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EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/7
1.  Aşağıdakilerden  hangisi  öğretim  planlarıyla 

ilgili yanlış bir uygulamadır? 
A) Öğretim  planlarında  öğrenme‐öğretme  sü‐

reci,  hedeflerin  (kazanımların)  yönlendir‐
mesiyle belirlenmelidir. 

B)  Öğretim planları bir merkezden yapılmalı, 
öğretmenlere  gönderilmeli  ve  öğretmenler 
bu planları uygulamalıdır. 

C)  Öğretim  planları  hangi modele  uygun  ya‐
pılmış olursa olsun esnetilerek uygulanma‐
lıdır. 

D) Öğretim planları kayıtsız  şartsız uygulana‐
cak etkinlikler dizisi gibi algılanmamalıdır. 

E)  Öğretim  planları  öğrencilerin  özellikleri 
dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

 
2.  Bir  öğretmen,  öğrencilerin  kendi  kendilerine 

problem  çözmesine ve  tartışmalarına  izin ver‐
memektedir. Çünkü, bunların zaman ve emek 
kaybı  olduğuna  inanmaktadır.  Buna  göre  bu 
öğretmen  aşağıdaki  hangi  eğitim  felsefesini 
temel almaktadır? 
A) Esasicilik   B) Kurmacılık 
C) Varoluşçuluk   D) Pragmatizm 
E) İlerlemecilik 

 
3.  1739  sayılı  Millî  Eğitim  Temel  Kanunu’na 

göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile il‐
gili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A) Öğretmen  adaylarında  genel  kültür,  özel 

alan  eğitimi ve pedagojik  formasyon bakı‐
mından aranacak nitelikler Millî Eğitim Ba‐
kanlığınca tespit olunur.  

B)  Öğretmenler,  öğretmen  yetiştiren  yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olanlar ara‐
sından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.  

C)  Yüksek  öğrenimleri  sırasında  pedagojik 
formasyon  kazanmamış  olanların  ihtiyaç 
duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları 
hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi  içinde 
yetişmeleri  için  Millî  Eğitim  Bakanlığınca 
gerekli tedbirler alınır.  

D) Hangi  derece  ve  türdeki  eğitim,  öğretim, 
teftiş ve yönetim görevlerine hangi esas se‐
viye  ve  alanda  öğrenim  görmüş  olanların 
ne  gibi  şartlarla  seçilebilecekleri  kanunla 
düzenlenir. 

E)  Öğretmenlik  mesleği  kariyer  basamakları 
şeklinde düzenlenmiştir.  

 

4.  Aşağıdakilerden  hangisi,  1739  sayılı  Millî 
Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden 
biri değildir?  

A)  Yöneltme  

B)  Liyakat  

C)  Her yerde eğitim  

D)  Karma eğitim 

E)  Genellik ve eşitlik 

 

 

5.  Birbiri  ile  ardışık  sıralı, yakın  ilişkili ve  zo‐
runlu  ya  da  ön  koşul  öğrenmelerin  ağırlıklı 
olduğu  konuların  düzenlenmesinde  kullanı‐
lan  programlama  yaklaşımı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Doğrusal   B) Sarmal  C) Modüler  

D) Piramitsel  E) Çekirdek  

 

 

6.  I.  İnsan  kendi  faaliyetlerinin  toplamıdır  ve 
kendinden sorumludur. 

II.  Gerçek bilgi sadece aklın ürünüdür. 

III. Varlıklar  insan bilincinin dışında ve ondan 
bağımsız olarak vardır. 

IV. İnsan için önemli olan, onun kendi işine ya‐
rayandır. 

Yukarıda  özellikleri  verilen  felsefe  akımla‐
rından  hangisi  ya  da  hangileri  varoluşçuluk 
felsefesi ile ilgilidir? 

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

D) I, II, III ve IV  E) Yalnız IV  

 

 

7.  Bir  kavramın,  konunun,  problemin  ya  da 
tecrübenin  incelenmesi  için  birden  fazla  di‐
siplinin  yöntem  ve  bilgisini  bilinçli  bir  bi‐
çimde  işe koşan program  anlayışı  aşağıdaki‐
lerden hangisi ile ilgilidir? 

A)  Süreç 

B)  Disiplinlerarası 

C)  Disiplin 

D)  Yaşantı merkezli 

E)  Konu tasarımı 
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8.  I.  Aktarma, belli bir parça aktarma,  

II.  Yorumlama  ‐açıklama,  bildirme,  yeniden 
kelimelere dökme,  

III. Kullanım, gösteri, deneme,  

IV. Oluşturma, tasarım, öngörme  

V.  Hüküm verme, oranlama, kritize etme, 

Yukarıda  verilen  davranış  göstergelerinden 
hangileri en az ve en çok kalıcı olma özellik‐
leri bakımından aşağıda doğru verilmiştir. 

 En Az Kalıcılık    En Yüksek Kalıcılık 

A)  I  V 

B)  II  IV 

C)  I  IV 

D)  III  V 

E)  IV  I 

 

 

 

9.  Mikro öğretim dersinde yaptığı Dönüt çalışma‐
ları yaptıran bir öğretmen Sercan’a bazı eksik‐
leri ve yanlışları olduğu kadar doğru davranış‐
ları  da  olduğunu  söylemiştir.  Bu  davranışlar 
şöyledir; 

I.  Öğrencilerin  yanlış  cevaplarına  karşı  yal‐
nızca ʺhayır, doğru değilʺ gibi sözel ifadeler 
kullanma, 

II.  Yanlış cevaplar karşısında kaş çatma, başını 
sağa  sola  sallama  gibi  davranışlarda  bu‐
lunma. 

III. Süratli, kararlı doğru cevapları başka soru‐
larla  kontrol  etme  ya  da  ʺevet,  doğru,  ta‐
mam, devam etʺ gibi kısa tepkiler belirtme. 

IV. Doğru cevabı alamadığı taktirde, öğrencile‐
re anlatılan konuyu çalışmalarını söyleme 

V.  Yanlış ya da eksik cevapları diğer öğrenci‐
lerin bulmasına fırsat verme. 

VI. Öğrencilerin doğru cevaplarını el‐kol hare‐
ketleri, jest ve mimiklerle destekleme.  

VII.  Doğru  cevabı alamadığı  taktirde öğrenci‐
ye eksi puan verme.  

Buna göre Sercan aşağıdaki dönüt verme dav‐
ranışlarından hangisini doğru uygulamıştır? 

A) I, II, IV   B) I, III, V  C) III, IV, VII  

D) III, V, VII  E) III, V, VI 

 

10.  ……………..  eğitim  programı  içinde  ağırlık 
taşımakta, genellikle, belli bilgi kategorilerinin 
bir sistem dahilinde düzenlenmesiyle oluşmak‐
tadır. 

Yukarıda boş bırakılan  yere  aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

A)  Etkinlik  

B)  Öğretim programı 

C)  Eğitim durumu  

D) Ders planı 

E)  Öğretim yöntemi 

 

 

 

 

11.  Aşağıdakilerden  hangisi  program  geliştirme 
sürecinin kapsamına giren operasyonel uğraş 
alanlarından biri değildir? 

A) Okulun öğrenme koşullarının geliştirilmesi, 

B)  Öğretmen yaşantılarının geliştirilmesi, 

C)  Öğretim olanaklarının  ʺzamanʺ,  ʺmekânʺ,  ʺa‐
raçlarʺ ve ʺgereçlerʺ yönünden geliştirilmesi, 

D) Öğretmenlerin ve diğer  ilgililerin, bilgi ya‐
pısı,  öğrenme,  öğretim,  değerlendirme  vb. 
konularda  sürekli  biçimde  bilgilendirilme‐
si, 

E)  Eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçek‐
leşebilmesi  için,  ilgililerin  istekli  hale  geti‐
rilmesi  

 

 

 

 

12.  Eğitim  programının  çocuklar,  gençler  ve  ye‐
tişkinler  için  düzenlenmesi  ve  milli  eğitim 
politikasına ters düşmeyen bütün etkinlikleri 
ve yaşantıları içermesi, onun hangi özelliğini 
yansıtır? 

A) Kapsamlı oluşunu 

B)  Uygulanabilir oluşunu 

C)  Yeniliğe açık oluşunu 

D) Araştırma ürünü oluşunu 

E)  Evrensel oluşunu 
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13.  Ölçme  değerlendirme  program  geliştirme 
sürecinde önemli bir  süreçtir. Buna göre  test 
planlanırken  testin  amacına uygun  test kap‐
samının  ve  ölçülecek  davranışların  bir 
matriks  üzerinde  (iki  boyutlu  bir  tabloda) 
gösterilmesi  aşağıdakilerden hangisi  ile  ilgi‐
lidir ? 

A) Ara disiplin 

B)  Belirtke tablosu 

C)  Öğrenme alanı 

D)  Spiral sistem 

E)  Ünitelendirilmiş yıllık plan  

 

 

14.  Fen  ve  Teknoloji  dersinde  Yasemin  öğretmen 
Canlılar ve Hayat teması ile ilgili beklenen ba‐
şarı düzeyi  ile gözlenen başarı düzeylerini be‐
lirlemiş ve buna göre kazanımları düzenlemiş‐
tir.  

Bu  çalışmada Yasemin  öğretmenin  benimse‐
diği ihtiyaç analizi yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Demokratik yaklaşım 

B)  Farklar yaklaşımı 

C)  Analitik yaklaşım 

D)  Sentezleme yaklaşımı 

E)  Betimsel yaklaşım 

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi,  sınıf  içi uygulama‐
larda  en  yaygın  bir  şekilde  kullanılan  soru‐
cevap  tekniğinde  soru  sorarken  dikkat  edil‐
mesi gereken hususlardan değildir?  

A) Öğrencilere  tek  tek  sorular  yöneltiliyorsa 
numara  sırası gibi belli bir  sıraya göre  so‐
rulmalı 

B)  Kolay sorular, gruba göre öğrenmesi yavaş 
olan öğrencilere sorulmalı 

C)  Bütün sınıfı  ilgilendiren sorular, tüm sınıfa 
sorulmalı  ve  aynı  anda herkes  cevabı  bul‐
mak için düşündürülmeli  

D) Doğru  cevapların  verilmesi  için  ipuçları 
kullanılmalı ya da yan sorular sorulmalı 

E)  Önce  basit  sorular daha  sonra  yüksek dü‐
zeyli sorular sorulmalı 

 

16.  I.  Öğrencilerin etkin katılımını  sağlamak  için 
öğretmen  ile öğrenciler arasında yoğun bir 
etkileşim vardır.  

II.  Bilgiler bol örneklerle desteklenir.  
III. Bilgiler genelden özele doğru bir  sıra  izler 

(tümdengelim).  
IV. Öğrenmenin anlamlı olabilmesi için aşama‐

lılık ilkesi göz önünde bulundurulur.  
Yukarıda özellikleri sıralanan öğretim strate‐
jisi aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Araştırma ‐ inceleme yoluyla öğretme  
B)  İşbirliğine dayalı öğretme  
C)  Sunuş yoluyla öğretme  
D)  Buluş yoluyla öğretme  
E)  Tam öğrenme 

 
17.  Problem  çözme yöntemi öğrencilere aşağıda‐

ki davranışlardan hangisini kazandırmaz?  
A)  Bilimsel yöntem kullanmayı  
B)  Bilişsel  alanın  uygulama  ve  daha  üst  dü‐

zeydeki davranışları 
C)  Eleştirel düşünme, karar verme ve yansıtıcı 

düşünmeyi  
D)  Çok kısa zamanda amaca ulaşma becerisini  
E)  Bilimsel tutumu kullanma 

 
18.  Üyeler  arasında  ortak  düşünüş  ve  ortak  ça‐

lışmayı  özendirmek  amacıyla  küçük  bir  ko‐
nuşmacı grubunun  ilgi çekici bir konuyu çe‐
şitli  açılarıyla kendi  aralarında, dinleyici bir 
grubun karşısında samimi bir ortamsa  tartış‐
tıkları  öğretim  tekniği  aşağıdakilerden  han‐
gisidir?  
A) Panel   B) Zıt panel   C) Forum  
D) Kolegyum   E) Münazara 

 
 
19.  Beyin fırtınası tekniği ile ilgili olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A)  Problem  çözmekle görevlendirilen bir gru‐

bun üyeleri mümkün olduğu kadar çok  fi‐
kir ileri sürerler.  

B)  Dile getirilen her  çözüm  teklifi diğer grup 
üyelerini daha yeni ve  iyi buluşları ortaya 
çıkarmaya yöneltir.  

C)  Ortaya  atılan  fikirlerin  ayrıntılı  bir  şekilde 
açıklanması ya da savunulması istenir.  

D)  Fikirlerin mümkün olduğu kadar hızlı ifade 
edilmesi, yazıya geçirilmesi ve sonra değer‐
lendirilmesi istenir.  

E)  Beyin  fırtınası  sürecine  kayıt  cihazı  ya  da 
misafir davet edilmez.  
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20.  Tam  öğrenme modelinde  “bir  davranışı  gös‐
terme  eğiliminin  güçlendirilmesi”  süreci  aşa‐
ğıdakilerden hangisi ile ilgidir?  

A) İpuçları  B) Pekiştirme   C) Katılım 

D) Düzeltme  E) Dönüt 

 

21.  Sınıfında  buluş  yoluyla  öğretim  stratejisini 
uygulayan  bir  öğretmen  aşağıdakilerden 
hangisini yapmamalıdır?  

A) Öğretmen, amacı belirlemeli ve öğrencinin 
geçmiş  bilgilerinden  faydalanmalarını  sağ‐
lamalıdır.  

B)  Öğretmen,  bilgiyi  öğrenciye  sunmaktan 
çok, öğrencilerin kendi kendilerine öğrene‐
bileceği ortam hazırlamalıdır.  

C)  Öğretmen,  öğrencinin  kendi  etkinliklerine 
ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya var‐
malarını teşvik etmelidir.  

D) Öğretmen,  ilke  ve  kavramları  vererek ula‐
şılması gereken sonucu açıklamalıdır.  

E)  Öğretmen  öğrencilerin  sezgisel  güçlerini 
desteklemelidir. 

 

 

22.  “Etkin bir öğretim için öğretmenin sınıf atmos‐
ferinde  tüm  iletişimlere  açık  olması  gerekir.” 
Buna  göre  aşağıdaki  öğretim  yöntemlerinin 
hangisinde,  öğretmen‐öğrenci,  öğrenci‐
öğretmen,  öğrenci‐öğrenci  etkileşimlerinin 
hepsi birlikte görülmez? 

A) Grup Tartışması 

B)  Soru – Cevap 

C)  Problem Çözme 

D) Örnek Olay incelemesi 

E)  Beyin Fırtınası 

 

23.  Beden Eğitimi dersi öğretiminde, uygulanma‐
sı  durumunda  en  yüksek  etki  yaratabilecek 
öğretim  yöntem  ya  da  tekniği  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A) Örnek olay 

B)  Gösterip yaptırma 

C)  Gösteri 

D)  Yaratıcı drama 

E)  İstasyon  

24.  *  Başlanmış  bir  işe  katkı  sağlamaktan  haz 
alma 

*  “Ben  de  bir  şeyler  yapabilirim”  duygusu‐
nun oluşmasını hedefleme 

*  Ekip çalışmasına yatkınlığı geliştirme 

Bu öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da 
tekniklerinden  hangisini  uygularsa  öğrenci‐
lerinde bu özellikleri geliştirme olasılığı da‐
ha yüksek olur? 

A)  Beyin fırtınası  

B)  Konuşma halkası 

C)  Küçük grup çalışması 

D)  İstasyon 

E)  Görüş geliştirme 

 

 

 

 

 

25.  Öğretim  yöntem  ya  da  tekniklerinin  her  biri 
öğrencilerde  farklı beceri ya da yetiyi geliştir‐
mede daha etkilidir. 

Aşağıda verilen öğretim yöntem ya da teknik‐
lerinden  hangisinin,  yanındaki  beceri  ya  da 
yetiyi geliştirme olasılığı en yüksektir? 

A)  Beyin fırtınası – empati 

B)  Konuşma halkası – araştırma 

C)  Deney – yansıtma 

D)  İstasyon – duygu ve düşünceyi ayırt etme 

E)  Altı şapkalı düşünme – karar verme 

 

 

 

 

26.  Başkalarının ruh hallerini, hislerini, duygula‐
rını, mizaçlarını anlama kapasitesi ve yetene‐
ği  aşağıdaki hangi  çoklu  zeka  alanı  ile doğ‐
rudan ilişkilidir? 

A) Kişiler arası zeka 

B)  İçsel zeka 

C)  Kinestetik zeka 

D) Doğacı zeka 

E)  Sözel zeka 
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27.  Grup  tartışması  temeline  dayalı  bir  strateji 
geliştirme  metodolojisidir.  Bu  yöntem,  işlet‐
menin ortak aklını harekete geçiren yoğun bir 
planlama ve hızlı uygulama yaklaşımıdır. Tüm 
çalışanlarının katılımı  ile geçmişe, mevcut du‐
ruma  ait  tespitler  yapılması,  geleceğe  yönelik 
hedeflerin  belirlenmesi,  çalışma  içerisinde  ku‐
rumun güçlü, zayıf yönlerinin, karşılaştığı  fır‐
sat ve  tehditlerin  tanımlanması, belirlenen he‐
deflere ulaşmada çalışanların rollerinin düzen‐
lenmesi  bu  süreçte  ele  alınan  konular  arasın‐
dadır. 

Yukarıda özellikleri verilen tartışma yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Workshop 

B)  Arama Konferansı 

C)  Panel 

D)  Kolegyum 

E)  Forum 

 

 

 

28.  Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi 
öğrenciyi olumsuz güdüler? 

A) Öğrencileri başkalarıyla yarıştırmak 

B)  Öğrencilerin başarılarını görmeye çalışmak 

C)  Öğrencinin  eski  ve  yeni  başarı  durumunu 
karşılaştırmak 

D) Öğrenciye bilgiyi neden öğrenmesi gerekti‐
ğini söylemek 

E)  Öğrenciye ipuçları vermek 

 

 

 

29.  Görsel‐işitsel  araçların  öğretim  ortamındaki 
işlevleri  düşünüldüğünde,  aşağıdakilerden 
hangisi öğrencilerin daha alt düzeyde öğren‐
me ve güdülenmelerini sağlar? 

A) Model ve numunelerle elde edinilen yaşan‐
tılar 

B)  Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar 

C)  Televizyonla edinilen yaşantılar 

D) Görsel sembollerle edinilen yaşantılar 

E)  Okuma yoluyla edinilen yaşantılar 

 

30.  Bilgisayar  destekli  öğretim  programlarının 
uygulanışı  ile  ilgili  olarak  aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Öğrencilere  işlenmiş  konularla  ilgili  alış‐
tırma ve tekrar yaptırılır. 

B)  Öğrenciye kendi hızına göre çalışma  imkâ‐
nı verir. 

C)  Bir  problemi  çözerken,  o  problemin  çözü‐
mü için gerekli bilgiyi öğrenme imkânı bu‐
lur. 

D)  Bilgisayar destekli öğretim öğrencileri aktif 
tutar. 

E)  Renk multimedya ses ve görüntü özellikleri 
ile etkili öğretim sağlanır. 

 

 

 

 

31.  Öğrencilerinin  her  hangi  bir  konuda  karar 
verebileceğine inanan bir öğretmen aşağıdaki 
davranışlardan hangisini göstermemelidir? 

A)  Sorumluluğu öğrenciye bırakır. 

B)  Öğrencilerin tüm isteklerini kabul eder. 

C)  Öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana çıka‐
rır. 

D) Öğrencinin  seçme  hakkını  kullanmasına  i‐
zin verir. 

E)  Öğrencilerin  farklı  seçenekleri  görmelerini 
sağlar. 

 

 

 

 

 

32.  Sınıfta,  bir  öğrencinin  istenmeyen  davranışı 
dersin  atmosferini  bozmuyorsa,  hemen  olup 
bitiyorsa,  bu  öğrenciye  karşı  öğretmenin  ilk 
yapması  gereken  davranış  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öğrenciyle konuşmak 

B)  Sözlü uyarmak 

C)  Göz teması kurmak 

D) Görmezden gelmek 

E)  Ceza vermek 
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33.  Aşağıdakilerden  hangisi  ders  kitabında  bi‐
limsel  içerik  yönünden  bulunması  gereken 
bir niteliktir? 

A) Kullanılan dil ve anlatım özelliği açısından 
anlaşılır bir Türkçenin kullanılması gerekir. 

B)  Metinlerin, hedeflere yönelik bilgi ve bece‐
rileri içermesi gerekir. 

C)  Seçilen sözcüklerin kitabın her yerinde aynı 
anlamı içermesi gerekir. 

D)  Sayfa düzeni, harflerin büyüklüğü, satır ve 
harf aralıklarının öğrenci seviyesine uygun 
olması gerekir. 

E)  Örnekler ve görseller yerinde kullanılmalı‐
dır. 

 

 

 

 

34.  Öğrenilecek  ünitelerin  basitten  karmaşığa, 
somuttan  soyuta,  bilinen  kavramlardan  bi‐
linmeyen kavramlara doğru ve ön koşul  iliş‐
kilerine göre aşamalı olarak sunulması, prog‐
ramlı  öğretimin  hangi  ilkesiyle  açıklanmak‐
tadır? 

A) Küçük adımlar  

B)  Etkin katılım 

C)  Anında düzeltme  

D)  Bireysel hız 

E)  Başarı 

 

 

 

 

35.  Bir öğretmen,  iyi bir ders planı hazırlayabil‐
mek  için  aşağıdakilerden  hangisini  sırasıyla 
göz önünde bulundurmalıdır? 

A) Öğrenci, fiziki ortam, konu 

B)  Konu, koşullar, fiziki ortam 

C)  Öğrenci, konu, koşullar 

D) Öğrenci, fiziki ortam, koşullar 

E)  Öğretim hizmeti, fiziki ortam, konu 

 

 

36.  Aşağıdakilerden  hangisi  öğrenme‐öğretme 
ortamının  oluşturulmasına  yardımcı  olabile‐
cek önerilerden biri olarak kabul edilemez? 

A) Öğrencilerin merakını diri tutmak 

B)  Öğrencileri  girişken  olmaya  yüreklendir‐
mek 

C)  Öğrencilere  kendi  bakış  açılarını  oluştur‐
maya izin vermek 

D) Öğrencilere  nasıl  düşünmeleri  gerektiğini 
açıkça vurgulamak 

E)  Öğrencilerin seziş güçlerini desteklemek 

 

 

37.  Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, ampulle‐
rin  paralel  ve  seri  bağlanmasını  gösteren  bir 
deney  yapar. Deney  öğrenciler  tarafından  gö‐
rülüp  kavrandıktan  sonra  konunun  formülle‐
rini verir. 

Bu derste öğretmen aşağıdaki eğitim‐öğretim 
ilkelerinden hangisini uygulamıştır? 

A)  İş (yaparak ve yaşayarak) 

B)  Açıklık 

C)  Somuttan soyuta 

D)  Bilinenden bilinmeyene 

E)  Ekonomiklik 

 

 

38.  I.  Öğretmenin formüle ettiği soruları öğrenci‐
lerin sözel olarak cevaplamalarına dayanan 
bir öğretim yöntemidir. 

II‐  Bu yöntemde bir fikir, durum, sorun ya da 
olay bir grup önünde canlandırılır. 

III‐ Öğretmenin, öğrencilerin önünde bir  şeyin 
nasıl yapılacağını gösterdiği bir yöntemdir. 

Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntem‐
leri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıra 
ile verilmiştir? 

I   II   III 

A) Anlatım  Örnek olay  Gösteri 

B) Anlatım  Gösteri   Örnek olay 

C) Soru‐cevap   Gösteri  Drama 

D) Soru‐cevap   Drama   Gösteri 

E) Soru Cevap  Rol oynama  Gösterip‐ yaptırma 
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39.  Aşağıdaki  özelliklerden  hangisi  Aktif  öğ‐
renme  yöntemlerinin  başarıyla  uygulandığı 
bir  sınıfın  öğrencilerinde  oluşmayacak  bir 
durumdur? 

A) Güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma ve 
duyarlılık 

B)  Yarış kazanma ve birilerini memnun  etme 
çabası 

C)  Yüksek motivasyonla  çalışma  ve  sorumlu‐
luk duygusu 

D)  Başarılı  öğrencilerin  daha  başarılı,  başarı 
düzeyi  düşük  öğrencilerin  daha  başarısız 
olması 

E)  Katılımda ve başarı düzeyinde yükselme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  Yapılandırmacılık eğitimde bireylerin daha çok 
düşünmeyi,  anlamayı, kendi öğrenmelerinden 
sorumlu olmayı ve kendi davranışlarını kont‐
rol  etmeyi  öğrenmelerini  vurgular.  Bilgiyi  zi‐
hinsel  bir  süreçte  bir  bütün  olarak  kavramayı 
hedefler. 

Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi  yapılan‐
dırmacılıkla ilgili yanlış bir bilgidir ? 

A)  Bilginin doğasını ve kaynağını inceleyen bir 
kuramdır. 

B)  Programların  öğrenci  ihtiyaçlarına  yönelik 
olmasını savunur. 

C)  Öğrenmenin gerçek öğrenme ortamlarında 
ve materyaller üzerinde gerçekleşebileceği‐
ni vurgularlar. 

D) Öğrenme sürecini öğrenen açısından değer‐
lendirerek, bilgiyi nasıl algıladığı  ile  ilgile‐
nirler. 

E)  Öğretmenin  kılavuzluğunda  okulda  öğ‐
renmeyi savunur. 

41.  *  Bir konunun öğrencilerin büyük bir çoğunluğu‐
nun  katılımı  ile  işlenmesine  denir.  Öğrenciler 
görüşlerini  belirtirler,  başkalarının  görüşlerine 
katılıp katılmama nedenlerini gerekçelendirirler. 

*  İşlenmekte olan konuların bir sıra ve düzene gö‐
re, konuşma yoluyla açıklanması ve öğretilme‐
sidir. 

*  Öğrencilerin bilgi, becerilerini artırmak ve derste 
öğrendiklerini  pekiştirmek  amacıyla,ders  dışı 
zamanlarda  bireysel  olarak  ya da  grup  içinde 
yaptıkları çalışmalardır. 

*  Gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemle‐
rin, sınıf ortamına getirilerek çözülmesi yoluyla 
öğrenmenin sağlanmasıdır. 

Yukarıda  verilen  öğretim  yöntem  ve  teknikleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralan‐
mıştır? 

A)  Tartışma, Anlatım, Ödev, Örnek Olay İncelemesi  

B)  Tartışma, Ödev, Örnek Olay İncelemesi, Gösteri 

C)  Ödev, Örnek Olay  İncelemesi, Tartışma, Anla‐
tım 

D)  Görüşme, Soru‐cevap, Ödev, Örnek Olay  İnce‐
lemesi 

E)  Tartışma, Anlatım, Ödev, Sergi 

 

42.  Aşağıdakilerden hangisi Altı  şapkalı düşünme 
tekniğinin ana amaçlarından biri değildir?  

A) Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek  
B)  Paralel ve lateral düşünme  
C)  İletişimi iyileştirme  
D)  Soru‐cevap  etkinlikleri  ile  öğrenmeyi  des‐

tekleme  
E)  Tartışmalardan kaçınma 

 

43.  İşsiz kalan komşusunun kaçak elektrik kullan‐
dığını fark eden Erol Bey, bu durumu eşine an‐
latırken “Komşum benimde kaçak elektrik kul‐
lanmama  yardımcı  olursa  ben de  onun  kaçak 
elektrik kullanmasına göz yumacağım.” demiş‐
tir. Erol Bey’in bu yaklaşımı Kohlberg’in ah‐
laki gelişim evrelerinden hangisinde olduğu‐
nu gösterir? 

A)  İtaat ve ceza eğilimi 

B)  Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi 

C)  İyi çocuk eğilimi 

D)  Toplumsal anlaşma eğilimi 

E)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 
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44.  –  Yetişkinler kendi başına bir takım eylemler 
yapma konusunda çocuğu cesaretlendirme‐
lidir. 

 ‐  Uygun ortam oluşturarak çocuğa etkinlikte 
bulunma fırsatı vermelidir. 

 ‐  Hata yaptıklarında onları eleştirmek ve ce‐
zalandırmak yerine tekrar uygun bir ortam 
oluşturarak  hatadan  ders  alma  şansı  tanı‐
malıdır. 

Yukarıdaki yetişkin davranışlarının karşılığı 
olan  psikososyal  gelişim  dönemi  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A)  Başarıya karşı başarısızlık 

B)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

C)  Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 

D) Girişimciliğe karşı suçluluk 

E)  Üretkenliğe karşı durağanlık 

 
45.  “Pireye  kızıp  yorgan  yakmak.”  özdeyişinin 

psikodinamik yaklaşımda karşılığı olan kav‐
ram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akla uydurma 
B)  Neden bulma 
C)  Yön değiştirme 
D)  Telafi etme 
E)  Yüceltme 

 
46.  Beş yaşındaki oğlu Emrah ile birlikte, evlerinin 

balkonunda  etrafı  seyretmekte  olan  bir  baba, 
karşı  tepedeki manzaraya  bakarak,  çocuğa  ne 
gördüğünü sormuş ve o da kendi gördüklerini 
babasının da gördüğünü düşünerek anlatmaya 
başlamıştır.  Çocuğun  bu  durumu,  Piaget’nin 
kuramında  aşağıdaki  bilişsel  özelliklerden 
hangisine uygun bir örnektir? 
A)  Benmerkezcilik (egosantrizm)  
B)  Ertelenmiş taklit 
C)  Nesne sürekliliği  
D)  Benmerkezcilikten kurtulma (dağılma) 
E)  İşlemi geri alabilme 
 

47.  Erikson’un  kuramında  bireyin  iş  yaşamında 
doyuma  ulaştığı  ya  da  ulaşamadığı 
psikososyal  gelişim  dönemi  aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A)  Başarıya karşı başarısızlık 
B)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 
C)  Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 
D) Girişimciliğe karşı suçluluk 
E)  Üretkenliğe karşı durağanlık 

48.  Piaget’nin kuramı’nın  varsayımları düşünül‐
düğünde  çocuklarda bilişsel  gelişime  ilişkin 
hatalı olan yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Çocuğun zihinsel gelişiminde önceliği kül‐

türel süreçlere vermiştir. 
B)  Zihinsel  gelişimi,  büyüme‐olgunlaşma  ve 

yaşantı  faktörlerinin  etkileşimi  sonucu  ço‐
cuğun kendi başına gerçekleştirdiği bir sü‐
reç olarak nitelendirmiştir. 

C)  Zihinsel gelişim sürecini duyusal‐motor, iş‐
lem öncesi, somut ve soyut  işlemler olmak 
üzere dört döneme ayırmıştır. 

D)  Çocuklarda zihin gelişiminin tamamlandığı 
dönem ergenlik döneminin sonudur. 

E)  Özümseme  ve  uyum  kurmayı  zihnin  iki 
temel işlevi olarak kabul etmiştir. 

 

 

 

 

 

49.  İnsanın  gelişimine  ilişkin  olarak  aşağıdaki 
ifadelerden hangisi hatalıdır? 

A)  Zekanın  sınırları  genotip  tarafından  belir‐
lenir. 

B)  Çocuğun  davranışlarını  belirmede  kalıtsal 
etkenler  çevresel  etkenlerden  daha  önemli 
rol  oynar. 

C)  İd,  ego ve  süper  ego kişilik  sistemleri  ara‐
sındaki  etkileşim  bireyin  davranışlarına 
yön verir. 

D) Gelişme süreç, gelişim sonuçtur. 

E)  Her gelişme bir değişmeyi içerir. 

 

 

 

 

50.  “Demir  tavında  dövülür.”  özdeyişi  gelişimle 
ilgili  kavramlardan  aşağıdakilerden  hangisi‐
ne uygun bir örnek olabilir? 

A)  Büyüme  

B)  Hazırbulunuşluk  

C)  Kritik dönem  

D) Doğuştan donanım 

E)  Olgunlaşma  
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51.  Üç  yaşındaki  oğluna  okuma‐yazmayı  öğret‐
mek isteyen bir baba; çok istemesine karşın bir 
türlü  öğretememiştir.  Çocuğun  okuma‐
yazmayı  öğrenememesi  durumunu  en  iyi  a‐
çıklayan  gelişim  kavramı  aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Güdülenme düzeyindeki yetersizlik 

B)  Çocuğun  yeterli  olgunluk  düzeyine  ulaş‐
mamış olması 

C)  Çocuğun okuma yazmayı sevmemesi  

D)  Babanın  çocuğun dikkatini  yeterince  çeke‐
memesi 

E)  Çocuğun  türe  özgü  hazır  oluşa  sahip  ol‐
maması 

 

52.  Ahmet, dört yaşında anaokuluna devam eden 
bir  çocuktur.  Bir  akşam  eve  dönerken  öğret‐
meninden  izin almadan  çok  sevdiği bir oyun‐
cağı çantasına koyar. Her gün Ahmet’in çanta‐
sını  düzenleyen  annesi,  çantayı  açtığında  o‐
yuncakla karşılaşır ve ona bu nedir diye sorar. 
Ahmet  ise, annesine “yaramaz oyuncak çanta‐
ma  girmiş  olmalı”  cevabını  verir.  Ahmet’in 
annesine vermiş olduğu bu cevap, Piaget’nin 
kuramında  aşağıdaki  bilişsel  özelliklerden 
hangisine uygun bir örnek olabilir? 

A)  Benmerkezcilik 

B)  Toplu monolog 

C)  Kişi sürekliliği 

D) Göreceli düşünme 

E)  Canlandırmacılık 

  

 

53.  Bir anne, anasınıfına devam eden beş yaşında‐
ki kızı Feray’ın gelişimini desteklemek için ev‐
de çeşitli ortamlar hazırlayarak bazı etkinlikleri 
yapmasını  sağlamaya  çalışmaktadır.  Annesi, 
Feray’ın yaş gününde mutfakta hamurdan ku‐
rabiyeler  hazırlayarak pişirmesini  ve  arkadaş‐
larına ikram etmesini sağlamıştır. Annenin bu 
yaklaşımı  çocukta  aşağıdaki  becerilerden 
hangisinin  gelişimini desteklemeye  yönelik‐
tir? 

A) Küçük kas gelişimini destekleme 

B)  Çok yönlü düşünmesini sağlama 

C)  Büyümeyi kolaylaştırma 

D) Öz bakım becerilerini geliştirme 

E)  Büyük kas gelişimini destekleme 

54.  Anaokuluna devam  eden beş yaşındaki  Sude, 
resim yeteneğine sahip bir çocuktur ve sürekli 
resimler  çizerek  annesine  anlatmaktadır.  Bir 
gün daha o anlatmadan annesi dikkatini çeken 
iki resmin ne olduğunu ona sorduğunda ise bi‐
rincisinin  mutluluk  ve  ikincisinin  de  rüzgar 
resmi olduğunu  söyler. Annesi  ise, her  iki  re‐
simde de mutluluk ve rüzgara benzer emareler 
göremez.  Sude’nin  annesine  vermiş  olduğu 
cevap  temel alındığında, Bruner’e göre biliş‐
sel gelişimin hangi döneminde olduğu söyle‐
nebilir? 

A)  Eylemsel dönem 

B)  Duyusal motor dönem 

C)  İmgesel dönem 

D) Gelenek sonrası düzey 

E)  Sembolik dönem 

 

 

 

55.  Öğrencisine yeni bir davranışı mümkün olabi‐
lecek  en  kısa  zaman diliminde  öğretmek  iste‐
yen  bir  sınıf  öğretmeni  edimsel  koşullanma 
yaklaşımına göre aşağıdaki pekiştirme  tarife‐
lerinden ve koşullanma tekniklerinden hangi 
ikisini öncelikle kullanmalıdır? 

A)  Sürekli pekiştirme‐Bıktırma 

B)  Aralıklı pekiştirme‐Taşırma 

C)  Aralıklı pekiştirme‐Karşıt koşullanma 

D)  Sürekli pekiştirme‐Şekillendirme  

E)  Sürekli  pekiştirme‐Sistematik  duyarsızlaş‐
tırma 

 
 
 
 
56.  Sosyal öğrenme kuramlarına göre, kendisi hiç 

yılan görmemesine karşın, yılan gören anne‐
sinin  kapıldığı  dehşeti  izleyerek  yılandan 
korkmayı  öğrenen  Derya’nın  bu  durumunu 
en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden han‐
gisidir? 

A)  Tepkisel koşullanma  

B)  Dolaylı duygu 

C)  Davranışı biçimlendirme  

D) Dolaylı ceza 

E)  Eklemleme 
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57.  Evde  beslediği  papağanı  gereksiz  yere  çok 
konuşan  Hakan,  ona  gerekli  olmadıkça  ko‐
nuşmamayı  öğretebilmek  için  her  konuştu‐
ğunda  tabağındaki  yiyecekten  bir  miktar  al‐
mıştır. Çok  konuştuğu  için  aç  kalan  papağan 
ise, bir süre sonra bu  tür konuşmalardan vaz‐
geçmiştir. Hakan’ın bu uygulaması, aşağıdaki 
öğrenme türlerinden hangisine uygun bir ör‐
nektir? 

A)  Tepkisel koşullanma 

B)  Dolaylı öğrenme 

C)  Kavrama yoluyla öğrenme 

D) Örtük öğrenme 

E)  Edimsel koşullanma 

 

58.  Doğup  büyüdüğü  Kırşehir’e  yatırımlar  yapa‐
rak  işsiz birçok  insanın  iş sahibi olmasını sağ‐
layan  iş  adamı Burhan Bey,  ilin valisi  tarafın‐
dan plaketle ödüllendirilmiştir. Valinin vermiş 
olduğu plaket Burhan Bey için aşağıdaki öğe‐
lerden hangisinin  işlevini yerine getirmekte‐
dir? 

A) Kateksis 

B)  İkincil tür pekiştireç 

C)  İçsel pekiştireç 

D)  Birincil tür pekiştireç 

E)  Amnezi 

 

 

 

 

59.  Öğrenme  kuramları  ve  geliştiren  kuramcılar 
doğru olarak eşleştirildiğinde aşağıdaki seçe‐
neklerin  hangisinde  bir  kuramcı  kendisine 
ait olmayan bir kuramla eşleştirilmiştir? 

A) Hull‐Sistematik davranış kuramı 

B)  Pavlov‐Tepkisel koşullanma 

C)  Gagne‐Bilgiyi işleme modeli 

D) Wertheimer‐İnsancıl yaklaşım 

E)  Thorndike‐Bağlaşımcılık 

 
 
 
 
 

60.  Bir  alışveriş  merkezi  ekonomik  krizin  neden 
olduğu durgunluğu aşabilmek  için kendi bün‐
yesindeki herhangi bir mağazada 50 TL’lik har‐
cama  yapan  her  müşterisine  anında  5  TL’lik 
daha alışveriş yapma  imkanı sunmaktadır. Bu 
iş  merkezinin  kullanmış  olduğu  pekiştirme 
tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sürekli 

B)  Değişken zamanlı 

C)  Sabit oranlı 

D)  Sabit zamanlı 

E)  Değişken oranlı 

 

61.  Öğretmenin kendisine sormuş olduğu bir fizik 
problemini o  anda  çözemeyen  lise  1.  sınıf öğ‐
rencisi Yusuf, evde yeterince zamanı olduğu i‐
çin  çok  uğraş  göstermiş  ve  nihayetinde  prob‐
lemi  çözebilmiştir. Yusuf’un problemin  çözü‐
münü bu şekilde bulması aşağıdaki öğrenme 
türlerinden hangisine uygun bir örnektir? 

A)  Sınama yanılma yoluyla öğrenme 

B)  Tepkisel koşullanma 

C)  Edimsel koşullanma 

D) Gizil öğrenme 

E)  Kavrama yoluyla öğrenme 

 
62.  “Müge  Öğretmen,  ders  çalıştığından  emin 

olduğu  için öğrencisi Kezban’ın yazılı sınavda 
almış  olduğu  düşük  notu  yükseltmiştir.” Öğ‐
retmenin bu uygulamasının karşılığı olan ko‐
şullanma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Premack ilkesi 

B)  Tepki analojisi 

C)  Olumlu pekiştirme 

D)  Birincil tip ceza 

E)  Olumsuz pekiştirme  

 
63.  Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanma 

yoluyla öğrenilmiş bir davranıştır? 

A)  Selvi’nin kedilerden korkması  

B)  Normalde  sakin  bir  çocuk  olan  Hakan’ın 
hasta olduğu ve ateşi çıktığı için huysuzluk 
etmesi  

C)  Arıların bal yapması 

D) Oğuz’un diz kapağına vurulduğunda  aya‐
ğının hareket etmesi 

E)  Mustafa’nın  şiddetli  bir  gürültü  duydu‐
ğunda irkilmesi 
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64.  Edimsel  koşullanma  sonrasında  sönmenin 
gerçekleşebilmesi  için  aşağıdaki  işlemlerden 
hangisi birinci derecede gereklidir?  

A) Davranışın pekiştirilmesi  

B)  Koşullu  uyarıcının  koşulsuz  uyarıcı  olma‐
dan verilmesi  

C)  Davranışın pekiştirilmemesi 

D)  Koşulsuz  uyarıcı  ile  koşulsuz  tepkinin  eş‐
leştirilmesi 

E)  Koşullu uyarıcı  ile koşulsuz uyarıcının bir‐
biri peşi sıra verilmesi 

 

65.  Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim’in, 
milli  maçlarda  takım  kadrosunu  belirlerken 
ilk on biri  antrenmanlarda  iyi  çalıştığını  gör‐
düğü  oyunculardan  oluşturması;  kadroda  yer 
olan futbolcular için aşağıdaki öğelerden han‐
gisinin işlevini yerine getirmektedir?  

A)  Premack ilkesi 

B)  Tepki analojisi 

C)  Olumsuz pekiştireç 

D) Olumlu pekiştireç  

E)  Dolaylı pekiştireç 

 

66.  Evindeki  eski  bilgisayarını  yeni  bir model  ve 
marka  ile  değiştiren  Serap Hanım;  yeni  bilgi‐
sayarını  eskisini  kullanmayı  öğrendiğinden 
daha  kolay  ve  çabuk  öğrenmiştir.  Serap Ha‐
nım’ın  bu  durumu  aşağıdaki  süreçlerden 
hangisine uygun bir örnektir? 

A) Olumsuz aktarma 

B)  Olumlu aktarma  

C)  Ket vurma  

D) Uyarıcı kontrolü 

E)  Kendiliğinden geri gelme 

 
 
 
67.  Tepkisel  koşullanma  sürecinde  birincil  tür 

pekiştireç  işlevini yerine getiren değişken a‐
şağıdakilerden hangisidir? 

A) Koşullu tepki  

B)  Koşulsuz tepki 

C)  Nötr uyarıcı  

D)  Koşullu uyarıcı 

E)  Koşulsuz uyarıcı 

68.   Köpeklerden hiç korkmayan Duygu, komşula‐
rının  köpeği  tarafından  ısırıldıktan  sonra  ne 
zaman  bir  köpek  görse,  korkarak  ağlamaya 
başlamıştır. Bu  örnek  olaydaki köpek koşul‐
lanma  sürecinin  başlangıcında  Duygu  için 
aşağıdaki öğelerden hangisinin  işlevini yeri‐
ne getirmektedir? 

A) Nötr uyarıcı  

B)  Koşulsuz uyarıcı 

C)  Koşulsuz tepki  

D)  Koşullu tepki  

E)  Koşullu uyarıcı 

 
 
 
69.  Öğretmen,  öğrencilerine  konuyu  anlattıktan 

sonra, arkadaşlar  sorusu olan var mı diye her 
sorduğunda; öğrencileri her zaman ara verelim 
öğretmenim  demektedirler.  Öğretmenin,  ar‐
kadaşlar “Sorusu olan var mı?”  ifadesine öğ‐
rencilerin  “Ara  verelim”  öğretmenim  şeklin‐
de cevap vermeleri koşullanma yoluyla süre‐
cinde aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini 
yerine getirmektedir? 
A) Koşulsuz tepki  
B)  Koşullu uyarıcı  
C)  Nötr uyarıcı  
D)  Koşullu tepki  
E)  Koşulsuz uyarıcı 

 
 
 
70.  ‐  Bilginin  gerektiğinde  kullanılmak  üzere 

saklandığı yerdir. 
 ‐  Öğrenme ile ilgili her türlü işlemin yapıldı‐

ğı yerdir. 
 ‐  Bilginin tanımlandığı yerdir. 
Yukarıdaki tanımlamalar ile bilgi depoları sı‐
rası  ile doğru  olarak  eşleştirildiğinde uygun 
olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uzun  süreli bellek‐ Kısa  süreli bellek‐ Du‐

yusal kayıt 
B)  Anlamsal bellek‐Anısal bellek‐İşlemsel bel‐

lek 
C)  Anlamsal  bellek‐ Kısa  süreli  bellek‐ Uzun 

süreli bellek 
D) Anısal  bellek‐  Uzun  süreli  bellek‐İşleyen 

bellek 
E)  Kısa süreli bellek‐ Anısal bellek‐Uyanık bel‐

lek 
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71.  İyi bir futbol seyircisi olan Ayça, arkadaşlarıyla 
gittiği  bir  karşılaşmada,  erkek  seyircilerin  sü‐
rekli  bir  biçimde  hakeme  küfür  etmelerinden 
rahatsız olmuş ve bir daha maçlara gitmemeye 
karar vermiştir. Olayın üzerinden yaklaşık  iki 
ay kadar bir zaman geçtikten  sonra  futbola o‐
lan  tutkusundan  vazgeçemeyeceğini  anlamış 
Ayça  yeniden  maçlara  gitmeye  başlamıştır. 
Ayça’daki  bu  davranış  değişikliği  aşağıdaki 
süreçlerden hangisine uygun bir örnek olabi‐
lir? 
A)  Sönme 
B)  Ayırt etme 
C)  Kendiliğinden geri gelme  
D) Genelleme 
E)  İleriye doğru ket vurma 

 

 

 

72.  Bir  babaanne  “Sebze  çorbasını  yememek  için 
bahaneler öne süren torununa, çorbanı bitir de 
dondurma  yemeye  gidelim.”  demiştir.  Baba‐
annenin  bu  uygulamasının  karşılığı  olan 
davranışı  kontrol  tekniği  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olumlu pekiştirme 

B)  Etkinlikle pekiştirme 

C)  Simgesel ödülle pekiştirme 

D)  Karşı koşullama 

E)  Olumsuz pekiştirme 

 

 

73.  Aşağıdakilerden hangisi içsel güdülenme için 
uygun bir örnek olabilir? 

A)  Bireyin  insan  hayatına  önem  verdiği  ve 
saygı  duyduğu  için  trafik  kurallarına  uy‐
ması 

B)  Öğrencinin,  ceza  korkusuyla  okul  ve  sınıf 
kurallarına uygun davranması 

C)  Öğrencinin, KPSS’yi kazanabilmek  için bir 
dershanenin  açmış  olduğu  kursa  devam 
etmesi  

D) Öğrencinin,  diploma  sahibi  olabilmek  için 
ders çalışması 

E)  Çocuğun  annesince  azarlanmamak  için  o‐
yuncaklarını toplaması 

 
 

74.  Yirmi  yaşında  genç  bir  yetişkin  olan  Caner’e 
arkadaşı  Ramazan  “Kız  isteme  nasıl  bir  olay 
çok merak ediyorum.” demiştir. Caner, kendisi 
de  hiç  kız  istemeye  gitmediği  halde  bu  olayı 
Ramazan’a gerçeğe yakın bir biçimde senaryo‐
laştırarak  anlatabildiğinin  farkına  varmıştır. 
Caner’in bu yaşantısı aşağıdaki öğrenme tür‐
lerinden hangisi  için uygun bir örnek olabi‐
lir?  

A) Dolaylı öğrenme 

B)  Gizil öğrenme 

C)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme  

D) Anlamlı öğrenme  

E)  İç görüsel öğrenme 

 

 

 

 

75.  Bireyin  öğrenmesinde  gözlemin  önemli  ol‐
duğu;  ancak  dikkatin  belirleyici  bir  rol  oy‐
namadığı öğrenme türü aşağıdakilerden han‐
gisidir? 

A)  Bilgiyi işleme modeli 

B)  Dolaylı öğrenme  

C)  Kavrama yoluyla öğrenme 

D) Gestalt öğrenmesi 

E)  Gizil öğrenme 

 

 

 

76.  1980’li yıllarda Çorum’da görev yapan Funda 
Öğretmen, bir gün telefon kuyruğunda bekler‐
ken; telefon etmekte olan bir gencin “Alo, orası 
burası;  burası  neresi?”  ifadesine  tanık  olmuş‐
tur. Funda Öğretmen bu olayı hiç unutmadığı 
gibi, her aklına geldiğinde de tebessümle karşı‐
lamıştır.  Funda Öğretmen’in  bu  olayı  hiç  u‐
nutmaması aşağıdaki bellek türlerinden han‐
gisi için uygun bir örnek olabilir? 

A) Anlık bellek  

B)  Anlamsal bellek 

C)  Uzun süreli bellek 

D) Anısal bellek  

E)  İşleyen bellek 
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77.  Tepkisel  koşullanmanın  temel  ilkelerinden 
birisi  de  genellemedir.  Tepkisel  koşullanma 
sürecinde genellemeyi en  iyi açıklayan  ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Koşulsuz uyarıcı  ile nötr uyarıcının eşleşti‐
rilmesidir. 

B)  Tek bir koşullu uyarıcıya karşı koşullu tep‐
kide bulunulmasıdır. 

C)  Koşullanma  gerçekleştikten  sonra  koşullu 
uyarıcıya benzer diğer uyarıcılara da koşul‐
lu tepkide bulunulmasıdır.  

D)  Koşullanma  gerçekleştikten  sonra  koşullu 
uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmak‐
sızın tek başına verilmesidir. 

E)  Koşullu uyarıcı ile koşullu tepki arasındaki 
bağın güçlendirilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

78.  Aslında sakin bir çocuk olan Osman’ın hasta‐
landığında  huysuzluk  yapması  aşağıdaki 
davranışlardan hangisi  için uygun bir örnek 
olabilir? 

A)  Sonradan kazanılmış davranışa 

B)  İçgüdü türü davranışa 

C)  Geçici davranışa  

D)  Refleks türü davranışa 

E)  Öğrenilmiş davranışa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.  “Sönmeyi, bireyin gerek duyduğunda bilmedi‐

ğinin  farkına varması” olarak  tanımlayan öğ‐
renme kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tolman  B) Skinner  C) Guthrie 

D) Pavlov  E) Koffka 
 

80.  2006‐2007  öğretim  yılının  birinci  yarıyılında 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 11‐O  sınıfının 
birinci  sınav  sonuçlarını  gören matematik  öğ‐
retmeninin canı, öğrencilerinin almış oldukları 
notlardan dolayı çok sıkılmış ve onlara yeni bir 
yazılı sınav yapacağını söylemiştir. Ayrıca, bi‐
rinci  sınavda beş alan Yağız ve Mehmet’in de 
isterlerse  bu  sınava  girmeyebileceklerini  be‐
lirtmiştir. Öğretmenin düşük ve yüksek notlar 
alan bu  iki grup öğrenci  için yapmış olduğu 
uygulamanın karşılığı  olan kavramlar  aşağı‐
daki  seçeneklerin  hangisinde  doğru  olarak 
verilmiştir? 

  I  II 

A)  II. cil tip ceza  Olumsuz pekiştirme

B)  I. cil tip ceza  Olumsuz pekiştirme

C)  I. cil tip ceza  Olumlu pekiştirme 

D)  Olumlu pekiştirme  Olumsuz pekiştirme

E)  II. cil tip ceza  Olumlu pekiştirme 

 
 
 
 
81.  Aşağıdakilerin  hangisi  davranışçı  öğrenme 

kuramlarının ayırt edici bir özelliği değildir? 

A) Öğrenme,  davranışta  değişiklik  anlamına 
gelir. 

B)  Öğrenilen şey davranıştır. 

C)  Öğrenme  sürecinde  belirleyici  olan  faktör 
çevredir. 

D) Öğrenme  sürecinde  tek  başına  olmasa  da 
öncelikle belirleyici olan faktör biyolojik alt 
yapıdır. 

E)  İnsan doğasına bakışı nötrdür. 

 

 

 

82.  Bireyin kimya  formüllerini öğrenebilmesi  için, 
öncelikle  elementlerin  sembollerini  biliyor  ol‐
ması gerekir. Bireyin bu durumunu en  iyi a‐
çıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğuştan donanım  

B)  Hazırbulunuşluk 

C)  Olgunlaşma  

D)  Büyüme 

E)  Ön öğrenme  
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83.  Tüm derslerde ödevlerini yapmamayı alışkan‐
lık haline getiren Sinem, yine ödevini yapma‐
dığını gören matematik öğretmenince arkadaş‐
larının  önünde  sert  bir  biçimde  azarlanmıştır. 
Öğretmenin  azarı  sınıftaki  diğer  öğrenciler 
için  aşağıdaki  öğelerden  hangisinin  işlevini 
yerine getirmektedir? 

A) Olumsuz pekiştireç  

B)  Etkinlikle pekiştirme 

C)  Dolaylı ceza 

D)  Birincil tip ceza  

E)  Tepkisel koşullanma 

 
 
 
84.  Bir  anne  ilköğretim  5.  sınıfa devam  eden  kızı 

Songül’e sürekli olarak kitap okumanın yarar‐
larından  söz  etmekte;  ancak  kendisi  hiç  kitap 
okumamaktadır.  Gözlem  yoluyla  öğrenme 
kuramlarına  göre,  çocuğun  gelecekte  kitap 
okuma  konusundaki  davranışlarına  ilişkin 
aşağıdaki  tahminlerden  hangisinin  gerçek‐
leşmesi olasılığı diğerlerine göre daha  fazla‐
dır? 

A)  Songül,  kitap  okumanın  yararlarını  bildiği 
için ara sıra kitap okuyacaktır. 

B)  Songül, hem kitap okumanın yararına  ina‐
nacak hem de annesini kitap okumaya zor‐
layacaktır. 

C)  Songül,  kitap  okuyacak,  ancak  kitap  oku‐
manın  yararlı  bir  alışkanlık  olduğuna  i‐
nanmayacaktır. 

D)  Songül,  kitap  okumadığı  gibi,  kitap  oku‐
manın yararına da inanmayacaktır. 

E)  Songül,  kitap  okumanın  yararlarını  bildiği 
halde kitap okumayacaktır. 

 

 

85.  Bir mahalledeki  evlerin  kapı  numaraları  cad‐
deye olan uzaklıklarına göre verilmiştir. 

Bu  uygulamada  ne  tür  ölçek  kullanılması 
doğru olur? 

A)  Sıralama        

B)  Adlandırma             

C)  Eşit Oranlı        

D)  Eşit Aralıklı          

E)  Sınıflama 

86.  Ölçme işleminde elde edilecek soruların doğru 
olabilmesi  için ölçme sürecinde bazı unsurlara 
dikkat edilmesi gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri 
değildir? 

A) Ölçülecek özelliğin iyi tanımlanmış olması 

B)  Ölçme  sonuçlarının  sayı ya da  sembollerle 
ifade edilmesi 

C)  Ölçme sonuçlarının ne tür ölçütle karşılaştı‐
rılacağının belirlenmesi 

D) Ölçme aracının kullanılma koşullarının be‐
lirlenmesi 

E)  Ölçülecek özelliğe en  iyi uyan ölçme aracı‐
nın seçilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
87.  Öğretim  sürecinde  öğrenmelerin  değerlendiril‐

mesinde  kullanılan  değerlendirme  türleri  üç  a‐
maç doğrultusunda yapılmaktadır. 

I.  Ön bilgileri belirleme 

II.  İzleme 

III.  Düzey belirleme 

Yukarıdaki belirtilen değerlendirme  türlerin‐
den  hangilerinde  kesinlikle  mutlak  değer‐
lendirme yapılması gerekmektedir? 

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

D) I ve III  E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
88.  Aşağıdaki  verilmiş  olan  beceriler  içersinden 

hangisi duyuşsal alan içinde yer almaktadır? 

A) Dört işlem becerisi 

B)  Toplum  karşısında  kendisini  sözel  olarak 
ifade edebilmesi 

C)  Bilgisayarı kullanabilmesi 

D)  Tarih dersine yönelik tutumu 

E)  Bir müzik aletini çalabilmesi 
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89.  Bir  Türkçe  öğretmeni,  öğrencilerin  kendini 
ifade edebilme ve dili etkili kullanabilme bece‐
rilerini yoklamak istemektedir. 

Öğretmenin amacına ulaşabilmesi  için aşağı‐
daki ölçme araçlarından hangisini kullanması 
amacına en az ulaştığını göstermektedir? 

A)  Yazılı yoklama 

B)  Performans 

C)  Portfolyo(Tümel Dosya)     

D) Araştırma Raporu 

E)  Kısa Cevaplı Soru    

 
 
 
 
 
 
90.  Yeniden  yapılanma  sürecinde  eğitim  öğre‐

timde  ödevlerin  önemi  artmıştır. Aşağıdaki‐
lerin hangisinde ödev vermenin eğitsel değe‐
ri en düşüktür? 

A) Araştırma becerilerini geliştirme 

B)  Boş  zamanlarını  nasıl  değerlendireceğini 
öğretmek 

C)  Öğrenmenin  okul  dışında  da  olabileceğini 
göstermek 

D)  Bağımsız çalışma becerisini geliştirmek 

E)  Öz yeteneğini geliştirmek         

 
 
 
 
 
 
91.  Matematik  öğretmeni  yapmış  olduğu  çoktan 

seçmeli bir  sınavın  sonucunda KR 20 değerini 
0.90  olarak  elde  etmiştir.  Bu  değeri  öğretmen 
hazırlamış  olduğu  testin  iç  tutarlılığının  yük‐
sek  olması  şeklinde  yorumlamıştır.   Testin  iç 
tutarlılığının  yüksek  olması  nasıl  bir  prob‐
lem oluşturur? 

A)  Testin ayırt ediciliği artar 

B)  Şans başarısı artar 

C)  Test puanlarının standart sapması artar 

D)  Testin kapsamı daralır 

E)  Testin yapı geçerliliği düşer 

 
 

92.  Eğitimde yakın, akraba, meslektaş ya da ünlü 
bir kişinin çocuğunun öğretmeni olma durumu 
o çocuklara öğretmenin  fazladan puan verme‐
sini gerektirmemektedir. 

Yukarıdaki  durumu  aşağıdaki  ifadelerden 
hangisi desteklemektedir? 

A)  Başarı nesnel yollarla değerlendirilmelidir 

B)  Bireyin  kendini  geliştirmesine  fırsat  tanın‐
malıdır 

C)  Eğitimde öğrenci haklarına yer verilmelidir 

D) Öğrencilerin  puanları  farklı  amaçlar  için 
kullanılabilir 

E)  Bireysel farklılıklara önem verilmelidir 

  

93.  Aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğretmeni‐
nin hazırladığı bir sınavın geçerliliğine kanıt 
değildir? 

A) Ölçme  sonuçlarının  sabit ve  sistematik ha‐
talardan arınık olma durumu 

B)  Okulda yapılan genel sınavda coğrafya neti 
az olanların bu sınavda da düşük puan al‐
ması 

C)  Öğrencilerin bu  sınavdan aldıkları puanla‐
rın tesadüfî hatalardan arınık olma derecesi 

D)  Sınav kapsamında daha  çok  coğrafya bilgi 
ve yeteneğine sahip olanların daha yüksek 
puan alması 

E)  Sınavda soruların sınav kapsamındaki tüm 
alt başlıkları önemleriyle orantılı olarak  iş‐
lemesi 

 
94.  İngilizce öğretmeni yapmış olduğu  sınavlarda 

öğrencilerin almış oldukları puanları standart‐
laştırmak  için  z  puanlarını  belirlemiştir.  Dö‐
nem  sonunda not vermeyi kolaylaştırmak  için 
T puanlarını hesaplamıştır. T puanına yapılan 
dönüştürmede  hata  yapılıp  yapılmadığını  be‐
lirlemek  için  z ve T puanları  arasındaki kore‐
lasyona bakılmıştır. 

Yapılan  işlem sonucunda elde edilecek kore‐
lasyon değeriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan 
hangisi kesinlikle doğrudur? 

A)  Pozitif ve orta düzeyde 

B)  Negatif ve düşük 

C)  Sıfır civarında 

D)  Pozitif ve yüksek 

E)  Negatif ve orta düzeyde 
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95.  Yapılandırıcı  yaklaşım  doğrultusunda  gerçek‐
leştirilen  öğretim  faaliyetlerinde  proje  ve  per‐
formans ödevleri ön plana çıkmıştır. Öğretme‐
nin öğrencilerine verdiği ödev sıklığının ve öğ‐
rencilerin  ödevleri  yapmak  için  harcadıkları 
sürenin öğrencilerin fen ve teknoloji sınavı pu‐
anları üzerine olan etkisini  incelemek  istemek‐
tedir. 

Fen ve Teknoloji dersi öğretmenin araştırma‐
sındaki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşa‐
ğıdaki  seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

        Bağımsız değişken    Bağımlı değişken 

A)  Fen  ve  Teknoloji 
puanı ve ödev sıklığı 

Ödev yapma süresi 

B)  Ödev  sıklığı ve ödev 
yapma süresi 

Fen ve Teknoloji pua‐
nı 

C)  Ödev sıklığı  Fen ve Teknoloji pua‐
nı 

D)  Fen  ve  Teknoloji 
puanı 

Ödev  sıklığı  ve  ödev 
yapma süresi    

E)  Ödev yapma süresi  Fen ve Teknoloji pua‐
nı ve ödev sıklığı 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.  Öğrenciler  öğrenci  ürün  seçki  dosyası  aracılı‐

ğıyla öğretmen ve arkadaşlarıyla  çalışmalarını 
paylaşır  ve  böylece  öneri  ve  rehberlik  alırlar. 
Bu yolla  tümel dosyanın oluşturulması ve ge‐
liştirilmesinde, öğrencilerin gerek öğretmenler‐
le  gerekse  akranlarıyla  işbirliği  çalışmaları 
yapmaları iletişimi artırır. 

Yukarıdaki  açıklamada  tümel  dosyanın  taşı‐
ması  gereken  aşağıdaki  özelliklerden hangi‐
sine vurgu yapılmıştır? 

A) Bireysellik  B) Etkileşimlilik 

C) Seçicilik  D)Yansıtıcılık 

E) Özgünlük 
 

97.  Portfolyonun  değerlendirilmesinde  sadece 
öğretmenin  kendi  görüşü  yeterli  olmayabili‐
yor. Ölçme işinde güvenirliğin sağlanması için 
tutarlı sonuçların elde edilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle portfolyonun değerlendirilmesinde 
portfolyonun kime ait olduğuna bakılmaksızın 
puanlama yönergesi (rubrik) aracılığıyla puan‐
lanması önemlidir.  

Değerlendirme  çalışmasında  portfolyonun 
hangi  öğrenciye  ait  olup  olmadığına  (öğren‐
cinin ismine) bakılmamasının amacı aşağıda‐
kilerden hangisi olabilir? 

A)  Puanlayıcı yanlılığını önlemek 

B)  Daha kısa sürede puanlama yapmak 

C)  Öğrenci katılımı arttırmak 

D)  Bulguları sadeleştirerek sunmak 

E)  Öğretmenler arası tutarlılığı arttırmak           

 
 

98 ve 99. SORULARI AŞAĞIDAKİ 

TABLODAKİ BİLGİLER 

DOĞRULTUSUNDA CEVAPLANDIRINIZ. 
Test  Aritme‐

tik Orta‐
lama 

Med‐
yan 

Mod  Stan‐
dart 

Sapma 
Matema‐
tik 

60  60  60  3 

Tarih  75  75  80  5 
İngilizce  80  75  70  7 
Edebiyat  70  80  85  3 
Fizik  50  45  43  4 

 
 
98.  Öğrencilerin  hangi  dersteki  başarıları  diğer 

derslerden daha yüksektir? 

A) Matematik  B)Tarih 

C) İngilizce  D) Edebiyat 

E) Fizik 
 
 
99.  Öğrencilerin öğrenme düzeyi hangi derslerde 

en yüksek ve en düşüktür? 
   En yüksek  En düşük 

A)  Edebiyat   Fizik 

B)  İngilizce  Edebiyat 

C)  Coğrafya  Matematik 

D)  Matematik  Tarih 

E)  İngilizce  Fizik 
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100. Kimya  öğretmeni  yapmış  olduğu  sınav  sonu‐
cunda  öğrencilerinin  almış  olduğu  puanlarla 
bazı  istatistikî  işlem  yapmıştır.  İşlemleri  yap‐
tıktan  sonra  öğretmen  öğrencilerinin  hepsinin 
almış oldukları puanlara 10 puan ekleyerek sa‐
bit hataya neden  olmuştur. Kimya  öğretmeni 
aşağıdaki  istatistikî  işlemlerden  hangisini 
tekrar yaptığında sonuç değişmez?  
A)  Standart sapma      
B)  Ranj          
C)  Medyan             
D) Mod          
E)  Aritmetik Ortalama 

 
101.  İlköğretim  8.  Sınıf,  beş  sınıfın  girmiş  olduğu 

matematik  sınav  sonuçlarının  dağılımı  aşağı‐
daki gibidir. 

Buna göre, hangi grup diğerlerinden daha ba‐
şarılı olmuştur? 

 

102.      
 
 

 

 

 

 

 

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal 
Bilgiler dersinden almış oldukları notlar yu‐
karıdaki  toplada  gösterilmiştir.  Elde  edilen 
puanlara  göre  grubun  aritmetik  ortalaması 
kaçtır? 

A) 4,2  B) 4,7  C) 5 

D) 5,3  E) 3,8 

 

103. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  rehberliğin 
temel amaçlarından biri değildir? 

A)  Bireyi  yetenekleri  doğrultusunda  meslek 
seçimine ikna etme 

B)  Kendini  tanımasına,  anlamasına  ve  kabul 
etmesine yardımcı olma 

C)  Çevresindeki  imkânları  tanımasına  yar‐
dımcı olma 

D) Gizil  güçlerini  geliştirebilmesine  yardımcı 
olma 

E)  Çevresine  uyum  sağlamasına  yardımcı  ol‐
ma 

 
 
 
 

104. Öğretmenlerin  çoğunluğunun  “rehberlik 
hizmetleri  okuldaki  rehber  öğretmenlerin  gö‐
revidir.” görüşünde olmaları ve rehberlik hiz‐
metleri  ile  ilgili  işbirliğinden  kaçınmaları 
aşağıda verilen rehberlik  ilkelerinden hangi‐
sine aykırı bir yaklaşımdır? 

A)  Rehberliğin temelinde birey vardır 

B)  Rehberlik gönüllülüğe dayanan bir hizmet‐
tir 

C)  Rehberlik  ilgili  kişilerle  birlikte  yürütülen 
bir hizmettir 

D)  İnsan saygıyı hak eden bir varlıktır 

E)  Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır 

 

 

 

105.  Yeni  geldiği  okula  uyum  sağlamakta  güçlük 
çeken Buket, öğretmenlerini tanımadığını, oku‐
la  nasıl  gelip  gideceğini  hala  öğrenemediğini, 
spor salonunun bile nerede olduğunu bilmedi‐
ğini,  kendisine  bu  konuda  kimsenin  yardımcı 
olmadığından şikayet etmektedir.  

Buket’e  aşağıdaki  rehberlik  hizmetlerinden 
hangisinin  öncelikle  verilmesi  gerekmekte‐
dir?  

A) Konsültasyon (müşavirlik) 

B)  Bilgi toplama 

C)  Araştırma ve değerlendirme 

D) Oryantasyon 

E)  İzleme 

 

A)

X 50=
Ss=50

B)

X 70=

Ss= 8

C)

X 85=

Ss= 7

D)

X 60=

Ss= 7

E)

X 75=

Ss= 6
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106.  Rehber öğretmen Tuğba Hanım, öğrencilerine 
geleceğin  meslekleri,  özellikleri,  mesleklerde 
aranan nitelikler ve bu mesleklerden biri olan 
mekatronik  teknisyenliğini  grup  rehberliği  et‐
kinlikleri yoluyla tanıtmıştır. 

Rehber  öğretmen  Tuğba  Hanım’ın  yaptığı 
grup rehberliği çalışması aşağıda verilen reh‐
berlik türlerinden hangisi ile açıklanır? 

A) Oryantasyon hizmeti 

B)  Yöneltme ve yerleştirme hizmeti 

C)  Müşavirlik hizmeti 

D)  İzleme ve değerlendirme hizmeti 

E)  Bilgi toplama ve yayma hizmeti 
 

107. Anne babasının geçimsizliği nedeniyle  sürekli 
olarak kavga ortamında yaşayan Damla’nın bu 
olumsuz  yaşantıları  okula  da  yansımış,  arka‐
daşlarıyla  sürekli  kavga  etmeye  başlamıştır. 
Bütün bu olaylar Damla’nın okul başarısını da 
olumsuz  yönde  etkilemiştir.  Okul  rehber  öğ‐
retmeni Özge Hanım bu duruma çözüm bula‐
bilmek  amacıyla  Damla’nın  öğretmenleri,  ar‐
kadaşları  ve  ailesiyle  işbirliği  yapmaya  karar 
vermiştir.  

Rehber öğretmen Özge hanımın yukarıda ve‐
rilen problemi  çözmek amacıyla verdiği  reh‐
berlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Çevreyle ilişkiler 

B)  Müşavirlik (konsültasyon) 

C)  İzleme 

D) Oryantasyon 

E)  Psikolojik danışma 
 
108.  İlköğretim  7. Sınıf öğrencisi Cansın,  fizik mü‐

hendisi olmayı çok istemekte ama aynı zaman‐
da sosyal bilgiler öğretmeni olmayı da istemek‐
tedir.  Cansın’ın  davranışlarına  bakıldığında 
kendisine  hangi mesleklerin  uygun  olduğunu 
bulma çabası içinde olduğu görülmektedir.  

Buna göre Cansın’ın mesleki gelişim  aşama‐
larından hangisinde olduğu söylenebilir? 

A) Uyanış ve farkında olma  

B)  Karar verme  

C)  Hazırlık 

D) Meslekleri keşfetme ve araştırma  

E)  İşe yerleşme 
 

109.  Bir  okulda  şiddet  içerikli  davranışlar  görül‐
memesine  rağmen  rehber  öğretmen  bu  duru‐
mun okulunda ortaya çıkmasını istemediği için 
okuldaki öğrencilerin öfke duygularını uygun 
biçimde  ifade  edebilmelerini  sağlamaya yöne‐
lik programlar geliştirmektedir. 

Rehber  öğretmenin  bu  amaçla  yaptığı  çalış‐
malar aşağıda verilen rehberlik  işlevlerinden 
hangisi doğrultusunda gerçekleşmektedir? 

A) Önleyicilik 

B)  Krize müdahale 

C)  Uyum sağlayıcılık 

D) Geliştiricilik 

E)  Tamamlayıcılık 
 
 
 

110. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  bireyi  tanıma 
tekniklerinin  geliştirilmesi  sürecinde  uyul‐
ması gereken ilkelerden biri değildir? 

A)  Teknikler  gerekli  olduğunda uygulanmalı‐
dır. 

B)  Bütün  tekniklerin  sonuçları  öğretmen  ve 
öğrencilerin  görebileceği  bir  yere  asılmalı‐
dır. 

C)  Uygulanan tekniklerin sonuçları öğrenci ile 
paylaşılmalıdır. 

D) Öğrencileri  daha  iyi  tanımak  için  birden 
fazla teknik kullanılmalıdır. 

E)  Sadece  bir  tekniğe  güvenip  yorum  yapıl‐
mamalıdır. 

 

 

111. Kübra  Öğretmen  okulundaki  öğrencilerin 
kendilerini herhangi bir zorlanma ya da baskı 
altında hissetmeden bir alandan, bir etkinlikten 
hoşlanma derecelerini ölçmeyi ve böylece onla‐
rın meslek seçmelerine yardımcı olmayı amaç‐
lamaktadır.  

Kübra öğretmenin bu amaçla kullanabileceği 
bireyi  tanıma  tekniği aşağıdakilerden hangi‐
sidir? 

A)  Tutum ölçeği 

B)  Problem tarama listesi 

C)  Özel yetenek testi 

D) Arzu listesi 

E)  İlgi envanteri 
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112.  Rehber  öğretmen  sağlık,  okul  yaşamı,  aile 
yaşamı ve  ilişkiler, arkadaşlık, sosyal,  toplum‐
sal konular, karşı cinsle ilişkiler gibi konular ile 
ilgili  olarak  öğrencilerin  problemlerinin  yay‐
gınlığını  tespit etmek amacıyla hazırladığı  ifa‐
delerden oluşan bir liste hazırlamıştır. Öğrenci‐
lerden istediği kendilerinin yaşadıkları durum‐
ları yansıtan  ifadeleri  işaretleyerek problem a‐
lanlarını ortaya koymasıdır. 
Rehber  öğretmenin  yukarıda  verilen  prob‐
lemlerin yaygınlık derecesini ortaya koymak 
amacıyla kullanması en uygun bireyi  tanıma 
tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kimdir bu? 

B)  Zaman cetveli 

C)  Otobiyografi 

D) Arzu listesi 

E)  Problem tarama listesi 

 
 

113.  Psikolojik danışman kendisine başvuran danı‐
şana  ilk  yaklaşımı  ona  değer  vermek,  önem 
vermek,  onu  özerk  bir  birey  olarak  kabul  et‐
mek ve onun kendini gerçekleştirme gücünün 
olduğuna inanmak olmuştur.  
Buna göre psikolojik danışman aşağıda veri‐
len  yaklaşımlardan  hangisinin  görüşlerini 
paylaşmaktadır? 

A)  Eklektik yaklaşım 

B)  Psikanalitik yaklaşım 

C)  İnsancıl yaklaşım 

D) Davranışçı yaklaşım 

E)  Bilişsel yaklaşım 

 
 
114. Hümanist yaklaşım  ile  ilgili aşağıda verilen‐

lerden hangisi yanlıştır? 

A)  İnsan  özünde  iyidir,  güçlüdür  ve  insanın 
potansiyeline güven ön plandadır. 

B)  İnsanı eşsiz kılan onun  iç dünyası ve duy‐
gularıdır. 

C)  Olumsuzlukların nedeni çevresinden gelen 
olumsuz  ve  özsaygıyı  zedeleyici  tepkiler‐
dir. 

D)  Terapide amaç terapötik becerileri kullana‐
rak  bireyin  düşük  özsaygı  düzeyini  arttır‐
maktır.  

E) Bireylerin ruh sağlıklarının bozulmasının 
nedeni, otomatik olarak geliştirdikleri o-
lumsuz düşüncelerdir.  

 

115.  İnsancıl yaklaşıma göre aşağıda verilenlerden 
hangisi  bir  danışmanda  bulunması  gereken 
terapötik becerilerden biri değildir? 

A)  Empati 

B)  Saydamlık 

C)  Her zaman mutlu olma 

D)  Kendini açma 

E)  Samimiyet 

 

116. Öğrencilerinden  birisinin  sürekli  olarak  ko‐
nuşması  nedeniyle  dersi  işlemekte  güçlük  çe‐
ken  bir  öğretmenin  bu  durumu  “Konuşma 
davranışın  benim  derse  yoğunlaşmamı  engel‐
liyor, aynı zamanda önemli konuları kaçırdığı‐
nı  düşünüyorum  ve  bu  durum  beni  üzüyor” 
diyerek öğrencisine uyarıda bulunmuştur.  

Öğretmenin  bu  tutumu,  iletişimle  ilgili  aşa‐
ğıda  verilen kavramlardan hangisi  ile  ilişki‐
lendirilebilir? 

A)  Sen dili  

B)  Özsaygı zedeleyici dil 

C)  Kendini açma 

D)  Ben dili 

E)  Sempati 

 

117. Rehberlik  hizmetlerinin  öğrencilerin  içinde 
bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçla‐
rını  karşılamaya  yönelik  olması  gerektiğini 
savunan  yaklaşımı  temel  alan kapsamlı  reh‐
berlik programlarının  ilkeleri  ile  ilgili aşağı‐
da verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Gelişimsel  rehberlik  yaklaşımı  organize  e‐
dilmiş ve planlı bir müfredatı gerektirir.  

B)  Gelişimsel  rehberlik,  müfredatları  farklı 
yaşlardaki  öğrencilerin  düzeylerine  dayalı 
olarak  ardışıklık  özelliği  gösterir  ve  esnek 
bir yapıya sahiptir. 

C)  Gelişimsel rehberlik, okuldaki eğitimsel sü‐
reçler  bütününün  tamamlayıcı  bir  parçası‐
dır  ve  rehberlik programı  akademik prog‐
ramlarla bağlantılı ve etkileşim hâlinde ol‐
malıdır. 

D)  Rehberlik programından beklenen verimin 
alınabilmesi  için  okuldaki  tüm  personelin 
katılımı ve iş birliği gerekir. 

E)  Rehberlik hizmetleri  sadece problem yaşa‐
yan öğrencilere yöneliktir. 
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118. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  sınıf  rehber 
öğretmeninin  yapması  gereken  görevlerden 
biri değildir? 

A)  Sorunu  olan  öğrencileri  dinleme,  onlarla 
konuşma 

B)  Kendini  denetleme  stratejileri,  kişiler  arası 
sorun ve  çatışma  çözme becerileri gibi ko‐
nularda  öğrencilere  verilecek  eğitimleri 
planlamak 

C)  Öğrencilerine davranışları ile örnek olma 

D) Öğrenci  gelişim  dosyalarına  öğrenci  hak‐
kında toplanan bilgileri, test sonuçlarını  iş‐
leme 

E)  Kimdir bu? gibi öğrencileri tanımaya yöne‐
lik teknikler uygulama 

 

119.  Bir  okula  rehber  öğretmen  (psikolojik  da‐
nışman)  görevlendirilmemişse  bu  okuldaki 
rehberlik  hizmetleri  aşağıdaki  birimlerden 
hangisi ile eşgüdüm içinde yürütülmelidir? 

A)  İl Milli Eğitim Müdürü 

B)  Okul Müdürü 

C)  Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

D)  Sınıf rehber öğretmenleri 

E)  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

 

120. Okul içinde bir grup öğrencinin birbirleriyle 
çatışmaya  girdiklerini,  şiddete  varan  eğilim‐
ler  göstermeye  başladıklarını  fark  eden  bir 
sınıf  rehber  öğretmeninin  aşağıda  verilen 
davranışlardan  hangisini  yapması  sorunu 
rehberlik anlayışına uygun şekilde çözümüne 
yardımcı olur? 

A) Öğrencilerin  şiddet  içerikli  davranışlarını 
fark  etmelerini  sağlama,  gerektiğinde  bu 
konu ile ilgili önceden belirlenmiş kuralları 
uygulama 

B)  Şiddet ve şiddeti önlemeye yönelik öğrenci‐
lere verilecek eğitimleri planlama 

C)  Kişilerarası sorun ve çatışma çözme beceri‐
leri  geliştirmeye  yönelik  araştırma  ve  de‐
ğerlendirme çalışmaları yapma 

B)  Öfkenin  hangi  düzeyde  olduğunu  ortaya 
çıkarmaya yönelik  tutum ölçekleri geliştir‐
me 

C)  Kendi alanının dışında olduğunu düşünüp 
sorunları görmezden gelme 
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