
 

Diğer Sayfaya Geçiniz 1

EĞİTİM BİLİMLERİ 
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1.  Yeni  öğretim  programları  öğrencilerin,  prob‐

lem  çözme  ve  eleştirel  düşünme  becerilerine 
sahip,  kendi  gelişim  ve  öğrenme  sürecini  bi‐
reysel  olarak  kontrol  edebilen,  değişime  açık, 
değişimi yönetebilme, geleceğin problemlerini 
düşünüp çözme, öngörü geliştirme ve değişim‐
le ilişkilerde liderlik rolünü üstlenme gibi özel‐
likleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.  

Buna göre yeni öğretim programlarının temel 
aldığı  eğitim  felsefesi  ve  öğrenme‐öğretme 
kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  İlerlemecilik‐Davranışçılık 

B)  Esasicilik‐Yapısalcılık 

C)  Daimicilik‐Bilgiyi işleme 

D)  İlerlemecilik‐ Yapısalcılık 

E)  Yeniden kurmacılık‐ Davranışçılık 

 

 
 
 

2.  Önceki  ve  yeni  programların  farklılaştığı 
önemli  ayrımlardan  biri  de  öğrenme  çıktıları 
için kullanılan terminolojidir. Önceki program‐
larda, “hedef” kavramından bahsedilirken yeni 
programda bu  terminoloji  terk edilerek yerine 
“………..” ifadesi kullanılmıştır. 

Yukarıdaki  boşluğa  aşağıdakilerden  hangisi 
gelmelidir? 

A) Kazanım  B) Amaç  C) Davranış 

D) Tema  E) Öğrenme alanı 

 
 
 

3.  Konuları mantığa uygun bir  şekilde bir  araya 
getirmektir. Bu  şekilde  farklı dersler olan coğ‐
rafya,  ekonomi,  politika,  antropoloji,  sosyoloji 
ve tarih bir araya getirilerek sosyal bilgiler der‐
si oluşturulur. 

Yukarıda özelliği verilen  tasarım biçimi  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A)  Sarmal yaklaşım 

B)  Disipliner yaklaşım 

C)  Geniş alan yaklaşımı 

D)  Teknolojik – bilimsel yaklaşım 

E)  Konu merkezli yaklaşım 
 

4.  Program  değerlendirme,  program  geliştirme 
sürecinin  ayrılmaz  bir  yönüdür  ve  her  prog‐
ramın kendine özgü bir değerlendirme mode‐
linin  olması  gerekir.  Sürekli  ihtiyaç  belirleme 
ile desteklenen programın  tüm  öğeleri  ile uy‐
gulama  süresince  nasıl  değerlendirileceğinin, 
değerlendirme  araştırmaları  ile nasıl destekle‐
neceğinin, verilerin karar vermede nasıl kulla‐
nılacağının,  gelişimin  ve  değişimin  nasıl  izle‐
neceğinin belli program standartlarına göre be‐
lirlenmesi gerekmektedir. 
Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  program 
değerlendirmesi ile ilgili yanlış bir bilgidir? 
A)  Program  değerlendirmesi  bir  karar  verme 

sürecidir. 
B)  Program  değerlendirmesi  programın  de‐

nenmesinden önce yapılır. 
C)  Program  değerlendirmesinde  son  karar 

program karar ve koordinasyon kurulunca 
yapılır. 

D)  Program değerlendirmesi programın etkili‐
liği hakkında bilgi verme sürecidir. 

E)  Program değerlendirmesi bir ekip işidir.  
 
5.  Doğrudan  amaçlanmayan  ancak  öğrenme 

ortamlarında, okulda ve sınıfta yaşamla, etki‐
leşimle, yaşanan kültürle ortaya çıkan mesaj‐
ları, öncelikleri, bilgileri, değerleri ve kısaca 
yaşam tarzlarını içermekte olan program türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Resmi program 
B)  Gizil program 
C)  İşlevsel program 
D)  Ek program 
E)  Ders program 

 
6.  Aşağıdakilerden  hangisi  okuldaki  öğretme‐

öğrenme  sürecinde  öncelikle  yerine  getiril‐
mesi beklenen bir görev değildir? 
A) Kazandırılacak  davranışlara  uygun  öğret‐

me durumlarının hazırlanması 
B)  Öğrencilerin  kişisel‐sosyal  sorunlarına  çö‐

züm bulunması 
C)  Öğrencilerin  öğretme  durumlarıyla  etki‐

leşmelerinin sağlanması 
D) Öğrencilere, öğrenme sırasında neleri nasıl 

yapacakları konusunda yardımcı olunması 
E)  Öğrenci  davranışlarından  doğru  olanların 

pekiştirilip yanlış olanların düzeltilmesi 
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7.  Aşağıdakilerden  hangisi  bilişsel  alanın  de‐
ğerlendirme basamağında gerçekleşen  süreç‐
tir?  

A) Öğrenilen  ilkeleri  yeni  karşılaşılan  bir  du‐
rumda kullanma 

B)  Tamamlanmış bir ürünün işlem basamakla‐
rını söyleme 

C)  Tamamlanmış bir durumun ögelerini belir‐
leme 

D)  Yeni ve özgün bir ürün tasarlama 

E)  Tamamladığı ürünü verilen ölçütlerle karşı‐
laştırma 

 
 
 
 
8.  Sınama  durumları,  öğrencilerde  geliştirmeyi 

hedeflediğimiz  davranışların  kazanılıp  kaza‐
nılmadığının  kontrol  edilmesidir.  Bu  aşama 
ölçme ve değerlendirme  işlemlerini  içerir. Öğ‐
retim programı hazırlanırken ölçme ve değer‐
lendirme işlemleri ile ilgili bilgiler de yer alma‐
lıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gele‐
neksel ölçme anlayışı ile ilgili değildir? 

A) Değerlendirme  sürecinde  yalnızca  öğret‐
men aktiftir.  

B)  Öğrenci düzeyini gösteren esas sembol not‐
tur. 

C)  Çok boyutlu ve değişik tipte ödev, ürün ya 
da performans örnekleri kullanılır.  

D) Geribildirim ve sonuç not olarak verilir  

E)  Kağıt‐kalem ya da  standart  testler kullanı‐
lır.  

 
 
 
 
9.  Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin belir‐

lenen kazanımlara ulaşamamasının nedenle‐
rinden biri değildir? 

A)  Yetersiz öğrenme stratejileri 

B)  Sınıf içerisinde derse karşı ilgisizlik 

C)  Hatalı öğrenme teknikleri 

D) Uygun olmayan materyal ve etkinlikler 

E)  Bireysel farklılıkların dikkate alınması 
 
 
 

10.  •  İlk  yıllarda  geniş  tabanlı  konuların  yer 
aldığı  giderek  uzmanlaşmanın  küçük  bi‐
rimlerde olduğu ve daraldığı bir  içerik dü‐
zenleme yaklaşımıdır. 

•  Bu yaklaşıma göre  içerik, ayrıntılı ve kesin 
bir  biçimde  belirlenmiş  konular  bütünün‐
den oluşur. Program esnek değildir.  

•  Öğrencinin  programa  başlamadan  önceki 
ve  programı  bitirdikten  sonraki  durumu 
kesinlikle bilinmektedir. Öğrenci, programı 
bitirdikten sonra o alanın uzmanı olur. 

Yukarıda özellikleri verilen içerik düzenleme 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Sarmal Yaklaşım 
B)  Modüler Yaklaşım 
C)  Piramitsel Yaklaşım 
D) Doğrusal Yaklaşım 
E)  Çekirdek Yaklaşım 

 
11.  Eğitim  durumlarında  belirlenen  hedef  davra‐

nışların öğrencilere nasıl kazandırılacağı  soru‐
suna cevap aranır. Öğrenci, öğretmen, yöntem, 
teknik, araç‐gereç, strateji,  içerik vb. konuların 
birbirleriyle  etkileşimleri  ile  ilgili  etkinlikler 
söz konusudur. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim du‐
rumları ile ilgili yanlış bir bilgidir? 
A) Öğrencinin  güdülenmişlik  düzeyi,  öğreni‐

lecek  konuya  olan  ilgi  ve  ihtiyacı,  öğren‐
meyi etkiler 

B)  Öğrencinin, öğrenmek  için bir amacının ve 
öğrenebileceğine  ilişkin özgüveninin olma‐
sı önemlidir. 

C)  Öğrencinin  öğrendiklerini  günlük  yaşamı 
içinde, nerede ve nasıl kullanacağını bilme‐
si, derse etkin katılımını sağlar 

D) Öğrencinin  öğrenecekleri  ile  ilgili  ön  öğ‐
renmeleri, öğrenmeyi güçleştirir. 

E)  Öğrencilerin  öğrenme  hızları  birbirinden 
farklıdır. 

 
12.  Bu  öğretme‐öğrenme  sürecinde  öğretmenin 

“Çocuklar biraz sonra bir gazeteci gibi çalışa‐
caksınız.”  diyerek  derse  başlamasının  amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öğrencileri güdülemek 
B)  Düzeltme yapmak 
C)  Dönüt vermek 
D)  Etkin katılım  
E)  İpucu vermek 
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13.  Bir öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerini 
gerçekleştirirken,  aşağıdakilerden  hangisini 
yapması  “hazır bulunuşluk  ilkesi” ne uydu‐
ğunu gösterir? 

A) Her  öğrenci  için  ayrı  bir program uygula‐
ması 

B)  Başarısız öğrencileri hızlı  ilerlemeye  teşvik 
etmesi 

C)  Etkinlikleri  öğrencilerin  düzeyini  dikkate 
alarak uygulaması 

D)  Etkinlikleri  öğretmen  merkezli  olarak  uy‐
gulaması 

E)  İçeriği olabildiğince kısa sürede aktarması 

 

 

 

14.  Tam öğrenme yaklaşımda öğretmenler öğretim 
hizmetinin niteliği yükselterek öğrencilerin  is‐
tenilen başarı düzeyine erişmesini sağlayabilir. 

Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  tam  öğ‐
renme  modelinde  öğretmenlerin  öğretim 
hizmetinin  niteliğini  yükseltmede  yapması 
gereken bir davranış değildir? 

A) Öğrencilerin derse açık katılımını arttırmak 

B)  Öğrencilerin doğru davranışlarının  anında 
pekiştirmek 

C)  Öğrencilerin  nerelerde  hatalar  yaptıklarını 
belirtmek 

D) Öğrencilerin derse olan ilgisini yükseltmek 

E)  Öğrencilerine çeşitli işaretler sunmak 
 
 
 
 
15.  Türkçe öğretmeni Ülkü hanım öğrencileri etkili 

değerlendirmede  yeterli  beceriye  sahip  değil‐
dir. 

Buna  göre Ülkü  hanım  öğretmenlik mesleği 
genel yeterliklerinden hangisine sahip olma‐
dığı söylenebilir? 

A) Kişisel değerler 

B)  Meslek bilgisi 

C)  Alan bilgisi 

D) Genel kültür 

E)  Öğrenciyi tanıma 
 

16.  Bu yaklaşımda öğretmen öğrencilere çok  fazla 
örnek  sunmalıdır. Öğrenciler  örneklerden  ha‐
reketle  kurallara  ulaşıldığından  bu  yaklaşıma 
örnek‐kural yöntemi de denir.  

Yukarıda özelliği açıklanan yaklaşım‐yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sunuş yoluyla öğrenme 

B)  Tam öğrenme 

C)  Problem çözme 

D)  Buluş yoluyla öğrenme 

E)  Aktif öğrenme 

 

 

17.  Tarım ürünleri konusunu  işleyen Halil Öğret‐
men  müfredatta  ilk  konu  pamuk  olmasına 
rağmen Trakya yöresinde olduğu için pirinç ile 
konulara başlamıştır. 

Buna  göre  Halil  öğretmenin  aşağıdaki  ilke‐
lerden hangisini öncelikle dikkate aldığı söy‐
lenebilir? 

A) Açıklık      B) Somutluk 

C)  Yakından uzağa   D) Hayatilik 

E)  Basitten karmaşığa 

 
 
 
18.  İbrahim Birinci el ve  ikinci el kaynakları ayırt 

eden, çıkarsamaları ve nedenlerini değerlendi‐
ren,  varsayımları,  fikirleri  ve  iddiaları  ayırt 
eden etkili sorular soran ön yargıdan uzak bir 
yapıdadır. 

Buna  göre  İbrahim’in  hangi  düşünme  biçi‐
mine daha fazla sahip olduğu söylenebilir? 

A) Eleştirel  B) Yaratıcı  C) Girişimci 

D) Dogmatik  E) Yansıtıcı  

 
 
 
19.  Öğrenme  düzeyini;  etkin  olarak  öğrenmede 

geçen zaman  süresinin, öğrenme  için gerekli 
olan  zaman  süresinin oranının bir  fonksiyo‐
nu olarak düşünen yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Etkili öğrenme    B) Okulda öğrenme 

C)  Tam öğrenme    D) Temel öğrenme 

E)  Öğretim etkinlikleri 
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20.  ‐  Eşya, olay ve olgular hakkında öğrencilere 
ilk  elden  tecrübe  sağlar ve bilgiyi yapılan‐
dırma imkanı sunar  

‐  Bilimsel bilgiyi geliştirir 
‐  Yakın çevrenin daha  iyi öğrenilmesini sağ‐

lar 

Yukarıda  özellikleri  verilen  yöntem/teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Örnek olay  B) Tartışma  C) Deney 

D) Proje  E) Gözlem 
 
 
 
 
21.  Öğretimin  niteliği,  öğretim  düzeyini  uygu 

hale  getirme,  teşvik  etme  ve  zaman  hangi 
yaklaşımın öğeleridir? 

A) Okulda öğrenme 

B)  Kuantum öğrenme 

C)  Bireyselleştirilmiş öğretim 

D)  Etkili öğretim 

E)  Temel öğrenme 

 

 

22.  Aşağıdaki  yöntem/tekniklerinden  hangisi 
sosyal becerilerin geliştirilmesinde diğerleri‐
ne göre daha az etkilidir? 

A) Konuşma halkası 

B)  İstasyon 

C)  Altı şapka 

D) Gösterim 

E)  Beyin fırtınası 

 

 

23.  Aşağıdakilerden  hangisi  yapılandırmacılığın 
temel öğrenme ilkelerinde biri değildir? 

A) Öğrenme süreklidir 

B)  İşbirliğine dayalı öğretim desteklenir 

C)  Kullanılan dil öğrenmeyi etkiler 

D) Öğrenme değil, öğretme esastır 

E)  Öğrenme  durumsal  ve  çevre  koşullarına 
göre şekillenir.  

 
 

24.  I.  Öğretmen  ders  esnasında  öğrencilere  çok 
yaklaşmadan uzaktan dersleri sunmalıdır 

II.  Öğretmen  cevap  veren  öğrencilerin  gözle‐
rine bakmalıdır 

III. Öğretmen  sürekli  yüksek  bir  ses  tonuyla 
ders sunmalıdır 

Yukarıda  verilen  iletişim  bilgilerinden  han‐
gisi/hangileri doğru değildir? 

A) I  B) II  C) III 

D) I‐III  E) II‐IIII 
 
 
25.  Aşağıdakilerden  hangisi  işbirliğine  dayalı 

öğretim için doğru değildir? 

A) Gruplar  öğrenci  sayısı  bakımından  küçük 
olmalıdır 

B)  Gruplar yapı olarak heterojen olmalıdır 

C)  Gruplara birer lider (başkan) atanmalıdır 

D) Gruplarlarda öğrenciler bireysel sorumluğa 
sahip olmalıdır 

E)  Gruplar işbirliği süreci sonunda kendi içle‐
rinde değerlendirme yapmalıdır 

 
 
26.  Öğretmenin bir  tanımlamasından  yola  çıkan 

öğrencilerin hayal  güçlerini kullanarak duy‐
gu ve düşüncelerini kendi sözcükleriyle dile‐
dikleri  gibi  açıklamalarına  fırsat  sağlayan 
taklitler yoluyla öğretim yapılan, serbest ko‐
nuşma alışkanlığını geliştiren yöntem/teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Rol oynama 

B)  Konuşma halkası 

C)  İstasyon 

D)  Yaratıcı drama 

E)  Sokrat semineri 

 

 

 

27.  Sınıf  içi  iletişimde  “kanal”ın yerini  aşağıda‐
kilerden hangisi alır? 

A) Öğretmen  B) Yöntem‐teknik 

C) İçerik  D) Öğrenci 

E) Dönüt 
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28.  Bulgar  eğitimci  Lazanov’un  çalışmalarına 
dayanmaktadır.  Bu  yaklaşım  beyindeki  tüm 
sinirsel ağların kullanılarak, anlamlı bilgi oluş‐
turmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir 
araya  getirmeyi  beyinin  kapasitesinin  üst  dü‐
zeyde öğrenmeye katılmasını savunur.  

Yukarıda özellikleri verilen yöntem/yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Basamaklı öğretim 
B)  Öğrenme stilleri 
C)  NLP 
D)  Kuantum öğrenme 
E)  Beyin temelli öğrenme 

 
29.  Bu  yöntem/teknikte  öğrencilere  bir  olay  veya 

öykü okunur ya da fotoğraf gösterilir. Öğrenci‐
ler kendilerini bu olayda, öyküde yer alan biri‐
nin yerine de koyarak düşündükleri için empa‐
ti yetenekleri gelişir. Öğrencilere duygularıyla 
düşüncelerini  ayırt  etme,  konuşma,  dinleme, 
dikkat toplama yeteneği kazandırır.  

Yukarıda özelliği verilen yöntem/teknik aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 
A)  İstasyon 
B)  Konuşma halkası 
C)  Yaratıcı drama 
D) Örnek olay 
E)  Rol oynama 

 

30.  Davranışçı  kurumdan  etkilenen  öğretimin 
küçük parçalar halinde ilerleyip ölçmenin bu 
birimler  üzerinden  olmasını  savunan  yakla‐
şım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anlamlı öğrenme 
B)  Öğretim etkinlikleri modeli 
C)  Tam öğrenme 
D)  Basamaklı öğretim 
E)  Programlı öğretim 

 

31.  Öğrencilerin  toplumsal  bir  sorun  üzerinde 
düşünmesini  sağlayan;  birlikte  çalışma,  bir‐
birlerini  tanıma,  özel  yeteneklerini  ortaya 
koyma, yaratıcılık becerilerini geliştiren, baş‐
lanmış işleri tamamlama şansı veren yöntem‐
teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Örnek olay 
B) İstasyon 
C) Proje 
D) Konuşma halkası 
E) Sergi 

 

32.  Öğrencilerin bir konuyu farklı kişilerle tartışma ve 
konuşmasına  fırsat  veren  bir  tekniktir.  Teknikte 
öğrenciler  iç  içe  iki  çember  oluşturur.  İç  ve  dış 
çemberdekiler yüz yüze gelecek şekilde ikişerli bi‐
çimde ayakta dururlar ve konuşurlar. Sonra her bi‐
ri bir adım kayarak önce eşinin yanındaki ile yeni 
bir  ikili oluşturur. Böylece her öğrenci birkaç eşle 
ayrı görüşme fırsatı bulmuş olur.  

Yukarıda  özelliği  verilen  aktif  öğrenme  tek‐
niği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Top taşıma  B) Pazar yeri  C) Akvaryum 

D) Kartopu  E) Hızlı tur 
 

33.  Öğrencilerin gerçek ortamlarda deneme yapa‐
rak ustalık kazanması ve psikomotor beceri‐
sini  geliştirmeye  yönelik  uygulanan  yön‐
tem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deney       B) Benzetim 
C)  Yaratıcı drama    D) Mikro öğretim 
E)  Gösterip yaptırma 

 

34.  İstenmeyen  davranış  o  an  için  hemen  olup 
bitiyorsa,  süreklilik  göstermiyorsa  öğretmen 
aşağıdakilerden  hangisine  öncelik  vermeli‐
dir? 

A) Öğrencilerle konuşmak 
B)  Sorunu görmezden gelmek 
C)  Öğrencilere sorumluluk vermek 
D)  Rehberlik servisine haber vermek 
E)  Kullandığı yöntem tekniği değiştirmek 

 

35.  Hayatta  karşılaşılabilecek  bir  sorunun  sınıf 
ortamına  bir  metinle  getirerek  öğrencilerin 
tartışmanı  ve  çözümler  üretmesini  sağlayan 
bir  öğretmen  aşağıdaki  yöntem/tekniklerden 
hangisini kullanmıştır? 

A) Örnek olay     B) Sokrat semineri 
C)  Konuşma halkası  D) İstasyon 
E)  Problem çözme 

  

 

36.  Öğrencilerin  yaratıcılığı  ve  hayal  gücünü 
arttırmak  için kullanılan,  söylenen  fikirlerin 
eleştiriye  uğramadan  hızla  iletildiği  yön‐
tem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mikro öğretim    B) Altı şapka 
C)  Konuşma halkası    D) Sokrat semineri 
E)  Beyin fırtınası 
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37.  Öğretmen  adaylarının  eğitiminde,  öğrencilerin 
hazırladıkları  ders  planına  uygun  olarak  işle‐
dikleri dersin  videoya kaydedildiği, kayıtların 
incelenerek bu değerlendirme sonuçlarına göre 
öğretmen adayına dönüt ve düzeltme verildiği, 
öğretmen adayının düzeltmelerden sonra dersi 
tekrar hazırlayıp işlediği öğretim tekniği aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Örnek olay      B) Sokrat semineri 
C) Mikro öğretim    D) Seminer 
E) Benzetim 

 

 

38.  Sertaç uzun süre hareketsiz kalamayan, olayla‐
rın  neden  ve  sonuç  ilişkisini  kurmayı  seven, 
dinlemeden çok yaptığını hatırlayan biridir.  

  Çoklu  zeka  kuramına  göre  Sertaç’ın  hangi 
zeka alanlarının geliştiği söylenebilir? 

A) Kinestetik‐ Sosyal 
B)  Görsel‐ Mantıksal 
C)  Mantıksal‐ Sosyal 
D)  İçsel‐ Ritmik 
E)  Kinestetik‐ Mantıksal  

 

 

39.  Problemlerle  bireysel  ilgilenmek  ve hissetmek 
düşünmekten daha önemlidir.  

Problem  çözmede  bilimsel  yaklaşım  yerine 
sezgisel yaklaşımı seçerler.  

Verilen  özellikler  Kolb’un  öğrenme  stilleri 
modeline göre hangi öğrenme stiline uygun‐
dur?  
A) Aktif      B) Somut 
C)  Soyut      D) Yansıtıcı 
E)  Analitik 

 

 

40.  •  Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar 

  •  Hem fiziksel hem zihinsel etkinliktir 

• Bilgiye  erişme,  bilgiyi  işleme  ve  yeniden 
düzenleme olanağı verir 

Yukarıdaki  özellikleri  verilen  yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aktif öğrenme 
B)  Proje 
C)  Yapılandırmacılık 
D)  Beyin temelli öğrenme 
E)  Bireyselleştirilmiş öğrenme  

41.  İki grubun bir konuya ait iki uç görüşü savun‐
ması  şeklinde yapılan,  öğrencilerin karşıt  gru‐
bun  fikirlerini  çürütmesi  için  fırsat  sunulan 
yöntem/ teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Workshop      B) Forum 
C)  Kollegyum     D) Görüş geliştirme 
E)  Münazara 

 

 

 

 

 

42.  Aşağıdaki araçlardan hangisiyle yapılacak bir 
uygulama daha az kalıcılık sağlar? 

A) Harita     B) Plak 
C)  Şerit      D) Resim 
E)  Model  

 

 

 

 

 

43.  Ergenlik dönemindeki bireyler, sık sık anne‐
baba ve öğretmenleri ile çatışmalar yaşarken; 
arkadaş  ve  akran  beklentilerine  uygun  dav‐
ranışlar  sergilerler. Gelişimin bu döneminde 
ergenlerin akran beklentilerine uygun davra‐
nışlar  sergilemeleri, Kohlberg’in  ahlaki geli‐
şim evrelerinden hangisinde olduklarını gös‐
terir? 

A)  İtaat ve ceza eğilimi 
B)  Saf çıkarcı eğilim 
C)  İyi çocuk olma eğilimi 
D)  Toplumsal anlaşma eğilimi 
E)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

 

 

 

44.  Zihnindeki kedi şemasından yararlanarak ilk 
kez karşılaştığı  tavşanı  zıplayan kedi  olarak 
nitelendiren bir  çocukta geçici dengenin ku‐
rulduğu aşama aşağıdaki seçeneklerin hangi‐
sinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Tavşanın kedi olmadığını anlaması 
B)  Yeni bir şema, tavşan şeması oluşturması 
C)  Kedi ile ilk kez karşılaşması 
D)  Tavşanı zıplayan kedi olarak nitelendirmesi 
E)  Tavşan ile ilk kez karşılaşması 
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45.  Erikson’un  psikososyal  gelişim  kuramının 
varsayımları esas alındığında, aşırı koruyucu 
ya da otoriter ebeveyn tutumları ergenlik dö‐
neminde bireyde  öncelikle  aşağıdaki kimlik 
statülerinden hangisine neden olur?  

A)  Başarılı kimlik 
B)  Erken bağlanmış kimlik 
C)  Kargaşalı kimlik 
D) Moratoryum kimlik 
E)  Dağınık kimlik 

 
 
 
46.  2008 yılının  3.  çeyreğinde başlayan ve  etkileri 

2009  yılında  da  devam  etmekte  olan  küresel 
ekonomik krizden dolayı tüm dünya ekonomi‐
lerinde milli gelirde artış bir  tarafa önemli öl‐
çüde  eksi  büyümeler  ortaya  çıkmıştır. Dünya 
ekonomilerinde  yaşanmakta  olan  bu  süreci 
en  iyi  açıklayan  gelişim  kavramı  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Değişim  B) Amnezi  C) Fiksasyon 

D) Gelişim   E) Gelişme 

 

 

47.  “Ahlaki  gelişim  sürecinin  bu  evresindeki  bir 
birey yalnızca kuralların  ihlal  edilmesi  ile de‐
ğil,  ihlal  edilme  nedenleri  ile  de  ilgilenir.” 
Piaget’nin  kuramında  bu  durumun  karşılığı 
olan  ahlaki  gelişim  dönemi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ahlak öncesi dönem 
B)  Ahlaki gerçekçilik evresi 
C)  Ahlak sevgisi 
D) Gelenek ötesi düzey 
E)  Ahlaki görecelik evresi  

 

 

48.  Bir  baba,  bayramlarda  anneannesinin  elini 
öpmeyen  Volkan’a  büyüklerin  eli  öpülür  de‐
miştir. Babasının bu uyarısından sonra Volkan, 
izleyen günlerde büyük küçük ayrımı yapmak‐
sızın bayram ziyareti  için gelen  tüm misafirle‐
rin  elini  öpmeye  başlamıştır.  Volkan’ın  bu 
davranışı, dil gelişiminde aşağıdaki süreçler‐
den hangisine uygun bir örnektir?  

A) Döngüsel tepki 
B)  Eksik kurallaştırma 
C)  Alıcı dil 
D) Aşırı kurallaştırma 
E)  Kavram geliştirme 

49.  Öğretmen adayı genç bir kız olan Ayten “Der‐
sin  hocasına,  hocam  biliyorsunuz  bugün mü‐
barek  bir  gün,  dersi  erken  bitirebilir miyiz?” 
demiştir.  Hocanın  öğrencisinin  bu  sorusuna, 
bugün Cuma mı diye karşılık vermesi üzerine 
öğrenci yok hocam “Bugün 14 Şubat Sevgililer 
Günü”  cevabını  vermiştir. Genç  kızın müba‐
rek gün  anlayışındaki bu değişikliğin karşı‐
lığı  olan  gelişim  kavramı  aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Dürtü ayrımları 
B)  Tarihsel zaman etkisi 
C)  Öncelik etkisi 
D) Olgunlaşma 
E)  Gelişi ödevi 

 

 

 

50.  Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından han‐
gisi  Piaget’nin  animizm  (canlandırmacılık) 
kavramını en iyi örneklendirir?  

A)  Kendisini dünyanın merkezi olarak görmesi 
B)  Eşyalarını kreşteki arkadaşlarıyla paylaşması 
C)  Duvara  kolunu  çarpınca,  kendisine  çarptığı 

için duvara vurulması gerektiğini düşünmesi 
D)  Kendi bakış  açısı  ile başka bir bireyinki ara‐

sında ayrım yapamaması 
E)  Görünümleri,  kılık‐kıyafetleri  değiştiğinde 

içindeki kişilerin de değiştiğini düşünmesi 

 

 

51.  “Ağaç yaş iken eğilir.” özdeyişi gelişimle ilgili 
kavramlardan  ağırlıklı  olarak  aşağıdakiler‐
den hangisi ile ilişkilidir? 
A)  Büyüme  
B)  Hazır oluş  
C)  Olgunlaşma  
D)  Doğuştan donanım 
E)  Kritik dönem  

 

 

 

52.  “İd’in isteklerini reddetmek için plan yapma ve 
erteleme gibi ikincil süreçlere dayalı olarak ça‐
lışır.”  ifadesinin karşılığı olan kişilik alt  sis‐
temi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ego  B) Bilinç ötesi  C) Süperego  

D) Bilinç  E) Bilinç öncesi 
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53.  “Çocuklar,  doğdukları  andan  itibaren  tüm 
dünya  dillerini  öğrenebilme  potansiyeline  sa‐
hip  olmalarına  karşın,  belirli  bir dil  ile  etkile‐
şime girmedikleri  takdirde var olan bu potan‐
siyeli kullanamaz ve herhangi bir dili öğrene‐
mezler.” görüşü  ile dil gelişiminde aşağıdaki 
faktörlerden  hangisinin  önemine  vurguda 
bulunulmaktadır?  

A) Kalıtım 
B)  Türe özgü hazır oluş 
C)  Olgunlaşma 
D)  Çevre 
E)  Büyüme 

 

 

54.  Çocuklarda  hareket  gelişiminin  doğrudan 
ilişkili  olduğu  gelişim  alanı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Bilişsel gelişim 
B)  Duygusal gelişim 
C)  Bedensel fiziksel gelişim 
D)  Sosyal gelişim 
E)  Dil ve kavram gelişimi 

 

 

55.  Çalışmayı çok sevmeyen ve çalışmadan zengin 
olma hayali kuran Mehmet, uzun bir süre şans 
oyunlarının birçoğuna ilgi duymuş ve hiç para 
kazanamadığı  gibi,  çok  da  para  kaybetmiştir. 
Bunun sonucunda da çalışmadan zengin olma 
hayalinin gerçekleşemeyeceğini anlamış ve ar‐
tık bu  tür oyunlar oynamamaya karar vermiş‐
tir.  Mehmet’in  şans  oyunları  oynamaktan 
vazgeçmesi  durumunun  karşılığı  olan  kav‐
ram aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kendiliğinden geri gelme 
B)  Sönme 
C)  Genelleme 
D) Örtük sönme 
E)  Tepkisel koşullanma 

 
 
56.  Koşullanma  yoluyla  öğrenmenin  temel  ilke‐

lerinden birisi olan genelleme ile ilgili aşağı‐
daki yargılardan hangisi hatalıdır? 

A)  Farklı uyaranlara gösterilen tepkinin adıdır. 
B)  Tepkisel  ve  edimsel  koşullanmanın  ortak 

ilkesidir. 
C)  Benzer uyaranlara gösterilen tepkinin adıdır. 
D) Öğrenmeden sonraki süreçtir. 
E)  Ayırt etmeden önceki süreçtir. 

57.  Yeni evli bir çift olan Eda ve Erdem, çok yakın 
iki  akrabalarının  eşleri  doğum  yaptıktan  he‐
men  sonra  işlerini  kaybettiklerine  tanıklık  et‐
miştir. Yakın çevrelerinde meydana gelen bu 
iki olaydan çok etkilenen Erdem’in eşine ar‐
tık ben çocuk istemiyorum, çünkü işimi kay‐
betmekten  korkuyorum  demeye  başlaması 
aşağıdaki  kavramlardan  en  iyi  hangisiyle 
açıklanabilir? 

A) Alışma  
B)  Koşulsuz tepki 
C)  Genelleme 
D) Öğrenmenin aktarılması 
E)  Batıl davranış 

 

 

 

58.  “Açlık  ve  şiddetli  gürültü  gibi  organizmanın 
(bireyin) duyu  organlarını  harekete  geçiren  iç 
ya  da  dış  durum  değişikliğidir.”  ifadesinin 
karşılığı  olan  öğrenme  ile  ilgili kavram  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Eklemleme  B) Uyaran  C) Karşılık 

D) Davranış  E) Tepki 
 
 
 
 
59.  “Anne  ve  babalarının  konuşmuş  oldukları 

dilin niteliği, çocukların sözcük dağarcıklarının 
yetersiz ya da  zengin olması üzerinde önemli 
bir  etkiye  sahiptir.”  görüşü,  aşağıdaki  öğren‐
me türlerinden hangisine uygun bir örnektir? 
A)  Edimsel koşullanma 
B)  Eşdeğer inançlar 
C)  Dolaylı öğrenme 
D)  Tepki analojisi 
E)  Tepkisel koşullanma 

 
 
 
 
60.  “Tüm bilişsel kuramlara göre öğrenme, dikkat 

etme süreciyle başlar.” Bilişsel kuramlarda bu 
durumun karşılığı olan kavram aşağıdakiler‐
den hangisidir? 
A) Amnezi 
B)  Algıda değişmezlik 
C)  Koşullu uyaran 
D) Algıda seçicilik 
E)  Algı yanılması 
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61.  Çocuklarına zarar vermemek  için  sadece mut‐
fakta  sigara  içmeye başlayan Ali Bey, bir  süre 
sonra su içmek için bile mutfağa gitse bir siga‐
ra  yaktığını  fark  etmiştir.  Bu  örnek  olayda 
mutfak Ali Bey için aşağıdaki öğelerden han‐
gisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A) Koşullu uyarıcı 
B)  İtici uyarıcı 
C)  Dolaylı güdülenme 
D)  Koşulsuz uyarıcı 
E)  Dolaylı pekiştirme 

 

 

 

 

 

62.  Bir annenin yemekten sonra masayı toplama‐
sına yardım eden Muhammed’i “aferin benim 
yakışıklı  oğluma”  diyerek  öpmesi  aşağıdaki 
öğelerden  hangisinin  işlevini  yerine  getir‐
mektedir? 

A) Dolaylı pekiştirme 
B)  Koşullu anlaşma 
C)  Premack ilkesi 
D)  Birincil pekiştireç 
E)  Olumlu pekiştirme 

 

 

 

 

 

 

63.  Arkadaşları  Ayşe’nin  hem  köpekten,  hem  de 
asansörden  korktuğunu  biliyor  olmalarına 
rağmen;  hangisinden  daha  çok  korktuğunu 
bilmemektedirler.  2005  yılı  Temmuz  ayında 
Ayşe  ile birlikte tatile giden arkadaşları, otelin 
bekleme  salonunda  dinlenirken  içeri  giren 
müşterilerden  birisinin  köpeğini  gören  Ayşe, 
hemen asansöre binerek dördüncü kattaki oda‐
sına çıkmıştır. Tepkisel koşullanma ilkelerine 
göre, Ayşe’nin bu davranışı  aşağıdaki  süreç‐
lerden hangisine uygun bir örnektir? 

A) Kaçınma‐Kaçınma çatışması 
B)  Sistematik Duyarsızlaştırma 
C)  Karşıt koşullanma 
D)  Biçimlendirme 
E)  Gölgeleme 

64.  Öğrenme  olgusunu  “Bireyin  bir  problemle 
karşılaştığında düşünme,  ilişkilendirme  ve  zi‐
hinsel  tekrarlar  sonucu  çözüme  ulaşmasıdır.” 
biçiminde betimleyen öğrenme  türü aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A)  Sınama‐yanılma yoluyla öğrenme 
B)  Kateksis 
C)  Kavrama yoluyla öğrenme 
D)  Kendiliğinden geri gelme 
E)  Örtük öğrenme 

 

 

65.  Günlük gazetelerin zaman zaman belli sayıda 
kupon  biriktiren  okuyucularına  kitap,  coğ‐
rafya atlası ve İngilizce sözlük gibi bazı ürün‐
ler  vermeleri,  aşağıdaki  pekiştirme  tarifele‐
rinden hangisine uygun bir örnektir? 

A)  Sabit oran aralıklı 
B)  Değişken oran aralıklı 
C)  Sürekli 
D) Değişken zaman aralıklı 
E)  Sabit zaman aralıklı 

 

 

66.  “Ödül,  davranışın  tekrarlanma  sıklığını  artır‐
ma konusunda etkilidir; ancak ceza istenmeyen 
davranışı  ortadan  kaldırma  konusunda  ödül 
kadar  etkili  değildir.”  görüşü  Thorndike’ın 
hangi ilkesiyle uyuşmaktadır?  

A)  Tekrar yasası 
B)  Etki yasası 
C)  Tepki analojisi 
D) Hazırbulunuşluk yasası 
E)  Öğrenmede küçük adımlar ilkesi 

 
 
 
 
67.  “İstenmeyen  davranışı  tam  olarak  ortadan 

kaldırmasa da uygulanması kolay olduğu  için 
yetişkinler  tarafından  çok  sık  kullanılan  bir 
davranışı  kontrol  ve  değiştirme  tekniğidir.” 
Yukarıda  açıklaması  verilen  uygulamanın 
karşılığı  olan  öğrenme  ile  ilgili kavram  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu pekiştirme 
B)  Koşullu anlaşma 
C)  Simgesel ödülle pekiştirme 
D)  Ceza 
E)  Olumsuz pekiştirme 
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68.  Sınıfını geçebilmek amacıyla ders çalışan bir 
öğrencinin  bu  davranışının  karşılığı  olan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz aktarma 
B)  Olumsuz pekiştirme 
C)  Tepkisel koşullanma 
D)  Tepki genellemesi 
E)  Alışma 

 

69.  “Öğrenme,  uyaran‐tepki  ikileminin  tekrarlan‐
ma  sıklığı  ya da  bir uyarana  karşı  yapılan  en 
son ve en sık tepkidir.” biçiminde betimleyen 
öğrenme  türü  ve  kuramcısı  aşağıdaki  seçe‐
neklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Bitişiklik‐Watson 
B)  Bağlaşımcılık‐Thorndike 
C)  Sosyal öğrenme‐Bandura 
D)  Sistematik davranış kuramı‐Hull 
E)  Yakınlık‐Guthrie 

 
 
70.  Aşağıdakilerden  hangisi  refleks  ve  içgüdü 

türü davranışların ortak özelliklerinden biri‐
sidir? 

A)  Belli bir uyarıcılarının bulunması 
B)  Karmaşık bir davranış olmaları 
C)  Doğuştan getirilmiş olmaları 
D)  Belli bir davranış olmaları 
E)  Basit bir davranış olmaları 

 

71.  Ceza, istenmeyen bir davranışından sonra bireye 
istemediği  bir uyaranın  verilmesi  ya da  istediği 
bir uyaranının verilmemesidir. Bu anlamda idam 
karşıtlarının da çok güzel bir biçimde ifade ettik‐
leri gibi, idam gerçek anlamda ceza değil, bir tür 
cinayettir. Diğer bir ifadeyle, bireyin tümüyle or‐
tadan kaldırılması durumu söz konusudur. İdam 
olayının, doğal olarak idam edilen kişinin yakın‐
ları  ve  içinde  yaşadıkları  toplum  için  farklı  an‐
lamları  söz  konusu  olabilir.  Yasalar  gereğince 
dünyanın  birçok  ülkesinde  halen  yürürlükte 
olan  idam  cezası  uygulaması,  edimsel  koşul‐
lanma  yaklaşımına  göre,  idam  edilen  kişinin 
sevenleri ve aile bireyleri  için aşağıdaki davra‐
nışı değiştirme ve kontrol  tekniklerinden han‐
gisinin işlevini yerine getirmektedir? 
A) Olumsuz pekiştirme 
B)  Koşullu anlaşma 
C)  Etkinlikle pekiştirme 
D)  İkincil tür ceza 
E)  Birincil tür ceza 

72.  Arkadaşlarına küfreden  çocuğun bu davranışı 
babası  tarafından  hep  gülerek  karşılanmış  ve 
bir süre sonra da çocuk her karşılaştığı  insana 
küfreden bir  insan haline gelmiştir. Çocuktaki 
bu  değişimi  en  iyi  açıklayan  öğrenme  türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Tepkisel koşullanma  
B)  Edimsel koşullanma  
C)  Kavrama yoluyla öğrenme 
D) Dolaylı öğrenme 
E)  Gizil öğrenme 

 

 

 

 

73.  Şiddetli  gürültü  duyduğumuz  zaman  irkili‐
riz. Birisinin bize seslenmesi  ise bizde böyle 
bir  tepkiye neden olmaz. Tepkisel koşullan‐
ma  sürecinin  başlangıcında  şiddetli  gürültü 
ile  irkilme  tepkimiz  arasındaki  ilişki  aşağı‐
daki  seçeneklerin  hangisinde  doğru  olarak 
verilmiştir? 

  Şiddetli Gürültü  İrkilme 

A)  Nötr uyarıcı  Koşulsuz Tepki 

B)  Nötr uyarıcı  Koşulsuz Uyarıcı 

C)  Koşulsuz Uyarıcı  Koşulsuz Tepki 

D)  Koşullu Uyarıcı  Koşullu Tepki 

E)  Koşulsuz Uyarıcı  Koşullu Uyarıcı 

 

 

 

 

 

74.  İlk defa geldiği Ankara’da, bilmediği bir adresi 
arayan Fatih;  aradığı  adresi  zaman  zaman di‐
ğer  insanlara  sorarak,  zaman  zamanda  cadde 
ve  sokak  isimleri  ile  apartman  numaralarını 
kontrol  ederek  bulabilmiştir.  Fatih’in,  aradığı 
adresi  bu  şekilde  bulabilmesi  aşağıdaki  öğ‐
renme  türlerinden hangisi  için uygun bir ör‐
nektir?  

A) Gizil (örtük) öğrenme  
B)  Gözlem yoluyla öğrenme  
C)  Kavrama yoluyla öğrenme  
D) Anlamlı öğrenme  
E)  Seçme ve bağlama öğrenmesi  
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75.  Gözlem  yoluyla  öğrenme  kuramlarına  göre 
“Her insan, dünyaya geldiği andan itibaren do‐
laylı  öğrenme  kapasitesine  sahiptir.  Bundan 
dolayı  da  sadece  kendi  deneyimlerinden  öğ‐
renmez;  başkalarının  yaşantılarını  gözleyerek 
de birçok şeyi öğrenebilir.” Bu durumun karşı‐
lığı olan öğrenme ile ilgili kavram aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Dolaylı duygu 
B)  Türe özgü hazır oluş 
C)  Dolaylı pekiştirme 
D) Dolaylı ceza   
E)  Dolaylı güdülenme 

 

 

 

 

 

76.  Öğrenme  olgusunu,  “Bireyin  bilgiyi  örgütle‐
mesi  ve  anlamlı  hale  getirmesi  sürecidir. Öğ‐
renme  kendiliğinden  ortaya  çıkmaz,  bireyin 
öğrenme  sürecine  aktif  bir  biçimde  katılması 
gerekir.” biçiminde betimleyen öğrenme türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Edimsel koşullanma 
B)  Seçme ve bağlama öğrenmesi 
C)  Tepkisel koşullanma 
D)  Bilişsel öğrenme 
E)  Dürtü ayrımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.  Halk müziğine ilgi duyan ve söylediği türkü‐
ler  çevresindekiler  tarafından  çok  beğenilen 
Tuğçe’nin  türkü  söylemeye  devam  etmesi 
aşağıdaki öğrenme  türlerinden hangisine uy‐
gun bir örnektir?  

A)  Edimsel koşullanma 
B)  Tepkisel koşullanma 
C)  Bilişsel davranışsal öğrenme   
D)  İç görüsel öğrenme 
E)  Olumsuz kateksis 

78.  Güdülenme  süreci  ile  ilgili  olarak  aşağıdaki 
yargılardan hangisi hatalıdır? 

A) Davranışçı  kuramlarda  bireyin  öğrenme‐
sinde dışsal güdülenme önemlidir. 

B)  Bilişsel kuramlar, bireyin öğrenmesinde  iç‐
sel güdülenmeye önem verirler. 

C)  İnsancıl  yaklaşımda  güdülenme  ile  ihtiyaç 
benzer bir sürece verilen farklı isimlerdir. 

D) Güdülenme,  içsel  yada  dışsal  bir  etkiden 
dolayı  bireyin  harekete  geçmesi  durumu‐
dur. 

E)  Sosyal  öğrenme  kuramları,  bireyin  öğren‐
mesinde  dışsal  güdülenmeye  önem  verir‐
ler. 
  

 

 

 

 

79.  Bir teknik direktör başarıyı artırmak amacıy‐
la, en iyi performans gösteren sporcusuna her 
ayın  sonunda bir  spor malzemesi hediye  et‐
mektedir.  Teknik  direktörün  kullandığı  pe‐
kiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sabit oran aralıklı 
B)  Sürekli   
C)  Değişken zaman aralıklı   
D)  Sabit zaman aralıklı 
E)  Değişken oran aralıklı 

 

 

 

 

80.  Annesini üzdüğü  için annesi kendisine kırılan 
Oğuz, aklına gelebilecek her çareye başvurma‐
sına karşın bir  türlü onun gönlünü  tekrar  ka‐
zanamamıştır. Bir gün ne yapacağını düşünür‐
ken birden  aklına  annesinin  çiçekleri  çok  sev‐
diği  gelmiş  ve  uyguladığında  da  annesinin 
gönlünü  tekrar  kazanmayı  başarmıştır. 
Oğuz’un  annesinin  gönlünü  kazanmak  için 
bulduğu  çözüm  aşağıdaki  öğrenme  türlerin‐
den hangisine uygun bir örnektir? 
A) Olumsuz kateksis 
B)  Gizil öğrenme 
C)  Kavrama yoluyla öğrenme  
D) Öğrenmenin genellenmesi 
E)  Seçme ve bağlama öğrenmesi 

 



  KPSS-2009/6 
 

  Diğer Sayfaya Geçiniz 12

81.  Yeni doğan bebekleri araştırma amaçlı gözlem‐
leyen  bir  çocuk  gelişimci;  “Bebeklerin  annele‐
rinin kokusunu aldıklarında rahatladıklarını ve 
babalarını  gördüklerinde  de  gülümsediklerini 
görmüştür.” Bebeklerin  annelerini  gördükle‐
rinde  rahatlamaları  ve  babalarını  gördükle‐
rinde de  gülümsemeleri koşullanma  yoluyla 
öğrenme  sürecinde aşağıdaki öğelerden han‐
gisinin işlevini yerine getirmektedir? 

A) Koşulsuz tepki 
B)  Koşullu tepki 
C)  En az çaba ilkesi 
D)  Koşullu uyaran 
E)  Nötr uyaran 

 
 
 
 
82.  Öğrenme sürecinde genellikle önceki öğrenme‐

lerimiz yenilerini kolaylaştırırken; yenileri  ise, 
bazı durumlarda öncekiler üzerinde bozucu bir 
etki oluşturarak hatırlanmalarını  zorlaştırırlar. 
Öğrenme  psikolojisinde,  bu  iki  durumun 
karşılığı olan kavramlar aşağıdaki seçenekle‐
rin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Olumlu aktarma‐Geriye doğru ket vurma 
B)  Olumsuz aktarma‐ Geriye doğru ket vurma 
C)  Olumlu aktarma‐İleriye doğru ket vurma 
D) Olumsuz aktarma‐İleriye doğru ket vurma 
E)  İleriye  doğru  ket  vurma‐Geriye  doğru  ket 

vurma 
 

 

 

 

 

83.  I.  Polis,  ikinci  kez  kırmızı  ışık  ihlali  yapan 
Oğuz’un ehliyetine el koymuştur. 

II.  Öğretmen, dersini dinlemeyen ve yaramaz‐
lık yapan öğrencisi Bekir’e  sözlü notu ola‐
rak bir vermiştir. 

Bu iki durumun karşılığı olan davranışı kont‐
rol  ve  değiştirme  teknikleri  aşağıdakilerden 
hangi ikisidir ?  

A)  İkincil tür ceza‐Olumsuz pekiştirme 
B)  Birincil tür ceza‐Olumsuz pekiştirme 
C)  İkincil tür ceza‐Birincil tür ceza 
D)  Birincil tür ceza‐Etkinlikle pekiştirme 
E)  Koşullu anlaşma‐İkincil tür ceza 

84.  Düzenli  ders  çalıştığı  için  sınavlarda  yüksek 
notlar alan Selim’in bu başarısı;  sınıf arkadaşı 
Yusuf’unda  bu  kapasite  bende de var,  çalışır‐
sam ben de yüksek notlar alabilirim düşüncesi 
ile  harekete  geçmesine  neden  olmuştur.  Yu‐
suf’un  ders  çalışmaya  başlaması  durumunu 
en  iyi açıklayan öğrenme kavramı aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 
A) Olumlu pekiştirme 
B)  Dolaylı pekiştirme 
C)  Dolaylı duygu 
D)  Büyükanne kuralı 
E)  Dolaylı güdülenme 

 
 
85.  Ölçme varlığın sahip olduğu durumu  tanım‐

lama işidir. Bu açıklamaya göre aşağıdakiler‐
den hangisi ölçme  ile  ilgili bir durum değil‐
dir? 
A) Öğretmen  öğrencilerinin  ev  ödevlerini 

kontrol  ederek  öğrencilerine  yanlışlarını 
söyledi. 

B)  Ahmet  turnuvada okul  takımının gollerin‐
den beşini attı. 

C)  Öğretmen  Elifin  boy  uzunluğunu  150  cm 
olarak ifade etti. 

D) Öğretmen yapmış olduğu sınavda öğrenci‐
lerin başaralı olabilmeleri  için  en  az  50  al‐
maları gerektiğini söyledi. 

E)  Serkan yapılmış olan başarı sınavında sınıf 
birincisi oldu. 

 
 
 
86.  Hata, olması gerekenle olan arasındaki  farktır. 

Hata  ölçüm  sonuçlarının  güvenirliğini  etkile‐
yen en önemli etkendir. Buna göre aşağıda se‐
çeneklerde  verilen  hata  türlerinden  hangisi 
diğerlerinden farklıdır? 
A) Öğretmenin sınavda yazı güzel olan öğren‐

cilere aynı oranda artı puan vermesi. 
B)  Öğretmen derse devamlılık gösteren öğren‐

cilerine + 10 puan vermiştir. 
C)  Bir ölçmeci yaptığı ölçüm sonuçlarının hep‐

sine % 10 oranında puan arttırması. 
D) Öğretmen  sınıfındaki  sevdiği  öğrencileri 

geçirmek  istediği  için  sınıftaki  sevdiği  öğ‐
rencilere artı 20 puan eklemesi. 

E)  Sınav  anında  öğrencilerin  bulunduğu  sa‐
londa gürültü oluşması nedeniyle öğrenci‐
lerin bir çoğunun bazı sorulara yanlış cevap 
vermesi ve düşük puan almaları. 
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87.  Varlıkların sahip olduğu özelliklere göre ölçme 
yöntemlerini ikiye ayırmaktayız. Bunlardan bi‐
rincisi  doğrudan  ölçme  diğeri  de  dolaylı  ölç‐
medir.  Aşağıdakilerden  hangisi  doğrudan 
ölçmeye örnektir? 
A) Öğretmen  öğrencilerinin  derslerindeki 

akademik  başarılarını  ölçmek  için  sınav 
yapmıştır. 

B)  Ayşe  hava  sıcaklığını  ölçmek  için  termo‐
metre kullanmıştır. 

C)  Bir  sporcunun  belli  bir mesafeyi  ne  kadar 
zamanda koştuğunu bulmak  için  saat kul‐
lanılmıştır. 

D) Öğrenci  bulunduğu  günün  hangi  gün  ol‐
duğunu öğrenmek  için  takvimi kullanmış‐
tır. 

E)  Saatin  kaç  olduğunu  bulmak  için  saatine 
bakması. 

 
88.  Güvenilir ve geçerli olmayan ölçüm  sonuçları 

bizlere yapmış olduğumuz  işin ne kadar etkili 
yapılıp  yapılmadığı  hakkında  sağlıklı  bilgiler 
vermez. Bu doğrultuda  aşağıdakilerden han‐
gisi bu özellikler dışında ölçme işinde aranan 
özelliklerdendir?  
A)  Testin uygulamada kolaylık sağlaması 
B)  Ölçüm  sonuçlarının  duyarlı  olması  ve  öğ‐

rencide  aranan  bilginin  var  olduğu  kada‐
rıyla ölçülmesi. 

C)  Ölçme aracında yer alan soruların amaçları 
iyi örneklendirmesi. 

D) Ölçülecek  davranışlarla  soruların  tutarlı 
olması. 

E)  Ölçüm  sonucunda  soruların  bilen  ile  bil‐
meyenleri ayırdığının görülmesi. 

 
 
 
89.  Soru türlerinin kendi yapılarına göre özellikleri 

vardır. Bazı  soru  tipleri  objektif  özelliği  taşır‐
ken, bazıları da subjektif özelliğe sahiptir. Ob‐
jektif  sorularda  puanlama  sıkıntısı  yaşanmaz‐
ken  subjektifler  de  yaşanılmakta  ve  bu  sorun 
testin  güvenilirliğini  de  olumsuz  yönde  etki‐
lemektedir. Öğretmen olarak aşağıdakilerden 
hangisini  yaparsanız  subjektif  soruların  pu‐
anlamasını objektif hale dönüştürürsün? 
A)  Soruları açık ve anlaşır sorarak. 
B)  Soruları çok sayıda sorarak. 
C)  Her  bir  soruya  güçlükleri  oranında  puan 

vererek. 
D)  Soruların cevap anahtarını oluşturarak. 
E)  Daha zor sorular sorarak. 

90.  Eldeki var olan parçalar doğrultusunda daha 
önce elde edilmemiş orijinal bir bütüne ve bu 
bütün hakkında öğrencilerin özgün düşünce‐
lerinin  alınması  en  fazla  aşağıdaki  bilişsel 
basamaklardan hangisine ulaştığını gösterir? 

A) Uygulama  B) Değerlendirme 

C) Analiz  D) Sentez 

E) Kavrama 
 
91.  Yeniden  yapılanma  sürecinde  hazırlanan  ilk 

öğretim programlarının, yapılandırmacı yakla‐
şım  doğrultusunda  hazırlandığı  görülmekte‐
dir. Bu  yaklaşım ders  işleme  sürecini  etkinlik 
temelli desteklemektedir. Öğrencilerin yapmış 
olduğu  etkinlikler  doğrultusunda  değerlen‐
dirme yapılması istenmekte ve bu şekilde yapı‐
lan değerlendirmenin daha güvenilir ve geçerli 
olacağı  düşünülmektedir.  Bu  etkinliklerin 
toplanarak  değerlendirilmesinde  kullanılan 
ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Performans  B)Eşit Aralıklı         

C) Portfolyo  D) Eşit Oranlı  

E) Rubrik 
 
 

92‐94. Soruları Aşağıdaki Bilgiler 

Doğrultusunda Cevaplandırınız. 

I‐  Kısa cevaplı sorular. 

II‐  Açık uçlu sorular. 

III‐ Doğru‐yanlış sorular. 

IV  Çoktan seçmeli sorular. 

V‐  Sözlü sorular. 

 

 

92.  Yukarıdaki soru  tiplerinden hangileri ölçme‐
ciye  puanlama  aşamasında  kolaylık  sağla‐
maktadır? 

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

D) II – IV – V  E) I – III‐ IV 
 
 
 
 
 
93.  Yukarıdaki soruların güvenirliği ve geçerlili‐

ği en fazla olanları  tercih etseniz hangi seçe‐
neği işaretlerdiniz? 

A) I – IV  B) II – V  C)III – IV       

D) II – IV  E) I – III 
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94.  Yukarıdaki  soru  türlerinden  hangisi  en  üst 
bilişsel  davranışları  ölçerken,  hangisi  en  alt 
bilişsel davranışları ölçmektedir? 
A) I – V  B) III – IV  C) II – I 
D) II – IV  E) I ‐ III 

 
 
95.  Eğitim  öğretimde  ölçme  ve  değerlendirmenin 

üç rolü bulunmaktadır. Tanıma, biçimlendirme 
ve düzey belirleme ölçme ve değerlendirmenin 
sonucunda elde edilir. Buna göre öğrenme ek‐
siklerini belirleyen  test  türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Değerlendirme testleri. 
B)  Başarı testleri. 
C)  İzleme testleri. 
D)  Seviye tespit testleri. 
E)  Tanıma testleri. 

 
 
96.  Türkçe  öğretmeni  test  hazırlarken  işlemiş  ol‐

duğu  konuların  hepsi  hakkında  soru  sorabil‐
mek  için  testteki  soru  sayısını  arttırmaktadır. 
Matematik  öğretmeni  ise  ölçüm  sonuçlarının 
doğruluğunu  arttırmak  için  soru  sayısını  art‐
tırmaktadır.  Bir  test  hazırlanırken  öncelikli 
olarak yukarıdaki öğretmenlerden hangisinin 
yaptığı davranışın doğruluğunu aşağıdaki se‐
çeneklerden birisi desteklemektedir? 
A) Güvenilir olan testler her zaman geçerlidir. 
B)  Bir testin güvenilir olması için öncelikle ge‐

çerli olması gerekir. 
C)  Testin  amaç  doğrultusunda  hazırlanmış 

olması güvenirlikten önceliklidir. 
D)  Testin  hatasız  yapılmış  olması  en  önemli 

unsurdur. 
E)  Testin geçerliğini güvenirlik sınırlandırır. 
 
 

97.  Aşağıdaki çalışmalardan hangisi deneysel bir 
çalışmadır? 
A)  Öğretmenin  problem  çözme  yönteminin,  öğ‐

rencilerin Sosyal Bilgiler dersinde başarısını et‐
kileyip etkilemeyeceğine bakması. 

B)  Bir  araştırmacının  anket  hazırlayarak  Türki‐
ye’deki  magazin  dergisi  okuyanların  eğitim 
düzeyini tespit etmesi. 

C)  Öğretmenin  hazırlamış  olduğu  kişi  tanıma 
formunun öğrencilere uygulayarak onların ai‐
lelerinin ekonomik durumlarını saptaması. 

D)  Tez araştırması yapan birisinin KPSS sınavına 
giren  öğretmen  adaylarının  sınav  anındaki 
psikolojik durumlarını tespit etmesi. 

E)  Bir öğrencinin araştırma ödevini yapmak  için 
devlet  arşivlerinde yer  alan gazeteleri  araştır‐
ması.   

98 ve 99.Soruları Aşağıdaki 

Bilgiler Doğrultusunda Cevaplandırınız 

 

(Tabloda yer alan soruların yapılabilme yüzde‐
si  (%)  ile  soruların  bilenle  bilmeyeni  ayırt  et‐
mesi de (Pjx) ile gösterilmiştir.) 

  %  Pjx 

1.Soru  0,45  0,65 

2.Soru  0,30  0,15 

3.Soru  0,70  0,89 

4.Soru  0,35  0,70 

5.Soru  0,80  0,22 
 
 
98.  Bir ölçmeci yapmış olduğu ölçüm sonuçlarında 

şunu  ifade etmiştir. Testte zor  sorulan  sorular 
öğrencileri  ayırtmamıştır. Ölçmecinin  bu  gö‐
rüşünü destekleyen soru hangisidir? 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
 
99.  Öğrencilerinin  akademik  başarılarını  ölçmek 

isteyen bir öğretmen testin hem geçerli hem de 
güvenilir  olmasını  istemektedir.  Buna  göre 
yukarıdaki  sorulardan  hangisini  daha  çok 
tavsiye edersiniz? 

A) 4  B) 3  C) 5  D) 1  E) 2 
 
 

100 – 102. Soruları Aşağıdaki 

Bilgiler Doğrultusunda Cevaplandırınız 
 

  Soru Sayısı  Aritmetik 
Ortalaması 

Matematik  32  26 

Tarih  18  15 

Coğrafya  45  34 

Fizik  27  21 

İngilizce  21  15 
 
 
100. Grubun girmiş olduğu  testlerden hangisinde 

grup diğerlerinden daha başarılı olmuştur? 

A) Matematik  B)Tarih  C)Coğrafya    

D) Fizik  E) İngilizce 
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101. Hangi  testteki  soruların  güçlük  düzeyi  in‐
deksi en büyüktür? 

A) Matematik  B) Fizik  C) Coğrafya    

D) Tarih  E) İngilizce 
 
 
102. Hangi  test  öğrencilere  diğerlerine  nazaran 

daha zor gelmiştir? 

A) Matematik  B) Fizik  C) Coğrafya    

D) Tarih  E) İngilizce 
 
 
103.  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 

en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirme‐
sine yardım etmektir. Buna göre aşağıda veri‐
lenlerden hangisi kendini gerçekleştirmiş bir 
bireyde bulunması gereken özelliklerden biri 
değildir? 

A) Giriştiği tüm işlerde başarılı olma 

B)  Gelişmiş bir mizah anlayışı 

C)  Araç ve amacı ayırabilme 

D)  Kendileri dışında sorunlarla ilgilenme 

E)  Çevreden bağımsız davranabilme 

 

104. Okulda sürekli olarak ağlayan ve bu davranı‐
şını derste de sürdüren bir öğrenciye ders öğ‐
retmeninin  yapması  en  uygun  davranış  aşa‐
ğıdakilerden hangisidir? 

A)  Rehberlik servisinden yardım almasını sağ‐
lamak 

B)  Aynı  yaşlarda  kendisinin  de  arada  sırada 
ağladığını anlatmak 

C)  Ağlamanın gözlerine  zarar vereceğini  söy‐
lemek 

D) Annesine  telefon  açıp  durumu  hakkında 
bilgi almak 

E)  Öğrencinin gelişim dosyasına bakarak yar‐
dım etme stratejileri geliştirmek 

 

105.  Problem  alanlarına  göre  rehberlik  hizmetle‐
rinin her üçüne de aynı derecede  ihtiyaç du‐
yulan, bireyin meslek  tercihinde bulunduğu 
ve aynı zamanda eğitsel rehberliğe de ihtiyaç 
duyulan  öğretim  kademesi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Okul öncesi   B) Ortaöğretim 

C) İlköğretim  D) Yüksek öğretim 

E) Yaygın eğitim 

 

106. Mesleki  rehberlik  hizmeti  verilen  bir  öğrenci‐
nin  çeşitli  özelliklerinin  tanınması  gerekmek‐
tedir.  Özellikle mesleki  rehberlik  söz  konusu 
olduğunda bunlardan bazılarının öncelikli ola‐
rak dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre 
aşağıda  verilen  özelliklerden  hangileri mes‐
leki  anlamda yönlendirme  yapılırken  öğren‐
cinin  öncelikle  dikkate  alınması  gereken 
özellikleri arasındadır? 

A)  İlgileri ‐ ailesi  

B)  Arkadaşları ‐ yetenekleri  

C)  Sağlık durumu ‐ motivasyonu  

D)  Yetenekleri ‐ ilgileri 

E)  Kişisel bilgileri ‐ ilgileri 

 

107.  Bireyin  problemi  bakımından  kendisinin 
yalnız olmadığını hissettiği, başkalarının ya‐
şadığı  duyguları  anlama  imkânını  bulduğu, 
bireyin özel, uyum,  iletişim  sorunlarının  ele 
alındığı  rehberlik  yardımı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Tamamlayıcı rehberlik 

B)  Müşavirlik  

C)  Psikolojik danışma 

D)  Yöneltme ve yerleştirme 

E)  Oryantasyon 

 

108.  Bir  insanın meslek  sahibi  olmasının  altında 
küçük  yaşta  karşılanmayan  psikolojik  ihti‐
yaçlarının  yattığını  ifade  eden mesleki  reh‐
berlik kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parsons  B) Rogers  C) Super 

D) Roe  E) Ginzberg 
 
 

109. Hiç ara vermeden gece gündüz ve  çok yoğun 
bir  şekilde  ders  çalıştığı  halde  istediği  notları 
alamayan  Yeşim  okul  psikolojik  danışmanına 
giderek bu durum hakkında kendisinden yar‐
dım  istemiştir. Okul psikolojik danışmanının 
Yeşim’e  aşağıda  verilen  rehberlik  hizmetle‐
rinden  hangisini  öncelikli  olarak  vermesi 
beklenir? 

A) Uyum sağlayıcı rehberlik hizmeti  

B)  Eğitsel rehberlik hizmeti  

C)  Geliştirici rehberlik hizmeti  

D) Ayarlayıcı rehberlik hizmeti  

E)  Kişisel rehberlik hizmeti  
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110.  Babasının  işi  nedeniyle  ailesi  ile  birlikte 
geldiği Ankara’da bir anadolu lisesine başla‐
yan Hakan’a yeni geldiği okulda; okula, sını‐
fına  ve  sınıf  arkadaşlarına  daha  çabuk  alış‐
ması amacıyla sınıf rehber öğretmeni tarafın‐
dan aşağıda verilen rehberlik hizmetlerinden 
hangisinin öncelikle verilmesi gerekir? 

A) Oryantasyon 

B)  Yönlendirme 

C)  Bilgi verme 

D)  İzleme 

E)  Bireyi tanıma 
 
 
 
 
 
 
111.  Bir  sınıf  öğretmeni,  öğrencilerini  daha  iyi  ta‐

nımak  amacıyla  çeşitli  faaliyetler  başlatmıştır. 
Bu amaçla sınıfın sosyal iletişim ağını, klikleri, 
kimin kimlerle  arkadaşlık  ettiğini ve  sınıfında 
grup  tarafından kabul edilmeyen öğrenci olup 
olmadığını bilmek istemektedir.  

Sınıf  öğretmenin  bu  amaçla  kullanması  en 
uygun bireyi  tanıma  tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sosyometri   B) Görüşme  C) Anket 

D) Otobiyografi  E) Kimdir bu  
 
 
 
 
 
 
 

112. Aşağıda verilen örneklerin hangisinde empa‐
ti doğru bir biçimde örneklenmiştir? 

A)  Seçil’in,  sınıfta  kalan  arkadaşının  yanında 
gözyaşlarını tutamaması  

B)  Pembe dizi izleyen Neriman teyzenin, acık‐
lı  sahneleri  gördüğünde  ağlamaya  başla‐
ması 

C)  Hakan’ın sınavda başarısız olan arkadaşına  
“başarısız olman beni de çok üzdü” demesi 

D)  Babasının  işi nedeniyle başka bir  şehirdeki 
okula  giden  Begüm  için  sınıfın  tümünün 
ağlaması 

E)  Öğretmenin yüksek not alınca çok  sevinen 
öğrencisine  ‘yüksek not  alman  seni  coşku‐
landırıyor” demesi  

 

113. Coğrafya  öğretmeni  İdil  Hanım  kendisine 
gelerek  “Arkadaşlarımla  geçinemiyorum, 
kendimi çok yalnız hissediyorum, ben kötü ve 
talihsiz bir insanım“ diyen ve bu konuda yar‐
dım  isteyen öğrencisine yapması gereken en 
uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrenciye yeni  arkadaşlar  edinmesini  tav‐
siye etme  

B)  Öğrenciyi  rehberlik  servisi  ile görüşmesini 
önerme 

C)  Sınıf  öğretmeni  ile  konuşarak,  öğrenciye 
arkadaş  gruplarına  katılımını  sağlamasını 
isteme 

D) Öğrencinin sosyal beceri kazanabilmesi için 
öğrencinin  sorumluluklarını  kendi  üzerine 
alması  

E)  Öğrenciyle  empati  kurup  ona  sürekli  ya‐
nındayım mesajı verme 

 

 

 

114. Aşağıda  verilen  öğretmen  davranışlarından 
hangisi  öğretmen‐öğrenci  etkileşimine  zarar 
veren bir yaklaşım tarzıdır? 

A) Düşük not alan öğrencilerin, çaba gösterir‐
lerse başarabileceklerini söylemek 

B)  Öğrenciye karşı dürüst ve güven verici bir 
yaklaşım içinde olmak  

C)  Özsaygıyı geliştirici dil kullanmak 

D) Öğrencinin  sadece  dersteki  başarısını  des‐
tekleyici tutumlar sergilemek 

E)  Öğrencilerine saygı duymak 
 
 
 
115.  I.  Rehberlik  hizmetlerinin  ihtiyacı  olan  araç, 

gereç ve malzemeleri temin etmek. 

II.  Sınıfta  etkili  bir  öğrenme  ortamını  sağla‐
mak ve dersin hedef davranışlarına ulaşıl‐
masını sağlamak. 

III. Okul  rehberlik  hizmetleri  yürütme  komis‐
yonunu kurmak ve başkanlık etmek 

IV. Sorunu olan öğrencilere psikolojik danışma 
hizmeti vermek. 

Yukarıdakilerden hangileri okul müdürünün 
rehberlikle ilgili görevlerindendir? 

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

D) II ve IV  E) III ve IV 
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116. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  rehberliğin 
ilkeleri ile ilgili yanlıştır? 

A)  Rehberliğin merkezinde birey vardır. 

B)  Rehberlik  hizmetlerinde  ilgililerin  işbirliği 
gereklidir. 

C)  Rehberlik  hizmetleri  herkese  açık  bir  hiz‐
mettir. 

D)  Rehberlik yaşam boyu süren bir hizmettir. 

E)  Rehberlikte koruyuculuk esastır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117. Rehberlik hizmetlerinin temelinde gelişimsel 

anlayış yatmaktadır. Buna göre aşağıda veri‐
lenlerden  hangisi  gelişimsel  anlayışa  uygun 
bir yaklaşımdır? 

A)  Bireyi topluma tam uygun hale getirme 

B)  Bireyin  bir  bütün  olarak  gelişimine  önem 
verme 

C)  Toplumun  ihtiyacı olan mesleklere yönelt‐
me 

D)  Bireyin  kişisel  sınırlarını  zorlamasına  yar‐
dım etme 

E)  Bireyin hedeflerini yükseltmesini sağlama 

 

 

 

 

 

 

118.  Serap ortaöğretim  son  sınıfa geldiğinde birey‐
sel  özelliklerine  uygun  olan mesleği  bulmada 
ve seçmede kararsız kalmıştır. Bir gün mühen‐
dis olmayı istemekte, diğer gün avukat olmayı 
istemektedir. Buna göre Serap’a verilmesi  en 
uygun  rehberlik  hizmeti  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Mesleki danışma 

B)  Eğitsel rehberlik 

C)  İzleme ve değerlendirme 

D) Oryantasyon 

E)  Müşavirlik (konsültasyon) 
 
 

119. Kekeme bir öğrencisinin konuşmalarının arka‐
daşları  tarafından  alaya  alındığını  gören  bir 
öğretmen  bu  konuda  ne  yapması  gerektiğini 
okul  psikolojik  danışmanına  sormuştur. Okul 
psikolojik  danışmanı  diğer  öğrencilerin  bu 
davranışlarını  durdurmasını  ve  kekeme  olan 
öğrencinin  konuşmasını  sabırla  beklemesini 
önermiştir. Buna  göre  okul psikolojik danış‐
manının  öğretmene  verdiği  bilgiler  aşağıda 
verilen rehberlik hizmetlerinden hangisi çer‐
çevesinde değerlendirilmelidir? 

A)  İzleme 

B)  Oryantasyon 

C)  Müşavirlik 

D)  Çevre ile ilişkiler 

E)  Psikolojik danışma 

 

 

 

120. Okul  rehberlik  servisi  tarafından  hazırlanan 
yıllık  rehberlik  programları  okulun  türüne, 
amacına ve öğrencilerin  ihtiyaçlarına göre de‐
ğişiklik  gösterebilmelidir.  Başka  bir  ifade  ile 
programlar  geliştirilebilir  ve  esnek  olmalıdır. 
Buna karşın hazırlanan programlarda okulun 
türü,  amacı,  öğrenci  ihtiyaçları  ne  olursa  ol‐
sun değişmemesi gereken özellikler aşağıda‐
kilerden hangileridir?  

A) Uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma 
teknikleri 

B)  Hizmetlerin dayandığı gelişimsel özellikler 

C)  Kullanılan ölçme araçları 

D)  Yapılan etkinlikler, alt amaçlar 

E)  Benimsenen ilkeler, rehberliğin genel amacı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINAV BİTTİ. 
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


