.  I.  Öğrenme teknikleri 

II.  Öğrenme stratejileri 

III. Öğrenme yöntemi 

IV. Öğretim Materyali 

V.  Ders kitabı 

VI. Öğretmen özellikleri 

Program  geliştirme  sürecinde  taslak  hazırla‐
nırken  öğrenciler  için  öğrenme  yaşantıları 
düzenlenmesinde bir program geliştirme uz‐
manı  yukarıda  verilenlerden hangilerine da‐
ha çok dikkat etmelidir ? 

A) I‐III‐VI  B) III‐IV‐V  C) I‐II‐III   

D) II‐IV‐VI  E) I‐V‐VI 

 

 

8.  I.  İhtiyacın saptanması 

II.  Eğilim durumlarının organize edilmesi 

III. Hedeflerin belirlenmesi 

IV. Değerlendirmenin yapılması 

V.  İçeriğin organize edilmesi 

Program geliştirme bir süreçtir buna göre bu 
süreçte  yukarıda  verilen  işlem  basamakları 
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir  sırada 
verilmiştir? 

A) I‐II‐III‐IV‐V  B) I‐ IV‐V‐II‐III 

C) I‐III‐V‐II‐IV  D) IV‐I‐ V‐II‐III 

E) V‐II‐IV‐I‐III 

 

 

9.  Bilginin  yapısı  gereği  her  öğrenci  daha  derin 
bir  anlama  etkinliğini yapılandırmak  için  eski 
ve yeni bilgileri arasında özgün bağlantılar ku‐
rar. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her 
öğrencinin yeni bilgi  ile eski bilgileri arasında 
bağlantılar kurmasına önem verilir.  

Yukarıda verilen  süreci gerçekleştirmek  iste‐
yen  bir  öğretmen  öncelikle  aşağıdakilerden 
hangisini dikkate almalıdır? 

A) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri 

B)  Öğrencilerin gelişim özellikleri 

C)  Öğrencilerin sosyal özellikleri 

D) Öğrencilerin kültürel özellikleri 

E)  Öğrencilerin ekonomik özellikleri 

 

10.  Okul öncesi eğitimde sıkça kullanılan bir tasa‐
rım  biçimidir. Bu  tasarımda  amaç,  öğrencinin 
en  iyi  şekilde nasıl öğreneceğidir. Öğrenmede 
ortak  yöntem  ve  eğitim  durumları  oluşturul‐
ması  esastır. Tüm konular  için ortak öğrenme 
yolu önemlidir. 

Yukarıdaki  özellikleri  benimseyen  eğitim 
programı  tasarım  yaklaşımı  aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Sarmal yaklaşım   

B)  Disipliner yaklaşım 

C)  Geniş alan yaklaşımı  

D)  Süreç yaklaşımı 

E)  Romantik yaklaşım 

 

 

 

11.  Bu  tip  yaklaşımda  içerik  doğrusal  bir  sıra  iz‐
lemez. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, 
gerektikçe tekrar edilebilir. Bu tekrarlar, konu‐
yu  sadece  hatırlatmaktan  çok  kapsamını  da 
genişletme amaçlıdır.  İçeriği bu  tip yaklaşımla 
hazırlanmış programlar daha esnektir. 

Yukarıda  açıklaması  verilen  programlama 
yaklaşımı hangisidir?  

A)  Piramitsel Yaklaşım   

B)  Sarmal Yaklaşım 

C)  Modüler Yaklaşım   

D) Doğrusal Yaklaşım 

E)  Çekirdek Yaklaşım 

 

 

 

12.  Aşağıdakilerden  hangisi  program  geliştirme 
sürecinde  hedef  değerlendirilirken  yanıtlan‐
ması gereken öncelikli sorulardan biri değil‐
dir? 

A) Hedefler öğrenci ihtiyaçlarına uygun mu? 

B)  Hedefler içeriğe uygun mu? 

C)  Hedef ifadeleri yeterince açık mı? 

D) Hedefler konu alanının özelliklerine uygun 
mu? 

E)  Hedefler  toplumun  beklentilerine  uygun 
mu? 
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13.  Program  geliştirme  çalışmalarında  ʺihtiyaç 
analizi  çalışmaları  işe  koşulduktann  sonra 
hangi aşama gelmektedir?  

A)  Programın kazanımlarının belirlenmesi  

B)  Deneme yapılacak okulun ve  sınıfların  se‐
çilmesi 

C)  Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi 

D)  Programın okul yöneticisi ve öğretmenlere 
tanıtılması 

E)  Deneme programının ve öğretim materya‐
linin değerlendirilmesi 

  

14.  Öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğrenebile‐
ceğini,  bunları  öğrenirken  ne  yapacağını  an‐
latmak  için  kullanılan  faaliyetlerin  tümüdür. 
Öğrencileri doğru davranışa  yöneltmede  etki‐
lidir. 

Yukarıda  özellikleri  verilen  eğitim  durumu 
değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Düzeltme  B) İpucu  C) Pekiştireç 

D) Dönüt  E) Katılım  

 

15.  Öğrenme‐  öğretme  süreçlerinde  hedeflere 
daha  etkili  ulaşılması  için  aşağıdakilerden 
hangisi öncelikle yapılmalıdır? 

A)  İçerikte  ön  plana  çıkan  ayrıntılara  odakla‐
nılması 

B)  Öğrencilerin  işbirliği  içinde  çalıştırılarak 
etkinleştirilmesi  

C)  Öğrenciyi  temele  alarak  içeriği  düzenli  ve 
anlamlı bir bütünlük içinde sunma 

D) Öğretim  materyallerin  öğrenme‐  öğretme 
süreçlerinde ekonomik kullanılması 

E)  Öğrenme‐  öğretme  süreçlerinde  eğlenceli 
etkinliklere ağırlık verilmesi  

 

16.  Ankara’nın  Çankaya  ilçesinde  görevli  bir 
öğretmenin  Ankara’nın  ilçelerini  anlatırken 
Çankaya’dan  konuya  başlaması  aşağıdaki 
hangi öğretim ilkesi ile öncelikle ilgilidir? 

A)  Basitten karmaşığa 

B)  Somuttan soyuta  

C)  Ekonomiklik 

D) Açıklık 

E)  Yakından uzağa 

17.  Olgular, direkt olarak gözlenebilen, tekrarı söz 
konusu olmayan, bir kerede meydana gelen ta‐
rihi oluşum ve bilimsel buluşlardır. Buna göre 
olguların öğretiminde aşağıdaki hangi strateji 
diğerlerine oranla daha etkilidir ? 

A)  Sunuş yolu  

B)  Buluş yolu  

C)  Araştırma yolu 

D)  Probleme dayalı öğretim   

E)  İş birliğine dayalı öğretim  

 

 

18.  Öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurma‐
larını sağlamak amacıyla, kazanımlar yoluyla 
derslere aktarılan, ders dışı konular aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

 

A) Öğrenme alanları  

B)  Ara disiplin 

C)  Tematik Yaklaşım 

D) Disiplin 

E)   Sarmal yaklaşım 

 

 

19.  Bu yaklaşım:  

‐  Bilimin  anlaşılmasına,  yaratıcı  düşüncenin 
kullanılmasına,  bilgiyi  inceleme,  analiz  et‐
me  ve  üretme  becerilerini  geliştirilmesine 
olanak tanır.  

‐  Özellikle uygulama ve daha üst düzeydeki 
hedef‐davranışların  (analiz,  sentez,  değer‐
lendirme)  öğrencilere  kazandırılmasında 
kullanılır. 

‐  Sınıf içi ve dışı öğretim yöntem ve teknikle‐
rinin kullanılmasını gerektirir. Yaparak ya‐
şayarak öğrenme ilkesini temele alır. 

Yukarıda  ifade  edilen  özelikler  aşağıdaki 
hangi öğretim yaklaşıma aittir ? 

A)  Tam öğrenme Modeli 

B)  Buluş yoluyla öğretim stratejisi 

C)  Araştırma‐İnceleme Yoluyla öğretim strate‐
jisi 

D)  İşbirliğine dayalı öğretim 

E)  Sunuş yoluyla öğretim stratejisi 
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20.  Öğrenme,  bilgiyi  otomatik  olarak  sıralı  bir 
şekilde öğrencilerin zihnine aktarmak değildir. 
Öğrenme;  öğrencilerin  fikri  katılımı  ve  uygu‐
lamasını gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden 
hangisi öğrenme etkin olduğunda oluşan bir 
özellik değildir? 

A)  İşin çoğunu öğrenciler yapar. 

B)  Öğrenciler işbirliği ile öğrenirler. 

C)  Öğrenciler fikirlerini dönüştürürler. 

D) Öğrenciler  problemleri  çözerler  ve  ne  öğ‐
rendiler ise uygularlar. 

E)  Öğrenciler verilen bilgileri olduğu gibi mu‐
hafaza ederler.  

 

21.  ‐  Öğrencilerin  öğrenmeye  aktif  katılımını 
sağlar. 

‐  Farklılıkları  görmelerini  sağlayarak  çok 
yönlü düşünebilme becerilerini geliştirir. 

‐  Liderlik vasıflarını fark etmelerini sağlar.  

‐  Öğrencilerin işgücü paylaşımı ile daha kısa 
zamanda daha çok işi başarabilme becerile‐
rini geliştirir. 

‐  Sinerji  oluşturarak  özgüven  duygusunun 
gelişmesini sağlar. 

Yukarıdaki  özellikleri  öğrencilerinde  oluş‐
turmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki hangi 
öğretim  modelini  uygularsa  bu  amacına  en 
kısa yoldan ulaşabilir? 

A)  Buluş yoluyla öğrenme 

B)  Sunuş yoluyla öğrenme 

C)  Araştırma yoluyla öğrenme 

D)  Tam öğrenme 

E)  İşbirliğine dayalı öğrenme 

 

 

22.  Bu  teknikle öğrenciler, başka bir kimliğe, kişi‐
liğe  bürünür,  başkalarının  nasıl  hissettiğini, 
düşündüğünü  ve  etkinlikte  bulunduğunu  an‐
lama  ve  hislerini  ve  tutumlarını  açıklama  im‐
kanına  sahip  olurlar. Öğrencilerin  yaratıcı  tu‐
tum ve davranışları gelişir. Bu öğretim tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzetim  B) Gösteri 

C) Rol yapma  D) Görüş geliştirme 

E) Örnek olay 

 

23.  ‐  Edward  de  Bono’nun  geliştirdiği,  öğrenci‐
lerde yaratıcılığı ve analitik düşünme yete‐
neğini amaçlayan bir tekniktir. 

‐  Bir problem  çözümünde ve anti  sosyal  tu‐
tumların değişiminde kullanıma uygun bir 
öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, konuyla 
ilgili olarak öğrenciler aktif bir  şekilde bir‐
biriyle konuşurlar. 

‐  Tiyatro yaparak veya oyun yoluyla bir dü‐
şünceyi,olayı  veya  soyut  bir  kavramı  can‐
landırmaktır.  Öğrencilerin  üretkenliğini, 
yaratıcılığını geliştirme ve öğrencilere aktif 
bir öğrenim yaşantısı  sağlayan bir öğretim 
yöntemidir. 

‐  Öğretmenin  beceriyi  aşama  aşama  göster‐
mesi,  anlatması  ve  öğrencilerin  öğretmeni 
izledikten  sonra,  aynı  beceriyi  yeterli  bir 
düzeye gelene kadar tekrar etmesi şeklinde 
uygulanan bir öğretim yöntemidir.  

Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntemi 
yada  teknikleri  aşağıdakilerden  hangisinde 
doğru olarak verilmektedir? 

A) Altı  şapkalı  düşünme,  Tartışma,  Drama, 
Gösterip yaptırma 

B)  Beyin  fırtınası, Altı  şapkalı düşünme, Tar‐
tışma, Drama 

C)  Altı  şapkalı  düşünme,  Drama,  Tartışma 
Gösterip yaptırma 

D) Görüş geliştirme, Rol oynama, Altı  şapkalı 
düşünme, Tartışma 

E)  Altı  ayakkabı, Görüş geliştirme, Rol oyna‐
ma, Tartışma 

 

24.  Bu  tür  öğrenmede  öğrencilerin  öğrenmesi 
bireyseldir. Bir öğrencinin öğrenmesi  ile diğer 
öğrencilerin öğrenmesi ya da başarısı arasında 
ilişki yoktur. Soruların yanıtlanması, alıştırma‐
ların  ve  tekrarların  yapılması,  örneklerin  ve‐
rilmesi vb. etkinlikler bireysel olarak gerçekleş‐
tirilir. Yarışma ve işbirliği olmadığı için öğren‐
cilerin  başarılarında  birbirlerini  engelleme  ya 
da destekleme yoktur. 

Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  yukarıda 
verilen özellikler ile ilgili değildir? 

A)  İnternet tabanlı eğitim 

B)  Uzaktan eğitim 

C)  Görüş geliştirmeye dayalı öğretim 

D)  Programlı öğretim 

E)  Bilgisayar destekli öğretim 
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25.  I.  Düşüncelerin  niteliğe de  niceliğe de  önem 
verilir. 

II.  Düşüncelerin  sistemli  olarak  düzenlenme‐
sini sağlanır. 

III. Özendirici bir ortam oluşturularak katılım‐
cıların serbest konuşabilmeleri sağlanır. 

IV. Ele  alınacak  konular  geçerli  sayılabilecek 
karşıt bakış açıları içerir. 

V.  Düşüncelerin  ifadesi  sırasında  eleştirilerin 
önlenmesi ve değerlendirilmesi sonraya bı‐
rakılır. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi beyin 
fırtınası tekniğine ait değildir? 

A) II‐IV  B) II‐III  C) I‐II‐III 

D) III‐IV‐V  E) Yalnız II 

 

 

26.  Aşağıdakilerden  hangisi  proje  yönteminin 
öğrencilerde sağladığı yararlardan biri değil‐
dir? 

A) Öğrencilerin  kendi  çevreleri  ve  dış  dünya 
arasındaki bağlantıları görmelerini sağlar. 

B)  Öğrencileri sadece kendi başlarına çalışabi‐
lir hale getirerek anlamlı öğrenmelerin olu‐
şumunu sağlar. 

C)  Öğrencilerin kendilerini bir etkinlik için or‐
ganize etmelerini sağlar. 

D) Öğrencilerin  kendi  zamanlarını  planlama‐
larına ve bir plana göre çalışmalarını sağlar. 

E)  Öğretmenlerinin  rehberliğinde  kendi  öğ‐
renme  durumlarını  kontrol  edebilmelerine 
yardımcı olur. 

 

 

27.  Beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu ve 
olumsuz etkileri konusunda araştırma yapma‐
larını; mantık yürüterek, tezler, olaylar, istatis‐
tikî  bilgilerle  farklı  görüşlerin  savunulmasını, 
antitezler  geliştirilerek  bütün  bu  bilgilerin  bir 
jüri  karşısında  tartışılmasını  isteyen  bir  öğret‐
men,  aşağıdaki  öğretim  yöntem  ve  teknikle‐
rinden hangisini kullanmaktadır? 

A)  Beyin fırtınası  

B)  Altı şapkalı düşünme  

C)  Proje tabanlı  

D) Drama  

E)  Münazara 

28.  Spor  akademisi  sınavlarına  hazırlanan  Elif 
birden çok sporla uğraştığını. Uzun süre hare‐
ketsiz  oturamadığını.  .  Söylenenden daha  çok 
yapılanı hatırladığını söylemektedir. Buna gö‐
re Elif Çoklu Zekâ Kuramı’na göre aşağıdaki 
hangi zekâ alanında daha baskındır? 

A)  İçsel (özedönük) zekâ 

B)  Görsel zekâ 

C)  Doğacı zekâ 

D) Mantıksal zekâ 

E)  Bedensel zekâ 

 

 

 

 

29.  Öğrenciler  arasında  sosyo‐kültürel,  genel 
yetenek v.b. değişmeye dirençli değişkenler‐
den  doğan  öğrenme  farklarının  uygun  öğ‐
renme  ortamı  sağlandığında  en  aza  indirile‐
ceğini ve öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir 
değişkenlerin  (ipuçları,  katılma,  dönüt,  dü‐
zeltme  v.b.)  kullanılmasını  savunan  öğretim 
modeli aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Buluş yoluyla öğrenme 

B)  Sunuş yoluyla öğrenme 

C)  Araştırma yoluyla öğrenme 

D)  Tam öğrenme 

E)  Modelden öğrenme 

 

 

 

 

30.  Öğretim  süreçlerinde  öğrenmeyi  kalıcı  kıl‐
mak  isteyen  bir  öğretmen  için  en  etkili  yol 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğretimde öğrencinin birden çok duyu or‐
ganına seslenmek 

B)  Bilgisayar destekli öğretime yer vermek 

C)  Derslikteki öğrenci sayısını en aza indirmek 

D)  Yeni  öğrenme‐öğretme  yaklaşımlarını  işe 
koşmak 

E)  Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kul‐
lanmak 
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31.  Düz  anlatım  yöntemini  etkili  bir  biçimde 
kullanabilmek  isteyen bir öğretmen aşağıda‐
kilerin hangisini yapmamalıdır? 

A) Derse iyi ve çoşkulu bir giriş yapmalıdır. 

B)  Öğrencilerin konuya olan dikkatini yoğun‐
laştırmalıdır. 

C)  Sürekli olarak notlarına bakmamalıdır. 

D) Öğrencileri ile göz teması kurmalıdır. 

E)  Sadece ilgili öğrencilere ders anlatmalıdır.  

 

 

 

 

32.  Aşağıdakilerden  hangisi  etkili  bir  öğretme 
durumları oluşturmak isteyen bir öğretmenin 
dikkate alması gerekmeyen bir uygulamadır?  

A) Öğretme durumları,  saptanmış olan amaç‐
larla tutarlı olmalıdır. 

B)  Öğretme  durumları,  öğrencilerin  koşul  ve 
düzeylerine uygun olmalıdır. 

C)  Öğretme  durumları,  istenmedik  davranış‐
ların gerçekleşmesine fırsat vermemelidir. 

D) Öğretme durumları, önceki ve  sonraki öğ‐
retme  durumları  arasında  köprü  görevi 
görmelidir. 

E)  Öğretme  durumları,  alt  düzey  davranışlar 
için düzenlenmelidir.  

 

 

 

 

33.  Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her 
öğrencinin kendine ait oluşturduğu öğrenme 
yolları bulunmaktadır diyen bir öğretmen a‐
şağıdakilerden  hangisine  öncelikle  vurgu 
yapmaktadır? 

A) Öğrenme yöntemi 

B)  Öğrenme stratejileri 

C)  Öğrenme stili 

D) Öğrenme taktiği 

E)  Öğrenme modeli  

 

 

34.  Öğretmen: 

I.  Gerekeli uyarıcıları  sağlayan ve bilgiyi ak‐
taran kişidir. 

II.  Bilginin bellekte saklanması  için gerekli et‐
kinlikleri yerine getiren kişidir. 

III. Öğrencilere yol gösteren, öğrenme ortamını 
hazırlayan kişidir. 

Aşağıdakilerin  hangisinde  öğretmen  rolleri 
etkilendiği öğrenme kuramlarıyla doğru ola‐
rak eşlenmiştir?  

Davranışçı   Bilişsel   Yapılandırmacı 

A)  I  III  II  

B)  III  II  I  

C)  I  II  III  

D)  II  III  I  

E)  III  I  II  

 

 

 

 

35.  Öğrencinin  gösterdiği  davranıştan  sonra 
“aferin” “çok güzel” gibi ifadeler kullanılma‐
sı, öğrencilerin arkadaşlarınca  takdir edilme‐
sinin  sağlanması  aşağıdakilerden hangisi  ile 
ilgilidir? 

A) Pekiştireç  B) Katılım  C) Dönüt 

D) İpucu  E) Düzeltme 

 

 

 

36.  Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin ders 
işlerken  dikkat  etmesi  gereken  hususlardan 
biri değildir? 

A)  Sorulara  ya da  yanıtlara müdahale  ederek 
kesmekten kaçınmalıdır. 

B)  Araç ve gereçleri doğru zamanda ve uygun 
yerde kullanmalıdır. 

C)  Konuyu temsil eden örnekler seçilmelidir. 

D)  Evet‐Hayır cevaplı soru  tiplerini sıkça kul‐
lanmaktan kaçınmalıdır. 

E)  Sadece yanıt vermek  için belirlediği öğren‐
cilere söz hakkı vermek. 
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37.  Doğada bilinmeyeni bulmak, ilke ‐ varsayımla‐
rı  sınamak  ve  gerçeği  görmek  için  yapılan 
planlı ve kontrollü çalışmalardır. Bu yöntemin 
amacı  doğa  olaylarına  karşı  deneyim  kazan‐
dırmak, soyut kavramları somutlaştırmak, bilgi 
ve bilimsel süreçleri geliştirmektir. 

Yukarıda  özellikleri belirtilen  yöntem  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Gösterim  B) Örnek olay  C) Altı şapka 

D) Deney  E) Rol oynama 

 

38.  Öğrencilerinin  psikomotor  bir  davranışı  iste‐
nen  sürede  ve  istenilen düzeyde  yapmalarını 
sağlamak isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğre‐
tim  yöntemlerinden  hangisini  öncelikle  kul‐
lanmalıdır? 

A) Deney 

B)  Örnek olay 

C)  Gösterip yaptırma 

D) Drama 

E)  Eğitsel oyun 

 

39.  Sınıf  içinde  öğrenci  ile  ilgili  bir  problemle 
karşılaşan öğretmenin yapması gereken ilk iş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Rehberlik servisine gönderilmesi 

B)  Problemin, belirtileriyle saptanması 

C)  Çözüm yollarının araştırılması 

D) Okul, idaresine haber vermek 

E)  Öğrenci velisini çağırmak 

 

40.  Öğrenme‐öğretme  süreçlerinde  yönetimsel 
anlayışın  demokratik  özellikte  olması  gerek‐
mektedir. 

Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  sınıf  içi 
demokratik  davranışın  öğrenciye  etkilerin‐
den biri değildir? 

A) Öğrenci  kendi  başına  araştırma  ve  karar 
verme alışkanlığını edinir 

B)  Anlayarak  öğrenir,  öğrenilenler  öğrencide 
kalıcı bilgi niteliği taşır 

C)  “Biz”  duygusundan  çok,  “Ben”  duygusu 
gelişir.  

D) Öğrencide gerçek bir disiplin duygusu do‐
ğar 

E)  Öğrenciler  arası  ilişkilerde  yardımlaşma 
duygusu gelişir 

 

41.  I.  Sınıfta  dolaşan  öğrencilere  hiç  aldırış  et‐
mezler. 

II.  Bu gibi öğretmenler etkisizdir. 

II.  Bu  ortamda  yaşayan  öğrenciler,  toplum  i‐
çinde kurallara uyma gereğini ve kuralları 
çiğnemenin  bir  sonucu  olduğunu  öğrene‐
mezler. 

Yukarıda  verilen  özellikler  aşağıdaki  hangi 
öğretmen tipinin özellikleridir? 

A) Demokratik öğretmen 

B)  Otokratik öğretmen 

C)  İlgisiz öğretmen 

D) Anne‐Baba öğretmen 

E)  Sistemli öğretmen 

 

 

 

42.  Derse  giriş  yapan  öğretmenin  yapması  gere‐
ken  en  önemli  giriş  etkinliklerinden biri de 
öğrencilerin derse karşı  ilgilerini üst düzeye 
çıkarmaktır. Öğretmenin  bu  etkinliği  yerine 
getirmesinin  temel  amacı  aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Öğrencilerin dikkatini üzerine çekmek 

B)  Sınıf içi ileticimi en üst düzeye çıkarmak 

C)  İçerik hakkında gerekli bilgiyi vermek 

D) Öğrencilerin  derse  karşı  güdülenmelerini 
sağlamak 

E)  Öğrencileri hedeften haberdar etmek  

 

 

 

43.  Cüneyt  Arkın’ın  bir  filminde  olduğu  gibi, 
ergenlik dönemindeki bireyler genellikle dün‐
yayı kurtaran adam rolündedirler. Yaşamın bu 
döneminde ergenler kendilerini çok güçlü his‐
settikleri  gibi,  oldukça  da  gözü  karadırlar  ve 
ölüm  dahil  olmak  üzere  korku  akıllarına  gel‐
mez.  Piaget’nin  bilişsel  gelişim  kuramında 
ergenlerin bu durumunu en  iyi açıklayan bi‐
lişsel özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özelden özele akıl yürütme 

B)  Sonralık etkisi 

C)  Kişisel efsane 

D)  Yapaycılık 

E)  Göreceli düşünme 
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44.  Yaşamın ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi hatalıdır? 

A)  Ergenlik  dönemine  erken  giren  bireyler 
kendilerinden küçüklerle arkadaşlığı  tercih 
ederler. 

B)  Gelişim yaşanılan bölgenin ikliminden etki‐
lenir. 

C)  Ergenlik  döneminde  kızlarda  östrojen,  er‐
keklerde  testosteron hormonlarının  ilk kez 
salgılanmaya başlamasıyla, birincil cinsiyet 
özellikleri kazanılır. 

D)  Erkek  çocuklar arasında  çevrelerindeki kız 
arkadaşlarından  daha  önce  ergenlik  döne‐
mine girenler bulunabilir. 

E)  Geç  olgunlaşma,  ergenlik  döneminde  er‐
kekleri olumsuz, kızları ise olumlu etkiler. 

 

45.  Bireyin ahlaki yargılarında; 

I.  Toplumsal ihtiyaç ve beklentiler, 

II.  Bireysel gereksinimler ve çıkarlar, 

III. Evrensel ölçütler, 

belirleyicidir. Kohlberg’in  ahlaki  gelişim dü‐
zeyleri  ve  yukarıdaki  yargılar  doğru  olarak 
eşleştirildiğinde  uygun  olan  seçenek  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Gelenek  sonrası düzey‐ Geleneksel düzey‐
Gelenek öncesi düzey 

B)  Geleneksel  düzey‐Gelenek  öncesi  düzey‐
Gelenek sonrası düzey 

C)  Gelenek  öncesi  düzey‐Ahlaki  gerçekçilik‐
Ahlaki görecelik 

D) Ahlak  öncesi  dönem‐  Ahlaki  gerçekçilik‐
Ahlaki görecelik 

E)  Ahlaki  gerçekçilik‐Ahlaki  görecelik‐
Geleneksel düzey 

 

46.  İnsan organizmasının sağlıklı gelişebilmesi için 
öncelikle döllenme ile oluşan ilk hücre zigotun 
yapısında  herhangi  bir  bozukluğun  olmaması 
gerekir.  Çünkü  ilk  hücrenin  yapısındaki  bir 
bozukluk, mitoz bölünme yoluyla diğer hücre‐
lere de aktarılır. Bu örnek olayda bireyin geli‐
şiminde  aşağıdaki  faktörlerden  hangisinin 
önemine vurguda bulunulmaktadır?  

A) Kateksis  B) Büyüme  

C) Çevre   D) Olgunlaşma 

E) Kalıtım  

 

47.  İlk  kez  karşılaştığı  futbol  topunun  yuvarlak 
olduğunu  ve  sert  bir  zemine  vurulduğunda 
zıpladığını  gören  anaokulu  öğrencisi Bahadır; 
bu  tür bir yaşantıdan bütün yuvarlak nesnele‐
rin  zıplayacağını  düşünmeye  başlamıştır.  Ba‐
hadır’ın tüm yuvarlak nesnelerin futbol topu 
gibi  zıplayabileceklerini  düşünmeye  başla‐
ması Piaget’nin kuramında aşağıdaki bilişsel 
özelliklerden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Organizasyon 

B)  Uyum kurma (akomodasyon) 

C)  Nesne devamlılığı 

D) Özümseme (asimilasyon)  

E)  Korunum ilkesi 

 

 

48.  Gelişimin bu döneminde, merak ve keşif duy‐
gusu  yoğun  olduğu  için  çocuk  tıpkı  bir  bilim 
adamı  gibi  sürekli  araştırır  ve  sorular  sorar. 
Çocuğun gelişimin bu dönemindeki karmaşayı 
sağlıklı bir biçimde atlatabilmesi  için yetişkin‐
lerin  çocuğun  sorularına  mantıklı  cevaplar 
vermeleri gerekir. Yetişkinlerin bu desteği ço‐
cuklarda  aşağıdaki  psikososyal  krizlerden 
hangisinin  başarılı  bir  biçimde  çözülmesine 
yardımcı olur? 

 
A) Başarıya karşı aşağılık duygusu 

B) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku 

C) Temel güvene karşı güvensizlik 

D) Girişkenliğe karşı suçluluk  

E) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 

 

 

 

49.  Tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik kriz 
nedeniyle, Türkiye’de de insanlar tüketim alış‐
kanlıklarını değiştirmek, şirketler  ise harcama‐
larında tasarrufa gitmek zorunda kalmıştır. İn‐
sanlardaki ve şirketlerdeki bu değişimi en iyi 
açıklayan  gelişim  kavramı  aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Olgunlaşma 

B)  Öğrenme 

C)  Tarihsel zaman etkisi 

D) Doğuştan donanım 

E)  Büyüme 
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50.  Liseyi  yeni  bitiren  Öznur  girmiş  olduğu 
ÖSS’de yeterli puanı alarak 2008‐2009 öğretim 
yılında  istediği  fakülteye  kayıt  yaptırma  hak‐
kını kazanmıştır. İlk kez geldiği Ankara’da ka‐
lacak  yer  konusunda  ev mi,  yurt mu  çelişkisi 
yaşayan  Öznur  rahatlığını  düşünerek  evde 
kalmayı  çok  istemesine  karşın,  ekonomik  ol‐
ması nedeniyle ailesinin de  isteğine uygun bir 
biçimde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bir 
yurtta kalmaya karar vermiştir. Üniversite öğ‐
rencisi Öznur’un  bu  tercihi  aşağıdaki  süreç‐
lerden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Kaçınma‐Kaçınma 

B)  Yaklaşma‐Kaçınma 

C)  Güven‐Güvensizlik 

D) Güvenli‐Kuşkulu 

E)  Yaklaşma‐Yaklaşma 

 

 

 

51.  Eşeğinin yapmış olduğu ani bir hareket sonucu 
düşen  Nasrettin  Hoca,  çevresindekilerin  gül‐
meleri  üzerine  “Ne  gülüyorsunuz,  zaten  ine‐
cektim.”  demiştir.  Psikodinamik  yaklaşımda 
Hoca’nın bu davranışının karşılığı olan kav‐
ram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akla uydurma 

B)  Yön değiştirme 

C)  Karşıt tepki geliştirme 

D)  Yüceltme 

E)  Yansıtma 

 

 

52.  İnsan beyninin,  ilk önce devinsel etkinliklerini 
denetleyen alanı ve  sonra da görme ve  işitme 
gibi  duyularını  denetleyen  alanları  gelişir. 
Beynin, insanın düşünme süreçlerini kapsayan 
ön  lobu  ise  en  son  aşamada olgunlaşır.  İnsan 
beyninin gelişiminin  izlediği bu  seyir aşağı‐
daki  gelişim  ilkelerinden  hangisine  uygun 
bir örnek olabilir?  

A) Gelişim bütündür. 

B)  Gelişim nöbetleşe bir sıra izler. 

C)  Gelişimde kritik dönemler vardır. 

D) Gelişimin belli yönelimleri vardır. 

E)  Gelişimde bireyler arasında farklılıklar var‐
dır. 
 

53.  İnsanlığın  günümüzdeki mevcut  sorunları  ve 
gezegenimizin gelecekte karşılaşacağı sorunla‐
ra  varsayımsal  olarak  ilgi  duyan  bir  birey, 
Piaget’ye  göre  bilişsel  gelişimin  hangi  evre‐
sindedir? 

A)  Somut işlemler 

B)  Duyusal‐motor 

C)  Eylemsel 

D)  Soyut işlemler  

E)  İşlem öncesi 

 

54.  “Çocuklar,  ahlaki  gelişim  sürecinin  bu  evre‐
sinde; yetişkinlerce konulan kuralların mutlak 
olmadığını  ve  gerektiğinde  ihtiyaçlar  doğrul‐
tusunda  değiştirilebileceğini  fark  etmeye  baş‐
larlar.”  Piaget’nin  kuramında  yukarıda  açık‐
laması  yapılan  ahlaki  gelişim dönemi  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Ahlaki gerçekçilik aşaması 

B)  Gelenek öncesi düzey 

C)  Ahlaki görecilik aşaması 

D) Gelenek ötesi düzey 

E)  Ahlak öncesi dönem 

 

55.  Tolman’a göre, sevgiye  ihtiyacı olan kişi  farklı 
ve yemeğe ihtiyacı olan kişi de farklı davranış‐
lar  sergiler.  Tolman’ın  kuramında  bu  duru‐
mun  karşılığı  olan  öğrenme  türü  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Olumsuz kateksis 

B)  Gizil öğrenme 

C)  En az çaba ilkesi 

D)  Eşdeğer inançlar 

E)  Dürtü ayrımları 

 

56.  “Her yeni algı yeni bir organizasyondur. Eğer 
bireye  yeni  bir  şey  öğretilecekse,  öncelikle bi‐
reyin var olan algıları bozulmalıdır.” görüşünü 
benimseyen  öğrenme  türü  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gestalt öğrenmesi 

B)  Gizil öğrenme 

C)  Edimsel koşullanma 

D) Deneme yanılma yoluyla öğrenme 

E)  Sosyal öğrenme 
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57.  Bir  sandalye  imalat  atölyesinin  patronu  olan 
Yusuf Bey, çalışanlarına bazen 50, bazen 60 ve 
bazen  de  100  sandalyeyi  boyadıklarında  belli 
bir ücret ödemektedir. Yusuf Bey’in bu uygu‐
lamasının  karşılığı  olan  pekiştirme  tarifesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sabit zamanlı 

B)  Değişken oranlı 

C)  Değişken zamanlı 

D)  Sabit oranlı 

E)  Sürekli 

 
 

 

58.  İnsanlar, genellikle giysi alışverişinde sevdikle‐
ri sanatçıların giydikleri kıyafetleri tercih eder‐
ler.  İnsanların  kıyafet  seçiminde  sevdikleri 
sanatçıların  kıyafetlerine  benzer  olanlarını 
tercih  etmeleri  durumu  en  iyi  aşağıdakiler‐
den hangisi ile açıklanabilir? 

A) Olumlu pekiştirme 

B)  Etki yasası 

C)  Dolaylı pekiştirme 

D) Genelleme 

E)  Ayırt etme 

 

 

59.  Bir  kamu  kurumunda  memur  olarak  çalışan 
Elif  Hanım,  meslek  yaşamı  boyunca  maaşını 
çekerken bankamatik kartından başka kart kul‐
lanmamıştır.  Çalıştığı  kurumun  banka  ile 
yapmış olduğu anlaşma gereğince tüm çalışan‐
lara  belli  bir  limit  dahilinde  kredi  kartı  dağı‐
tılmıştır.  Genellikle  kredi  kartı  kullanmayı 
sevmeyen Elif Hanım, bir gün alışveriş için pa‐
rası  çıkışmadığı  için  kredi  kartını  kullanmak 
zorunda kalmıştır.  Şifresini soran kasiyere her 
defasında maaş  kartının  şifresini  söylemiş  ve 
bir  türlü  kredi  kartının  şifresini  hatırlayama‐
mıştır. Elif hanım’ın  yapmış  olduğu bu hata 
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

A)  Tepki genellemesi 

B)  Sonralık etkisi 

C)  Geriye doğru ket vurma 

D) Alışma 

E)  İleriye doğru ket vurma 

 

60.  Okulunu  çok  seven  ve  derslerine  büyük  bir 
istekle  çalışan  Emrah,  çok  öfkeli  olduğu  bir 
anda  yapmış  olduğu  hatalı  bir  davranışından 
dolayı, okul yönetimince başka bir okula kayıt 
yaptırma  hakkı  saklı  kalmak  şartıyla  tasdik‐
name  ile  okuldan  uzaklaştırılmıştır. Okul  yö‐
netiminin bu uygulaması,  edimsel koşullan‐
ma  yaklaşımında  Emrah  için  aşağıdaki  öğe‐
lerden hangisinin  işlevini yerine getirmekte‐
dir? 

A)  İkincil tür ceza 

B)  Birincil tür ceza 

C)  Koşullu anlaşma 

D) Olumlu pekiştirme 

E)  Olumsuz pekiştirme 

 

61.  İlköğretim 7.  sınıf öğrencisi Ali’nin, 2007‐2008 
öğretim yılının birinci yarıyılında almış olduğu 
karnesindeki  en düşük notu  ikidir. Çocukları‐
nın  teşekkür  alamamasına  çok  üzülen  ailesi, 
Ali’ye  ikinci  yarıyıl  sonunda  teşekkür  belgesi 
alamadığında kendisini izleyen yaz tatiline gö‐
türmeyeceklerini  söylemiştir.  Tatile  gitmeyi 
çok isteyen Ali’de aile bireylerinin beklentisine 
uygun olarak derslerine sıkı bir biçimde çalış‐
mış  ve  teşekkür  belgesini  almıştır.  Bu  örnek 
olayda  tatile gidememe düşüncesi Ali  için a‐
şağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine 
getirmektedir?  

A) Olumlu pekiştireç 

B)  Olumsuz pekiştireç 

C)  Etkinlikle pekiştirme 

D)  Birincil tür ceza 

E)  İkincil tür ceza 

 

62.  Bir  sabah durakta  işine gitmek üzere belediye 
otobüsünü bekleyen Yalçın Bey, durağa yakın 
bir  okulda  istiklal marşının  söylendiğinin  far‐
kına varmış, hemen kendisine çeki düzen vere‐
rek esas duruşa geçmiştir. Koşullanma yoluyla 
öğrenme sürecinde İstiklal Marşı, Ali Bey için 
aşağıdaki öğelerden hangisinin  işlevini yeri‐
ne getirmektedir? 

A) Nötr uyaran 

B)  Koşulsuz uyaran 

C)  Koşullu tepki 

D)  Koşullu uyaran 

E)  Koşulsuz tepki 
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63.  İkinci bir yabancı dili öğrenmeye karar verdi‐
ğimizde, önceki bildiğimiz yabancı dil ikincisi‐
ni genellikle kolaylaştırır. Ancak bazen bunun 
tersi de olur ve bildiğimiz yabancı dil ikinci bir 
dili öğrenmemizi kolaylaştırmak bir yana zor‐
laştırabilir. Bu durumu  en  iyi  açıklayan kav‐
ram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu geçiş 

B)  Ket vurma 

C)  Olumsuz geçiş 

D) Geriye doğru ket vurma 

E)  Kateksis 

 

 

 

 

64.  “Bu modelde öğrenci yavaş öğrenen öğrencile‐
ri beklemek ya da hızlı öğrenen öğrencilere ye‐
tişmek zorunda değildir. Model, her öğrenciye 
kendi bireysel hızında  ilerleyebilme  fırsatı ve‐
rir.”  Yukarıda  açıklaması  yapılan  durumun 
karşılığı olan seçenek aşağıdakilerden hangi‐
sidir? 

A)  Tam öğrenme modeli 

B)  Programlı öğretim 

C)  Bilgiyi işleme modeli 

D)  Bilgisayar destekli öğretim 

E)  Anında düzeltme ilkesi 

 

 

 

 

65.  Bu  davranışı  kontrol  tekniğinin  uygulanması 
sırasında “Bireyin çok sık yaptığı bir davranış 
ile çok az yaptığı bir davranış eşleştirilir. Son‐
rasında  ise,  bireyin  çok  sık  yaptığı  davranış 
sonraya bırakılarak, öncelikle daha  az  sıklıkta 
yaptığı davranışı yapması sağlanır.” Yukarıda 
açıklaması  verilen  davranışı  değiştirme  tek‐
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Koşullu anlaşma 

B)  Olumlu pekiştirme 

C)  Etkinlikle pekiştirme 

D)  Eklemleme 

E)  Dürtü ayrımları 

 

 

66.  Bir öğretmenin fiziksel şiddetten haz duyan bir 
öğrencisine istenmeyen bir davranışından son‐
ra atmış olduğu tokat, koşullanma yoluyla öğ‐
renme  ilkeleri  temel alındığında öğrenci  için 
aşağıdaki öğelerden hangisinin  işlevini yeri‐
ne getirmektedir? 

A) Olumlu pekiştireç  

B)  Olumsuz pekiştireç 

C)  İkincil tür ceza 

D)  Simgesel ödülle pekiştirme 

E)  Birincil tür ceza 

 

 

 

67.  Günlük  yaşamın  koşuşturması  arasında  ölüm 
olgusunu unutan bir çok  insan, bir mezarlığın 
yakınından  geçtiğinde  ölümü hatırlar. Mezar‐
lıkların  insanlara  ölümü  hatırlatması  aşağı‐
daki  öğrenme  türlerinden  hangisine  uygun 
bir örnek olabilir? 

A)  Edimsel koşullanma 

B)  Kavrama yoluyla öğrenme 

C)  Seçme ve bağlama öğrenmesi 

D) Gizil öğrenme 

E)  Tepkisel koşullanma  

 

 

 

 

68.  İnsan, bazen her türlü gayreti göstermiş olma‐
sına karşın işler istediği gibi gitmez. Bu neden‐
le  de  çok  istemesine  rağmen  belli  konularda 
etkili  ve  başarılı  olamaz. Bu durumun  bir  so‐
nucu olarak da bir süre sonra onda belli bazı iş‐
lerde  başarılı  olamayacağına  ilişkin  pekişmiş 
bir  inanç  ortaya  çıkar  ve  artık  söz  konusu  iş‐
lerde girişimde bulunmayı bile düşünmez. İn‐
sanda  bu  tür  bir  düşüncenin  oluşumunu  en 
iyi  açıklayan  öğrenme kavramı  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Genelleme 

B)  Batıl davranış 

C)  Öğrenilmiş çaresizlik 

D)  Kendini gerçekleştiren kehanet 

E)  Olumsuz aktarma 
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69.  “Bireyin  fiziksel  tekrarlar  ve  uygulamalar 
sonucu çözüme ulaşmasıdır.” ifadesinin karşı‐
lığı  olan  problem  çözme  yöntemi  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Örtük öğrenme 

B)  Dürtü ayrımları 

C)  Olumsuz kateksis 

D) Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme 

E)  Kavrama yoluyla öğrenme 

 

 

70.  Nasıl  yüzüleceği,  nasıl  basketbol  oynanacağı 
ve matematikte bir problemin nasıl çözüleceği 
ile ilgili bilgilerimizin depolandığı bellek tü‐
rü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlamsal bellek 

B)  Anlık bellek 

C)  Anısal bellek 

D) Uyanık bellek 

E)  İşlemsel bellek  

 

 

71.  Bir  deneyde  şempanzeye  tavanda  bulunan 
kırmızı  ışık  yandığında  bir  düğmeye  bastığı 
taktirde bir muz elde edebileceği öğretilmiştir. 
Bu  deneyde  muz  şempanze  için  aşağıdaki    
öğelerden  hangisinin  işlevini  yerine  getir‐
mektedir? 

A)  Birincil tür pekiştireç 

B)  Nötr uyarıcı 

C)  İçsel pekiştireç 

D)  Pekiştirici uyarıcı 

E)  İkincil tür pekiştireç  

 

 

72.  Bir anne, yatağını düzenli olarak topladığı için 
çocuğuna  her  sabah  bir  çikolata  vermektedir. 
Bu örnek olaydaki annenin kullanmış olduğu 
pekiştirme  tarifesi  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A)  Sabit oranlı  

B)  Sürekli 

C)  Sabit zamanlı 

D) Değişken zamanlı 

E)  Değişken oranlı 

73.  Bir  matematik  öğretmeni  anlatmış  olduğu 
konu ile ilgili bölüm sonundaki soruları kendi‐
lerine verilen  süre  içerisinde doğru olarak  çö‐
zen  öğrencilerine,  serbest  etkinlikte  bulunma 
zamanı  vermiştir. Öğretmenin  bu  uygulama‐
sının  karşılığı  olan  kavram  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Simgesel ödülle pekiştirme 

B)  Olumsuz pekiştirme 

C)  Olumlu pekiştirme 

D)  Büyükanne kuralı 

E)  Koşullu anlaşma 

 

 

 

 

 

74.  Aşağıdakilerden hangisi  istenmeyen koşullu 
tepkilerin ortadan kaldırılmasında kullanılan 
tekniklerden birisi değildir? 

A)  Taşırma 

B)  Karşıt koşullanma 

C)  Davranışın sönmesini bekleme 

D)  Şekillendirme 

E)  Sistematik duyarsızlaştırma 

 

 

 

 

75.  2006 yazında eşi ve çocukları ile tatil bölgesine 
ulaşmak üzere özel otomobili  ile seyahat eden 
Mahir Bey, önünde siyah bir kedinin karşıdan 
karşıya geçtiğini fark etmiştir. Bu olayın hemen 
ardından  otomobilinin  lastiği patlayan  ve  bü‐
yük bir tehlikenin eşiğinden dönen aile bireyle‐
ri  ne  zaman  yolculukları  esnasında  siyah  bir 
kedi  görseler  tedirginlik  duymaya  başlamış‐
lardır. Ailenin bu durumunu en iyi açıklayan 
öğrenme  kavramı  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A)  Batıl davranış  

B)  Koşullu tepki 

C)  Genelleme  

D) Alışma 

E)  Öğrenmenin aktarılması  
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76.  Öğretmen,  derste  sormuş  olduğu  bir  soruya 
parmak kaldırarak söz hakkı  isteyen ve doğru 
olarak  cevaplandıran  öğrencisi  Nurcan’ı,  her 
iki  davranışından  dolayı  da  sınıfta  övmüştür. 
Öğretmenin bu uygulaması, soruya doğru ce‐
vap veren Nurcan ve  sınıftaki diğer öğrenci‐
ler için aşağıdaki öğelerden hangi ikisinin iş‐
levini yerine getirmektedir? 

   Nurcan   Diğer Öğrenciler 

A) Olumlu pekiştirme  Dolaylı duygu 

B)  Olumlu pekiştirme  Dolaylı pekiştirme 

C)  Etkinlikle pekiştirme  Dolaylı pekiştirme 

D) Olumsuz pekiştirme  Dolaylı güdülenme 

E)  Olumsuz pekiştirme  Dolaylı pekiştirme 

 

 

 

 

77.  Doping yaptığı tespit edilen milli atlet Süreyya 
Ayhan’ın atletizm federasyonunca iki yıllık bir 
süre için ulusal ve uluslar arası tüm müsabaka‐
lara katılımı yasaklanmıştır. Federasyonun bu 
uygulaması, milli atlet  için aşağıdaki öğeler‐
den hangisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A)  Birincil tür ceza 

B)  Büyükanne kuralı 

C)  Olumsuz pekiştirme 

D)  Koşullu anlaşma 

E)  İkincil tür ceza  

 

 

 

 

78.  Fen  bilgisi  dersinde  öğretmen  öğrencilerine 
minarelleri anlatırken, taşlar ve metaller olmak 
üzere  öncelikle  ikiye  ayırmıştır.  Taşları  kendi 
aralarında değerli ve değersiz taşlar olarak iki‐
ye ve metalleri de yaygın, nadir ve alaşım ol‐
mak üzere üçe ayırmıştır. Öğretmenin bu uy‐
gulaması  öğrenme  ile  ilgili  aşağıdaki  etken‐
lerden hangisine uygun bir yol izlediğini gös‐
termektedir? 

A) Anlamsal çağrışım 

B)  Güdülenme 

C)  Kavramsal gruplandırma 

D)  Türe özgü hazır oluş 

E)  Telaffuz edilebilirlik 

79.  “Çocuk, doğduğunda zihni hiçbir bilgiye sahip 
değildir. Bu nedenle de insan yaşantı deneyim‐
lerinden  ibaret  bir  varlıktır denilebilir. Bu  tür 
bir anlayışa göre  insanın  tüm davranışları öğ‐
renilmiştir.”  görüşünü  benimseyen  öğrenme 
türü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Dolaylı öğrenme kuramı 

B)  Biyolojik yaklaşım 

C)  İnsancıl yaklaşım 

D)  Kavrama yoluyla öğrenme 

E)  Davranışçı yaklaşım  

 

 

 

 

 

 

80.  Aşağıdakilerden hangisi  tepkisel  ve  edimsel 
koşullanma  yaklaşımlarının  ortak  ilkelerin‐
den birisi değildir? 

A)  Şekillendirme 

B)  Pekiştirme 

C)  Genelleme 

D)  Sönme 

E)  Ayırt etme 

 

 

 

 

81.  Annesi  karnesinde  1.  yarıyıl  sonunda  2  zayıfı 
olan  ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Bahar’a 2007‐
2008 öğretim yılının sonunda sınıfını doğrudan 
geçer ve teşekkür belgesi alırsa kendisine ödül 
olarak  bisiklet  alacağını  söylemiştir.  Bahar da 
annesine söz verdiği gibi dönem sonunda hem 
sınıfını  doğrudan  geçmiş,  hem  de  teşekkür 
belgesi almıştır. Annesi de onu bisikletle ödül‐
lendirmiştir. Annenin bu uygulamasının kar‐
şılığı olan davranışı kontrol  tekniği aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A)  Simgesel ödülle pekiştirme 

B)  Koşullu anlaşma 

C)  Eklemleme 

D) Öğrenmede geçiş 

E)  Olumsuz pekiştirme 
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82.  Şeker  yemeyi  çok  seven Melek’in  annesi  ise, 
onun  şeker  yemesini  hiç  istememektedir.  Bu 
durumdan kurtulmak  isteyen  anne birçok yol 
denemiş  olmasına  karşın  bir  türlü  etkili  ola‐
mamış ve bir gün aklına gelen bir çözümü uy‐
gulayarak ona sürekli bir biçimde şeker yemesi 
konusunda  ısrarcı  davranmış  ve Melek’te  bu 
yaşantıdan  sonra  önce  daha  az  şeker  yemeye 
başlamış  ve  bir  süre  sonra  da  tümüyle  şeker 
yemekten  vazgeçmiştir.  Annenin  kullanmış 
olduğu alışkanlıkları yok etme tekniği aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A)  Zıt uyaran verme 

B)  Biçimlendirme 

C)  Kateksis 

D)  Bıktırma 

E)  Eşik yöntemi 

 

 

 

 

83.  “Bireyin  tepkisine  elde  ettiği  sonuçtur. Sonuç, 
doyum sağlayıcı ise birey davranışı yapma eği‐
limi içerisine girerken, doyum sağlayıcı değilse 
de yapmama eğilimi içerisine girer.” Yukarıda 
açıklaması  yapılan  durumun  karşılığı  olan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ket vurma 

B)  Uyarıcı 

C)  Karşılık  

D)  Tepki 

E)  Bilişsel harita 

 

 

 

 

 

84.  Aşağıdakilerden  hangisi  sosyal  öğrenme 
kuramlarının  temel  ilkelerinden birisi değil‐
dir? 

A) Dolaylı öğrenme kapasitesi 

B)  Karşılıklı belirleyicilik ilkesi 

C)  Sembolleştirme kapasitesi 

D) Öz düzenleme kapasitesi 

E)  Ya hep ya da hiç ilkesi 

 

85.  Bir  derse  ilişkin  yazılı  sınav  hazırlamayı 
düşünen  bir  öğretmen  önceliği  aşağıda‐
kilerden hangisini belirlemesi gerekir? 

A)  Süreyi belirlemelidir. 

B)  Amacı belirlemelidir. 

C)  Kapsamı belirlemelidir. 

D) Ölçülecek davranışlar belirlenmelidir. 

E)  Hazırbulunuşluk düzeyi belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

86.  I.  Üniversiteyi  birinci  olarak  bitirenler  işe 
alınmıştır. 

II.  Ahmet’in boyunun 1,75  cm   olarak bulun‐
muştur. 

III. Erkan %90 başarı ile sınıfı geçmiştir. 

IV. Tuba KPSS’den 80 puan almıştır. 

Yukarıdakilerden  hangilerinde  “ölçme”  işle‐
mi yapılmıştır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III   

D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.  Ölçek birimlerinde  eşitliğin  sağlandığı ve  sıfı‐
rın  tanımlanmış olduğu ölçek  türüdür. Ölçme 
aracını kullanan kişilerin ortaklaşa kabul ettik‐
leri bir başlangıç noktasından başlar ve birim‐
ler eşit olarak bölmelenmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tür öl‐
çeğin adı ve örnek ölçeğidir? 

A)  Eşit oranlı – Metre 

B)  Eşit oranlı – Kilogram 

C)  Eşit Aralıklı – Takvim 

D)  Eşit Aralıklı – Metre 

E)  Oranlı – Termometre 
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88.  Aşağıdakilerden  hangisi  sınavın  geçerliğini 
arttırıcı etkenlerden biridir? 

A)  Yanıtların  puanlamasında  yanlı  davranıl‐
ması 

B)  Sınav sorularının kolay olması 

C)  Soruların öğrencilere sınavdan bir süre ön‐
ce verilmesi 

D)  Soruların  çözümü  için  öğretmenin  doğru 
cevabın bir kısmını söylemesi 

E)  Sınavda  kazanımlara  uygun  soruların  so‐
rulmuş olması 

 

 

 

 

 

 

89.  Yapılan  sınavlarda  ölçülecek  davranışların 
düzeyleri  analiz  basamağını  geçmiyorsa,  da‐
ha güvenilir bir sonuç için hangi tür sınavla‐
rın kullanılması daha uygundur? 

A)  Yazılı yoklama / Eşleştirmeli 

B)  Çoktan seçmeli test / Yazılı yoklama 

C)  Kısa cevaplı test / Sözlü 

D) Doğru‐yanlış testi / Çoktan seçmeli test 

E)  Çoktan seçmeli test / Kısa cevaplı test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.  Sınıfındaki öğrencilerin dersteki başarılarını 
ölçmek  isteyen öğretmenin hazırladığı ölçme 
aracı  hangi  tür  ölçmeyi  gerçekleştirmek  için 
kullanılmaktadır? 

A) Doğrudan ölçme 

B)  Sistematik ölçme 

C)  Anahtarlı ölçme 

D) Dolaylı ölçme 

E)  Türetilmiş ölçme 

 

91.  Nasuh öğretmen Matematik dersi  için geliştir‐
diği  ölçme  aracının  güvenirliğinin  yüksek  ol‐
duğunu söylemektedir. 

Aşağıdakilerden  hangisi  Nasuh  öğretmenin 
söylediğini  desteklemektedir? 

A) Ölçme  aracındaki  soruların  tüm  konuları 
örneklendirdiği 

B)  Ölçme  aracındaki her  sorunun diğer  soru‐
larla olan korelasyonunun yüksek olmasını 

C)  Ölçme  sonuçlarının  hatalardan  arınık,  tu‐
tarlı ve kararlı olmasını 

D) Ölçüm  sonuçlarının  standart  sapmasının 
düşük olması 

E)  Ölçme  aracının  ölçmek  istediği  değişkeni 
ölçüyor görünmesini 

 

 

 

 

 

92.  Aşağıdakilerden  hangisi  bir  ölçme  aracının 
güvenirliğini  etkileyen  faktörlerden  biri  değil‐
dir? 

A)  Testin uzunluğu 

B)  Testin yönergesi 

C)  Test maddelerinin homojenliği 

D)  Testin açık ve anlaşılır olması 

E)  Test  sorularının kazanım alanını örneklen‐
dirmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.  İngilizce  dersine  yönelik  tutumları  ölçmek 
için geliştirilen bir test, aynı zamanda bu der‐
se ilişkin bilgi düzeyini de ölçüyorsa, bu tes‐
tin hangi özelliği tehlikeye atılmış olur? 

A)  Yapı Geçerliği 

B)  Güvenirlik 

C)  Ölçme Hatası 

D)  Yordama Geçerliği 

E)  Madde Güçlük Düzeyi 
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94.  “Öğretmen  Biyoloji  sınavı  yapmıştır.  Sorduğu 
soruların puanlaması 90 puandır. Ancak öğren‐
cilere belirtmemesine rağmen 10 puanı da yazı‐
nın güzelliği ve  sınav  evrakının düzenine göre 
vermiştir.” 

Bu ölçme işlemindeki hata türü aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A)  Sabit hata 

B)  Ölçme aracından kaynaklanan hata 

C)  Sistematik hata 

D)  Tesadüfi hata 

E)  Ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan 
hata 

 
 
 

95.  Bir öğrenciyi bir ders boyunca yapmış olduğu 
tüm ürünlerin örnekleri ile ürünlerdeki ve bi‐
reydeki  gelişmeleri  göz  önünde  bulundura‐
rak yapılan portfolyo değerlendirmesinin  en 
önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrenci başarısının diğer öğrencilerin başa‐
rılarıyla ayrıntılı olarak karşılaştırılabilmesi 

B)  Dersin öğretim programının  etkili olup ol‐
madığı  hakkında  sürece  dönük  bilgi  ver‐
mesi 

C)  Öğrencinin hangi konularda ne kadar ve ne 
zaman öğrendiğinin, gelişme ve eksiklikle‐
rinin belirlenebilmesi 

D) Öğrencinin  gelişimini  etkileyen  diğer  ders 
ve konuların bir arada ele alınabilmesi 

E)  Öğretmenin  öğrencilerini  çok  yönlü  tanı‐
ması ve yeteneklerini ortaya çıkarması 

 

 

96.  −  Frekansı en çok olan değer 
−  En büyük puan  ile  en küçük puan  arasın‐

daki fark 
−  Puanların  toplamının  puan  sayısına  bö‐

lünmesiyle elde edilen değer 
−  Büyüklük  sırasına  konulmuş  puanlardan 

tam ortadaki değer 
Yukarıdaki kavramlardan hangisi aşağıda ve‐
rilmemiştir? 

A) Mod 

B)  Medyan 

C)  Standart sapma 

D)  Ranj 

E)  Aritmetik ortalama 

97.  Bir  grup  öğrencinin  fizik,  kimya,  biyoloji  ve 
botanik  testlerinden  aldıkları  puanlar  arasın‐
daki  korelasyonlar  aşağıdaki  tabloda  gösteril‐
miştir. 
 
DERS  Türkçe Tarih  Fizik  Matematik
Türkçe  1, 00  0, 60  0, 85  –0, 90 
Tarih  0, 60  1, 00  0, 40  –0, 25 
Fizik  0, 85  0, 40  1, 00  0, 30 
Matematik –0, 90  –0, 25  0, 30  1, 00 

Bu  tablodaki  bilgilere  dayanarak  en  yüksek 
ilişki hangi dersler arasındadır? 

A)  Türkçe – Tarih 

B)  Türkçe – Fizik 

C) Matematik – Fizik 

D) Matematik – Türkçe 

E)  Fizik – Tarih 

 

98.  Aynı davranışları ölçen özdeş  iki ölçme  ara‐
cının  aynı  öğrenci  grubuna  uygulanarak  bu 
uygulamalara  ilişkin  puanlar  arasındaki  ko‐
relasyon  katsayısını  hesaplayan  güvenirlik 
katsayısı hesaplama yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Eşdeğer formlar yöntemi 

B)  Testi yarılama yöntemi 

C)  Test‐tekrar test yöntemi 

D)  Çıkarımsal ilişkiler yöntemi 

E)  Durumsal sabitlik yöntemi 

 

99.  Aşağıdakilerden  hangisi  rubrik  çalışmaları‐
nın  bunu  uygulayan  öğretmenler  için  sağla‐
dığı yararlardan biri değildir? 

A) Öğrencilere bu hedeflerin doğru bir şekilde 
aktarılmasına yardım eder, 

B)  Beklentilere uygun çalışma, proje ve aktivi‐
te hazırlanmasına rehberlik eder, 

C)  Becerilerin  ölçümünde  gerçeğe  yakın  bir 
sonuç bulunmasını sağlar 

D) Öğrenme hedeflerinin açık ve net olarak be‐
lirlenmesini ve bunların ortaya konulması‐
nı sağlar,  

E)  Geri  beslemelerin  belirlenmesinde  zaman 
kazandırır.  Daha  bireysel  ve  ayrıntılı  geri 
besleme  çalışması yapılmasına olanak  sağ‐
lar. 
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100. Aşağıda  beş  testin  standart  sapması  ve  güve‐
nirlik  katsayısı  değerleri  verilmiştir.  Verilen 
değerlere göre standart hatanın en az olduğu 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
     Standart Sapma             Güvenirlik 
A)             5                                0,90 

B)             2                                0,80 

C)             3                                0,60 

D)             2                                0,85 

E)             5                                0,35 
 
 

101. VE 102. SORULARI AŞAĞIDAKİ  

TABLODA VERİLEN BİLGİLER 

 DOĞRULTUSUNDA CEVAPLANDIRINIZ. 

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

Grup Aralığı  (f)  (Σf) 
90‐92  1  50 
87‐89  1  49 
84‐86  3  48 
82‐84  2  45 
79‐81  5  43 
76‐78  4  38 
73‐75  5  34 
70‐72  7  29 
67‐69  4  22 
64‐66  5  18 
61‐63  4  13 
58‐60  3  9 
55‐57  3  6 
52‐54  2  3 
49‐51  1  1 

 
 
 

101. Grup aralığının modu kaçtır? 

A) 61  B) 68  C) 71     

D) 82  E) 84 
 
 
 
 
 

102. Grup aralığının ranjı kaçtır? 

A) 35  B) 41  C) 43 

D) 54  E) 60 
 

103. Okul  rehberlik  programlarıyla  ilgili  olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A)  Yalnızca rehber öğretmen  tarafından yürü‐
tülür.  

B)  Sadece problemi olmayan öğrencilerin  ihti‐
yaçları temel alınarak hazırlanır.  

C)  İlköğretim  ikinci kademeden sonra  rehber‐
lik programları uygulanmaz.  

D)  Rehberlik  Araştırma  Merkezlerine  bağlı 
tüm okullarda aynı program uygulanır.  

E)  Programın  içeriği  okulun  amaçlarına  göre 
değişebilir.  

 

 

 

 

 

 

104. Aşağıdakilerden  hangisi  “bireyin  başkaları 
ile etkileşimi sonrası oluşan kendisi hakkın‐
daki yargısı ve kendine verdiği değer” anla‐
mında kullanılır?  

A) Özsaygı  

B)  İdeal benlik 

C)  Kendini açma  

D) Olumlu sosyal davranış  

E)  Bilinç dışı davranış  

 

 

 

 

 

105. Aşağıdakilerden hangisi, mesleki rehberliğin 
ilgilendiği konulardan biri değildir?  

A) Mesleklerin belli bir eğitimle kazanıldığının 
farkına varmaları  

B)  Meslekler  hakkında  karar  verme  becerisi 
kazandırma   

C)  Her  mesleğin  birbirinden  farklı  özellikler 
gerektirdiğini fark ettirmek  

D)  Bireyin tercih yapmasına yardım etmek 

E)  Bireyin  başkalarına  karşı  empatik  yaklaş‐
masını geliştirmeye çalışmak  
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106. Rehberlik hizmetlerinin  sunulmasında, mes‐
leki  rehberlik ve kişisel sosyal  rehberlik uy‐
gulamaları  arasında  aşağıda  verilenlerden 
hangisi bakımından farklılık yoktur?  

A)  Rehberlik  uygulamalarında  kullanılan  et‐
kinlikler  

B)  Uygulamalar sırasında uyulan ilkeler  

C)  Bireyi tanımada kullanılan teknikler  

D) Hazırlanan planlar programlar  

E)  Psikolojik danışmada kullanılan yöntem ve 
teknikler  

 

 

 

 

 

 

107.  Rehberlik  hizmeti  verilen  bireylere  onların 
diğer kişilerden  farklı olan yönleri dikkate alı‐
narak rehberlik hizmeti verilmelidir.  

Bu  durum  aşağıda  verilen  rehberlik  ilkele‐
rinden hangisi ile açıklanır?  

A) Gönüllülük ilkesi  

B)  Bireyin seçme özgürlüğü  

C)  İnsana saygı  

D)  Bireysel farklara saygı  

E)  Özerklik ilkesi  

 

 

 

 

 

 

108. Anne babaları okula çağırarak onlara dışarıdan 
getirilen  bir  uzman  tarafından  ergenlik  döne‐
mi,  özellikleri  ve  ergenlerle  nasıl  iletişim  ku‐
rulması gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir.  

Bu durum aşağıda verilen rehberlik hizmetle‐
rinden hangisine örnektir?  

A) Müşavirlik  

B)  Psikolojik danışma 

C)  Yöneltme ve yerleştirme 

D)  Bireyi tanıma 

E)  Oryantasyon  

 

109. Okula  yeni  tayin  olan  Matematik  öğretmeni 
Murat  Bey müdür  tarafından  sınıf  rehber  öğ‐
retmeni  olarak  görevlendirilmiştir.  Aşağıda 
verilenlerden  hangisi  Murat  Beyin  mesleki 
rehberlik  kapsamında  öğrencileriyle  yapabi‐
leceği etkinliklerden biri değildir?  

A) Mesleki  ilgi envanteri uygulayıp sonuçları‐
nı öğrencilerle paylaşma  

B)  İş yeri gezileri düzenleme ve farklı meslek‐
ten insanları sınıfa davet etme 

C)  Mesleklerin gerektirdiği özellikleri anlatma  

D) Üst eğitim kurumları hakkında bilgi verme 

E)  Öğrencilerden  meslekler  hakkında  bilgi      
edinip sınıfta sunmalarını isteme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Aşağıda verilenlerden hangisi okul rehberlik 
servisinin vereceği izleme hizmetleri arasında 
yer almaz?  

A)  Liseden mezun olan öğrencilerin üniversite 
de  hangi  bölümleri  kazandıklarının  belir‐
lenmesi 

B)  Lise  öğrencilerinin  kaçta  kaçının  üniversi‐
teye girdiğinin belirlenmesi 

C)  Son  sınıf  öğrencilerinden  kaç  tanesinin 
mesleki  rehberliğe  ihtiyaç  duyduklarının 
belirlenmesi 

D)  Zorbalığa  karşı  koyma  eğitimi  verildikten 
sonra  okulda  zorbalığın  oranının  düşüp 
düşmediğinin belirlenmesi 

E)  Sınav  kaygısına  karşı  gevşeme  ezersizleri 
yapıldıktan sonra sınav kaygısı olan öğren‐
cilerin kaygı düzeylerine bakılması 
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111.  İlköğretim üçüncü  sınıf öğrencisi Elif okuldan 
çıkıp evlerine dönerken bir köpeğin saldırısına 
uğramış  ve  bundan  dolayı  çok  korkmuştur. 
Elif o günden  itibaren kekelemeye başlamıştır. 
Yaşadıklarından  dolayı  okula  korkarak  giden 
Elif  sınıf  içinde  de  kekelediği  için  zaman  za‐
man  arkadaşları  arasında  alay konusu olmuş‐
tur. 

Bu  durumda  sınıf  öğretmeninin  Elif’e  karşı 
hangi davranışı göstermesi yanlıştır? 

A)  Elif’e daha sıcak ve sevecen davranmalıdır 

B)  Arkadaşlarının Elif’le alay etmelerine engel 
olmalıdır 

C)  Elif’in  kekemelik  problemini  aşması  için 
uzman kişilerle, ailesi aracılığı  ile görüşül‐
mesini sağlamalıdır 

D)  Yaşadığının  önemli  bir  şey  olmadığını  ve 
bir  daha  kekelememesi  gerektiğini  söyle‐
melidir 

E)  Bir  süreliğine de  olsa Elif’i  ailesinin  okula 
getirip götürmelerini tavsiye edebilir  

 

 

112. Aşağıdakilerden  hangisi  sınıf  rehber  öğret‐
menlerinin  rehberlikle  ilgili  görevlerden  bi‐
ridir?  

A)  Sınıf  içinde  etkili  bir  işbirliği  ortamı  oluş‐
turmak  

B)  Problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri 
tespit etmek 

C)  Öğrencilerin  başarıları  ve  bireysel  durum‐
ları  ile  ilgili  hususlarda  velilere  bilgi  sun‐
mak  

D) Öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözmek  

E)  Okul içinde rehberlik hizmetleri için yarar‐
lanılacak araştırmalar yapmak. 

 

 

113. Ortaöğretimde  görev  yapan  bir  uzmanın 
çalıştığı okulda herhangi bir madde bağımlı‐
lığı sorunu ortaya çıkmamasına rağmen mad‐
de bağımlılığı  ile  ilgili  seminer vermesi aşa‐
ğıdaki  rehberlik  hizmetlerinden  hangisine 
örnektir?  

A) Ayarlayıcı rehberlik 

B)  Eğitsel rehberlik 

C)  Gelişimsel rehberlik 

D)  Tamamlayıcı rehberlik 

E)  Önleyici rehberlik 

114.  Bir  okulda  rehberlik  hizmetleri  ile  ilgili  ilk 
program  yapma  görevi  aşağıdakilerden  han‐
gisine aittir?  

A)  Rehberlik Araştırma Merkezi 

B)  Okul Müdürlüğü 

C)  Okul psikolojik Danışmanı 

D)  Sınıf Rehber Öğretmeni 

E)  Okul aile Birliğini 

 

 

 

115. Kaygı  sorunuyla gelen öğrenciye bu  sorunu‐
na yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki verilen 
hizmetlerden hangisi daha uygundur? 

A)  Bireysel rehberlik 

B)  Eğitsel rehberlik 

C)  Grup rehberliği 

D)  Bireysel psikolojik danışma 

E)  Grupla psikolojik danışma 

 

 

 

116. Okula  nakil  yoluyla  yeni  gelen  öğrencisini 
tanımak  isteyen  sınıf  rehber  öğretmeni  bu  a‐
maçla  öğrencisinden  geçmiş  eğitim  yaşantıla‐
rını, aile ilişkilerini ve yaşadıkları önemli olay‐
ları yazı yazarak anlatmasını istemiştir. 

Bu sınıf öğretmeninin hangi rehberlik  tekni‐
ğini kullanması uygun olur?  

A) Anket  

B)  Kime göre ben neyim?  

C)  Otobiyografi  

D) Anekdot (olay kaydı)  

E)  Sosyometri  

 

 

117.  Bir sınıf öğretmeni sınıftaki öğrencilerin ders 
çalışma alışkanlıklarını öğrenmek  istemekte‐
dir. Sınıf öğretmeninin bu amaçla kullanabi‐
leceği en uygun  teknik aşağıdakilerden han‐
gisidir?  

A) Arzu listesi 

B)  Otobiyografi 

C)  Problem tarama listesi 

D)  Zaman Cetveli 

E)  Kimdir bu? 
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118. Aşağıdakilerden hangisi  sınıf  içinde klikleri 
(kapalı grupları) ortaya çıkarmaya yönelik bi‐
reyi tanıma tekniğidir?  

A) Kimdir bu?  

B)  Sosyometri 

C)  Arzu listesi  

D) Anekdot (olay kaydı)  

E)  Vak’a incelemesi  

 

 

 

 

 

 

 

119. Okuldaki  öğrenciler  arasında  bir  huzursuz‐
luk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözme‐
si  gerektiğini  düşünen  bir  rehber  öğretmen 
öncelikle ne yapmalıdır?  

A) Okul  idaresini durumdan haberdar etmeli‐
dir.  

B)  Rehberlik servisinden yardım istemelidir.  

C)  Velilerle görüşme ayarlamalıdır  

D)  Sorunun ne olduğunu anlamaya  çalışmalı‐
dır.  

E)  Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

120. Öğrencisinde  olumlu  bir  benlik  algısı  geliş‐
tirmeyi hedefleyen bir öğretmen aşağıdakile‐
rin hangisinden kaçınmalıdır?  

A) Öğrenciyi olduğu gibi kabul etmekten  

B)  Öğrencinin  başarılı  olduğu  yanlarını  ona 
bildirmekten  

C)  Öğrenciye  davranışları  için  gerçekçi  geri 
bildirim vermekten  

D) Öğrencinin  olumlu  davranışlarını  destek‐
lemekten  

E)  Öğrenciyi  diğer  öğrenciler  ile  karşılaştır‐
maktan  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINAV BİTTİ. 
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


