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1.  “Hayat  bilgisi dersinde  okulunun  ve  sınıfının 

krokisini çizer” kazanımı bilişsel alanın hangi 
basamağındadır? 

A) Bilgi  B) Kavrama  C) Uygulama  

D) Analiz  E) Sentez 

 

 

 

 

2.  “Bireyin mevcut davranışları  ile  istendik dav‐
ranışları arasındaki mesafe”  şeklinde  ifade e‐
dilen program geliştirme kavramı  aşağıdaki‐
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Hedef 

B)  İçerik 

C)  İhtiyaç 

D)  Süreç 

E)  Değerlendirme durumlar 

 

 

 

3.  I.  Okulun  ve  öğretmenin  yol  göstericiliği 
altında bütün öğrenme ve öğretme faaliyet‐
lerini içine alan programdır. 

II.  Dersin amaçlarını öğrenci davranışa dönüş‐
türülmesini, bunların gerçekleştirilmesi için 
konuların alt başlıklarını, buna bağlı olarak 
eğitim ortamının organizasyonunun ve de‐
ğerlendirme  araçlarının  kapsandığı detaylı 
bir plandır. 

III. Planlı ve plansız etkinlikleri kapsayan bire‐
ye  kazandırılması  düşünülen  derslerle  ile 
ilgili kademeye düzenlenen programdır.  

Yukarıda  özellikleri  verilen program  türleri‐
nin doğru  sıralanışı  aşağıdakilerin hangisin‐
de verilmiştir? 

A)  Eğitim‐Ders‐Öğretim 

B)  Öğretim‐Ders‐Eğitim 

C)  Örtük‐Resmi‐İlave 

D)  Eğitim‐Öğretim‐Örtük 

E)  Öğretim‐Eğitim‐Ders 

4.  I.  Gerçek varlık dünyası ide değil, maddedir. 
İnsanların sosyal, siyasal ve düşünsel yapı‐
ları ve düzenler de madde dünyasının ese‐
ridir,  insanın  ruhu  ve  zihni  de,  madde 
dünyası tarafından ortaya konulur.  

II.  İster biçim  ister  içerik olsun bütün bilgile‐
rimiz  ruhumuzdan,  benliğimizden  çıkar. 
Bütün  varlık  dünyası  ʺbenʺin  faaliyetinin 
ürünüdür. 

III. Kişinin  yaşantılarının  sınırları  eğiticiler  ta‐
rafından çizilemez. Kişi hür  iradesi  ile eği‐
timini alabilmelidir.  

Yukarıda  hangi  felsefi  akımın  düşüncesine 
yer verilmemiştir? 

A) Diyalektik  B) İdealizm   

C) Varoluşçuluk  D) Gerçekçilik   

E) Yararcılık 

 

 

5.  Aynı hedefe birbirinden  çok  farklı  etkinlik‐
ler  düzenleyen  iki  öğretmenin  bu  durumu 
hedeflerin hangi niteliğindeki  eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır?  

A) Genellik ve sınırlılık 
B)  Bitişiklik ve tutarlılık 
C)  Davranışa dönüklük 
D) Açık‐seçiklik 
E)  Ürüne dönüklük 

 
 
 
 
6.  Aşağıda  verilen  kazanım  ve  basamaklarının 

sıralanışlarından hangisi yanlıştır? 
A) Öğrenme ve öğretme sürecindeki ölçme ve 

değerlendirme  sorunlarının  çözümüne  yö‐
nelik öneriler geliştirir‐Sentez 

B)  Eğitimde  ölçülebilecek  öğrenci  özellikleri 
ile ölçme araçlarını ilişkilendirir‐Analiz 

C)  Günlük  yaşamda  kullanılan  ölçme  ve  de‐
ğerlendirmeleri örneklendirir‐Kavrama 

D) Öğrenme  ve  öğretme  sürecinde  kullanılan 
ölçme  araçlarını niteliklerine  göre  sınıflan‐
dırır‐Analiz 

E)  Yöntem ve teknik seçimini etkileyen faktör‐
leri belirler‐Uygulama 
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7.  Öğrenciler  arasında  bilişsel,  duyuşsal  ve 
psikomotor giriş davranışları açısından  fark‐
lılıkların göz önünde bulundurulduğu ve kı‐
lavuzlama  görevine  sahip  olan  kişilerin  eği‐
tim durumu  içersinde uygun olan yaşantıları 
öğrenciye hazırladığı program tasarımı aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A) Çekirdek  B) Konu  C) Korelasyon  

D) Yaşantı  E) Yaşam şartları  

 

 

 

8.  “Öğretme;  öğrenme  faaliyetlerini  klavuzlama, 
yön verme işidir” öğretmeyi bu şekilde tanım‐
lama   hangi eğitim  felsefesi ve programlama 
yaklaşımına uygundur? 

A)  İlerlemecilik‐Sorgulama 

B)  İlerlemecilik‐Sarmal 

C)  Kurmacılık‐Konu ağı 

D)  Kurmacılık‐Çekirdek 

E)  Kurmacılık‐Sorgulama  

 

 

 

9.  I.  Öğrenci aktifliğine dayanan ve diğer öğele‐
re  nazaran  daha  esnek  bir  yapıya  sahip 
olan program öğesidir.  

II.  Bireyde  olması  umut  edilen  eğitimle  ka‐
zandırılabilen olumlu davranışlardır.  

III. Programın sonuç, süreç ve giriş bölümünde 
yapılan düzey belirleme çabalarıdır.  

Yukarıda özellikleri verilen program öğeleri‐
nin doğru  sıralanışı  aşağıdakilerin hangisin‐
de verilmiştir?  

  I  II  III 
A)  Eğitim  

Durumları 
Hedef  Değerlendirme 

Durumları 
B)  Eğitim  

Durumları 
Değerlendirme 
Durumları 

Hedef 

C)  Eğitim  
Durumları 

Hedef  İçerik 

D)  İçerik  Eğitim  
Durumları 

Hedef 

E)  İçerik  Hedef  Eğitim  
Durumları 

 

10.  Bir  öğretmen  derste  kullanacağı  ipucu,  pekiş‐
tirme,  dönüt  ve  düzeltmelere  karar  vermeye 
çalışmaktadır.  Bu  öğretmen  öncelikli  olarak 
aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? 

A)  Velileri 

B)  Öğrencileri  

C)  Programı  

D) Öğrencileri  

E)  Şube öğretmenlerinin görüşleri 

 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi, program  geliştirme 
çalışmalarında eğitimin hedefleri değerlendi‐
rilirken cevaplanması gereken sorulardan bi‐
risi değildir? 

A) Hedefler bir özelliğe işaret ediyor mu? 

B)  Hedefler birbirlerini destekliyor mu? 

C)  Hedefler ile dersin içeriği bağlantılı mı? 

D) Hedefler hatadan arınık mı? 

E)  Hedefler  toplumun  ihtiyacını  karşılıyor 
mu? 

 

 

12.  Aşağıdaki  eğitimin  görevi  ile  ilgili  olduğu 
milli eğitimin temel ilkesi eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır? 

A)  Ekonomik görev‐Planlılık  

B)   Siyasal görev‐Demokrasi eğitimi 

C)  Gizil görev‐Süreklilik 

D)  Bireysel görev‐ Yöneltme 

E)  Toplumsal görev‐Okul ile aile işbirliği  

 

 

13.  Aşağıdakilerden  hangisi  işbirliğine  dayalı 
öğrenme gruplarında görülen bir özelliktir? 

A) Grubun  sorumluluğu atanan  liderin üzeri‐
nedir 

B)  Kurulan  gruplar  ünite  sonunda  dağılarak 
yeni gruplar oluşturulur 

C)  Gruptaki her üye önce kendi başarısını sağ‐
lamaya çalışır  

D) Gruplar  kurulurken  isteyen  öğrencilerin 
aynı grupta toplanması sağlanır 

E)  Grup  içi  yarışma  yoktur  yarışma  yapılırsa 
gruplar arası olur 
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14.  Tam  öğrenme  modelinde  öğrencilerin  derse 
olan  ilgisi,  tutumu  özgüveni  başarılarını  etki‐
leyen faktörlerdendir. 
Yukarıda  açıklamada  yer  alan  değişkenler 
tam  öğrenme modelindeki hangi değişkenin 
içerisinde yer alır?  
A)  Bilişsel giriş davranışları 
B)  Duyuşsal giriş davranışları 
C)  Pekiştirme 
D) Dönüt 
E)  İpucu 

 
 
15.  Aşağıdaki  yöntem/tekniklerden  hangisinde 

öğrenciler  arasında  sosyal  etkileşim  daha  az 
olur? 
A)  Programlı öğretim 
B)  İstasyon 
C)  Örnek olay 
D)  Tartışma 
E)  Balık kılçığı 

 
 
16.  Ausubel’in  sunuş  yoluyla  öğretim  yapmayı 

planlayan bir öğretmen derslerinin daha etki‐
li olması  için aşağıdakilerden hangisini yap‐
ması doğru değildir? 
A) Öğrencilerin konuyla  ilgili örnekler verme‐

sini sağlamalı 
B)  Ezbere değil yorum gücüne önem vermeli 
C)  Model,  numune  ve  haritalardan  yararlan‐

malı 
D)  Konuları  hiç  bölmeden  bütün  olarak  işle‐

meli  
E)  Konuları böl örneklerle işlemeli 

 
 
17.  Öğretmen  ilkokul  5.  sınıf  öğrencilerine  ayın 

görünümü  bir  ay  boyunca  takip  ederek  bunu 
bir yere çizerek not etmelerini istemiştir. 
Öğretmenini verdiği bu çalışmanın asıl amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı ka‐

zandırmak 
B)  Öğrencilerin  gezegenlerle  ilgili  bilgilerini 

geliştirmek 
C)  Okul‐çevre etkileşimini güçlendirmek  
D) Öğrencilerin  üretme  yeteneklerini  geliştir‐

mek 
E)  Öğrencilerin gözlem gücünü arttırmak 

 
 

18.  Aşağıdakilerden  hangisi  bilgisayar  destekli 
öğretimde  kullanılacak  yazılımlarda  bulun‐
ması gerekli temel bir özellik değildir? 
A)  Yazılım  uzman  bir  grup  tarafından  hazır‐

lanmalı  
B)  Yazılım  bütün  öğrenci  seviyelerine  uygun 

olmalı 
C)  Yazılımda görsel ve işitsel öğeler bulunmalı 
D)  Yazılımda  yeterli  ipucu,  dönüt  ve  düzelt‐

meler olmalı 
E)  Yazılımın kullanımı kolay olmalı 

 
 
 
19.  Öğrenme‐öğretme  sürecinde, kişilerin gereksi‐

nim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin 
öğretilmesi önemli yer tutar. 
Yukarıdaki  görüşü  savunan  bir  öğretmen  a‐
şağıdaki ilkelerden hangisine öncelik verme‐
lidir? 
A) Açıklık   
B)  Ekonomiklik 
C)  Hayatilik  
D)  Bütünlük 
E)  Öğrenciye görelik   

 
 
20.  Aşağıdakilerden  hangisi  öğretme‐öğrenme 

sürecinde kullanılan bir ipucu örneğidir? 
A) Konunun  ana  hatlarını  gösteren  bir  şekli 

tahtaya çizme 
B)  Konuyla ilgili öğrencilerin örnek vermesini 

isteme 
C)  Öğrencilerin  baş  ve  göz  hareketlerinden 

konuyu ne kadar anladıklarını tespit etme 
D)  Yanlış cevap öğrencilere doğru cevabı söy‐

leme 
E)  Dersi az sürede etkili sunma 

 
 
 
21.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belir‐

lenirken  uyulması  gereken  kurallardan  de‐
ğildir? 
A) Uyulmayan kurallar değiştirilmelidir 
B)  Yasak  koyucu  cümleler  yerine,  olumlu 

cümleler tercih edilmelidir. 
C)  Kurallar öznel olmalıdır 
D) Öğrencilerle birlikte belirlenmelidir 
E)  Kurallara  uygun davrananlar  ödüllendiril‐

melidir 
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22.  ‐  Bir kaynaktaki önyargıları tanıma 
‐  Birinci el veya ikinci el verileri ayırt etme 
‐  Tenkitçi, değerlendirmeci ve  şüpheci olma 
Yukarıdaki  özellikler  hangi  üst  düzey  dü‐
şünme becerisine sahip kişilerde olur? 
A) Yaratıcı  B) Analitik  C) Yansıtıcı 
D) Eleştirel  E) Girişimci 

 
 
 
 
 
23.  Kişinin duygu ve düşüncelerini ayırt etmesi, 

empati  yeteneği  kurması,  toplum  içinde  ko‐
nuşması,  diğer  fikirlere  saygı  göstermesi  ve 
dikkat  toplaması gibi beceriler kazandırmak 
isteyen  bir  öğretmen  aşağıdaki  yöntem‐
tekniklerden hangisine  öncelikle  yer  verme‐
lidir? 
A) Örnek olay 

B)  Balık kılçığı 

C)  İstasyon 

D) Drama 

E)  Konuşma halkası 
 
 

 
24.  Bir grubun bir araya gelerek bir konu ya da 

problemle  ilgili  yaratıcı  fikirlerini  eleştir‐
meksizin  açıklayarak, birbirleriyle  fikir  alış‐
verişinde  bulundukları  yöntem  veya  teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konuşma halkası 

B)  Akvaryum 

C)  İstasyon 

D)  Balık kılçığı 

E)  Beyin fırtınası 

 
 
 
25.  Öfke  tutku  ve  duyguyu  çağrıştırır.  Duygusal 

bir bakış açısı verir. 
Yukarıdaki  özellikler  altı  şapkalı  düşünme 
tekniğinde hangi şapka rengine ait özellikleri 
içerir? 

A) Kırmızı  B) Beyaz  C) Sarı 

D) Mavi  E) Yeşil 
 
 

26.  *  Bilgileri  kalabalık  gruplara  iletmek  için 
idealdir.  

*  Zaman, emek ve masraftan ekonomi vardır.  

*  Dinleyerek öğrenen öğrenciler için idealdir.  

Yukarıda  özellikleri  verilen  yöntem‐teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gösteri (Demonstrasyon) 

B)  Anlatım 

C)  Soru‐cevap 

D) Münazara 

E)  Konuşma halkası 
 
 
27.  Aşağıdakilerden  hangisi  okulda  öğrenme 

modelinin bir öğesi değildir? 
A)  Teşvik Etme 
B)  Sebat 
C)  Fırsat 
D)  Yetenek 
E)  Öğretimin niteliği 

 
 
 
28.  Öğretmen  adaylarına  deneyim  kazandırmak 

için öğretim  sürecinin küçük bir parçası ola‐
rak  hazırlanan  dersin  videoya  kaydedilmesi 
yoluyla uygulanan yöntem‐teknik aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 
A)  Benzetim 
B)  Yaratıcı drama 
C)  Mikro öğretim 
D) Gösterip yaptırma 
E)  Gösteri (demonstrasyon) 

 
 
 
29.  Lise öğretmeni meral öğretmen  İnkılap Tarihi 

dersinde  “Türk  İnkılabının Dayandığı  Temel‐
ler” konusu önce hazırladığı kavram haritasın‐
dan öğrencilere göstermiş daha sonra alt konu‐
lara inmiştir. 
Meral öğretmenin bu konuda kullandığı yak‐
laşım  veya  yöntem  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 
A)  Buluş  
B)  Tam öğrenme 
C)  Programlı öğretim   
D)  Sunuş 
E)  Etkili öğretim 
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30.  İletişim  sürecindeki  kanalın  yerini  öğren‐
me/öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangi‐
si almaktadır? 
A)  Etki   
B)  Yöntem‐teknik   
C)  Öğrenci  
D) Öğretmen 
E)  İçerik 

 
 
 
 
31.  Yapılandırmacı  anlayış  aşağıdakilerden han‐

gisine karşı değildir? 
A) Öğretmene dayalı ders işlenmesine 
B)  Bir soruya herkesin farklı cevap vermesine 
C)  Nesnel bilgi anlayışına  
D)  İkincil kaynaklardan eğitim yapılmasına 
E)  Derslerin  okul  içinde  kalarak  yapılandırıl‐

masına 
 

 
 

 
32.  Hikaye,  masal,  fıkra  anlatmayı  seven,  yaz‐

maktan  hoşlanan  kişilerin  çoklu  zeka  kura‐
mına göre hangi  zeka  alanlarının daha  fazla 
geliştiği söylenebilir? 

A) Görsel  B) İçsel  C) Mantıksal 

D) Dilsel  E) Sosyal 
 

 
 
33.  Kubilay  öğretmen  öğrencileri  çeşitli  gruplara 

ayırmış her grubun gelecekte daha çok kullanı‐
labilecek bir enerji kaynağı hakkında bir araş‐
tırma  yapmasını,  bu  araştırmaları  sonucunda 
yeni  bir  enerji  kaynağı  konusunda  öneri  sun‐
masını  bu  önerisini  hazırladıkları  afiş, model 
veya araçlarla sunmasını istemiştir. 
Kubilay  öğretmenin  bu  süreçte  kullandığı 
temel yaklaşım/yöntem aşağıdakilerden han‐
gisidir? 

A)  Proje 

B)  Yapılandırmacılık 

C)  Çoklu zeka 

D) Örnek olay 

E)  İşbirliğine dayalı öğretim 

 

34.  “Nüfus artışı memleketin kalkınmasında olum‐
lu  rol  oynar”  konusunda  öğrencilerin  konu‐
nun  iki uç noktası veya arasındaki görüşlerini 
görmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıda‐
ki  yöntem/tekniklerden  hangisinden  yararlan‐
malıdır? 

A)  Seminer 

B)  Panel 

C)  Münazara 

D) Görüş geliştirme 

E)  Çalıştay (Workshop) 
 

 
 
35.  Verilen  bir  problem  veya  konu  üzerinde 

öğrencilerin önce tek başlarına düşünüp son‐
ra arkadaşları ile bir araya gelerek düşüncele‐
rini tartışmaları ve sonunda, ulaştıkları sonu‐
cu sınıfa sunmaları şeklinde yapılan aktif öğ‐
renme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kartopu 

B)  Top taşıma 

C)  Sandiviç 

D)  Tereyağ‐ekmek 

E)  Hızlı tur 
 
 
 
36.  Öğretimde  gösterip  yaptırma  tekniğine  baş‐

vuran bir öğretmenin temel hedefi aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Derslerin sıkıcı olmasını engellemek 

B)  Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesine 
olanak vermek 

C)  Psikomotor davranış kazandırmak 

D) Öğretimde  birincil  kaynaklardan  faydala‐
nılmasını sağlamak 

E)  Öğretimin okul dışına taşmasını sağlamak 
 
 

37.  Öğretim  etkinlikleri  modelinde  öğrencinin 
bilgiyi anlamlı kodlamasına yardım edilerek 
uzun  süreli  belleğe  aktarmasının  sağlandığı 
öğretim etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hedeften haberdar etme 

B)  Uyarıcı materyali sunma 

C)  Davranışı ortaya çıkarma 

D) Öğrenme rehberi sağlama 

E)  Hatırlatma ve transfer 
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38.  Sınıfta sürekli rahatsızlık yaratan ve arkadaş‐
larını  rahatsız  eden  öğrencilere  karşı  öğret‐
menler  öncelikle  aşağıdakilerden  hangisine 
başvurmalıdır? 

A) Görmezden gelme 

B)  Sorunun kaynağını teşhis etme 

C)  Öğrencileri uyarma 

D) Öğretim sürecinde değişikliğe gitme 

E)  Öğrencilerle konuşma 
 

 
 

39.  Öğrenilen konuların pekiştirilmesini ve zevkli 
bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan kuralla‐
ra uyumu arttıran, derse aktif katılımı sağlayan 
bir yapısı vardır. 
Yukarıda  özellikleri  verilen  yöntem‐teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sergi 

B)  Görüşme 

C)  Zıt panel 

D) Ödev 

E)  Eğitsel oyunlar 
 
 
40.  Öğrencilere kazandıracağı tehlikeli veya paha‐

lı  olabilecek  becerilerde  oluşabilecek  kazalar 
ve harcamaları en aza indirmek isteyen bir öğ‐
retmen  aşağıdaki yöntem/tekniklerden hangi‐
sinden faydalanmalıdır? 
A) Deney 
B)  Gösteri (demenosntrasyon) 
C)  Gözlem 
D)  Benzetim 
E)  Gösterip yaptırma 

 
 
41.  Öğrencilerinin  tümünün  öğrenebileceğini 

düşünen, bunun  için onların aktif olduğu ve 
kendi hızlarıyla öğrenmesini sağlayacak not‐
lar geliştiren, öğrenmede oluşabilecek hatala‐
rı  anında  düzeltmeyi  önemseyen  bir  öğret‐
men aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kul‐
lanmalıdır? 
A)  Buluş yoluyla öğretim 
B)  Tam öğrenme 
C)  Öğretim etkinlikleri modeli 
D)  Programlı öğretim 
E)  Bireyselleştirilmiş öğretim 

 

42.  Öğrencilerinin kurallara uyma, üretme, işbir‐
liği, birbirini daha  iyi  tanıma, yaratıcılık ge‐
liştirme,  toplumsal  sorunlarla  ilgili  çözüm 
üretme,  başlanan  bir  işe  kaldığı  yerden  de‐
vam etme gibi alışkanlıkları kazanmasını  is‐
teyen  bir  öğretmen  aşağıdaki  yöntem‐
tekniklerden hangisini kullanmalıdır? 

A)  Yaratıcı drama 

B)  İstasyon 

C)  Sokrat semineri 

D)  Konuşma halkası 

E)  Balık kılçığı 

 

 

 

 

43.  Erikson’un  kuramında  bireyin  “Dediğim 
dedik,  çaldığım  düdük.”  anlayışı  ile  hareket 
ettiği psikososyal gelişim dönemi  aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A)  Başarıya karşı başarısızlık 

B)  Yakınlığa karşı uzaklık 

C)  Özerkliğe karşı şüphe ve utanç 

D)  Temel güvene karşı güvensizlik 

E)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

 

 

 

 

 

44.  Erkan,  seçmelerde  kendisini  okulun  futbol 
takımına  almayan  kuzeni  Mustafa’ya  “Evde 
sen beni okul takımına seçmedin, ben de senin 
bilgisayarımda  oyun  oynamana  izin  vermiyo‐
rum.”  demiştir.  Kohlberg’in  kuramında  Er‐
kan’ın  bu  davranışının  karşılığı  olan  ahlaki 
gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  İtaat ve ceza eğilimi 

B)  Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi 

C)  İyi çocuk olma eğilimi 

D)  Toplumsal anlaşma eğilimi 

E)  Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 
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45.  Çocuklar,   gelişimin 10. ve 16. ayları arasında 
ellerine almış oldukları çatal ya da kaşıkla sü‐
rekli bir biçimde  tabak ya da yemek masasına 
vurarak  sesler  çıkarırlar.  Piaget’nin  kuramın‐
da  çocukların bu davranışlarının karşılığı o‐
lan  bilişsel  özellik  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir?  

A) Döngüsel tepki 

B)  Özelden özele akıl yürütme 

C)  Benmerkezcilik                                          

D)  Canlandırmacılık 

E)  Nesne kalıcılığı 

 

 

46.  “Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları  

        Bir bir hatırlamakta geçmiş son baharları.” 

Şair Yahya Kemal Beyatlı’nın bir şiirinden a‐
lınan  yukarıdaki  mısralar  Erikson’un 
psikososyal gelişim kuramındaki gelişim dö‐
nemlerinde üstesinden gelinmesi gereken ge‐
lişim  görevlerinden  ağırlıklı  olarak  aşağıda‐
kilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 

A)  Başarıya karşı başarısızlık 

B)  Girişimciliğe karşı suçluluk 

C)  Yakınlığa karşı yalnızlık ve yalıtılmışlık 

D)  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

E)  Üretkenliğe karşı verimsizlik 

 

 

47.  Aşağıdakilerden hangisi Freud’’un görüşleri‐
ne uygun düşmez? 

A)  İd  kişiliğin  doğuştan  getirilen  temel  siste‐
midir. 

B)  Bireyin  kişilik  gelişimini  doğumundan  er‐
genlik  döneminin  sonuna  kadar  beş  dö‐
nemde ele alır. 

C)  Cinsellik ve saldırganlık gibi iki yıkıcı dür‐
tünün  toplumsal beklentilere uygun  etkin‐
likler  olarak  ortaya  çıkması  yüceltme  sa‐
vunma mekanizmasına bir örnek olarak ve‐
rilebilir. 

D)  Bireyin ruh sağlığının yerinde olabilmesi  i‐
çin  öncelikle  ego  kişilik  sisteminin  sağlıklı 
olması gerekir. 

E)  Bireyin her  zaman  farkında olduğu gerek‐
sinimleri davranışlarına yön verir. 

48.  Bir  okulun  öğretim  programındaki  dersler  ve 
ders  içeriklerinin devam  edilen öğretim kade‐
mesi ve çocukların içinde bulundukları gelişim 
dönemine uygun bir biçimde belirlenmiş olma‐
sı gerekir. Bu duruma göre, gelişim dönemleri 
ve  öğretim  kademeleri  doğru  olarak  eşleşti‐
rildiğinde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
hatalı bir eşleştirme yapılmıştır? 

A) Orta çocukluk‐İlköğretim 1. kademe 

B)  Genç yetişkinlik‐Yükseköğretim 

C)  Erinlik‐Temel eğitim 

D)  İlk çocukluk‐Okul öncesi eğitim 

E)  Ergenlik‐Ortaöğretim 

 

 

 

 

49.  Biz Türkler,   genellikle bıçakla elimizi kestiği‐
mizde   “Bıçakla  elimi doğradım.” yerine;  “Bı‐
çak  elimi  doğradı.”  ifadesini  kullanırız. 
Psikodinamik  yaklaşımda  bu  davranışımızı 
en  iyi  açıklayan  kavram  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Akla uydurma  

B)  Yön değiştirme 

C)  Yansıtma  

D) Organ nevrozu 

E)  Yüceltme 

 
 
 
50.  Bireyin  yaşamın  her  döneminde  yerine  getir‐

mesi gereken gelişim görevleri vardır. Bunlar‐
dan birisi de kadınlar  için annelik ve erkekler 
için  de  babalık  görevidir.  Bu  bağlamda  anne 
babaların yaşamdaki  en önemli görevlerinden 
birisi de “ Başarılı ve gurur duyacakları çocuk‐
lar  yetiştirmektir.”  Yukarıdaki  örnek  olayda 
Erikson’un psikososyal gelişim kuramındaki 
gelişim  dönemlerinde  üstesinden  gelinmesi 
gereken  gelişim  görevlerinden  ağırlıklı  ola‐
rak aşağıdakilerden hangisine vurguda bulu‐
nulmaktadır? 
A)  Yakınlık‐Uzaklık 
B)  Benlik bütünlüğü‐Umutsuzluk 
C)  Başarı‐Başarısızlık 
D) Girişimcilik‐Suçluluk 
E)  Üretkenlik‐Durgunluk 
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51.  Annesi  öğretmen  olan  Gülser’e,  anaokulu 
öğretmeni  kreşteki  diğer  çocukların  anneleri‐
nin  mesleklerini  sorduğunda  hepsinin  öğret‐
men  olduğunu  söylemiştir.  Piaget’nin  kura‐
mında Gülser’in bu davranışının karşılığı o‐
lan  bilişsel  özellik  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A) Animistik düşünme 

B)  Korunum ilkesi 

C)  Nesne devamlılığı 

D)  Benmerkezci düşünme 

E)  Birleştirmeci düşünme 

 

 

 

 

52.  Tercih yapması gerektiğinde “Aşağı tükürsen 
sakal, yukarı  tükürsen bıyık.”   konumundaki 
bir bireyin bu durumunu psikodinamik yak‐
laşıma göre en  iyi açıklayan  iki kavram aşa‐
ğıdaki  seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?   

A)  Yaklaşma‐Yaklaşma 

B)  Uzaklaşma‐ Uzaklaşma  

C)  Yaklaşma‐Uzaklaşma 

D) Uzaklaşma‐Yaklaşma 

E)  Kayıtsız bağlanma‐Uzaklaşma 

 

 

 

 

53.  Freud’un “1,5  ‐ 3 yaşlar arasında anal karma‐
şayı  başarılı  bir  biçimde  atlatabilen  çocuklar, 
yetişkin  yaşamda  uyumlu  bir  kişilik  yapısına 
sahip  olurlar.”  görüşü  gelişimin  hangi  temel 
ilkesini desteklemektedir? 

A) Gelişim bütündür. 

B)  Gelişim genelden özele doğrudur. 

C)  Gelişimde bireyler arasında farklılıklar var‐
dır. 

D) Gelişimde kritik dönemler vardır. 

E)  Gelişim baştan ayağa doğrudur. 

 

54.  Ülkemizdeki  futbol  takımlarının  şampiyon 
olma sayıları  ile  taraftar sayıları arasında doğ‐
rusal bir ilişki vardır. Bir futbol takımı için her 
yeni  şampiyonluk,  yeni  taraftarların  kazanıl‐
ması anlamına gelir.  Özellikle de henüz bir ta‐
kımın  taraftarı olmayan çocuklar, o yıl  şampi‐
yon  olan  takımı  tutmaya  başlarlar.  Gelişim 
psikolojisinde  çocuklardaki  bu  değişimin 
karşılığı  olan  gelişim  kavramı  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A)  Tarihsel zaman etkisi 

B)  Amnezi 

C)  Fiksasyon 

D) Algı yanılması 

E)  Genelleme 

 

 

 

55.  Her  gün  evine  gidip  geldiği  yol  üzerinde  ilk 
kez  bir  köpekle  karşılaşan  Emel  Hanım  çok 
korkmuş  ve  hemen  geriye  dönerek  alternatif 
başka bir yoldan evine gitmeyi  tercih etmiştir. 
Emel Hanım’ın yaşadığı bu süreci en iyi açık‐
layan öğrenme  türü aşağıdakilerden hangisi‐
dir? 

A)  Edimsel koşullanma 

B)  Gizil öğrenme 

C)  Tepkisel koşullanma 

D)  Kateksis 

E)  Gözlem yoluyla öğrenme 

 

 

 

56.  Bir anne, ağlayan çocuğuna susması  için şeker 
vermiştir. Annesince şeker verildiği için o anda 
susan  çocuğun  ağlama davranışı  izleyen gün‐
lerde  azalmak  bir  yana  artmıştır.  Annenin 
susması  için  çocuğuna  şeker  verme  davranı‐
şının  karşılığı  olan  kavram  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olumsuz pekiştirme  

B)  Karşı pekiştirme  

C)  İkincil tip ceza 

D) Olumsuz kateksis 

E)  İkincil tür pekiştireç 
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57.  “Bir  kapının  kilitli  olup  olmadığını  anlayabil‐
mek  için  mutlaka  kapıyı  yoklamak  gerekir.” 
diyen bir eğitimcinin bu yaklaşımı aşağıdaki 
öğrenme türlerinden hangisine uygun bir ör‐
nek olabilir? 
A) Kavrama yoluyla öğrenme 
B)  Dürtü ayrımları 
C)  Örtük öğrenme 
D) Gözlem yoluyla öğrenme 
E)  Sınama yanılma yoluyla öğrenme  

 
 
 
58.  “Bir alandaki öğrenilmiş bilgi ve becerilerin bir 

başka  alandaki  bilgi  ve  becerilerin  öğrenilme‐
sini zorlaştırmasıdır.” ifadesinin karşılığı olan 
öğrenme  ile  ilgili  kavram  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Olumsuz aktarma  
B)  Olumlu aktarma 
C)  Ket vurma  
D)  Pekiştirme 
E)  Ayırt etmeyi öğrenme 
 
 
 

59.  Tepkisel  koşullanma  sürecinde  öğrenmenin 
temelini oluşturan üç ilke aşağıdaki seçenek‐
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A)  Yorma‐ Tekrar‐Pekiştirme 
B)  Bitişiklik‐Tekrar‐Pekiştirme 
C)  Taşırma‐ Tekrar‐Pekiştirme 
D)  En az çaba ilkesi‐ Tekrar‐Pekiştirme 
E)  Biçimlendirme‐ Tekrar‐Pekiştirme 
 
 
 

60.  Uzun  bir  süredir  iş  arayan  Ali  İhsan  Bey’in, 
beyaz gömleğini ve siyah takım elbisesini giye‐
rek gittiği bir  iş görüşmesi başarı  ile sonuçlan‐
mıştır.  Bu  olaydan  sonra  Ali  İhsan  Bey’in, 
kendisi  için  önemli  olan  tüm  görüşmelerine 
beyaz  gömleği  ile  siyah  takım  elbisesine gi‐
yerek  gitmeye  başlaması  en  iyi  aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? 
A) Alışma 
B)  Olumsuz kateksis 
C)  Koşulsuz tepki 
D) Öğrenmenin aktarılması 
E)  Batıl davranış  
 

61.  “Organizmanın doğal tepkileri sorunları çözer‐
se öğrenmesine gerek yoktur. Öğrenme, doğal 
tepkilerin sorunları çözmemesi sonucunda olu‐
şur. Doğal tepkiler sorunları çözmediğinde or‐
ganizma çeşitli tepkilerde bulunur ve bu tepki‐
lerden hangisi sorunu çözerse uyaran tepki ba‐
ğı  kurularak  bu  tepki  öğrenilir  ve  benzer du‐
rumlara  transfer  edilir.”  görüşünü  benimse‐
yen öğrenme kuramı ve kuramcısı aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A)  Edimsel koşullanma‐Skinner 

B)  Eşdeğer inançla‐Tolman 

C)  Sistematik davranış kuramı‐Hull 

D)  İç görüsel öğrenme‐Köhler 

E)  Bilgiyi işleme kuramı‐Gagne 

 

 

62.  Tolman’ın  amaçlı davranışçılık kuramındaki 
öğrenme türlerinden ikisi olan  “kateksis” ve 
“olumsuz kateksis’in”  davranışçı kuramlarda 
karşılığı olan  iki kavram  sırası  ile  aşağıdaki 
seçeneklerin  hangisinde  doğru  olarak  veril‐
miştir? 

A)  Sönme‐ Kendiliğinden geri gelme  

B)  Gölgeleme‐Üst düzey koşullanma 

C)  Pekiştirme‐Pekiştireç 

D)  Yaklaşma  koşullanması‐Kaçınma  koşul‐
lanması 

E)  Genelleme‐ Ayırt etme 

 
 
 

63.  Bir  ilköğretim  okulunda  Türkçe  derslerine 
giren Rıdvan Öğretmen,    derslere düzenli  bir 
biçimde devam eden ve öğretim materyallerini 
aksatmadan getiren öğrencilerin yazılı notları‐
na beşer puan ilave etmiştir. Rıdvan Öğretme‐
nin bu uygulamasının karşılığı olan davranı‐
şı kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karşı koşullanma 

B)  Büyükanne kuralı 

C)  Simgesel ödülle pekiştirme 

D)  Koşullu anlaşma 

E)  Olumlu pekiştirme 
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64.  Başarılı bir öğrenci olan ve ders çalışmayı çok 
seven Nihan,    yoğun  bir  biçimde ders  çalışır‐
ken evlerine yakın bir nokta da şiddetli bir pat‐
lama olmuştur. Hem çok korkan hem de ne ol‐
duğunu merak  eden Nihan  biraz  da  endişeli 
bir biçimde pencereye yönelerek ne olduğunu 
anlamaya  çalışmıştır. Bu  örnek  olaydaki  şid‐
detli patlama Gestalt kuramına göre Nihan i‐
çin  aşağıdaki  öğelerden  hangisinin  işlevini 
yerine getirmektedir? 

A) Halüsinasyon 

B)  Şekil 

C)  Algı yanılması 

D)  Basitlik 

E)  Zemin 

 

 

 

 

65.  Yemek  yapmayı,  yemeyi  ve  yedirmeyi  çok 
seven ev hanımı Selda Hanım yaptığı yemekler 
çevresi  tarafından  beğenilmediği  için  bir  süre 
sonra  bu  alışkanlığından  vazgeçmiştir.  Selda 
Hanım’daki bu davranış değişikliğinin karşı‐
lığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genelleme 

B)  Dolaylı ceza 

C)  Kendiliğinden geri gelme 

D)  Sönme  

E)  Biçimlendirme 

 

 

 

 

66.  Dişi  ağrıdığında  ağrı  kesici  alan  Nesrin’in, 
benzer bir durumla karşılaştığında aynı dav‐
ranışı  tekrarlaması  aşağıdaki  kavramlardan 
hangisiyle açıklanabilir? 

A) Olumsuz aktarma 

B)  İleriye doğru ket vurma 

C)  Olumsuz pekiştirme  

D)  Tepki genellemesi 

E)  Dolaylı öğrenme 

 

67.  İstanbul’un üç büyük  futbol  takımı Fenerbah‐
çe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynamış ol‐
dukları  önceki müsabakaların  birçoğunu  kay‐
beden  Anadolu  kulüpleri,  bu  takımlara  karşı   
yeni  oynayacakları  maçları  kazanmak  üzere 
çaba  göstermek  yerine  gol  yememek  için  de‐
fans  ağırlıklı  oynarlar.  Bunu  yapmaya  çalışır‐
ken  de  müsabakaları  genellikle  kaybederler. 
Anadolu kulüplerinin bu durumlarını en  iyi 
açıklayan  kavram  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A) Öğrenilmiş çaresizlik  

B)  Batıl davranış 

C)  Olumsuz aktarma 

D)  Kendini gerçekleştiren kehanet 

E)  Genelleme 

 

 

68.  Öğretmen,  derste  sormuş  olduğu  bir  soruya 
parmak kaldırarak söz hakkı  isteyen ve doğru 
olarak  cevaplandıran  öğrencisi  Nurcan’ı,  her 
iki  davranışından  dolayı  da  sınıfta  övmüştür. 
Öğretmenin bu uygulaması, Nurcan ve sınıf‐
taki diğer öğrenciler için aşağıdaki öğelerden 
hangi ikisinin işlevini yerine getirmektedir? 

  Nurcan  Diğer Öğrenciler 

A) Olumlu pekiştirme  Dolaylı pekiştirme 

B)  Olumsuz pekiştirme  Dolaylı pekiştirme 

C)  Olumlu pekiştirme  Dolaylı güdülenme 

D) Dolaylı pekiştirme  Kateksis 

E)  Olumlu pekiştirme  Amnezi 

 

 

69.  Aşağıdakilerden  hangisi  premack  ilkesine 
uygun bir pekiştirmedir? 

A) Ödevlerini  yapmayan  Oğuz’un  öğretme‐
nince azarlanması 

B)  Dişi ağrıyan Aslı’nın ağrı kesici alması 

C)  Sınıfta kalan Cengiz’in babasınca  tatile gö‐
türülmemesi 

D) Ödevlerini  bitiren  Esra’ya  annesinin  tele‐
vizyon izlemesi için izin vermesi 

E)  Annesinin  Gülsüm’e  ödevlerini  bitirdiğin‐
de bilgisayarda oyun oynayabileceğini söy‐
lemesi 
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70.  Aşağıdakilerden  hangisi  bilişsel  öğrenme 
yaklaşımının ayırt edici bir özelliği değildir? 
A) Öğrenme  sürecinde  belirleyici  olan  faktör‐

ler biyolojik etkinlerdir. 
B)  İnsan öğrenmesi  ile diğer  canlıların öğren‐

mesi aynıdır. 
C)  Öğrenme, bilgiyi  işleme sürecinde değişik‐

lik anlamına gelir.  
D) Gestalt ilkelerini temel alır. 
E)  Öğrenme  kendiliğinden  ortaya  çıkmaz  bi‐

reyin çaba göstermesi gerekir. 
 
 

71.  Bir  anaokulunda  öğretmenlik  yapan  Arzu 
Öğretmen,  çocukların  istendik her davranışını 
bir  ödülle  pekiştirmek  yerine;  çetele  tutarak, 
üst üste istendik üç davranış yaptıklarında on‐
ları bir çikolata ile ödüllendirmektedir.  
Öğretmenin bu uygulamasının karşılığı olan 
pekiştirme  tarifesi  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 
A)  Sürekli  
B)  Değişken oranlı  
C)  Değişken zamanlı  
D)  Sabit oranlı  
E)  Sabit zamanlı 
 
 

72.  Tepkisel koşullanma sürecinin başlangıcında 
aşağıdaki öğelerden hangi  ikisi  arasında do‐
ğal bir ilişki olması gerekir? 
A) Nötr uyarıcı ‐ Koşulsuz uyarıcı 
B)  Koşullu uyarıcı ‐ Koşullu tepki  
C)  Koşulsuz uyarıcı ‐ Koşulsuz tepki  
D)  Koşulsuz uyarıcı ‐ Koşullu tepki 
E)  Nötr uyarıcı ‐ Koşulsuz tepki 
 
 

73.  Şiddetli bir gürültü olduğunda  irkiliriz. Sevdi‐
ğimiz bir  insan beklemediğimiz bir davranışta 
bulunduğunda  da  hayal  kırıklığı  yaşarız.  Bu 
iki  durumda  vücudumuzun  vermiş  olduğu 
irkilme  ve  hayal  kırıklığı  yaşama  tepkisini 
ortaya  çıkaran  uyaranlar  sırası  ile  aşağıdaki 
kavram çiftlerinden hangi  ikisi  ile adlandırı‐
lır? 
A) Koşulsuz uyaran ‐ Koşullu uyaran  
B)  Nötr uyaran ‐ Koşullu uyaran 
C)  Koşulsuz uyaran ‐ Nötr uyaran 
D)  Koşulsuz uyaran ‐ Koşulsuz tepki 
E)  Koşullu uyaran – Koşullu tepki 

74.  Tüm okul yaşamı boyunca proje ve ödevlerini 
daktiloda  yazan  üniversite  son  sınıf  öğrencisi 
Hatice, artık bu tür işlerini babasının kendisine 
doğum  gününde  hediye  ettiği  bilgisayarda 
yazmaya  karar  vermiştir. Hatice,  daktilo  kul‐
lanmayı bildiği  için bilgisayarda yazı yazmayı 
daha  kolay  ve  çabuk  öğrenebilmiştir.  Hati‐
ce’nin bilgisayarda yazı  yazmayı daha kolay 
öğrenmesini  en  iyi  açıklayan  kavram  aşağı‐
dakilerden hangidir? 

A) Alışma  

B)  Olumlu aktarma  

C)  Aralıklı öğrenme 

D) Geriye doğru ket vurma 

E)  Olumsuz aktarma 

 

 

75.  I.  İlköğretim birinci sınıfa yeni başlayan Son‐
gül,   evde annesine yaptığı gibi okulda da 
öğretmenine  istediklerini  ağlayarak  yap‐
tırmaya çalışmıştır.  

II.  Ancak, evdekinin tersine okulda öğretmeni, 
onun ağlama davranışını görmezden geldi‐
ği  için  bir  süre  sonra  Songül  istediklerini 
ağlayarak  elde  edemeyeceğini  görmüş  ve 
zamanla da bu alışkanlığından vazgeçmiş‐
tir.  

Songül’ün  evdeki  ve  okuldaki  davranışları‐
nın karşılığı olan  iki kavram aşağıdaki  seçe‐
neklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

    I  II          a 
A)  Ayırt etme      Sönme  
B)  Genelleme      Ayırt etme  
C)  Genelleme      Sönme  
D)  Olumlu pekiştirme      Ceza 
E)  Ayırt etme      Ceza 

 
 
 

76.  “Üzüm  üzüme  bakarak  kararır.” biçimindeki 
özdeyiş  ile  aşağıdaki  öğrenme  türlerinden 
hangisinin önemine dikkat çekilmektedir? 

A) Dolaylı öğrenme 

B)  Tepkisel koşullanma 

C)  Örtük öğrenme 

D)  Kavrama yoluyla öğrenme 

E)  Edimsel koşullanma 
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77.  Tepkisel koşullanma sürecinin 2. aşaması olan 
koşullanma  sırasında   öğrenmenin gerçekleşe‐
bilmesi  için   koşullu uyaran  ile koşulsuz uya‐
ranın birbiri ardı sıra verilmesi gerekir. Koşul‐
lanma  yoluyla  öğrenme  sürecinde  bu  duru‐
mun  karşılığı  olan  kavram  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Üst düzey koşullanma  

B)  Sönme 

C)  Karşıt koşullanma  

D) Genelleme 

E)  Bitişiklik  

 

 

 

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

A) Guthrie‐Amaçlı davranışçılık 

B)  Watson‐Bitişiklik kuramı 

C)  Hull‐Sistematik davranış kuramı 

D)  Bandura‐Dolaylı öğrenme 

E)  Thorndike‐Bağlaşımcılık  

 

 

 

79.  Bir  yaz  okulunda  yüzme  öğretmeni  olarak 
görev  yapan  Esra Öğretmen,  kursa  gelen  ço‐
cukların yüzme bilmedikleri gibi bir  çoğunun 
da  sudan  korktuklarını  görmüştür.  Esra  Öğ‐
retmen, sudan korkan çocukları önce havuzun 
kenarına  oturtarak  ayaklarını  suya  sokmaları‐
nı,   sonrasında suya girmelerini ve su da ayak 
çırpma hareketlerini öğrenmelerini sağlamış ve 
sonrasında  da  havuzun  derin  olmayan  yerle‐
rinde  yüzmelerine  izin  vermiştir.  Bu  uygula‐
mada  öğretmenin  kullanmış  olduğu  teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aralıklı pekiştirme 

B)  Sistematik duyarsızlaşma 

C)  Kaçınma koşullanması 

D)  Biçimlendirme 

E)  Taşırma 

 

80.  Gözlem  yoluyla  öğrenme  sürecinde,  “İsten‐
meyen  bir  durumla  sonuçlandığı  görülen  bir 
davranışın  taklit  edilme  olasılığı  azalır.”  Sos‐
yal öğrenme kuramlarında bu durumun kar‐
şılığı  olan  dolaylı  yaşantı  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Dolaylı ceza  
B)  Dolaylı pekiştirme 
C)  Dolaylı duygu  
D) Dolaylı güdülenme 
E)  İkincil tip ceza 

 

 

81.  “Bireyin  yeni  öğreneceği  bir  konu  önceki  öğ‐
renmeleri  ile  ilişkili olmalıdır. Birey yeni öğre‐
neceği bilgi ile ilgili ön öğrenmelere sahip olur‐
sa  bu  öğrenmesini  kolaylaştırır.”  görüşünü 
benimseyen bir  program  geliştirme    uzmanı 
öğrenmede aşağıdaki faktörlerden hangisinin 
önemine vurguda bulunmaktadır? 

A) Öğrenilen konunun yapısı 

B)  Öğrenmeye ayrılan zaman 

C)  Anlamsal çağrışım 

D) Genel uyarılmışlık durumu 

E)  Kavramsal gruplandırma 

 

82.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen 
bireysel faktörlerden birisi değildir? 

A) Olgunlaşma 

B)  Doğuştan donanım 

C)  Öğrenme isteği 

D) Öğrenmeye ayrılan zaman 

E)  Bireyin önceki öğrenmeleri 

 

83.  İlköğretim  birinci  sınıfa  yeni  başlayan  Lale, 
öğretmenini bir  türlü  sevememiş ve ona karşı 
olumsuz tutum geliştirmiştir. Lale, bu olumsuz 
tutumunu bir süre sonra okula, derslere ve öğ‐
renmeye karşı da göstermeye başlamıştır. 

Tepkisel  koşullanma  sürecinde  Lale’nin  bu 
durumunu  en  iyi  açıklayan kavram  aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A) Üst düzey koşullanma 

B)  Batıl davranış 

C)  Ayırt etme 

D)  Koşulsuz tepki 

E)  Garcia etkisi 

 



  KPSS-2009/8 
 

  Diğer Sayfaya Geçiniz 13

84.  Aşağıdakilerden hangisi  öğrenilmiş  bir dav‐
ranıştır? 

A)  Birisi  bize  utanılacak  bir  şey  söylediğinde 
yüzümüzün kızarması 

B)  Soğuk havalarda yüzümüzün kızarması 

C)  Ateşi çıkan Serhat’ın huysuzluk yapması 

D) Diz kapağımıza vurulduğunda  ayağımızın 
hareket etmesi  

E)  Şiddetli bir gürültü olduğunda irkilmemiz 

 

 

85.  Bir matematik  öğretmeni derste  problem  çöz‐
me becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık ver‐
diği halde uyguladığı sınavı daha çok dört  iş‐
lem  yapabilme  becerisini  ölçen  sorulardan 
oluşturmuştur. 

Öğretmen  bu  yaklaşımıyla  aşağıdakilerden 
hangisini tehlikeye atmıştır? 
A)  Puanlayıcı güvenilirliği 
B)  Testin objektifliğini 
C)  Sınavın kullanışlığını 
D)  Testin kapsam geçerliliğini 
E)  Soruların ayırt etme gücünü 

 
 
 

86.  Bir  grup  öğrencinin  fizik,  kimya,  biyoloji  ve 
botanik  testlerinden  aldıkları  puanlar  arasın‐
daki  korelasyonlar  aşağıdaki  tabloda  gösteril‐
miştir. 
DERS  KİMYA  FİZİK  BİYOLOJİ  BOTANİK
KİMYA  1, 00  0, 60  0, 85  –0, 35 
FİZİK  0, 60  1, 00  0, 40  –0, 45 
BİYOLOJİ  0, 85  0, 40  1, 00  0, 30 
BOTANİK  –0, 35  –0, 45  0, 30  1, 00 
Bu  tablodaki  bilgilere  dayanarak  hangi  iki 
ders arasındaki farklılaşma en azdır? 
A) Kimya – Fizik 
B)  Fizik – Biyoloji 
C)  Biyoloji – Kimya 
D)  Botanik – Fizik 
E)  Kimya – Botanik 

 
 
 

87.  Aşağıdaki  ölçek  türlerinden  hangisinde  bü‐
yüklük‐küçüklük, frekans ve eşitlik karşılaş‐
tırması yapılabilir? 
A) Adlandırma ölçeği 
B)  Sıralama ölçeği 
C)  Sınıflama ölçeği 
D) Oran ölçeği 
E)  Aralık ölçeği 

88.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Düzey  belirleme  amacına  yönelik  de‐
ğerlendirme,  değerlendirme  yaklaşımla‐
rından biridir. 

B)  Üniversite  sınavında  başarılı  olan  bir  öğ‐
renci  başarısını  üniversitede  de  gösterirse 
bu  üniversite  sınavının  görünüş  geçerliği‐
nin yüksek olduğunu gösterir. 

C)  Geçerli olan bir ölçme aracı aynı zamanda 
güvenilirdir. 

D) Güvenilir bir ölçme aracı geçerli olabilir ya 
da olmayabilir. 

E)  Değerlendirme yaklaşımlarından bir diğeri, 
öğretim  ihtiyaçlarını  saptamaya  yönelik 
değerlendirmedir. 

 
 

89.  Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliliğini 
artıcı etkenlerden biridir? 

A)  Yanıtların  puanlamasında  yanlı  davra‐
nılması 

B)  Sınav sorularının kolay olması 

C)  Soruların öğrencilere sınavdan bir süre ön‐
ce verilmesi 

D)  Soruların  çözümü  için  öğretmenin  doğru 
cevabın bir kısmını söylemesi 

E)  Sınavda  her  hedef‐davranışla  ilgili  sorular 
olması 

 
 
90.  Bir öğretmen, öğrencilerinin sınıf geçme notla‐

rını yazılı sınav, sözlü sınav ve ödevlerden al‐
dıkları puanların aritmetik ortalamasını hesap‐
layarak  belirlemenin  sakıncalı  olacağını  dü‐
şünmekte  ve  bu  puanları  belirli  ölçülere  göre 
ağırlıklandırarak birleştirmek istemektedir. 

Bu öğretmen, puanları ağırlıklandırmada ölç‐
me araçlarının; 

I.  Geçerlik ve güvenirlikleri 

II.  Puanlarının frekans dağılımı 

III. Ölçtükleri özelliklerin kapsamı 

IV. Ölçtükleri özelliklerin önemi 

V.  Öğrenci beklentilerini karşılama düzeyi 

özelliklerinden  hangilerini  dikkate  alma‐
lıdır? 

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

D) II ve IV  E) III, IV ve V 
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91.  Okulda  başarının  ölçüsünü  not  olarak  gören‐
ler, karnesinde yüksek not bulunan öğrencileri 
daha  iyi  öğrenmiş  kabul  ederler. Oysa  bence, 
yüksek not alanların çoğu, iyi öğrenenler değil, 
iyi ezberleyenlerdir. 
Aşağıdakilerden hangisinin kanıtlanması bu 
görüşe destek oluşturur? 
A) Öğretimin  öğrenci  merkezli  değil,  öğret‐

men merkezli olduğunun 
B)  Sınavlarda  daha  çok  hatırlama  düzeyinde 

sorular sorulduğunun 
C)  Eğitimde başarıya  ilişkin kararların  çoktan 

seçmeli testlere dayandırıldığının 
D) Öğrenci  notlarının,  öğretmenin  kanıların‐

dan etkilendiğinin 
E)  Ders  konularının  öğrenci  düzeyinin  üze‐

rinde olduğunun 
 

92.  Madde  istatistikleri  ile  anahtar  cevabın doğru 
kodlanıp kodlanmadığını da belirlemek müm‐
kündür. Uygulanan bir çoktan seçmeli  testte 3 
sorunun  anahtar  cevabının  yanlış  kodlandığı 
fark edilmiştir. 
Madde  istatistikleri  ile elde edilen hangi so‐
nuç bu bilginin kanıtıdır? 
A) Madde güçlük indeksinin 1’e yakın çıkması 
B)  Madde  ayırıcılık  gücü  indeksinin  negatif 

çıkması 
C)  Madde güçlük indeksinin 0,50 çıkması 
D) Madde  ayırıcılık  gücü  indeksinin  0,40’tan 

büyük çıkması 
E)  Madde  ayırıcılık  gücü  indeksinin  pozitif 

çıkması 

 
93.  Eğitim ortamında öğrenmeleri değerlendirmek 

amacıyla öğrenci puanlarını karşılaştırmaya ih‐
tiyaç  duyulabilmektedir.  Ancak,  bu  puanları 
üzerinde  herhangi  bir  işlem  yapmadan  karşı‐
laştırmak,  eğitimcilerin hatalı  kararlar  almala‐
rına neden olabilir. 
Bu  tür hatalı kararları önlemek  için puanları 
karşılaştırmada  izlenmesi  gereken  yol  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 
A)  Puanlarla birlikte öğrencilerin beklentilerini 

de belirleme 
B)  Ölçme işlemlerinin alanda uzmanlaşmış ki‐

şiler tarafından yapılmasını sağlama 
C)  Ölçme  araçlarından  alınan  ham  puanları 

standart puanlara dönüştürme 
D)  Puanlamalarda  gelişmiş  ölçeklerden  ya‐

rarlanma 
E)  Kapsam geçerliği  sağlanmış ölçme  araçları 

kullanma 

94.  Öğrencinin  öğretim  süreci  içerisinde  kendi 
grup  arkadaşlarını  veya  sınıf  arkadaşlarını 
değerlendirme  şansı  elde  ettiği ve  öğrencide 
empati, değerlendirme ve sosyalleşme beceri‐
sinin de gelişmesine etki eden değerlendirme 
aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öz değerlendirme 

B)  Akran değerlendirme 

C)  Tutum ölçekleri 

D)  Rubrik 

E)  Tümel dosya 

 

 

 

95.  I.  Öğrencilerin  yapmış  oldukları  hataların 
analizini sağlar 

II.  Öğrencilerin  yapmış  oldukları  hatalarla  il‐
gili anlık dönütler verir 

III. Öğrenciyi  uygulama  sırasında  doğrudan 
doğruya değerlendirmeyi sağlar 

IV. Öğrencilerin  sahip  oldukları  becerileri  de‐
recelendirir 

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki ölçme araçla‐
rından hangisine aittir? 

A) Öz değerlendirme 

B)  Performans değerlendirme 

C)  Portfolio 

D)  Rubrik 

E)  Kontrol listesi 

 

 

 

96.  Sınıfındaki  öğrencilerin  dersteki  akademik 
başarılarını ölçmek isteyen öğretmenin hazır‐
ladığı ölçme aracı hangi tür ölçme yöntemiyle 
ölçme işlemini sağlamaktadır? 

A) Doğrudan ölçme 

B)  Sistematik ölçme 

C)  Anahtarlı ölçme 

D) Dolaylı ölçme 

E)  Kısmi ölçme 
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97.  Aşağıdakilerden  hangisi  geleneksel  değer‐
lendirme sürecinde yer almamaktadır? 

A) Öğrenciye sorumluluk vermeme 

B)  Öğrenciyi dereceleme 

C)  Öğrencinin ölçütlerden habersiz olması 

D) Öğrenciye  kendini  değerlendirme  olanağı 
sağlama 

E)  Öğrencinin yeteneğini bir kez belirleme 
 
 

98.  Aşağıdakilerden  hangisi  bir  ölçme  kuralı 
değildir? 

A)  Testin  puanlanmasında  yanlış  cevaplara 
puan verilmez. 

B)  İkinci  soruda  alınacak  en  yüksek  not 
10’dur. 

C)  Her yazım hatasında 3 puan kırılır. 

D)  İki yazılının ortalaması 5 olan geçer. 

E)  Testteki her soru 4 puandır. 

 

99.  Bir  sınavın  aşamalarından  ilk  önce  hangisi 
gerçekleştirilmelidir? 

A) Ölçülecek nitelikler belirlenmeli 

B)  Testin amacı belirlenmeli 

C)  Testin kapsamı belirlenmeli 

D) Ölçülecek davranışlar belirlenmeli 

E)  Hazırbulunuşluk düzeyi belirlenmeli 
 
 

100.–101. soruları aşağıdaki 
 bilgilere göre cevaplayınız. 

 

Dikkat! Her soruyu birbirinden  
bağımsız olarak cevaplayınız. 

 

Aşağıdaki  tabloda bir  testte yer alan 13.  soru‐
nun seçenek dağılımları verilmiştir. 

 
13. soru  A  B  C  D  E  Boş  Toplam 
Üst grup  12  8  10 10  10  5  55 
Alt grup  2  15  11 12  10  5  55 

 
 

100.  Yukarıda  analizi  verilen  maddede  doğru 
cevap hangi seçenekte olursa ayırt edicilik en 
yüksek olur? 

A) A  B) B  C) C  D) D  E) E 
 

101. Önceki  tabloda  analizi  verilen  maddenin 
doğru cevabı E ise, madde ayırıcılık gücü in‐
deksi kaç olur? 

A) 0,00  B) –0,036  C) –0,037 

D) –0,043  E) 0,50 
 

102.  Yapılmış olan bir sınav sonucunda öğrencile‐
rin almış oldukları puanların sınıf öğretmeni 
tarafından belirlendikten  sonra alınan puan‐
ların  frekanslarının  bir  birine  eşit  olduğu 
gözlemlenmiştir bu durumda  aşağıdaki  ista‐
tistiki  işlemlerin  hangisi  kesinlikle  uygula‐
namaz? 

A) Medyan      

B)  Mod    

C)  Aritmetik Ortalama    

D)  Ranj       

E)  Standart Sapma 

 

103. Üst  öğrenime,  meslek  alanlarına  ve  meslek 
seçimine yardım etme, ders çalışma ve başarılı 
olma,  üst  öğrenim  kurumları  hakkında  bilgi 
verme, bireyin kendisi hakkındaki  farkındalık 
düzeyini  artırma,  bireysel  ve  sosyal  gelişimin 
sağlıklı atlatılması ve yetişkin yaşamına hazır‐
lanma becerilerinin kazandırılması önemlidir. 

Yukarıda özellikleri verilen rehberlik hizmet‐
lerinin  hepsinin  bir  arada  ve  yoğun  olarak 
verildiği  öğretim  kademesi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Okulöncesi 

B)  İlköğretim I. Kademe 

C)  İlköğretim II. Kademe 

D) Ortaöğretim 

E)  yükseköğretim 
 

104.  Bireyi  tanıma  hizmetleri  ile  ilgili  aşağıdaki‐
lerden hangisi yanlıştır? 

A)  Yöneltme  hizmetlerinin  temelinde  bireyi 
tanıma hizmetleri vardır. 

B)  Bireyi  tanımada  kullanılan  araçlar  geçerli 
ve güvenilir olmalıdır. 

C)  Bireyi  tanıma  çalışmalarında  esas  olan  bi‐
reyin kendini tanımasıdır. 

D)  Tek bir kaynaktan elde edilen bilgilere gü‐
venilmemelidir. 

E)  Bireyi  tanıma hizmetleri  sadece  rehber öğ‐
retmenler tarafından verilebilen bir hizmet‐
tir. 
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105. Rehberlik hizmetleri ile ilgili aşağıda verilen‐
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Oryantasyon  hizmetleri  ilköğretim  I.  Ka‐
demede verilebilir. 

B)  Rehberlikte esas olan bireye yol göstermektir. 

C)  Öğrencinin kendisi hakkında olumlu tutum 
ve  değerlendirmeye  sahip  olması  kişisel 
rehberliğin amaçları arasındadır. 

D)  Kişisel  rehberliğin  merkezinde  psikolojik 
danışma hizmeti vardır. 

E)  Üst  öğrenim  kurumları  hakkında  bilgi 
verme hem eğitsel hem de mesleki rehber‐
lik kapsamındadır 

 
 
 

106.  Psikolojik  danışman  Leman  Hanım  grupla 
psikolojik danışma etkinliği sırasında gruptaki 
öğrencilerden  Pelin’in  ailesi  ile  ilgili  yaşadığı 
olumsuzluklar nedeniyle kendisinde oluşan in‐
sanlara  karşı  güvensizlik  duygusundan  söz 
etmiştir. Leman Hanım bunun üzerine Pelin’in 
bu  sorununu  grup  önünde  oynamasını  sağla‐
mıştır.  

Leman Hanım’ın yaptığı bu uygulama aşağı‐
da verilen  tekniklerden hangisi kapsamında‐
dır? 
A)  Psikodrama 
B)  Sosyodrama 
C)  Vaka incelemesi 
D) Anekdot 
E)  Görüşme 

 
 
 
 
 
107.  Sınıf  rehber  öğretmeni  İlker  Bey  sınıfındaki 

öğrencilerinin  eğitsel  kollara  yönelmelerine 
yardımcı olmak amacıyla onlara uygulayacağı 
çeşitli  testlerin  nasıl  kullanılacağı  hakkında 
bilgi  almak  için  okul  psikolojik  danışmanının 
yanına  gitmiş  ve  kendisinden  bu  konuda  ge‐
rekli bilgileri almıştır.  

Sınıf  rehber öğretmeni  İlker Beyin okul psi‐
kolojik danışmanından almış olduğu yardım‐
lar  aşağıda  verilen  rehberlik  hizmetlerinden 
hangisi ile açıklanır? 

A) Oryantasyon 
B)  İzleme 
C)  Müşavirlik 
D)  Yöneltme ve yerleştirme 
E)  Görüşme 

 

108.  Rehberlik hizmetleri değişik  toplumsal olaylar 
ve  gelişmelerin  sonucunda  bir  ihtiyaç  olarak 
hissedilmiş ve günümüze kadar değişik aşama‐
lardan geçerek gelişimini sürdürmüştür. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi reh‐
berlik hizmetlerinin ortaya çıkışına neden o‐
lan  sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler‐
den biri değildir? 
A) Nüfus artışı ve göçün etkisi 
B)  Kalkınmada  nitelikli  insan  gücü  gereğinin 

kabul edilmesi 
C)  Bireyin  kişilik  özelliklerinin  ölçülmesi  ve 

tanınması ihtiyacının ortaya çıkması 
D)  İnançlar ve değerlerdeki değişmeler 
E)  Toplumsal yaşam ve  iş hayatındaki değiş‐

meler 
 
 

109. Okul psikolojik danışmanı Kemal Bey, öğrenci‐
si Nedim ile görüşmektedir. Bu görüşmelerde‐
ki  amaç Nedim’in  alan  seçimine  yardımcı  ol‐
maktır. Bu amaçla Nedim’e çeşitli testler uygu‐
lamış, elde edilen  sonuçları Nedim’e aktarmış 
ve bu doğrultuda bir karar vermesine yardımcı 
olmayı amaçlamıştır.  

Buna göre psikolojik danışmanın Nedim’e ver‐
diği hizmet birey  sayısına  göre  aşağıdaki  reh‐
berlik hizmetlerinden hangisi ile açıklanır? 

A)  Bireysel rehberlik 

B)  Ayarlayıcı rehberlik 

C)  Yüksek öğretimde rehberlik 

D) Uyum sağlayıcı rehberlik 

E)  Grupla rehberlik 

 

110. Okul  psikolojik  danışmanı  ortaöğretime  yeni 
başlayan  öğrencilerine  uyguladığı  bireyi  tanı‐
ma  teknikleri  sonunda  Yelda’nın  sayısal  bö‐
lümle  ilgili mesleklere  ilgi  ve  yeteneğinin  ol‐
duğunu belirlemiştir. Ancak tercih aşamasında 
Yelda  sözel  bölümü  tercih  etmek  istemiştir. 
Yelda ile yaptığı görüşme sırasında bütün ar‐
kadaşlarının sözel bölümü tercih ettikleri için 
kendisinin de o bölümü  tercih edeceğini öğ‐
renen psikolojik danışmanın Yelda’ya verme‐
si  en  uygun  rehberlik  hizmeti  aşağıdakiler‐
den hangisidir? 

A)  Bireyi tanıma 

B)  Müşavirlik 

C)  Oryantasyon 

D)  Psikolojik danışma 

E)  Ayarlayıcı rehberlik 
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111. Aşağıda verilen tekniklerden hangisi okulön‐
cesi  öğretim  kademesindeki  öğrencilere  uy‐
gulanması  en uygun  olan bireyi  tanıma  tek‐
niğidir? 

A)  Psikodrama 

B)  Sosyodrama 

C)  Sosyometri 

D) Oyun terapisi 

E)  Kimdir bu? 

 

112. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  rehberlik  ve 
psikolojik danışma hizmetlerini  tanımlamak 
için kullanılamaz? 

A)  Bireyin  kendini  ve  çevresini  tanımasına 
yardım sürecidir. 

B)  Bireyin  istendik  davranışlarını  oluşturma 
sürecidir. 

C)  Sorunlarını çözmesi ve içinde yaşadığı top‐
lumun  özgür  ve  sorumlu  bir  üyesi  olabil‐
mesi  için bireye yardımcı olacak deneyim‐
ler kazandıran programdır. 

D) Gizilgüçlerini  ve  niteliklerini  anlaması  ve 
bunların  toplumsal  ve moral değerlerle u‐
yum halinde yaşaması için, bireye eğitim ve 
yorumlama  yolu  ile  yapılan  sistematik  ve 
profesyonel bir yardımdır. 

E)  Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakla‐
rı tanıması ve doğru kararlar vererek özünü 
gerçekleştirebilmesi  için  yapılan  sistematik 
ve profesyonel bir yardım sürecidir. 

 

113.  Sınıf  içi  uygulamalarda  insancıl  yaklaşımı 
benimsemiş  bir  öğretmenin  aşağıda  verilen 
ifadelerinden hangisi “kendini açma” özelli‐
ğine örnektir? 

 

A)  Bugün size çok yararlı olamadım. Bunun i‐
çin üzgünüm. 

B)  Ben öğrencilerim arasında ayrım yapmam. 
Benim için hepsi önemli ve değerlidir.  

C)  Siz  böyle  koşuştururken  çocukluğum  aklı‐
ma  geldi.  Ben  de  öğretmenimin  etrafında 
koşuştururdum. 

D)  Yaramazlık yaptığınız zaman kendimi kötü 
hissediyorum. 

E)  Bu davranış size hiç yakışmıyor. 
 

114. Aşağıda verilenlerden hangisi insancıl yakla‐
şımın  “koşulsuz  kabul”  ilkesine  uygun  bir 
davranışa örnektir? 

A) Hepinizin yeri benim içimde özeldir ve ay‐
nıdır.  

B)  Dersin anlaşılmayan bir yeri kaldı mı? 
C)  Sizleri görünce annem ve babama yaptığım 

eziyetler aklıma gelip gülümsüyorum. 
D)  Evde de bu kadar yaramaz mısınız? 
E)  Çalışmayan bir şey elde edemez. 
 

 

 

115.  Sınıfında  bazı  öğrencilerin  başarılarında 
düşme olduğunu fark eden bir öğretmen aşa‐
ğıda verilen davranışlardan hangisi gösterirse 
rehberlik  anlayışına  en  uygun  şekilde  dav‐
ranmış olur? 

A) Öğrencilerin ruh sağlığını koruyucu bir or‐
tam oluşturması 

B)  Öğrencilerin aileleriyle görüşme ayarlaması 
C)  Bu durumun nedenini anlamaya çalışması 
D) Öğrencileri  yeteneklerine  uygun  alanlara 

yöneltmesi 
E)  Öğrencilerin  okul  rehber  psikolojik  danış‐

manıyla görüşmelerini önermesi 
 
 
 

116. Rehberlik hizmetleri ile ilgili aşağıda verilen‐
lerden hangisi yanlıştır? 

A)  Rehberlik  ve  araştırma  merkezinin  en  ö‐
nemli  görevi  hem  merkezin  kendi  içinde 
hem de diğer eğitim kurumlarıyla olan eş‐
güdümünü ve işbirliğini sağlamak 

B)  Bireyi  sadece zihinsel olarak değil, duygu‐
sal, sosyal, bedensel anlamda bir bütün ola‐
rak gelişimini hedefleyen bir psikolojik da‐
nışman  rehberliğin  ayarlayıcı  yönüne  vur‐
gu yapmaktadır. 

C)  Okul müdürü  ve  yardımcıları  okul  düze‐
yinde  sunulan  rehberlik  hizmetleri  içinde 
yer alırlar. 

D) Özgür ve  sağlıklı bir  ruhsal yapı  için bire‐
yin  mevcut  potansiyelinin  ortaya  çıkarıl‐
ması ve geliştirilmesi gerektiğini hümanist 
yaklaşım savunur. 

E)  Bireye  mesleki  rehberlik  hizmeti  vermek 
öncelikle  bireyin  tanınması  gerekir.  Bu  a‐
maçla bireyin ilk tanınması gereken özelliği 
yeteneğidir.  
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117.  Bir  psikolojik  danışman  aşağıda  verilenler‐
den hangisini yaparsa  rehberliğin gizlilik  il‐
kesine uygun davranmamış olur? 

A) Öğrencilere  yönelik  önleyici  rehberlik  ça‐
lışmaları yapmak 

B)  Öğrencilerin  gelişim  dosyalarındaki  genel 
bilgileri diğer öğretmenlerin görmesini sağ‐
lamak 

C)  İntihar  etmeyi planlayan  öğrencinin duru‐
munu ailesine uygun şekilde bildirmek 

D)  İhtiyaç duyan öğrencileri grupla psikolojik 
danışmaya almak 

E)  Psikolojik danışma  kayıtlarını  okul müdü‐
rüne aktarmak 

 

 

 

 

118. Dersini  bitiren Melek  Öğretmen  dersin  so‐
nunda  o  günkü  ders  ile  ilgili  bir  değerlen‐
dirme yapmıştır. Melek öğretmen aşağıda ve‐
rilen  ifadelerden  hangisini  kullanırsa  “ben 
dilini” kullanmış olur? 

A) Dersi  çok hızlı  işlediğim  ile  ilgili eleştirile‐
riniz beni incitti. 

B)  Her gün böyle ders dinlerseniz daha çabuk 
gelişim gösterirsiniz. 

C)  Her zaman bu  şekilde yardımlaşmanızı  is‐
terim. 

D)  Ben  de  sizlerin  yaşındayken  bir  an  önce 
dersten çıkmak isterdim 

E)  Ne demek  istediğimi on yıl sonra daha  iyi 
anlayacaksınız 

 
 
 
 
 
 

119. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  kendini  ger‐
çekleştiren bireylerin özelliklerinden biri de‐
ğildir? 

A) Kendini olduğu gibi kabul etme 
B)  Kendine  ve  diğer  insanlara  karşı  olumlu 

bakış açısına sahip olma 
C)  Gerçeğin bilinebilecek yönlerini, doğru ola‐

rak algılama  
D)  Bilenemeyecek  olanların  bilinemeyeceğini, 

doğru olarak algılama 
E)  Her  konuda  kendi  dediklerinin  doğru  ol‐

duğunu düşünme 
 

120. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  sınıf  rehber 
öğretmenlerinin görevlerinden biri değildir? 

A)  Problemi  olan  öğrencilerle  mülakat  yap‐
mak 

B)  Öğrencilerin  seçmeli  ders,  bölüm,  okul,  iş 
ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım 
etmek 

C)  Özel  eğitim  gerektiren  öğrencilere  gerekli 
rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetini 
rehberlik  ve  araştırma merkezi  ile  işbirliği 
halinde yürütmek 

D)  Sınıf içinde olumlu sıcak bir atmosfer oluş‐
turmak 

E)  Başka okullardan naklen gelen öğrencilerin 
toplu dosya ve öğrenci dosyalarındaki bil‐
gileri incelemek ve değerlendirmek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINAV BİTTİ. 
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


