
 

Diğer Sayfaya Geçiniz 1

EĞİTİM BİLİMLERİ 

  KPSS-2009/9
1.  Eğitim  bireysel  ve  toplumsal  yaşamdaki  tüm 

davranışları  içine  alan  kapsamlı  bir  süreçtir. 
Eğitim bu süreç  içerisinde değişik  işlevleri ye‐
rine getirir. 

Aşağıdakilerden  hangisi  eğitimin  siyasal  iş‐
levini en iyi biçimde açıklamaktadır? 

A)  Toplumsal kalkınmayı sağlamak için gerek‐
li olan üretici ve nitelikli  insan gücünü ye‐
tiştirmek. 

B)  Türk  milli  eğitiminin  amaçları  doğrultu‐
sunda iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmek. 

C)  Bireyin  gelişim  özelliklerine  uygun  olarak 
ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak. 

D)  Toplumsal değerleri bireye kazandırmak ve 
insanlar arası ilişkileri geliştirmek. 

E)  Özel yetenekleri geliştirerek bireyin kendi‐
ni gerçekleştirmelerini sağlamak.  

 

2.  Bilgi ve değerler değişebilir. Bilginin ve değer‐
lerin  doğruluğu  insana  ve  insanlığa  sağladığı 
yarara  bağlıdır.  Eğitimde  bireysel  özellikler, 
etkin katılım ve problem çözme önemlidir. 

Yukarıda özellikleri verilen felsefe aşağıdaki‐
lerden hangisidir?  

A)  İdealizm 

B)  Realizm 

C)  Pragmatizm 

D)  Varoluşculuk 

E)  Natüralizm 

 

3.  Eğitimin  amacı  seçkin,  akıllı  ve  entelektüel 
bireyler  yetiştirmektir.  Öğrencilere  değişmez 
mutlak bilgiler öğretilmeli, klasik ve edebi me‐
tinlerden yararlanılmalıdır. 

Bu görüşü savunan eğitim felsefesi aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A) Daimicilik 

B)  İlerlemecilik 

C)  Esasicilik 

D)  Varoluşculuk 

E)  Kurmacılık 

 

4.  T.C. Anayasanın  42. maddesi  eğitim  ve  öğre‐
nim hakkı ve ödevi ile ilgili hükümleri düzen‐
lemektedir. 

    Aşağıdakilerden  hangisi  bu  hükümler  ara‐
sında yer almaz? 

A) Kimse,  eğitim ve öğrenim hakkından yok‐
sun  bırakılamaz.  Öğrenim  hakkının  kap‐
samı yasayla tespit edilir ve düzenlenir. 

B)  Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı 
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmele‐
ri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli 
yardımları yapar. 

C)  Eğitim  ve  öğretim  kurumlarında  sadece 
eğitim,  öğretim,  araştırma  ve  inceleme  ile 
ilgili  faaliyetler  yürütülür.  Bu  faaliyetler 
her ne suretle olursa olsun engellenemez. 

D)  Eğitim ve öğretim, Atatürk  ilkeleri ve  inkı‐
lâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eği‐
tim  esaslarına  göre,  Devletin  gözetim  ve 
denetimi altında yapılır. 

E)  Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası  ʺİlköğ‐
retim Haftası”dır. Milli Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak programa göre hafta içinde il‐
köğretimin önemi belirtilir.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Eğitim programının öğeleri birbirinden bağım‐
sız düşünülemez. Öğelerin birinde yapılan de‐
ğişiklik diğerini etkiler. Öğeler birbiriyle  ilişki 
içerisinde olmalıdır.  

  Bu  açıklama  ile  aşağıdakilerden  hangisini 
vurgulanmaktadır? 

A) Öğeler arasında dinamik bir ilişki olması 

B)  Araştırma ve değerlendirmeye dayanması 

C)  Programın ekip tarafından hazırlanması 

D) Değişikliğin her zaman gerekli olması 

E)  Programda tüm öğelere yer verilmesi 
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6.  Okul  toplumdan  kopuk  olmamalı,  toplumun 
bir parçası olmalıdır. Öğrencilerin okulda  top‐
lumsal  sorunları  çözme becerisi kazanmalıdır. 
Okulla  toplum arasında uyum olmalı ve okul‐
da öğrenilecek bilgiler toplum içerisinde kulla‐
nılmalıdır.  

Bu açıklamada öncelikli olarak vurgulanmak 
istenen husus aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sosyal  değişmeler  karşısında  okulun  öne‐
minin sürekli artması 

B)  Okulun her  türlü yenilik ve değişime  açık 
bir yapıda olması 

C)  Hedeflerin toplumsal ihtiyaca dönük olarak 
belirlenmesi 

D) Okulun  fiziki ortamının günün koşullarına 
uygun olarak iyileştirilmesi 

E)  Öğrencilerin  toplumsal  değişime  uyum 
sağlayacak nitelikte yetiştirilmesi 

 

 

 

7.  Program  geliştirme  sürecinde  aşağıdakiler‐
den hangisi öncelikli olarak yapılır? 

A)  Eğitim programını uygulayabilmek için öğ‐
retim planı hazırlamak. 

B)  Bireye ve  topluma dönük  eğitim  ihtiyaçla‐
rını belirlemek. 

C)  Hedefleri gerçekleştirebilmek  için öğrenme 
yaşantılarını seçmek ve düzenlemek. 

D)  Programın  etkililiğini  değerlendirmek  için 
ölçme araçlarını geliştirmek. 

E)  Öğrencilere ne öğretileceğine karar vermek 
için içerik analizi yapmak 

 

 

8.  Eğitim  programının  hedefleri  belirlenirken, 
birey,  toplum,  konu  alanı  ve  doğa  incelenir. 
Aşağıdakilerden hangisi birey incelemesi içe‐
risinde yer alır? 

A)  Toplumun bireye sunduğu imkânlar 

B)  Konuların önem ve öncelik derecesi 

C)  Toplumsal sorunlar ve çözüm yolları 

D)  Toplumdaki bireylerin beklentileri 

E)  Bireyin içerisinde yaşadığı kültür 

9.  Program geliştirme süreci işbirliğine dayalı bir 
çalışmasıdır. Bu süreçte karar ve koordinasyon 
grubu,  çalışma  grubu  ve  danışma  grubu  yer 
alır.  Aşağıdakilerden  hangisi  çalışma  gru‐
bunda mutlaka bulunması gerekir? 

A) Öğrenci ve veliler 

B)  Yönetici ve müfettişler 

C)  İlgili branş öğretmeni 

D)  Bakanlık yetkilileri 

E)  Bilim adamları 

 

 

10.  Program  geliştirme  sürecinde  tasarlanan  bir 
eğitim  programı  uygulanır,  değerlendirilir  ve 
yeniden düzenlenir. 

  Aşağıdakilerden hangisi  eğitim programının 
içeriğinin  değişmesini  gerektiren  nedenler 
arasında yer almaz? 

A)  Bilim ve teknolojik alanda yaşanan değişme 
ve gelişmeler 

B)  Bireysel ve toplumsal  ihtiyaç ve beklentile‐
rin değişmesi 

C)  Eğitim programında yer alan öğrenci kaza‐
nımlarındaki değişimler 

D)  Çağdaş  öğretim  yaklaşımlarının  ortaya  çı‐
kardığı yöntemlerin değişmesi 

E)  İçerikte yer  alan bilgilerin geçerliği ve gü‐
venirliğinin değişmesi 

 

 

11.  Önceden hazırlanan  içerik öğrencilerin yaşan‐
tısına  cevap  vermez.  Bu  nedenle  içerik  süreç 
içerisinde  öğrencilerin  ilgilerine,  ihtiyaçlarına 
ve  gelişim  özelliklerine  göre  hazırlanmalıdır. 
İçerik öğrenci beklenti ve sorularından oluşma‐
lıdır. 

Bu görüşü savunan içerik tasarımı aşağıdaki‐
lerden hangisidir? 

A)  Sorgulama 

B)  Piramit 

C)  Çekirdek 

D) Doğrusal 

E)  Dallara ayrılan 
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12.  Öğrenci  merkezli  eğitim  anlayışına  uygun 
olarak  öğrenme  ve  öğretme  etkinlikleri  dü‐
zenlemek  isteyen bir  öğretmen  aşağıdakiler‐
den hangisine öncelik vermesi beklenir? 

A)  Etkinliklerin  bilimsel  gerçeklerle  uygun 
olarak düzenlenmesine 

B)  Etkinliklerin öğrencilerle birlikte planlanıp 
uygulanmasına 

C)  Etkinliklerle ilgili gerekli bilgi ve becerilere 
sahip olmasına 

D)  Etkinliklerin  ekonomik  olmasına  ve  kısa 
süre içerisinde uygulanmasına  

E)  Etkinliklerin öğretim planlarında belirtildi‐
ği biçimde yapılmasına 

 

13.  Öğretmenin mesleki niteliklerini geliştirmesi 
aşağıdakilerden  hangisine  en  çok  katkı  sağ‐
lar? 

A) Öğretmenler  arasında mesleki  dayanışma‐
nın artmasına 

B)  Aile ve çevre ilişkilerinde sosyal becerilerin 
geliştirilmesine 

C)  Öğrenme ve öğretme sürecinde etkili ve ve‐
rimli olmasına 

D) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere bağlı ka‐
lınmasına 

E)  Mesleğin sevilmesine ve kişisel doyum elde 
edilmesine 

 

14.  İyi bir öğretim planı  işlevsel ve  esnek olmalı‐
dır. Görevini yapmalı, uygulanabilmeli ve ge‐
rektiğinde değişikliklere açık olmalıdır. 

İşlevsel  ve  esnek  bir  öğretim  planının  en 
önemeli yararı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Derste öğretmenin görev ve  sorumlulukla‐
rına az düzeye indirmek. 

B)  Öğrencilere demokratik tutum ve davranış‐
ların gelişmesi için ortam yaratmak. 

C)  Etkinlik  seçiminde  ve uygulanmasında ül‐
ke genelinde birlikteliği sağlamak. 

D) Aile ve okul yönetiminin  istek ve beklenti‐
lerine cevap vermek. 

E)  Öğrenci  ilgi  ve  ihtiyaçlarını  karşılamak  ve 
hedefleri gerçekleştirmek. 

 

15.  Program  değerlendirme  çalışmaları  eğitim 
programının etkililiği konusunda karar verme‐
yi sağlar ve programın başarısı hakkında ilgili‐
lere geribildirim verir. 

Bu  kapsamda  program  değerlendirme  çalış‐
maları  aşağıdakilerden  hangisine  katkı  sağ‐
lamaz?  

A) Uygulamada  karşılaşılan  sorunların  sap‐
tanmasına 

B)  Öğeler  arasındaki  tutarlılığın  araştırılması‐
na 

C)  Öğrenci  düzeyine  uygunluğunun  belirlen‐
mesine  

D)  Tüm öğelerin işlevsel hale getirilmesine 

E)  Çevrenin  sosyo  ekonomik  düzeyini  artır‐
masına 

 

16.  Öğretim  sürecinde  etkili  ve  verimli  olmak 
isteyen  bir  öğretmen  öğrencilerin 
hazırbulunuşluk  düzeyini  dikkate  alması  bir 
zorunluluktur. 

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dik‐
kate almak isteyen öğretmen aşağıdakilerden 
hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? 

A) Gerekli olan önkoşul öğrenmeleri önceden 
kazandırır. 

B)  Her  öğrencilerin  aynı  düzeyde  olduğunu 
kabul eder. 

C)  Öğrenciler  arasındaki  bireysel  farklılıklara 
önem verir. 

D) Öğrenci  seviyesine ve  ihtiyacına uygun et‐
kinlik düzenler. 

E)  Ders etkinlikleri öğrencilerle planlar ve uy‐
gular. 

 

17.  Gagne’ye  göre  öğrenme  ürünleri  sözel  bilgi, 
zihinsel  beceri,  bilişsel  strateji,  tutum  ve 
psikomotor beceriler olarak sınıflandırılmakta‐
dır.  

Buna  göre,  aşağıdakilerden  hangisi  bilişsel 
stratejilere örnek olarak verilebilir? 

A)  Başarılı olmak için yeni bir yol bulma 

B)  Sesli ve sessiz harfleri ayırt etme 

C)  Kurallara uygun düzgün yazı yazma 

D)  Yarışmalara katılmayı isteme 

E)  Eğitim programının tanımını söyleme 
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18.  Pekiştireçler bir davranışın  tekrar etme olasılı‐
ğını  artırır  ve  kalıcılığı  sağlar.  Bu  nedenle 
pekiştireçler  doğru  yerde  ve  zamanda  kulla‐
nılmalıdır.  

  Bu  açıklamaya  göre,  aşağıdaki  örneklerin 
hangisinde  pekiştireç  yanlış  yerde  kullanıl‐
mıştır? 

A)  Sınıf kurallarına uyan öğrenciyi onur  liste‐
sine almak. 

B)  Yılsonunda  takdir  alan  öğrenciye  kalem 
hediye etmek. 

C)  Dersi dikkatlice dinleyen öğrenciye gülüm‐
semek 

D)  Kavga eden öğrencileri önlemek için onları 
övmek. 

E)  Ödevini zamanında bitiren öğrenciyi takdir 
etmek 

 

19.  İşbirliğine  dayalı  öğrenme  yaklaşımından 
yararlanan  bir  öğretmen  aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesini beklemez?  

A)  Sosyal davranışların  öğrenilmesi  ve  ait  ol‐
ma duygusunun gelişmesini 

B)  Bireysel sorumluluğun ve özgüven duygu‐
sunun kazanılmasını 

C)  Yarışmaya dayalı bir ortamda öğrenci yete‐
neklerinin ortaya çıkmasını 

D) Hoşgörü  kültürünü  kazanıp  demokratik 
davranışların gösterilmesini 

E)  İşbirliği  ve  işbölümü  yapılarak  çok  yönlü 
düşünmenin sağlanmasını 

 

20.  Ülkemizde  uygulanmakta  olan  ilköğretim 
programları  öğrenci merkezli  anlayışı  benim‐
seyen  yapılandırmacı  öğrenme  yaklaşımına 
uygun olarak hazırlanmıştır.  

  Yapılandırmacı  öğrenme  yaklaşımına  göre 
öğretmenin  rolü  aşağıdakilerden  hangisi  ol‐
malıdır?  

A) Düşünme süreçlerini geliştirerek bilgiyi öğ‐
rencilerin oluşturmasını sağlamak. 

B)  Bilimsel  ve  evrensel  doğruluğu  olan  bilgi 
ve becerileri öğrencilere kazandırmak. 

C)  Öğrencilerin  öğrenme  sorumluluğunu üst‐
lenerek sınıf içinde aktif olmak. 

D) Öğretim planlarına uygun olarak öğrencile‐
ri kontrol etmek ve denetlemek. 

E)  Değerlendirmede  sürecinde  öğrenci  ürün‐
lerini tek ölçüt olarak almak. 

21.  İlke,  kavram  ve  genellemelere  öğrencinin 
ulaşmasını sağlayacak  şekilde öğrenme ortamı 
hazırlanır. Etkin katılıma, işbirliği yapmaya ve 
öğrencide merak uyandırılarak  içten güdülen‐
meye önem verilir. Örneklerden  sonuç ve ku‐
rallar  çıkarılarak  öğrenme  gerçekleşir.  Tüme 
varım yöntemi kullanılır. 

Yukarıdaki özelliklere uygun ders işleyen öğ‐
retmenin  izlediği öğretim yaklaşımı aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A)  Proje 

B)  Buluş 

C)  İşbirliği 

D)  Tam öğrenme 

E)  Sunuş 

 

 

 

 

22.  Basın ve yayın konusunda öğrencilerini  tele‐
vizyon stüdyosuna götürerek konunun uygu‐
lamalı  olarak  öğrenilmesini  sağlayan  öğret‐
menin  temel  amacı  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir?  

A) Okul ve çevre işbirliğini geliştirmek. 

B)  Öğrencilere farklı ortamları göstermek. 

C)  İlk kaynaktan somut yaşantılar sağlamak. 

D) Öğrencileri dinlendirmek ve eğlendirmek. 

E)  Sınıf ortamının monotonluğunu gidermek. 

 

 

 

 

23.  Toplumsal bir sorununa farklı bir bakış açısı 
kazandırmayı, değişik  çözümler üretmeyi ve 
etkili karar verme becerisi geliştirmeyi düşü‐
nen öğretmen aşağıdaki yöntem veya teknik‐
lerden hangisine öncelik vermelidir? 

A) Anlatma 

B)  Drama 

C)  Gösteri 

D)  Konferans 

E)  Altı şapka 
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24.  Soru  cevap  yöntemini  kurallarına  uygun 
olarak uygulamak isteyen bir öğretmene aşa‐
ğıdakilerden hangisi önerilmez? 

A) Öğrencilerin  soru  ve  cevaplarının  dikkatli 
bir şekilde dinlenmesi 

B)  Yanlış  cevaplanan  soruların diğer öğrenci‐
ler tarafından cevaplanması 

C)  Soruyu doğru cevaplayan öğrenciye anında 
pekiştireç verilmesi 

D) Öğrencileri düşündürecek  açık  uçlu  cevap 
gerektiren soru sorulması 

E)  Belli bir  sıra  takip etmeden  soru  sorma ya 
da cevap hakkı verilmesi 

 

 

 

25.  Posner tarafından geliştirilen bu model, öğren‐
cilerin kavram yanılgılarını gidermeyi ve yeni 
bilgilere uyumunu  sağlamayı amaçlar. Öğren‐
cilerin kavram yanılgılarının giderilmesi ve an‐
lamlı  öğrenmenin  gerçekleşmesi  için, mevcut 
bilgilerin gözden geçirilmesi, varsa yanlış bilgi‐
lerin  düzeltilmesi  ve  yeni  bilgilere  uyumun 
sağlanması gerekir. Süreç  iki aşamada gerçek‐
leşir. Birinci aşamada öğrencilerin mevcut bil‐
gilerinde,  ikinci aşamada karşılaşılan yeni bil‐
gilerde düzenlemeyi gerektirir.  

Yukarıda  özellikleri  verilen  öğrenme‐  öğret‐
me yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrenme stilleri 

B)  Yaşantısal öğrenme 

C)  Kavramsal değişim  

D)  Basamaklı öğretim 

E)  Öğretim durumları  

 

 

26.  Öğretim  planı  hazırlarken  öğretim  yöntemi 
belirlemek  isteyen öğretmen aşağıdakilerden 
hangisini dikkate alması gerekmez? 

A) Öğretim yönteminin yeni olmasını 

B)  Sınıfın mevcut imkân ve koşullarını 

C)  Kazandırılacak hedef davranışları 

D) Derste işlenecek konunu özelliklerini 

E)  Öğrenci ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini 

27.  Suna, sol beyin yarımküresi baskın, sözel, ardıl 
ve analitik becerileri gelişmiş bir öğrencidir.  

Bilgiyi  sırayla parça, parça alır ve adım, adım 
öğrenir.  Öğrenmeleri  sırasında  detaya  önem 
verir,  mükemmeliyetçi,  sorumluluk  sahibi, 
uyum  sağlayan,  kendini  güdüleyen,  planlı  ve 
programlıdır.  

  Dunn’a göre Suna’nın öğrenme stili aşağıda‐
kilerden hangisidir? 

A)  Somut yaşantı 

B)  Analitik 

C)  Soyut kavramsallaştırma 

D) Global 

E)  Aktif yaşantı 

 

 

 

28.  Davranışın  kazanılmasını  kolaylaştırmak  için 
öğrenciye  sunulan  sözlü, görsel, yazılı ve söz‐
süz  tüm  uyarıcıları  kapsar.  Öğrencinin  neyi, 
nasıl ve niçin yapacağına  ışık  tutar. Unutulan 
bir  davranışı  yeniden  hatırlatmak  için  etkili 
olur. 

  Yukarıda işlevi açıklanan öğretim hizmeti ile 
ilgili değişken aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Dönüt ve düzeltme 

B)  Katılım 

C)  Pekiştireç 

D)  İşaret ve ipucu 

E)  Motivasyon 

 

 

 

29.  Öğretim materyalinin  işlevleri  ile  ilgili  aşa‐
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Öğrenmeyi etkili kılar ve kalıcı hale getirir. 

B)  Soyut bilgilerin somutlaştırılmasını sağlar. 

C)  İlgi ve dikkat çeker, merak uyandırır. 

D) Öğrenciyi araştırma ve  incelemeye yönlen‐
dirir.   

E)  Öğretmenin görev ve sorumluluğunu azal‐
tır. 
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30.  Osborn ve Wittrock  tarafından geliştirilmiş ve 
fen bilimlerinde uygulamıştır. Model, öğrenci‐
lerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgi‐
lerinden  yararlanarak  karşılaştıkları  yeni  du‐
rumlara anlam vermeyi ve özümsemeyi  savu‐
nur. Öğrencilerin daha fazla sorumluluk alma‐
larını  ve  aktif  olmaları  gerektirir. Öğrenci  öğ‐
renilecek bilgileri kendisi yapılandırır. Öğren‐
me öğretme ortamında öğretmen  işbirliğini ve 
etkileşimi artırır.  

Özellikleri  verilen  öğretim  yaklaşımı  aşağı‐
dakilerden hangisidir? 

A)  Bütünleştirici öğretim 

B)  Tam öğrenme 

C)  Bireyselleştirilmiş öğretim 

D)  Programlı öğretim 

E)  Basamaklı öğretim 

 

31.  Öğrenme  yaşantıları  düzenlenirken  yaşantıla‐
rın birbiriyle ilişkili ve sıralı olması gerekir. Bir 
öğrenme yaşantısı kendisinden önceki yaşantı‐
ya dayalı, sonrasına hazırlayıcı olmalıdır. 

Yukarıda  açıklanan  eğitim  durumları  ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Bilimsellik 

B)  Aşamalılık 

C)  Güncellik 

D)  Ekonomiklik 

E)  Açıklık 

 

32.  Programlı  öğretimde  öğrenen  bireyin  büyük 
oranda  doğru  cevaplar  vermesini  sağlayacak 
düzenlemeler yapılır. Öğrencinin vereceği her 
doğru yanıt, kendisini daha  sonraki öğrenme‐
leri için olumlu yönde güdüler. 

Programlı öğretim modelinde öğrencinin gü‐
dülenmesini  gerektiren  düzenlemeler  yapıl‐
ması aşağıdaki  ilkelerden hangisiyle  ilişkili‐
dir? 

A) Anında düzeltme 

B)  Aktif katılım 

C)  Bireysel hız 

D)  Başarı 

E)  Küçük adımlar 

 

33.  Örnek olay yöntemi yaşanmış ya da yaşanma 
olasılığı bulunan ve sorun niteliği taşıyan olay‐
lara öğrenci katılımıyla çözüm yolları üretmeyi 
amaçlar. Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun 
çözme ve karar verme gibi üst düzey beceriler 
geliştirmesini kolaylaştırır. 

Bu  açıklamaya  göre;  öğrencilere  sunulacak 
örnek  olayda  bulunması  gereken  en  önemli 
özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğretmenin günlük yaşam  içerisinde yaşa‐
dığı bir sorun olması 

B)  Sorunla  ilgili  tüm  öğrencilerin  ortak  bir 
geçmiş yaşantılarının olması 

C)  Örnek  olayın  kaynak  taramayı  ve  gözlem 
yapmayı gerektirmesi 

D)  Sınıf  içinde  etkili  bir  iletişim  kurulmasına 
fırsat vermesi 

E)  Öğrenciyi  çok yönlü düşündürecek  türden 
bir sorun olması 

 

 

 

 

 

34.  ‐  Bir konuyla ilgili farklı görüş ve düşüncele‐
rin ortaya  çıkarılması ve bu görüşlerin ge‐
liştirilmesinde etkili olur. 

‐  Çelişkili  ve  karşıt  görüş  içeren  konuların 
öğretiminde  öğrencide  tutum  ve  değerler 
geliştirmek amacıyla kullanılır. 

‐  Belirli  bir  sorunun  ya  da  durumun  olası 
nedenlerini  belirlemek  ve  ayrıntılı  bir  ne‐
den ‐ sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefler.  

Yukarıda özellikleri verilen öğretim teknikle‐
ri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sı‐
ralanmıştır? 

A)  Balık kılçığı – Zıt panel – Güç alanı analizi 

B)  Görüş geliştirme – Balık kılçığı – Güç alanı 
analizi 

C)  Altı  şapkalı düşünme  ‐ Görüş  geliştirme  ‐
Balık kılçığı 

D)  Konuşma halkası – Görüş geliştirme – çağ‐
rışımsal düşünme 

E)  Balık kılçığı – Görüş geliştirme – Altı  şap‐
kalı düşünme 
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35.  Üst düzey bir metnin  tartışılmasına dayalı bir 
tekniktir. Anlaşılması zor, farklı ve çelişkili gö‐
rüşleri ve  anlamları  içeren üst düzey metinle‐
rin anlaşılması ve açıklığa kavuşturulması  için 
kullanılır. Öğrencilerin düzeyinin üzerinde be‐
lirli bir görüş ifade eden ve kolay ulaşılabilecek 
bir metin  seçilir. Lider  grubu  tartışmaya  yön‐
lendirir,  cesaretlendirir  ve  eleştirel  sorularla 
hazırlar.  Seminer kuralları önceden hatırlatılır 
ve ön öğrenmeler kazandırılır.  

Yukarıda  özellikleri  verilen  öğretim  tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sıcak sandalye 

B)  Çağrışımsal düşünme 

C)  Sokrat semineri 

D)  Konuşma halkası 

E)  Görüş geliştirme 

 

36.  Mikro  öğretim  tekniği  ile  ilgili  aşağıdaki 
görüşlerden hangisi yanlıştır? 

A) Öğretmen  adaylarının  yetiştirilmesinde 
kullanılan küçük grup çalışmasıdır. 

B)  Uygulama  sürecinde  dönüt  ve  düzeltme 
imkânlarıyla öğrenme gerçekleşir. 

C)  Dersin  süresi  normal  ders  saatinden  uzun 
olur ve aday kendi kendini değerlendirir.  

D)  İşlenen ders bir cihaza kaydedilir ve bu ka‐
yıtlar sınıfça incelenir. 

E)  Yapılan  düzeltmelerden  sonra  aday  dersi 
tekrar hazırlayıp sunar. 

 

37.  Öğrenme doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel 
bir  süreçtir. Öğrenme kişinin davranımda bu‐
lunma  kapasitesinin  gelişmesidir.  Öğrenme 
olayı,  uyarıcı‐tepki  ilişkisinden  çok  daha  kar‐
maşık bir süreçtir. Öğrenci kendisine aktarılan 
bilgileri aynen almaz, aksine bilgiyi  süzgeçten 
geçirip  yorumlayarak  kendi  dünyasında  bir 
anlam  yüklemeye  çalışır.  Öğrenme  sürecinde 
daha  çok  anlama,  algılama,  düşünme,  duyuş 
ve yaratma gibi kavramlar önemlidir. 

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme kuramı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Davranışçı 

B)  Bilişsel 

C)  Duyuşsal 

D) Nörofizyolojik 

E)  Çoklu zeka 

 

38.  Hatice grup  çalışmalarına  istekle katılır,  arka‐
daşlarına yardım eder ve onlara liderlik yapar. 
Kitap okumayı sever, günlük  tutar, hikaye ya‐
zar ve güzel ve etkili konuşur. 

Çoklu  zekâ  kuramına  göre  Hatice’nin  etkin 
olduğu  zekâ  alanları  aşağıdakilerden  hangi‐
sidir? 

A)  Sözel ve mantıksal 

B)  İçsel ve sosyal 

C)  Sosyal ve görsel 

D) Görsel ve sözel 

E)  Sosyal ve sözel 

 

 

39.  Eğitim  süreci, değişik  imkân ve  fırsatlar yara‐
tarak  öğrencinin  özgüvenini  geliştirmelidir. 
Özgüven,  öğrencinin  öğrenmeye  karşı duyuş‐
sal  giriş  niteliğini  artırır  ve  başarılı  olmasına 
katkı sağlar. 

Özgüveni  gelişmiş  bir  öğrenci  aşağıdakiler‐
den hangisini yapar? 

A) Kolay  ödevleri  tercih  eder  ve  çözümü  zor 
olan sorunlardan kaçar. 

B)  Hata  yapmaktan  korkar,  sürekli  dönüt  ve 
düzeltme bekler. 

C)  Yarışmaya dayalı ortamları sevmez, yenilik 
ve değişim istemez. 

D)  Riskli  ve  gizemli  konuları  tercih  eder  ve 
bağımsız olmayı ister. 

E)  Başarısız  olunca  hemen  mutsuz  olur  ve 
çevreden ilgi ve destek bekler. 

 

 

40.  Sınıf  içinde  disiplin  sorunlarının  oluşması 
öğretmen,  öğrenci  ya da  fiziki  ortamdan  kay‐
naklanabilir. 

Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi 
disiplin sorunlarının oluşmasına neden olur? 

A)  Bireysel farklılıkları normal karşılaması 

B)  Sınıf kurallarını sürekli hatırlatması 

C)  Sınıfta demokratik bir ortam sağlaması 

D)  İstendik davranışları pekiştirmesi 

E)  Sınıf içerisinde ilkeli ve kararlı olması 
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41.  İletişim  sürecinde  kullanılan  dil  önemlidir. 
Özellikle  istenmeyen  bir  davranış  karşısında 
sen dili kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

Öğretmen  öğrenci konuşmasıyla  ilgili  aşağı‐
daki  örneklerin  hangisinde  ben  dili  kulla‐
nılmıştır? 

A)  Bugün okula neden geç kaldın? 

B)  Öncelikle ödevini yapmalısın. 

C)  Böyle düşünmene çok üzülüyorum. 

D)  Sınava çok iyi hazırlanmalısın. 

E)  Kardeşine hemen yardım etmelisin. 

 

42.  Sınıf  içinde  istenmeyen bir davranışı önlemek 
için öğretmen  sözel ve  sözsüz uyarıcılarla de‐
ğişik tepkiler gösterebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi sözel bir uyarıcıdır?  

A) Öğrenciye sorularla kuralları hatırlatmak. 

B)  Sınıf içinde öğrenciyi görmezden gelmek. 

C)  Öğrenciye yönelip göz teması kurmak. 

D) Öğrencinin verdiği cevaba gülümsemek. 

E)  Sınıfta öğrenciye fiziki yakınlık göstermek. 

 

43.  Piaget’nin  bilişsel  gelişim  kuramına  göre 
aşağıda  verilenlerden  hangisi  bilişsel  gelişi‐
mi etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Dengeleme 

B)  Yaşantı  

C)  Olgunlaşma 

D)  Kültürel aktarım 

E)  Güdüleme 

 
44.  Kendi  cinsinden  arkadaşlarıyla  oynamayı 

tercih ederler. Cinsel gelişim  ile  ilgili belirtiler 
açıkça gözlenmez. İlgi ve dikkat başka etkinlik‐
lere kaymıştır. Fiziksel açıdan oldukça hareket‐
li  ve  enerjik  oldukları  bir  dönemdir.  Bireysel 
sorumluluk  almaya  eğilimli  oldukları  bir  dö‐
nemdir.  

Yukarıda gelişim görevlerinden bazıları veri‐
len gelişim dönemi  aşağıdakilerden hangisi‐
dir? 

A)  Bebeklik dönemi 

B)  İlk çocukluk dönemi 

C)  Son çocukluk dönemi 

D)  Ergenlik dönemi 

E)  Genç yetişkinlik dönemi 

45.  Orta  yaşın  üzerinde  cep  telefonu  kullanmayı 
öğrenen kişilerle daha çocukluktan itibaren cep 
telefonu  kullanmayı  öğrenen  kişiler  arasında 
cep telefonunu etkili ve hızlı kullanma becerisi 
konusunda oldukça büyük farklılık olacaktır.  

Bu  durum  gelişimle  ilgili  aşağıda  verilen 
kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

A)  Tarihsel zaman etkisi 

B)  Kritik dönem 

C)  Olgunlaşma 

D)  Büyüme 

E)  Genelleme 

 

46.  68  kuşağı  olarak  bilinen  yaş  grubunda  olan 
kişilerin diğer kuşaklara göre daha isyankâr ve 
mücadeleci oldukları  söylenebilir. Buna  sebep 
o dönem gençliğinin dünyadaki gelişmelerden 
etkilenmeleri  ve  kendilerine  bir  görev  yükle‐
meleri olarak gösterilebilir.  

68  kuşağında  gözlenen  bu  durum  gelişimle 
ilgili  aşağıda  verilen  kavramlardan  hangisi 
ile açıklanır? 

A)  Büyüme 

B)  Olgunlaşma 

C)  Hazırbulunuşluk 

D)  Tarihsel zaman etkisi 

E)  Türe özgü hazıroluş 

 

47.  I.  Tek sözcük ile çok şey ifadesi (Mama) 
II.  Araya edat ya da bağlaç girmez (anne kalk) 

(baba otur) 
III. Kuralı  yalnızca  öğrenilen  örnekle  sınırlan‐

dırma 
IV. Yeni bir sözcük öğrenmeye istekli olma 

Dil gelişimi ile ilgili yukarıda verilen ifadele‐
rin kavram olarak karşılıklarının doğru  sıra‐
lanışı hangi seçenekte verilmiştir? 

A) Morgem,  Telgrafik  konuşma,  Eksik  kural‐
laştırma, Alıcı dil 

B)  Aşırı kurallaştırma, Morgem, Alıcı dil, Ek‐
sik kurallaştırma 

C)  Alıcı  dil,  Eksik  kurallaştırma,  Morgem, 
Telgrafik konuşma 

D)  Kavram öğrenme, Eksik kurallaştırma, Alı‐
cı dil, İfade edici dil 

E)  Morgem, Eksik  kurallaştırma,  alıcı dil,  ek‐
sik kurallaştırma 
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48.  30  yaşındaki  Emin  Bey  bir  bankada  müdür 
olarak çalışmaktadır. Emin Bey kendi özel işle‐
rini yaptırmak için çalışanlara “ben müdürüm, 
kaderiniz benim  elimde  “demektedir. Özel  iş‐
lerini  yapmayanlara  ise  “bir  gün  bana  işiniz 
düştüğünde görürsünüz siz” demektedir.  

Buna göre banka müdürü Kohlberg’in ahlak 
gelişim evrelerinden hangisindedir? 

A) Kişilerarası uyum 

B)  Saf çıkarcı eğilim 

C)  Kanun ve düzen eğilimi 

D)  Sosyal sözleşme eğilimi 

E)  Evrensel ahlak ilkeleri  

 
 

49.  Bir grup kız öğrenci bir araya gelmiş ve birlikte 
oyun oynamaya karar vermişlerdir. Oyun baş‐
lamadan  önce  bir  araya  gelmişler  ve  oyunun 
kurallarını (örneğin ebe kim olacak, kaybedene 
ne ceza verilecek gibi)  belirlemişlerdir.  

Piagetʹnin ahlak gelişim kuramına göre yuka‐
rıda örnekte yer alan öğrenciler aşağıda veri‐
len dönemlerden hangisine girmektedirler? 

A) Ahlaki özerklik 

B)  Ahlaki gerçekçilik 

C)  Saf çıkarcı eğilim 

D)  Kanun ve düzen eğilimi 

E)  Sosyal sözleşme eğilimi 

 
 
 

50.  İki  buçuk  yaşındaki  Eda  annesinin  yardım 
tekliflerini  inatla geri  çevirmekte ve kola  şişe‐
sinin kapağını açmak için uğraşmaktadır.   

Erikson’un psikososyal gelişim kuramına gö‐
re  Eda’nın  davranışları  aşağıda  verilen 
psikososyal  gelişim  dönemi  krizlerinden 
hangisinin  çözümüne  yönelik  çabaları  yan‐
sıtmaktadır? 

A)  Başarıya karşı aşağılık duygusu  

B)  Girişkenliğe karşı suçluluk 

C)  Özerkliğe karşı utanç ve kuşku  

D)  Yakınlığa karşı yalnızlık 

E)  Üretkenliğe karşı durgunluk 

 

51.  Erikson’un  psikososyal  kişilik  gelişim  kura‐
mına  göre  aşağıda  verilenlerden  hangisi  da‐
ğınık  kimlik  statüsünde  bulunan  bireylerin 
özelliklerinden biri değildir? 

A)  Bunalımın  önemsenmediği,  kararların 
alınmadığı,  ʺbazen  öyle  bazen  böyleʺ dav‐
ranılan dönemdir. 

B)  Bireyler farklı seçenekleri incelemiş olsa bi‐
le  yaşamlarında  belirli  bir  yönelme  yapa‐
mazlar. 

C)  Bir  kimliğe  bağlanmaktan  tamamen  kaçı‐
nırlar. Sürekli karar değiştirirler. 

D) Durumdan  memnun  değildirler,  kendileri 
için benimseyeceği yeni bir kimlik geliştir‐
mekten kaçınırlar. 

E)  Ergen;  kendine  özgü  bir  kişilik  oluştura‐
mamakta,  çevresinin yönlendirmesine  ihti‐
yaç duymaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.  Japonya’ya  ilk defa giden Burhan Bey oradaki 
insanlarla  selamlaşmak  için  önceleri  tokalaş‐
mak için ellerini uzatmıştır. Ancak karşısındaki 
kişilerin  ellerini  tutmak  yerine  yarı  beline  ka‐
dar  eğilerek  kendisine  selam  verdiklerini  gö‐
rünce bu davranışını değiştirmiş ve onlar gibi 
yarı beline kadar eğilerek selamlaşma davranı‐
şı göstermeye başlamıştır.  

Burhan Beyin selamlaşma davranışındaki de‐
ğişme  Piaget’nin  bilişsel  gelişim  kuramına 
göre aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile 
açıklanır? 

A) Özümseme 

B)  Uyumsama 

C)  Örgütleme 

D)  Yaşantı 

E)  Şema 
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53.  Gülçin  her  öğleden  sonra  annesi  ile  birlikte 
anneannesine  gitmekte  ve  anneannesinin  eski 
eşyaları  ile oynamakta ve bundan çok hoşlan‐
maktadır.  Bir  gün  anneannesinin  evde  olma‐
ması nedeniyle hemen yanındaki komşuya git‐
tiklerinde istediği gibi oynayamamıştır. Akşam 
babası  eve  geldiğinde:  ʺBugün  ne  yaptın  kı‐
zım?ʺ diye sorduğunda ʺHiçbir şey yapmadım. 
Evde oturdumʺ cevabını vermiştir. 

Gülçinʹin  bu  cevabı  Piaget’nin  bilişsel  geli‐
şim  kuramına  göre  aşağıda  verilen  kavram‐
lardan hangisi ile açıklanır? 

A)  Paralel oyun 

B)  Toplu monolog 

C)  Nesne sürekliliği 

D) Animizm 

E)  Özelden özele akıl yürütme 

 

 

 

54.  15 yaşındaki Kerem ne yaparsa yapsın bağımlı 
olmayacağına  inandığı  için  sigara  içmeye baş‐
lamıştır.  

Kerem’in böyle bir düşünme biçimine  sahip 
olması  Piaget’nin  bilişsel  gelişim  kuramına 
göre aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile 
açıklanır? 

A) Hayali izleyiciler 

B)  Kimlik krizi 

C)  Kişisel efsane 

D)  Rol karmaşası 

E)  Rol karmaşası 

 
 
 
 

55.  Aşağıda  verilenlerden  hangisi  öğrenme  ürü‐
nü davranışa örnek değildir? 

A)  Yalan söyleme 

B)  Bisiklete binme 

C)  Kopya çekme 

D)  Sobadan eli yanınca elini çekme 

E)  Öğretmenden korkma 

 

56.  Sınıfında  sürekli  bağırarak  konuşan  bir  öğ‐
rencisine  ceza  vermeyi  istemeyen  bir  öğret‐
menin bunun  yerine  aşağıda  verilen  teknik‐
lerden hangisini kullanması uygun değildir? 

A)  Bağırma  davranışını  bıktırıncaya  kadar 
yaptırmak 

B)  Bağırarak konuşma davranışını sürekli ola‐
rak uyarmak  

C)  Bağırarak konuşmaya neden olan ortamda  

gerekli değişiklikleri yapmak 

D)  Bağırma  davranışını  görmezden  gelip,  ba‐
ğırmadan konuşma davranışını gördüğün‐
de pekiştirmek 

E)  Time out (ara verme) uygulamak 
 

57.  Ankara’da  çöpler  akşam  saat  21.00’den  sonra 
dışarı  çıkarılmaktadır.  Daha  önceleri  günün 
her vaktinde  çöplerin yanına gelen kediler bu 
uygulamadan bir süre sonra saat 21.00 den iti‐
baren çöplerin başına gelmeye başlamışlardır.  
Kedilerin  bu  davranışı  aşağıda  verilen  öğ‐
renme  yaklaşımlarından  hangisine  örnek 
oluşturur? 

A)  Tepkisel koşullanma 

B)  Edimsel koşullanma 

C)  Sosyal öğrenme 

D)  Bilişsel öğrenme 

E)  Gizil (örtük) öğrenme 
 
58.  Duvarda asılı olan düğmeye gagalama davra‐

nışının ardından yiyecek verilen papağan belli 
bir  süre  sonra her acıktığında duvardaki düğ‐
meyi  gagalamaya  başlamıştır.  Ancak  aradan 
geçen zaman içinde papağanın düğmeyi gaga‐
lama  davranışının  ardından  yiyecek  verilme‐
meye  başlanmıştır.  Bunun  üzerine  papağanın 
düğmeyi  gagalama  davranışında  giderek 
azalma olmuştur.  
Yukarıda  verilen  örneğe  göre  papağanın  ga‐
galama davranışından sonra yiyecek alacağını 
öğrenmesi ve belli bir  süre yiyecek verilme‐
diğinde  bu  davranışından  vazgeçmesi  duru‐
mu  aşağıda  verilen  kavramlardan  hangileri 
ile açıklanır? 

A)  Tepkisel koşullanma – genelleme 

B)  Tepkisel koşullanma – sönme 

C)  Edimsel koşullanma – sönme 

D)  Edimsel koşullanma – genelleme 

E)  Bağ kuramı – hazırbulunuşluk 
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59.  İlköğretim  okulunda  görev  yapan  Pınar  Ha‐
nım,  güzel  yazı  yazan  ve  yeni  öğrettiği  kav‐
ramları doğru telaffuz eden öğrencilerini ayağa 
kaldırmakta ve diğer öğrencilerin alkışlamala‐
rını  istemektedir.  Pınar  Hanımın  buradaki 
amacı  diğer  öğrencilerin  de  aynı  davranışları 
göstermelerini sağlamaktır.  

Buna  göre  Pınar  Hanımın  hangi  öğrenme 
yaklaşımından  yararlanarak  diğer  öğrencile‐
rinde  davranmış  değişikliği  oluşturmaya  ça‐
lıştığı söylenebilir? 

A)  Tepkisel koşullanma 

B)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme 

C)  Gizil (örtük) öğrenme 

D)  Edimsel koşullanma 

E)  Sosyal öğrenme 

 
 

60.  Bir anne çocuğuna “ödevini bitirirsen birlikte 
alışverişe  gideriz” demiştir. Annenin  çocuğa 
uyguladığı  teknik  aşağıdakilerden  hangisi‐
dir? 

A)  Etki yasası 

B)  Simgesel ödülle pekiştirme 

C)  Model alma 

D)  Premack ilkesi 

E)  Gizil öğrenme 

 
 

61.  Atların eğitimi ile görevli olan Sinan, eğitmeye 
başladığı bir ata önce ıslık çalmakta sonra elle‐
rini çırpmakta hemen ardından kırbaç vurarak 
koşmasını  sağlamaktadır.  Sinan  bu  davranışı 
kazandırmak  için uzun  süre  bu  işlemi  tekrar‐
lamıştır.  Bir  süre  sonra  eğittiği  atın  ellerinin 
çırptığında koşmaya başladığını ama  ıslık  çal‐
dığında  herhangi  bir  tepki  vermediğini  gör‐
müştür.  

Yukarıda  verilen  durum  öğrenme  psikoloji‐
sinde hangi kavramla açıklanabilir? 

A) Gölgeleme 

B)  Sönme 

C)  Kendiliğinden geri gelme 

D) Olumlu pekiştirme 

E)  Olumsuz pekiştirme 

 

62.  Skinner kutusunda edimsel koşullanmaya  tabi 
tutulan  fareye  pedala  basma  davranışının  ar‐
dından peynir verilmiştir. Bir  süre  sonra Fare 
acıktığında pedala basmaya başlamıştır. Bu  iş‐
lemin ardından fareye sadece gündüzleri peda‐
la bastığında yiyecek verilmiş gece bastığında 
ise yiyecek verilmemiştir. Bu işlemin ardından 
fare  sadece gündüzleri yiyecek almak  için pe‐
dala basmaya başlamıştır.  

Farede en son ortaya çıkan davranış öğrenme 
psikolojisinde  aşağıda  verilen  kavramlardan 
hangisi ile açıklanır? 

A) Genelleme 

B)  Sönme 

C)  Ayırt etme 

D)  Kendiliğinden geri gelme 

E)  Batıl davranış 

 
 

63.  Aşağıda verilenlerden hangisi bilişsel kuram‐
lara uygun bir açıklama değildir? 

A) Öğrenmede  önemli  olan  zihinsel  süreçler‐
dir. 

B)  Algı görelidir;  sesler,  renkler, objelerin bü‐
yüklüğü,  zaman  ve  hareket  göreli  olarak 
algılanır. 

C)  Örgütlü  olmayan  uyarıcıların  hatırlanması 
ve anlaşılması daha kolaydır. 

D) Öğrenmede sonuç değil süreç önemlidir. 

E)  Önemli  kavramları  algı,  kavrama,  düşün‐
me, akıl yürütmedir.  

 
 

64.  Aşağıda  verilenlerden  hangisi  davranışçı 
yaklaşımların özellikleri ile ilgili yanlıştır? 

A) Hayvanların  öğrenmesinden  elde  edilen 
veriler  insanların  öğrenmesini  açıklamada 
kullanılmıştır.  

B)  Öğrenme, ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar 
üzerinde odaklanarak incelenebilir. 

C)  Öğrenme uyaran tepki çerçevesinde ele alı‐
nır.  

D) Öğrenilen şey davranıştır. 

E)  Öğrenme  büyük  atlamalarla  gerçekleşir. 
Öğrenmede önemli olan bütünü görmektir. 
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65.  Ablasının her el çırpma davranışının ardından 
kendisine  vurması  sonucu  korkarak  gözlerini 
kapatan Burak bir süre sonra ablasının sadece 
el  çırpma  davranışının  ardından  da  korkarak 
gözlerini kapatmaya başlamıştır.  

Yukarıda  verilen  örneğe  göre  Burak’ın  tek 
başına  el  çırpma  davranışının  ardından 
korkması ve gözlerini kapatması aşağıda ve‐
rilen kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

A) Koşullu uyaran 

B)  Koşulsuz uyaran 

C)  Koşullu tepki  

D)  Koşulsuz tepki 

E)  Nötr uyaran 

 

 

 

66.  Öğretmenin  verdiği  fizik  sorusunu  o  anda 
tahtada  çözemeyen  öğrencinin  evde  televiz‐
yon  izlerken  çözümü  birdenbire  hatırlaması 
aşağıda verilen öğrenme yollarından hangisi 
ile açıklanır? 

A)  Edimsel koşullanma 

B)  Tepkisel koşullanma 

C)  Gizil (örtük) öğrenme 

D)  Kavrama yoluyla öğrenme 

E)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme 

 
 
 

67.  Resim  yapan  bir  öğrenci  camgöbeği  rengini 
bulabilmek amacıyla pek çok alternatif karışım 
gerçekleştirmiş ve  sonunda  istediği  rengi elde 
etmiştir. Daha sonraki zamanlarda da bulduğu 
yöntemi sık sık kullanmaya başlamıştır.  

Öğrencinin bu davranışı hangi öğrenme yolu 
ile açıklanır?  

A) Kavrama yoluyla öğrenme 

B)  Gestalt öğrenme 

C)  Bilgi işlem yoluyla öğrenme 

D) Deneme yanılma yoluyla öğrenme 

E)  Tepkisel koşullanma yoluyla öğrenme 

 

68.  Bir  İlköğretim  Okulu  öğretmeni  öğrencilerin 
yapmış  oldukları  her  ödevi  ödüllendirmiş  ve 
ödev yapma sıklığının arttığını gözlemiştir. 

Öğretmeninin bu uygulaması aşağıda verilen 
pekiştirme  tarifelerinden  hangisi  uygun  bir 
örnektir? 

A)  Sürekli pekiştirme 

B)  Sabit aralıklı pekiştirme 

C)  Sabit oranlı pekiştirme 

D) Değişken aralıklı pekiştirme 

E)  Değişken oranlı pekiştirme 

 

69.  Yeni  seçtiği  Fransızca  dersini  daha  önce  öğ‐
rendiği  İngilizce  gramer  bilgileri  nedeniyle 
daha kolay öğrendiğini ifade eden bir öğren‐
cinin  yaşadığı durum  öğrenme  ile  ilgili  aşa‐
ğıda verilen kavramlardan hangisi  ile açıkla‐
nır? 

A)  Benzetim 

B)  Olumlu aktarma 

C)  Olumsuz aktarma 

D) Unutma 

E)  Gruplama 

 
 

70.  Yılsonu  yeterlik  sınavına  hazırlanan  iki  grup 
öğrenci kendi aralarında hangi grubun öğren‐
diği bilgilerin daha kalıcı olacağı ile ilgili iddi‐
aya  girmişler  ve  çalışmaya  başlamışlardır. 
Kendilerine Alfa  grubu  adı  veren  grubun  öğ‐
rencileri günde ikişer saat çalışarak bir haftada 
hazırlanmışlar,  kendilerine  Beta  grubu  adını 
veren  öğrenciler  ise  son  güne  kadar  çalışma‐
mış, son gün akşam 14 saat aralıksız çalışarak 
hazırlanmışlardır. Sonuçta Alfa grubu öğrenci‐
lerin öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğu 
gözlenmiştir.  

Buna göre Alfa grubu öğrencilerinin daha ba‐
şarılı olması aşağıda verilenlerden hangisi ile 
açıklanır? 

A) Güdülenme  

B)  Toplu çalışma 

C)  Aralıklı çalışma 

D) Geribildirim 

E)  Öğrenmeden sonra yapılan etkinlikler 
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71.  Trafik polisleri haftanın değişik günlerinde ve 
değişik saatlerde kontroller yaparak eksik bel‐
gelerle  trafiğe  çıkmama davranışını  artırmaya 
çalışmaktadırlar.  

Buna göre trafik polislerinin yaptıkları kont‐
roller  aşağıda  verilen  pekiştirme  tarifelerin‐
den hangisi ile açıklanır? 

A)  Sürekli pekiştirme 

B)  Sabit aralıklı pekiştirme 

C)  Sabit oranlı pekiştirme 

D) Değişken aralıklı pekiştirme 

E)  Değişken oranlı pekiştirme 

 

72.   Aşağıdakilerden  hangisi  sosyal  öğrenme  ku‐
ramlarının  temel  sayıtlılarından birisi değil‐
dir? 

 
A)  Öğrenme, bireyin kendi deneyimleri  sonu‐

cunda gerçekleşir. 

B)  Birey, geçmiş yaşantılarını zihninde  taşıya‐
bilir ve geleceği tasarlayabilir. 

C)  İnsan,  kendi  davranışlarını  denetleyebilir 
ve düzenleyebilir. 

D)  Öğrenme  sürecinde  yalnızca  çevre  bireyi 
etkilemez, birey de çevreyi etkiler. 

E)  Öğrenme,  bireyin  başkalarının  deneyimle‐
rini gözlemesi sonucunda gerçekleşir. 

 
73.  I.  Öğrencilerin  okuldan  hoşlanmama  ne‐

denlerini saptamada 
II.  Öğrencilerde  akademik  özgüven  geliş‐

tirmede 
III. Öğrenmenin bilişsel süreçler yoluyla ger‐

çekleştirilmesinde 
IV. Öğrencilerde  oluşabilecek  öğrenilmiş  ça‐

resizlik duygularını azaltmada 
V.  Bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme‐

lerine yardımcı olmada  

Tepkisel koşullanmada yüksek bir yeterliliğe 
sahip öğretmenin yukarıda verilen durumla‐
rın hangisinde daha başarılı olması beklenir?  

A)  l, II, III, IV 

B)  II, IV, V 

C)  II, III, IV, V 

D)  l, II, IV 

E)  III, IV V 

74.  Öğretmenin  anlattıklarını  kendi  düşünce  ve 
görüşlerini katarak, kendisinden de bir şeyler 
ilave ederek hatırlamasına yardımcı olan not‐
lar  alan bir öğrenci  aşağıda verilen öğrenme 
stratejilerinden hangisini kullanmaktadır? 

A)  Tekrar 

B)  Anlamlandırma  

C)  Örgütleme    

D)  Tanıma     

E)  Özetleme 

 

 

 

75.  Aşağıda  verilenlerden  hangileri  sosyal  öğ‐
renme yolu  ile gerçekleşen davranış değişik‐
liğine örnektir? 

A) Ödevini  yapan  çocuğun  kendi  kendini 
ödüllendirmesi 

B)  Matematik  öğretmenini  seven  çocuğun 
müzik dersini de sevmesi 

C)  Yaşadığı  şehirde  dolmuş  şoförlüğü  yapan 
birinin hiç bilmediği bir şehre gittiğinde bi‐
le şehir merkezini kolaylıkla bulması 

D)  İri  bir  köpek  gören  çocuğun  o  ortamdan 
uzaklaşma eğilimi 

E)  Fare gördüğünde korkup bağıran kardeşini 
gören çocuğun fareden korkmaya başlama‐
sı 

 
 
 
 

76.   Aşağıdakilerden  hangisi  gestalt  öğrenme  ku‐
ramının  temel  görüşleri  ile  ilgili  hatalı  bir 
yargıdır? 

 
A)  Bilişsel  öğrenme  kuramlarının  temelini 

oluşturur. 

B)  Hareketi başlatan kişi Wertheimer’dır. 

C)  Bireyin  algılaması  ve  öğrenmesinde  şekil‐
zemin ilişkisi önemlidir. 

D)  Bireyin öğrenmesinde belirleyici olan çevre 
psikolojik çevredir. 

E)   İnsancıl yaklaşıma  tepki olarak ortaya  çık‐
mıştır. 
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77.  Yeni yürümeye başlayan Ozan yürüme çabala‐
rı sırasında sağa sola çarpıp canı yanmaktadır. 
Ozan bu olumsuz durumdan ellerini yana aça‐
rak  kurtulabildiğini  keşfeder.  Ozan  bir  süre 
sonra her yürüme girişiminde  ellerini yanlara 
açarak  yürümeye  ve  böylece  sağa  sola  çarp‐
maktan  korunma  çabaları  göstermeye  başla‐
mıştır.  

Ozan’ın yürüme çabaları sırasında gösterme‐
ye başladığı yeni davranışlar aşağıda verilen 
kavramlardan hangisi ile açıklanır? 

A) Kaçınma davranışı 

B)  Gizil (örtük) öğrenme 

C)  Ket vurma 

D) Anlamlandırma 

E)  Tepkisel koşullanma  

 

78.  Duş almak  için  suyun altına giren bir kişi  su‐
yun  soğukluğu nedeniyle hemen  suyun  altın‐
dan uzaklaşmıştır. Daha sonra suyu istediği sı‐
caklığa ayarlayan bu kişi rahatça banyo yapma 
imkânı bulmuştur. Aynı kişi daha sonraları ne 
zaman duş almak istese suyun altına girmeden 
önce suyun sıcaklığını ayarlamaya başlamıştır.  

Bu  örnekteki  “soğuk  su”  aşağıdaki  kavram‐
lardan hangisinin yerini tutar? 

A) Olumlu pekiştirme 

B)  Olumlu pekiştireç 

C)  Olumsuz pekiştireç 

D)  Etkinlikle pekiştirme 

E)  İkinci tür ceza 

 

79.  Annesi  tarafından  sürekli  cam  bardakta  kola 
içirilen Melek buna “kola” demeyi öğrenmiştir. 
Bir gün annesinin aynı bardakla kendisine ay‐
ran verdiğinde ayrana da  “kola” demiştir.  

Melek’in  annesinin  verdiği  ayrana  “kola” 
demesi  tepkisel  koşullanmada  ve  Piaget’nin 
bilişsel gelişim kuramında hangi kavramlarla 
açıklanır? 

A) Ayırt etme ‐ özümseme 

B)  Genelleme– uyumsama 

C)  Genelleme ‐ örgütleme 

D)  Sönme ‐ dengeleme 

E)  Genelleme – özümseme 

80.  Lunaparktaki  dönme  dolaplara  binmekten 
korkan Şule çok sevdiği ablasının dönme dola‐
ba bindiğini görünce kendisinin de binmek  is‐
tediğini  söylemiştir.  Birkaç  defa  aynı  şekilde 
ablasıyla dönme dolaba binen  Şule  artık dön‐
me dolaplardan eskisi kadar korkmamaya baş‐
lamıştır.  

Bu durum aşağıda verilen kavramlardan han‐
gisi ile açıklanır? 

A)  En son ve en sık ilkesi 

B)  Bıktırma yöntemi 

C)  Eşik yöntemi 

D)  Zıt tepki yöntemi 

E)  Sistematik duyarsızlaştırma 

 
 
 
 
 

81.  Aslı  evlerinde  beslediği  muhabbet  kuşunun 
her  takla  atma davranışının  ardından  yiyecek 
vermiştir.  Uzun  uğraşlardan  sonra muhabbet 
kuşu sık sık takla atmaya başlamıştır.  

Yukarıdaki örnekte “yiyecek” aşağıda verilen 
kavramlardan hangisinin yerini tutar? 

A)  I. Olumsuz pekiştireç 

B)  II. Olumsuz pekiştireç 

C)  Olumsuz pekiştirme 

D)  I. Olumlu pekiştireç 

E)  II. Olumlu pekiştireç 

 
 
 
 

82.  Bir  tenis öğretmeni öğrencisinin her  20 doğru 
vuruşunun  ardından  onu  kola  ile  ödüllendir‐
mektedir. Buna göre  tenis öğretmeninin kul‐
landığı  pekiştirme  tarifesi  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Sabit aralıklı 

B)  Sürekli 

C)  Sabit oranlı 

D) Değişken oranlı 

E)  Değişken zaman aralıklı 

 



  KPSS-2009/9 
 

  Diğer Sayfaya Geçiniz 15

83.  Eve gelip giden misafirler nedeniyle çalışama‐
yan  bir  genç  eşyalarını  toplayarak  arkadaşına 
gitmiş ve orada rahat rahat dersine çalışmıştır. 
Aynı  öğrenci  daha  sonraları  evde  rahat  ede‐
mediğinde de arkadaşına gitmeye başlamıştır.  

Yukarıdaki  örnekte  verilen  durum  aşağıda 
verilen  kavramlardan  hangi  ikisi  ile  açıkla‐
nır? 

A) Olumlu pekiştirme – ayırt etme 

B)  Olumsuz pekiştirme ‐ genelleme 

C)  Olumlu pekiştirme ‐ genelleme 

D) Olumsuz aktarma – ayırt etme 

E)  Model alma – genelleme 

 
 
 

84.  Yurttaki  öğrencilere  odalarını  temiz  tutma 
alışkanlığı  kazandırmak  isteyen  bir  yönetici 
öğrencilerin  önce  yataklarını  topladıklarında, 
daha  sonra çöpleri zamanında dışarı çıkardık‐
larında en sonunda da odalarını tümüyle temiz 
tuttuklarında  bu  davranışlarını  her  defasında 
pekiştirmiştir.  

Buna  göre  yöneticinin  odayı  temiz  tutma 
alışkanlığı kazandırmak amacıyla kullandığı 
teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneme yanılma 

B)  Premack ilkesi 

C)  Biçimlendirme  

D)  Sistematik duyarsızlaştırma 

E)  Eşik / alıştırma yöntemi 

                 

                 

 

85.  Aşağıdaki değişkenleri ölçmek istediğimizde 
hangisinde dolaylı ölçmeyi kullanmak zorun‐
lu olur? 

A) Kalemin uzunluğu 

B)  Geçilemeyen ders sayısı 

C)  Bir kasa elmanın kütlesi 

D) Akademik benlik 

E)  Su miktarı 

 

86.  Ölçmede  araç  kullanmanın  faydasını  aşağı‐
dakilerden hangisi en iyi açıklar? 

A)  Puanlamayı kolaylaştırır. 

B)  Kapsam geçerliğini artırır. 

C)  Tesadüfî hataları kontrol eder. 

D)  Yorumlamaya olanak verir. 

E)  Gözlemi duyarlı hale getirir. 

 

 

 

87.  Aşağıdakilerden hangisi güvenirlik kavramı‐
nı açıklamada kullanılamaz? 

A) Ölçme sonuçlarına karışan hataların azlığı 

B)  Farklı  uygulama  puanlarının  birbirini  tut‐
ması 

C)  Maddeler arası ilişkilerin yüksek olması 

D) Aracın  her  uygulamada  kararlı  sonuçlar 
vermesi 

E)  Aracın  ölçülmek  istenen değişkeni  ölçebil‐
mesi 

 

 

88.  Bir  testten  elde  edilen  puanlar  için  iki  yarı 
güvenirliği yüksek bulunmuştur. Elde edilen 
bu sonuç testin hangi özelliği hakkında bilgi 
verir? 

A) Duyarlığı 

B)  Kararlılığı 

C)  Tutarlılığı 

D)  İç tutarlığı 

E)  Dış tutarlığı 

 

 

89.  Aşağıdakilerden  hangisi  mutlak  değerlen‐
dirme için ölçüt olarak kabul edilemez? 

A) Öğrencinin gelişim düzeyi 

B)  Öğretmen kanısı 

C)  İçerik. 

D) Hedefler. 

E)  Geçme notunun en az 60 olması. 
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90.  “Yazma  becerilerini”  ölçme  amacıyla uygula‐
nacak  bir  sınavda  aşağıdakilerden  hangisi 
ölçme aracının geçerliğini ve güvenirliğini ar‐
tırmak  için  alınabilecek  önlemler  arasında 
değildir? 

A) Kısa cevap gerektiren sorulardan çok sayı‐
da sorma  

B)  Cevaplarla  beraber  öğrencinin  yeteneğini 
puanlama 

C)  Sınav  kâğıtlarını  puanlamak  için  anahtar 
oluşturma 

D)  Puanlama güvenirliğinin belirlenmesi 

E)  Fazla puanlayıcı kullanarak puanların orta‐
lamasını alma 

 

 

 

 

91.  I.  Öğrencileri birbiriyle karşılaştırma 

II.  Programın sağlamlığı hakkında bilgi verme 

III. Öğrencinin çok yönlü gelişimini izleme 

IV. Öğrenci hakkında çok yönlü bilgi elde etme 

V.  Öğrencilere geçerli ve güvenilir notlar ver‐
me 

Yukarıdakilerden  hangisi  “ürün  dosyası 
(portfolyo)  değerlendirme”  yaklaşımının 
özelliklerindendir? 

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

D) III ve V  E) IV ve V 

 

 

 

 

92.  Analiz  sentez ve değerlendirme  gibi üst dü‐
zey  basamaklardaki  davranışları  ölçmek 
amacıyla aşağıdaki soru türlerinden hangisini 
kullanmak en doğru olur? 

A)  Eşleştirmeli 

B)  Boşluk doldurmalı 

C)  Açık uçlu 

D)  Kısa cevaplı 

E)  Ortak seçenekli 

93.  Bir  tarih öğretmeni öğrencilerine not verirken 
onların  resim, müzik  derslerindeki  puanlarını 
da dikkate almaktadır. Bu öğretmen not verir‐
ken aşağıdakilerden hangisini en önemli da‐
yanak noktası olarak görmektedir? 

A) Diğer derslerdeki başarı düzeyini 

B)  Dersle ilgili hedef davranışları  

C)  Öğrenciler arasındaki gelişim farkını 

D) Öğrencilerin yeteneğini 

E)  Sınıf ortalama başarısını  

 

 

94.  Bir  fen bilgisi öğretmeni öğretim yılının yarısı 
boyunca genellikle kavramların  tanımlanması, 
açıklanması  ve  ilişkilerinin  kavranması  üze‐
rinde durmakta; öğretim yılının  ikinci yarısın‐
da  fen  bilgisi  kapsamında  karşılaşılan  prob‐
lemlerin  çözümüne  yönelik  örnekler  vererek, 
bilimsel  süreç  becerileri,  eleştirel  ve  yaratıcı 
düşünme  becerileri  gibi  üst  düzey  becerileri 
geliştirmeye çalışmaktadır. Bu öğretmen yıl or‐
tasında  yaptığı  sınavlarda  problem  çözme, 
eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi üst 
düzey becerilerin kullanılmasını gerektiren so‐
rulara da yer vermektedir. 

Bu  öğretmene  yıl  ortasında  yaptığı  sınavlar 
için aşağıdaki uyarılardan hangisini öncelikle 
yöneltmek doğru olur? 

A) Öğretmenin  sınavlarla  ilgili olarak puanla‐
yıcı güvenirliğini belirlemesi gereklidir. 

B)  Öğretmen  sınavlarda  özellikle  objektif pu‐
anlanabilen soru türleri kullanmalıdır. 

C)  Öğretmen puanlara karışacak  şans puanla‐
rının  azaltmak  için  soruların  seçenek  sayı‐
sını artırmalıdır 

D) Öğretmen testin geçerliğini yükseltmek için 
kapsam dışındaki soruları çıkarmalıdır. 

E)  Öğretmen  soruları  puanlarken  soruların 
ayırt etme gücünü dikkate almalıdır. 

 

 

95.  Farklı  gruplardaki  bireyleri  karşılaştırmak 
için  aşağıdaki  puan  türlerinden  hangisini 
kullanmak daha doğru olur? 

A)  Standart 

B)  Ham 

C)  Net 

D) Düzeltilmiş 

E)  Ağırlıklandırılmış 
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96.  Bir ölçme aracı iki gruba uygulanmıştır. Grup‐
ların  varyansları  aynı  olmasına  rağmen  ikinci 
grubun  ortalaması  birinci  grubun  ortalaması‐
nın  iki katı bulunmuştur. Aşağıdakilerin han‐
gisi ikinci grup için kesinlikle söylenebilir? 

A)  İkinci grubun başarısı birinci grubun başa‐
rısına eşittir. 

B)  İkinci grubun değişim aralığı birinci gruba 
göre büyüktür. 

C)  İkinci  grubun  ortancası  birinci  grubun  or‐
tancasına eşittir 

D)  İkinci  grubun  tepe  değeri  birinci  gruptan 
büyüktür. 

E)  İkinci gurup birinci gruptan daha başarılı‐
dır. 

 

 

97. VE 98. SORULARI AŞAĞIDAKİ  

SEÇENEKLERE GÖRE YAPINIZ. 

I.  Ortak seçenekli madde 

II.  Birleşik cevap gerektiren madde 

III. Kökü olumsuz madde 

IV. Cevabı en doğru olan madde 

V.  Eksik köklü madde 

 

 

 

97.  Verilenlerden hangileri sorunun birden fazla 
cevabı olduğunda kullanılır? 

A) I‐II  B) I‐III  C) I‐VI   

D) I‐V  E) II‐IV 

 

 

 

98.  Sorunun kesin doğru  cevabının  olmadığı  ya 
da  soruya  verilen  cevapların  doğruluk  dere‐
cesi  bakımından  birbirinden  farklı  olduğu 
durumda hangi çoktan seçmeli madde tipinin 
kullanılması uygundur? 

A) I  B) II  C) III   

D) IV  E) V 

 

 

99. VE 100. SORULARI AŞAĞIDAKİ  

BİLGİLERE GÖRE YAPINIZ. 

Beş sınıfa uygulanmış 40 soruluk bir testin pu‐
an dağılımları, ortalamaları ve standart sapma‐
ları aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

X 20
s 8
=
=

         X 25
s 5
=
=

     X 25
s 7
=
=

 

 

     

X 20
s 4
=
=

      X 25
s 3
=
=

 

 

99.  Sonuçlara göre testte grup olarak en başarısız 
sınıf hangisidir? 

A) I   B) II    C) III   

D) IV  E) V 

 

100.  Sonuçlara göre  testte grup olarak en başarılı 
olan sınıf hangisidir? 

A) I  B) II  C) III   

D) IV  E) V 

 

101.  Sonuçlara  göre  hangi  sınıftaki  bireylerin 
puanları arasındaki farklar diğer gruplara gö‐
re daha fazladır? 

A) I  B) II  C) III   

D) IV  E) V 

 

102.  I.  ranj 

II.  varyans 

III. mod 

IV. değişim katsayısı 

V.  medyan 

Yukarıdakilerden  hangileri  dağılım  ölçüle‐
rindendir? 

A) I‐II‐IV  B) I‐II‐III  C) I‐IV‐V   

D) I‐III‐IV  E) II‐ III‐IV 
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103.  Rehberlikte bireyi tanıma kapsamında kullanı‐
lan  “başarı”  ve  “yetenek”  testleri  arasındaki 
ilişkiyle  ilgili  olarak  aşağıdaki  ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Her ikisi de öğrencilerin duyuşsal özellikle‐
rinin belirlenmesinde kullanılır. 

B)  Yetenek  testleri  öğrencilerin  duyuşsal  ve 
başarı  testleri de bilişsel özelliklerini belir‐
lemede kullanılır.  

C)  Başarı  testleri  geçmişe,  yetenek  testleri  ise 
geleceğe yöneliktir. 

D)  Yorumlanmaları  ve  sonuçlarının  öğrenci‐
lerle paylaşılması uzmanlık gerektirmez. 

E)  Yetenek  testleri  geçmişe  ve  başarı  testleri 
de geleceğe yöneliktir. 

 

 

104.  Evde  çalışma  ortamını  düzenleme  ve  okulda 
öğretmeni etkin bir biçimde dinleme konusun‐
da  sorun yaşayan öğrencilere yardımcı olmak 
aşağıdaki rehberlik servislerinden hangisinin 
görevidir? 

A)  Eğitsel rehberlik 

B)  Ayarlayıcı rehberlik 

C)  Önleyici rehberlik 

D)  Kişisel sosyal rehberlik 

E)  Mesleki rehberlik 

 

 

105. Aşağıdakilerden  hangisi  ilköğretim  döne‐
mindeki  rehberlik  hizmetlerinin  temel  özel‐
liklerinden birisi değildir? 

A)  Çok  sayıda  öğrenciye  ulaşmak  mümkün‐
dür. 

B)  Meslek  seçimi  ve  kararının  verildiği  dö‐
nemdir. 

C)  Çocuğun  öğrenmeyi  öğrenmesinde  kritik 
bir dönemdir. 

D)  Çocuğun  yaşamın  sonraki  dönemlerinde 
gerekli  olacak  birçok  beceriyi  kazanması 
açısından önemli bir dönemdir. 

E)  Çocuğun öğretmenini model alması açısın‐
dan kritik bir dönemdir. 

 

106. Maslow’a göre “İnsanlar, kendileri  için zararlı 
olan  ve  acı  veren  olaylardan  kaçınırlar.”  İhti‐
yaçlar  hiyerarşisi  kuramında  bu  durumun 
karşılığı  olan  temel  ihtiyaç  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Fizyolojik ihtiyaç 

B)  Tanınma ihtiyacı 

C)  Ait olma ihtiyacı 

D)  Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 

E)  Güvenlik ihtiyacı 

 

 

 

107. Aşağıdakilerden  hangisi  bireysel  ve  grupla 
psikolojik danışma yardımının temel özellik‐
lerinden birisi değildir? 

A)  Standart ölçütleri vardır. 

B)  Gündemli değildir. 

C)  Süresi bellidir. 

D)  Etkinlikler  bireyin  bilişsel  alanına  yönelik‐
tir. 

E)  Etkinlikler  bireyin  duyuşsal  alanına  yöne‐
liktir. 

 

 

 

108.  Bir  sınıf  rehber  öğretmeni,  sınıfta  öğrenci  so‐
runlarının daha çok hangi alanlarda yoğunlaş‐
tığını belirleyebilmek  için problem  tarama  lis‐
tesi  uygulamıştır.  Değerlendirme  sonrasında 
öğrencilerin öğrenme stratejileri ile etkin ve ve‐
rimli  ders  çalışma  konusunda  yeterince  bilgi 
sahibi  olmadıklarını  görmüştür.  Öğrencilere, 
çalışma stratejileri ile etkin ve verimli ers ça‐
lışma  konusunda  bilgi  vermek  isteyen  sınıf 
rehber  öğretmeninin  öncelikle  aşağıdaki 
hizmetlerden hangisini vermesi gerekir? 

A) Okula ve duruma alıştırma hizmeti 

B)  Bireysel psikolojik danışma hizmeti 

C)  Grup rehberliği hizmeti 

D)  Süpervizyon hizmeti 

E)  Grupla psikolojik danışma hizmeti 
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109.  Sınıf, branş ve  sınıf  rehber öğretmenleri önce‐
den  hazırlık  yapmak  ve  belli  ilkelere  uymak 
şartı  ile öğrencilere bazı rehberlik hizmetlerini 
verebilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu kap‐
samda  düşünülebilecek  rehberlik  hizmetle‐
rinden birisidir? 

A) Grup rehberliği   

B)  Süpervizyon 

C)  Bireysel psikolojik danışma 

D) Grupla psikolojik danışma 

E)  Müşavirlik 

 

110. Okullarda yaygın bir biçimde kullanılan bireyi 
tanıma  tekniklerinden  birisi de  başarı  testleri‐
dir.  Aşağıdakilerden  hangisi,  başarı  testleri‐
nin kullanımı  ile ilgili hatalı bir yargıdır? 

A)  Standart ve öğretmen yapısı başarı  testleri 
olmak üzere ikiye ayrılır. 

B)  Öğrencilerin,  öğrenme  eksikliklerini  belir‐
lemeye yarar. 

C)  Öğrencilerin,  gelecekteki  öğrenmelerini 
yordamaya yarar. 

D)  Başarı  testlerinin  sonuçlarına bakılarak ye‐
tenek‐ başarı karşılaştırması yapılabilir. 

E)  Öğrencilerin, sınıf içi başarıları standart ba‐
şarı testleri ile ölçülür. 

 
111.   Mevlana’nın  “Ben,  bir  pergel  gibiyim.  Bir 

ayağımla inançlarıma bağlıyım. Öbür ayağımla 
da yetmişiki milleti dolanır, sarar sarmalarım.” 
görüşü  insancıl kuramın ağırlıklı olarak aşa‐
ğıdaki ilkelerinde hangisi ile ilişkilidir? 

A)  Saydamlık                                 

B)  Özerklik 

C)  Psikolojik sağlamlık                 

D)  Koşulsuz kabul  

E)  Empati 

 
112. Ülkemizde  rehberlik  uygulamalarının  orta‐

öğretim  kurumlarının  tümü  için  yaygın  bir 
biçimde verilmeye başlandığı ve bu kapsam‐
da  sınıf  rehber  öğretmenliği  uygulamasının  
ilk kez  başlatıldığı öğretim yılı aşağıdaki se‐
çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş‐
tir? 

A) 1953‐1954  B) 1974‐1975 

C) 1997‐1998  D) 1970‐1971 

E) 1947‐1948 

 

113. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin  ilgili maddesine göre, okul‐
da  öğrencilere psikolojik  sorunlarını  çözme‐
de  yardımcı  olmak,  her  öğretim  yılının  ba‐
şında  okulun  rehberlik  ve  psikolojik  danış‐
ma  hizmetleri  yıllık  çalışma  programını  ha‐
zırlamak  aşağıdakilerden  hangisinin  görevi‐
dir? 

A) Koordinatör psikolojik danışman 

B)  Okul müdürü 

C)  Sınıf rehber öğretmeni 

D)  Rehberlik ve araştırma merkezinden bir gö‐
revli 

E)  Psikolojik danışman 

 

 

 

114. Aşağıdakilerden  hangisi  rehberlik  hizmetle‐
rinde testlerin kullanılış amacı ile ilgili hatalı 
bir yargıdır? 

A) Özel  eğitim  gerektiren  öğrencileri  belirle‐
mede kullanılır. 

B)  Bireyin “ben kavramı” ve “kişilik özellikle‐
rini” ortaya çıkarmada kullanılır. 

C)  Bireyin başarısızlık ve uyumsuzluk neden‐
lerinin tespitinde kullanılır. 

D) Öğrencilere  etkili  bir  süpervizyon  hizmeti 
vermede kullanılır. 

E)  Bireye etkili bir eğitsel ve mesleki rehberlik 
hizmeti vermede kullanılır. 

 

 

 

 

115.  “Bireyin  kendisini  nasıl  gördüğü  ile  bireyin  
başkalarınca nasıl görüldüğü arasındaki  tutar‐
lılıktır.”  ifadesinin  karşılığı  olan  rehberlik 
kavramı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Özbenlik 

B)  İdeal benlik 

C)  Bağdaşım içinde olma 

D)  Empati 

E)  Kendisi olma 
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116. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi  rehberlik 
hizmetleri kapsamında yer almaz? 

A) Maddi  olanakları  sınırlı  olan  öğrencilere 
burs verilmesi 

B)  Okula yeni gelen öğrencilere, okul ve oku‐
lun çevresinin tanıtılması 

C)  Arkadaşları ile iletişim sorunu yaşayan öğ‐
rencilere grupla psikolojik danışma hizmeti 
verilmesi 

D) Mezun durumdaki öğrencilere üst öğrenim 
kurumları hakkında bilgi verilmesi 

E)  Öğrencilere  ilgi ve yetenek alanlarını belir‐
lemeye  yönelik  testler  uygulanması 
 

 

 

 

 

117. Aşağıdakilerden  hangisi  kendini  gerçekleş‐
tirme  sürecindeki bireyin  temel özelliklerin‐
den birisi değildir? 

A) Arkadaş  tercihinde  seçicidir.  Derin  ve  sa‐
mimi ilişkiler kurabilir. 

B)   Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı değildir. 

C)  Geçmiş yerine gelecek yönelimlidir. 

D)  Zamanını etkili bir biçimde kullanır 

E)  Problem  odaklıdır  ve  çabaya  yönelik  dav‐
ranışlar sergiler. 

 

 

118.  İdeal  benlik  ile  ilgili  aşağıdaki  yargılardan 
hangisi doğrudur? 

A)  Bireyin yeterlik ve yetersizliklerinin farkın‐
da olmasıdır. 

B)  Bireyi diğer bireylerden ayırt eden ve tutar‐
lı olarak sergilenen özellikler bütünüdür. 

C)  Bireyin  gelecekle  ilgili  beklenti  ve  amaçla‐
rıdır. 

D)  Bireyin  olduğu  durum  ile  olmak  istediği 
durum arasındaki tutarlılıktır. 

E)  Bireyin  yeterlilik  ve  yetersizliklerini  ger‐
çekçi  bir  biçimde  değerlendirerek,  gizil 
güçlerini en üst düzeyde kullanabilmesidir. 

119.  Bir ilköğretim okulunda okula yeni başlayan, 
dönem  arasında  nakil  yoluyla  gelen  ya  da 
uzun süredir okula devam ettiği halde uyum 
konusunda  sorun  yaşayan  öğrencilere  önce‐
likle  verilmesi  gereken  rehberlik  hizmeti 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müşavirlik 

B)  Yöneltme 

C)  Süpervizyon 

D) Oryantasyon 

E)  Psikolojik danışma 

 

 

120. Mine  Öğretmen,  “Öğrencilerine  konuları  öğ‐
rendiğiniz  zaman  çok mutlu  oluyorum;  öğre‐
nemediğiniz zamanlarda ise çok üzülüyorum.” 
demiştir.  Öğretmenin  bu  davranışı  danışan 
merkezli yaklaşımın hangi kavramıyla ilişki‐
lendirilebilir? 

A) Kendisi olma  

B)  Empati 

C)  Koşulsuz kabul 

D)  Saygı 

E)  Sempati 
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