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EĞİTİM
BİLİMLERİ 

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının yayınevimizin yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi,  herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai

sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik forma mutlaka işaretleyiniz. 
Kurum kodu ve T.C kimlik numarası karnenizin oluşturulabilmesi için özellikle gereklidir.

2.	 Eğitim	Bilimleri	için	verilen	toplam	cevaplama	süresi	100	dakikadır.

3.	 Bu	testte	80	soru	vardır.

4.	 Cevaplamaya	istediğiniz	sorudan	başlayabilirsiniz.	Her	soru	ile	ilgili	cevabınızı,	cevap	kâğıdında	o	soru	
için	ayrılmış	olan	yere	işaretlemeyi	unutmayınız.

5. Sınav sonucunuzu www.yaklasimkariyer.com adresinden TC kimlik numaranızı girerek öğrenebi-
lirsiniz.

6.	 Türkiye	Geneli	Deneme	sınavına	ait	cevap anahtarı ve soruların çözümleri 	sınavın	uygulandığı	son	
gün www.yaklasimkitap.com		adresinde	yayınlanacaktır.

7.	 Bu	test	puanlanırken	testteki	doğru	cevaplarınızın	sayısından	yanlış	cevaplarınızın	sayısının	dörtte	biri	
düşülecek	ve	kalan	sayı	testle	ilgili	ham	puanınız	olacaktır.	Bu	nedenle,	hakkında	hiçbir	fikrinizin	olmadığı	
soruları	boş	bırakınız.	Ancak,	soruda	verilen	seçeneklerden	birkaçını	eleyebiliyorsanız	kalanlar	arasından	
doğru	cevabı	kestirmeye	çalışmanız	yararınıza	olabilir.



Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19    Kızılay-ANKARA

Tel: (0312) 229 84 94 
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com

e-posta: bilgi@yaklasimkitap.com
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1. Yeni	değişen	eğitim	sistemine	göre	Türk	eğitim	sistemi-
ne	ev	okul	kavramı	girmiştir.	Ev	okulu	uygulaması	ebe-
veynlerin	çocuğu,	geleneksel	bir	devlet	veya	özel	okul	
eğitimi	yerine	evde	eğitmesi	pratiği	olarak	tanımlanabi-
lir.	Ebeveynlerin,	çocuklarını	ev	öğretimine	tabi	tutma-
ya	karar	verirken	göz	önüne	aldıkları	birçok	neden	bu-
lunmaktadır.	Buna	göre	ev	okullarında	ebeveynler	ya	
kendileri	ya	da	dışarıdan	tutulan	öğretmenler	aracılıyla	
kendi	çocuklarına	öğretim	sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığında ev okulları uygulamasında aşa-
ğıdaki hangi program tasarımı öncelikli kullanılır?

A)	 Disiplin	tasarımı

B)	 Geniş	alanlı	tasarım

C)	 Romantik-radikal

D)	 Hümanistik

E)	 Çekirdek	

2. Bekir	öğretmen	ders	planı	hazırlarken	önce	dersin	ka-
zanımlarını	programdan	belirlemiş	(I),	daha	sonra	der-
sin	öğretimine	dönük	yöntem	ve	teknikleri	belirleyerek	
(II),	 içeriğe	 dönük	 güncel	 bilgileri	 internetten	 bularak	
(III)	kazanımlara	ulaşma	ölçütlerini	saptayarak	(IV)	pla-
nı	uygulama	yoluna	gitmiştir	(V).

Bekir öğretmen bu uygulamada yukarıda belirtilen 
süreçlerin hangisinde hata yapmıştır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V		

3. Eren	 hoca	 öğretmenlik	 uygulamasına	 gelen	 öğret-
men	adaylarına;	“Derslerinde	öğrencilerin	konuşması-
na,	tartışmasına,	sorular	sormasına,	eleştiriler	yapma-
sına,	 ürünler	 ortaya	 koymasına	 imkân	 veririm.	Mate-
matik	 dersinde	 öğrencilerinin	 dört	 işlem	problemlerini	
çözerken,	alışverişe	gittiklerinde	hangi	işlemleri	kullan-
dıklarına	dikkat	etmelerini	ve	hangi	hesaplamaları	yap-
tıklarını	yazmalarını	isterim.	Ders	içeriğini	düzenlerken	
öğrencilerinden	gelen	soruları	da	dikkate	alırım		ve	on-
ların	günlük	yaşamlarıyla	derste	yapılanları	ilişkilendir-
melerini	sağlarım”	şeklinde	bir	konuşma	yapmıştır.

Bu  konuşmalardan Eren hocanın eğitimde benim-
sediği felsefe aşağıdakilerden hangisine en uygun-
dur?

A)		 Esasicilik	

B)		 Daimicilik

C)		 İlerlemecilik	

D)		 Yeniden	kurmacılık

E)		 Varoluşçuluk

4. 		I.	 Gazetedeki		köşe	yazısındaki	cümlelerden	hangi-
leri	gerçek	olayları,	hangileri	yazarın	görüşlerini	bil-
dirmektedir?

	II.	 İnternet		bağımlılığının		nedenlerini	belirler.

III.	 Yukarıda	fotoğrafları	verilen	fosillerin	hangi	döne-
me	ait	olduklarını,	derste	açıklanmış	olan	teknikle-
ri	kullanarak	saptayınız.

IV.	 Fiyatı	 20	 TL	 olan	 gömlek,	 defolu	 olduğu	 için	 15	
TL’ye	satılmıştır.	Bu	satışta	yüzde	kaç	indirim	ya-
pılmıştır?

	V.	 Tezi		özgünlük		açısından		tartışır.

Yukarıda verilen bilişsel alan kazanımlarından han-
gisi diğerlerine oranla daha üst düzeyde yer alır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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5. Vgotsky’e	göre	yetişkinin,	çocuğun	bilgiyi	 içleştirmesi-
ne	bilgiyi	kazanmasına	yardım	edebilmesi	için	iki	nok-
tayı	belirlemesi	gerekir.	Bunlardan	birisi,	çocuğun	her-
hangi	bir	yetişkinin	yardımı	olmaksızın,	bağımsız	ola-
rak	kendi	kendine	sağlayabileceği	gelişim	düzeyini	be-
lirlemektedir.	İkincisi	ise,	bir	yetişkinin	rehberliğinde	ça-
lıştığında	 gösterebileceği	 potansiyel	 gelişim	 düzeyini	
belirlemektir. 

Yukarıda altı çizili özellik aşağıdaki hangi öğretim 
yöntemi ile öncelikle gelişir?

A)	 Proje

B)	 Problem	Çözme

C)	 Gösterip-Yaptırma

D)	 Bireyselleştirilmiş	öğretim

E)	 Gösteri

6. Yenal	öğretmen	öğrencilerinin	bir	kısmının	objelerle	et-
kileşim	yolu	 ile	 konuları	 somutlaştırdıkları	 ve	böylece	
öğrenmede	kalıcılığı	sağlayabildiklerini	gözlemlemiştir.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sa-
hip öğretim yöntem ya da tekniklerdir?

A)	 Tarihsel	empati	–	Beyin	ürünü

B)	 Müze	eğitimi	–	Sergi	

C)	 Mikro	öğretim	-	Proje

D)	 Sergi	-	Görüşme

E)	 Müze	eğitim	-	Tartışma

7. VE 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ 
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLANDIRINIZ. 

Kerim	 öğretmen	 Biyografi	 dersinde	 aşağıdaki	 metni	
öğrencilere	okumuştur;

İnsanlık	 tarihinin	 en	 büyük	 mucitlerinden	 biri	 olan	
Thomas	 Edison,	 1847de	 Amerika’nın	 Ohio	 eyaletin-
de	 dünyaya	 geldi.	 Yedi	 yaşındayken	 ailesiyle	 birlikte	
Michigan’daki	 Port	 Huron’a	 yerleşti	 ve	 ilköğrenimine	
burada	başladı.	Fakat	başladıktan	yaklaşık	üç	ay	sonra	
algılamasının	yavaşlığı	nedeniyle	okuldan	uzaklaştırıl-
dı.	Bundan	sonraki	üç	yıl	boyunca	özel	bir	öğretmen	ta-
rafından	eğitildi.	Son	derece	meraklı	ve	yaratıcı	kişiliğe	
sahip	bir	çocuk	olan	Edison,	10	yaşına	geldiğinde	ken-
disini	fizik	ve	kimya	kitaplarına	verdi.	On	iki	yaşına	gel-
diğinde	ailesine	yardım	etmek	için	Port	Huron	ile	Det-
roit	arasında	çalışan	trende	gazete	satmaya	başlayan	
Edison,	evlerindeki	laboratuvarını	trenin	yük	vagonuna	
taşıyarak,	çalışmalarını	burada	sürdürdü.	Bu	dönem-
de	 Edison;	 “Michael	 Faraday’ın	 Experimental	 Rese-
arch	in	Electricity”	adlı	yapıtını	okudu	ve	derinden	etki-
lendi.	Bunun	üzerine	bir	yandan	Faraday’ın	deneylerini	
tekrarladı	bir	yandan	da	kendi	deneylerine	ağırlık	vere-
rek	daha	düzenli	çalışmaya	ve	notlar	tutmaya	başladı. 

7. Kerim öğretmenin dersi bu şekilde işlemesi ve yu-
karıdaki biyografiyi okuması öğrencilerin hangi be-
cerisinin gelişimine en az katkıda bulunur?

A)		 Olaylara	farklı	bakış	açısı	kazandırma

B)		 Karar	verme	ve	seçim	yapma

C)		 Olayları	derinlemesine	analiz	etme

D)		 Olayla	ilgili	yaşantı	geçirme

E)		 Kişisel	sorunları	kişisel	bir	yaklaşımla	çözme

8. Edison’un çocukluk döneminde aldığı eğitim türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 İş	başında	eğitim

B)	 Programlı	öğretim

C)	 Ekiple	öğretim

D)	 Tutor	destekli	eğitim

E)	 Keller	planı
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9. Tam	 öğrenme	 modeli;	 öğrenciler	 arasında	 gözlenen	
öğrenme	düzeyi	farklılıklarını	en	aza	indirmeyi;	öğren-
cilerin	büyük	çoğunluğunun	en	üst	düzeyde	öğrenme-
lerini	 sağlamayı	 hedeflemektedir.	 Zihinsel	 özrü	 olma-
yan	bir	çocuğa	gerekli	zaman,	ön	koşul	öğrenmeler	ve	
öğrenme	için	gerekli	koşullar	sağlandığı	zaman	her	öğ-
rencinin	öğreneceği	varsayılır.	

Modelin uygulanmasında izlenecek adımlar şöyle-
dir;

		I.		Dersin	özel	hedef	(amaç)ve	davranışları	ile	bu	he-
def	ve	davranışların	kazandırılacağı	öğrenme	üni-
telerini	belirleyiniz.

	II.			Her	bir	ünitenin	öğrenilebilmesi	için	gerekli	ön	bilgi-
lerin	neler	olduğu	belirlenmelidir.

III.	Ünitenin	öğrenimine	başlamadan	önce	öğrencilerin	
ön	bilgilere	sahip	olup	olmadıkları	bir	test	ile	belir-
lenmelidir.

IV.	Test	sonuçlarına	göre	ünitenin	öğrenilebilmesi	 için	
gerekli	 fakat	 eksik	 olan	 ön	 bilgilerin	 tamamlama	
öğretimi	yapılmalıdır.

V.		Ünitedeki	tüm	davranışlar	kazandırıldıktan	sonra	iz-
leme	değerlendirmesi	yapılmalıdır.

VI.	 Tamamlama	 öğretiminden	 sonra	 ünitedeki	 yeni	
davranışları	kazandırmaya	dönük	öğretim	etkinlik-
leri	uygulanmalıdır.

VII.	 Ek	 öğretme-öğrenme	 sürecini	 tamamlayan	 	 	 öğ-
rencilere	paralel	izleme	testi	uygulanarak		öğrenci-
lerin	ölçüte	ulaşıp	ulaşmadığı	belirlenir.

VIII.		Ölçüte	ulaşılmışsa	yeni	üniteye	geçilmelidir.

Bu	uygulamadaki	basamaklarında	yanlış	yapılmıştır.

Hangi basamaklar yer değiştirirse sıralama daha 
doğru olur?

A)	II	ve	III		 B)	II	ve	IV		 C)	V	ve	VI

D)	VI	ve	VII		 E)	V	ve	VII

10. Öğretim sürecinde düzeltme: Öğrencinin öğrenme 
yanlışlıklarının düzeltilmesi veya öğrenme eksiklik-
lerinin tamamlanmasına dönük yol gösterici etkin-
liklerdir. Buna göre aşağıdaki öğretim yöntem ve 
tekniklerinin hangisinde düzeltme süreci ve sonra-
sı performans gerçekleştirilir?

A)	 Gösteri

B)	 Mikro	öğretim

C)	 Beyin	fırtınası

D)	 Görüş	geliştirme

E)	 Öykü	oluşturma

11. Öğrencilerin	çoğunluğunda	görülen	beceri	eksiklikleri-
nin	nedeni	genellikle	alıştırma	çalışmalarının	 yetersiz	
olması	ve	uygun	olmayan	alıştırma	çalışma	süreçleri-
ne	başvurulmasıdır.	Alıştırma	ya	da	uygulama,	zaman	
içinde	 test	 edilmiş	 eski	 bir	 tekniktir.	 Hemen	 her	 alan	
için	çok	gereklidir.	Ama	alıştırmaları	amaçsız	ve	gerek-
siz	kullanmak	da	zarar	verir.	Zihinsel	ve	motor	beceri-
ler	alanındaki	özel	durumlar	dışında,	belli	konuları	alış-
tırma	yapıyoruz	diye	ezberletmek	 	alıştırmanın	yanlış	
kullanımına	bir	örnektir.	Alıştırmadan	kasıt	yapılanların	
gözden	geçirilmesi	değildir,		alıştırmadan	kasıt	öğreni-
lenlerin	 pekiştirilmesi	 ve	 bilmedikleri	 noktaların	 tekrar	
ele	alınmasıdır.	Alıştırma	gözden	geçirme	ya	da	tekrar	
etmenin	bir	uzantısı	olmalıdır.	

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alıştırma, göz-
den geçirme ve tekrar etme temelli bir öğretim uy-
gulamasıdır?

A)	Benzetim	 B)	Örnek	olay

C)	Gösteri	 D)	Drama

E)	Eğitsel	oyun
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12. Yaklaşım	Kariyer	Merkezinin	 dönem	boyu	ders	 işlem	
süreci	şöyledir;

I.	 Öğrenciler	Eğitim	bilimleri	alanında	120	saat	ders	
alırlar.

II.	 Ana	 dersler	 bitince	 istekleri	 hocalardan	 yine	 80	
saat	tekrar	dersi	alabilirler.

III.	 Mayıs	ve	Haziran	aylarında	ise	10	saatlik	soru	çö-
züm	gruplarına	katılabilirler.

Yukarıdaki uygulama göz önüne alındığında Açı 
akademi Carroll’un okulda öğrenme modelinin 
hangi ilkesini işe koşmaktadır?

A)		 Öğretimden	yararlanma	yeteneği	

B)		 Yetenek	

C)		 Öğretimin	niteliği	

D)		 Fırsat	

E)		 Sebat

13. Göksun	 Lisesi	 Rehber	Öğretmeni	 Kemal	 bey	Mesle-
ki	 Rehberlik	 kapsamında	 Tıp	 alanını	 tanıtmak	 iste-
mektedir.	 Bu	 amaçla	 bir	 doktor	 bir	 diş	 hekimi	 ve	 bir	
hemşireden	 oluşan	 	 uzmanları	 sınıfa	 davet	 etmiş	 ve	
önceden	 seçilen	 öğrencilerin	 uzmanlara	 soru	 sorma-
larını	sağlamış	soru-cevap	yoluyla	konunun	uzmanları	
dinleyicilere	bilgi	vermişlerdir.

Kemal beyin bu etkinliği aşağıda verilen yöntem ya 
da tekniklerden hangisine örnek gösterilebilir?

A)	Panel	 B)	Forum

C)	Kolegyum	 D)	Sempozyum

E)	Beyin	fırtınası

14. Derslerde	kullanılan	bilgi	yaprağı	ile	istenilen	öğrenci-
lerin	ders	kapsamındaki	olguları,	 kavram,	 ilke,	genel-
leme,	 yöntem,	 alışı	 ve	 yönelimleri	 dikkat	 çekici	 ilginç	
bir	biçimde;	ne	 işe	yarayacakları,	nerede,	nasıl	kulla-
nılacaklarını	da	ortaya	koyacak	şekilde	öğrenciye	sun-
maktır.		

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi yaprakla-
rının kullanımı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)	 Mümkün	olduğunca	bilgi	doğrudan	verilmemelidir.	
Ya	 bir	 olay	 ya	 bir	 durum,	 ya	 da	 anlamlı	 bir	 gör-
sel	malzeme	verilmeli;	arkasından	sonucu	öğren-
cinin	kendisinin	çıkarmasına	yardımcı	olacak	so-
rular	sorulmalı,	sonra	bir	özet	verilmelidir.	

B)	 Yaprakta	mutlaka	 verilen	 bilgiyi	 öğrencinin	 nere-
de	nasıl	kullanabileceğine	ışık	tutulmalı;	bu	bilgi-
nin	ne	işine	yarayacağı	belirtilmelidir.	

C)	 Bilgi	 yaprağı	 öğretmenin	 yerini	 almamalı,	 öğret-
men	 tarafından	 işlenen	 konuları	 desteklemek	
amacı	ile	kullanılmalıdır.	

D)	 Bilgi	yaprağı	mümkün	ayrıntılı	olmalı	görsel	unsur	
gerekli	olmadıkça	kullanılmamalıdır.	

E)	 Bilgi	yaprağı	ders	ya	da	kaynak	kitaplarda	verilen	
bir	bilginin	aynı	biçimde	verilmesi	amacı	ile	kulla-
nılmamalıdır.	
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15. Recep	öğretmen	Fen	ve	 teknoloji	dersinde	öğrencile-
rinden	vitaminler	konusuna	dönük	olarak	bir	zihin	hari-
tası	ve	hazırlamalarını	ve	gelişim	dosyalarına	ekleme-
lerini	istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu uygulama-
daki gerekçelerinden biri olamaz?

A)	 Kavramsal	gelişimi	tespit	etmek

B)	 Kavram	yanılgılarını	belirlemek

C)	 Ön	öğrenmelerle	yeni	öğrenmelerin	anlamlılık	bo-
yutunu	belirleme

D)	 Kavram	yanılgılarını	giderme

E)	 Öğrencilerin	derse	olan	ilgilerini	belirleme

16.  
Kriterler I II III

Öğrenme	
Nedir?

Gözlenebilen	
performansın	sık-
lığı	veya	şeklin-
deki	değişim	Öğ-
rencilerin	yaptık-
ları	şeyler

Öğrenci	tarafından	
yeni	bilginin	içsel	
kodlanması	ve	ya-
pılandırılması	Bilgi	
yapılarındaki	de-
ğişim	Öğrencilerin	
ne	bildiği	ve	bunu	
bilmeye	nasıl	ulaş-
tıkları

Öğrencinin	
deneyimler	
yoluyla	bilgiyi	
kendisinin	ya-
pılandırması

Öğrenme-
yi	hangi	
faktörler	
etkiler?

“Uyarıcı	ve	so-
nuçların	ortam-
da	ayarlanma-
sı”	güçlendirme	
akıcılık

Öğrencilerin	bilgiyi	
nasıl	kodladıkları,	
depoladıkları,	geri	
çağırdıkları	göste-
rilen	bilginin	içeriği	
ve	ne	zaman	kulla-
nıldığı	etkiler.

Etkileşim	

Ortam	

Bağlam

Yukarıda bazı öğretim yaklaşımlarına dönük soru-
lar ve yanıtları verilmiştir. Bu öğretim yaklaşımları 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

         I                        II                          II          

A)	 Bilişsel			 											Yapılandırmacı							Davranışçı

B)	 Davranışçı										Yapılandırmacı							Bilişsel

C)	 Bilişsel		 											Davranışçı	 								Yapılandırmacı

D)	 Davranışçı										Bilişsel																					Yapılandırmacı

E)	 Yapılandırmacı			Bilişsel	 								Davranışçı

17. Ece sınıfta kendini tanıtırken “Hislerimde	 hiç	 yanıl-
mam,	 sezgilerim	 karar	 vermede	 benim	 en	 büyük	 yar-
dımcımdır.	 Kuram	 ve	 teoriler	 ile	 zaman	 kaybedemem	
önemli	olan	olayın	ve	durumun	bende	oluşturduklarıdır”  
der. Bu düşünceleri ile Ece Kolb’un hangi öğrenme 
alanında baskın olduğunu ifade etmektedir? 

A)		 Aktif	öğrenme

B)		 Soyut	kavramsallaştırma

C)		 Yansıtıcı	düşünme

D)		 Somut	yaşantı	

E)		 Özümseyen	yaşantı

18. Proje,	öğrencilerin	gerçek	yaşama	benzer	işler	üzerin-
de,	özgün	bir	ürün	ortaya	koymak	amacıyla	yaptıkla-
rı	bağımsız	konu	araştırmaları	ve	etkinliklerdir.	Öğren-
ci	merkezli	olan	bu	yöntemde	öğretmen	etkin	değildir;	
sadece	öğrenciye	rehberlik	etme	ve	değerlendirme	gö-
revini	üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi proje yönte-
minde öğretmenin yapmaması gereken bir davra-
nıştır?

A)		 Öğrencilerin	çalışma	ve	iş	bölümüne	dair	yaptıkla-
rı	plana	uyup	uymadıklarını	denetlemek

B)		 Öğrencilere	 inceleme	 ve	 araştırma	 yöntemleri	
önermek

C)		 Öğrencileri	sadece	kendi	başlarına	çalışabilir	hale	
getirmek

D)		 Öğrencilere,	 karşılaştıkları	 güçlüklerin	 giderilme-
sinde	yardım	etmek

E)		 Kaynak	kitaplardan,	öğrenim	ve	öğretim	araç	ve	
gereçlerinden	yararlanılmasına	yardım	etmek
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19. Eğitim	 Fakültesinde	 Zeynep	 Hoca	 öğrencilerine	 mik-
ro	öğretim	uygulaması	yaptırmak	istemektedir.	Onlara	
mikro	öğretimin	aşamalarını	belirtir;

I.		 Mikro	 dersin	 öğretmen	adayınca	 planlanıp	 hazır-
lanması

II.		 Mikro	dersin	uygulanması	yani	öğretmen	adayının	
hazırladığı	mikro	dersi	sunması

III.	 Mikro	dersin	video	ile	kayıtlanması

IV.	 Öğretmen	 adayının	 sunumuna	 ilişkin	 dönütlerin	
alınması

V.	 	…………………………………………………

Yukarıda belirtilen V. Basamağa aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

A)		 Alınan	dönütler	gruplar	tarafından	tartışılarak	sınıf	
içinde	sunulması

B)		 Alınan	 dönütler	 doğrultusunda	mikro	 desin	 yeni-
den	hazırlanıp	yeniden	uygulanması

C)		 Öğretmenin	dersi	kendisinin	 işlemesi	ve	öğrenci-
lerin	not	alması

D)		 Sınıfta	 bulunan	 öğrencilerin	 görüşlerine	 dayalı	
olarak	sunuma	 ilişkin	yazılı	değerlendirmeler	alı-
nır.

E)		 Öğretim	 becerilerinin	 doğal	 ortamlarda	 sergilen-
mesi	için	okullara	gidilmesi

20. Şirin	hoca	sınıf	yönetimi	dersinde	öğrencilerinden	ver-
diği	örnek	olay	durumuna	staj	için	gitmiş	oldukları	okul-
lardaki	deneyim	ve	gözlemlerini	de	göz	önüne	alarak	
çözüm	getirmelerini	istemiştir.

Bu uygulamayla Şirin hoca, öğrencilerin öncelikle 
hangi bilişsel yeterliklerini etkili biçimde kullanma-
larını amaçlamıştır?

A)		 Problem	çözme

B)		 Analitik	düşünme

C)		 Yansıtıcı	düşünme

D)		 Eleştirel	düşünme

E)		 Argümantasyon	(dayanaklandırma)	

21. VE 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ 
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLANDIRINIZ. 

Alperen	hoca	Sosyal	Bilgiler	dersinde	öğrencilere	 İn-
san	hak	ve	hürriyetleri	ile	ilgili	bir	soru	verir	seçtiği	öğ-
rencilerden	Leman	konu	üzerinde	tarafsız	açıklamalar	
yaparak	net	bilgiler	verir.	Kemal	görüşülen	konu	ile	ilgili	
olarak	hiçbir	dayanağı	olmadan	duygularını	söyler.	Si-
nan	konunun	risklerini,	gelecekte	doğurabileceği	prob-
lemleri,	konuya	ilişkin	eleştirileri	anlatır.	Salim	konunun	
avantajlarını,	getirilerini	göz	önüne	alarak	konuyu	açık-
lar.	Orçun	konuyla	ilgili	seçenekleri	ortaya	koyar,	grup-
takilerin	yaratıcı	olmalarını	sağlar.	Önemli	olan	görüş-
lerin	özgün,	yeni,	üretken	olmasıdır.	“Bu	konudaki	de-
ğişik	öneriler	neler	olabilir?”	sorusu	üzerine	düşünülür.	
İlhan	 ise	düşünceleri	düzenler,	 toplantının	sorunlarını	
ortaya	çıkarır	ve	özetler.

21. Alperen hocanın kullandığı öğretim tekniği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)		 İstasyon

B)		 Beyin	fırtınası

C)		 Fikir	taraması

D)		 Altı	şapkalı	düşünme

E)		 Çok	boyutlu	düşünme

22. Yukarıdaki etkinlikler öğrencilere aşağıdakilerden 
hangisini öncelikle kazandırır?

A)	 Duygu	ve	düşünceleri	ayırt	edebilme

B)	 Karar	verme	becerilerini	geliştirme

C)	 Yaratıcı	düşünme	becerilerini	geliştirme

D)	 Görsel	ve	işitsel	öğrenme	yollarını	geliştirme

E)	 Olası	 durumlarda	 öğrencilere	 yapabileceklerini	
öğretme
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23. Ufuk	öğretmen,	öğrenme	-	öğretme	süreçlerinde	birçok	
duyu	organının	hitap	eden	araç	gereçleri	 kullanmaya	
dikkat	etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri 
olamaz?

A)		 Öğretimi	daha	zevkli	hale	getirme

B)		 Öğretimi	daha	anlaşılır	hale	getirme

C)		 Öğrencilerin	ilgi	ve	tutumlarını	ortaya	çıkarma

D)		 Öğrenme	için	ayrılan	zamanı	verimli	geçirme

E)		 Öğretim	hizmetinin	niteliğini	arttırma

24. 2012	LYS	sonuçlarına	göre	öğrenciler	Matematik	 der-
sinde	çok	başarısız	olmuşladır.	Oysa	2005	yılında	uy-
gulamaya	konulan	ilköğretim	programlarında	matematik	
eğitimi	salt	matematik	bilen	değil,	bildiklerini	uygulayan,	
matematik	yapan,	problem	çözen,	iletişim	kuran	ve	bun-
ları	yapmaktan	haz	duyan	insanlar	yetiştirmeyi	hedefle-
mektedir.	Böyle	bir	hedef	ister	istemez	hem	içerikte	hem	
de	işlenişte	bir	takım	değişikleri	de	zorunlu	hale	getirmiş-
tir.	Örneğin	içerikte	kağıt-kalem	hesap	becerileri	yerine	
daha	çok	veri	toplama,	veri	düzenleme,	veriyi	yorumla-
ma,	akıl	yürütme	ve	bunlara	dayalı	karar	verme	beceri-
leri	ön	plana	çıkmaktadır.	Diğer	yandan	 işleniş	açısın-
dan	ise;	anlatan	öğretmen	yerine	öğrencinin	aktif	olarak	
birtakım	fiziksel	ve	zihinsel	eylemleri	ile	öğrenme	işinin	
içinde	olduğu	bir	yaklaşımı	gerektirmektedir.

Buna göre yeni Matematik programları aşağıdaki 
hangi öğretim modeline dayalı olduğu söylenebilir?

A)	 Davranışçı	yaklaşım

B)	 Bilişsel	öğrenme	yaklaşımı

C)	 Yapılandırmacı	yaklaşım

D)	 Tam	öğrenme

E)	 Sosyal	öğrenme

25. Etkin	dinleme	sınıf	içinde	oluşan	sorunların	çözümünde	
en	etkili	 yöntemlerden	biridir.	Dinleme	etkili	 olarak	kul-
lanıldığında	öğrencilerin	davranışlarıyla	ilgili	sorumluluk	
üstlenme,	önem,	kabul	ve	saygı	görme	duyguları	hisset-
mesine	olanak	sağlamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemeyi 
gerçekleştirmek için öğretmenin yapmaması gere-
ken bir davranıştır?

A)	 Öğretmen	öğrencinin	kendi	sorununu	çözebilece-
ğine	içten	inanmalıdır.

B)	 Öğretmen	öğrencinin	duygu	ve	düşüncelerini	ka-
bul	etmelidir.

C)	 Öğretmen	öğrenci	sorunlarının	çözülmesi	gerektiği-
ne	inanmalı	ve	bunun	için	vakit	ayırmalıdır.

D)	 Öğretmenler	öğrencilerin	sorunluluğunun	gizliliği-
ne	saygı	duymalıdır.

E)	 Öğretmen	öğrencinin	sorununu	kendi	sorunu	gibi	
hissetmeli	ve	sorunu	kendisi	çözmelidir.

26. Öğrenme	öğretme	ortamlarında,	öğrenci	öğretmen	iliş-
kilerinin	niteliği	başarıyı	ve	üst	düzey	öğrenmeyi	etki-
lemektedir.	Bu	nedenle	bu	ilişki	sürecinin	iyi	düzenlen-
mesi	gerekmektedir.

Buna göre bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini 
yaparsa bu süreci iyi düzenlemiş olur?

A)	 Öğretmenin	bilgiyi	ve	konuyu	kendi	tekelinde	gör-
mesi

B)	 Öğretmen	ve	öğrenci	arasında	çift	yönlü	etkileşim	
kurulması

C)	 Öğretmenin	konuşma	kontrolünü	elinde	bulundur-
ması

D)	 Öğrencinin	ne	zaman	ve	hangi	konuda	katılacağı-
na	karar	vermesi

E)	 Tartışma	konularını	öğretmenin	kendisinin	seçmesi
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27. I.		 Alıştırma	 ve	 tekrar	 amacıyla	 bilgisayardan	 yarar-
lanma	daha	önce	öğrenilmiş	olan	bilgilerin	pekişti-
rilmesine	olanak	sağlar.

II.		 Bilgisayardaki	öğretici	oyunlar,	öğrencilerin	üst	dü-
zeydeki	 zihinsel	 yetenekleri	 ve	 yaratıcılıklarının	
geliştirilmesine	yardımcı	olur.

III.	 Öğrencilerin	 cinsiyet,	 boy,	 ağırlık	 vb.	 değişkenler	
bakımından	 sıralanmasında	 kelime	 işlem	 prog-
ramlarından	yararlanılır.

IV.	 Bilgisayarları	işlevsel	kılan	belleklerindeki	yazılım-
lardır.	Bu	yazılımın	olmaması	durumunda,	bilgisa-
yarlar	elektronik	makine	yığını	olmanın	ötesine	ge-
çemezler.

Yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

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

D)	Yalnız	III	 E)	Yalnız	IV

28. 

Ülkemizde son dönemde eğitimde tablet kullanımı 
gündemdedir. Yukarıda bir tablet ders içeriği görül-
mektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tab-
letlerde kullanılacak ders içerği ile ilgili yanlış bir 
bilgidir?

A)	 Öğretim	programı	ile	tablet	içeriği	uyumlu	olmalı-
dır.

B)	 Öğrencilerini	 gelişim	 düzeylerine	 göre	 hazırlan-
malıdır.

C)	 Öğrencilerin	içerikle	etkileşimine	uygun	olmalıdır.

D)	 Ses	görüntü	multimedya	ile	etkin	desteklenmelidir.

E)	 Öğrencilerin	okul	içinde	kullanımına	uygun	olmalı-
dır.

29. Eğitimde	ölçme	ve	değerlendirme	sürecinde	öğrencile-
rin	ölçmeye	konu	olan	nitelikleri	gözlemlenerek	bu	ni-
telikler	 sayı	 ve	 sembollerle	 ifade	 edilerek	 bu	 sayı	 ve	
semboller	 yardımıyla	 gözlenemeyen	 öğrenci	 davra-
nışları	hakkında	kestirimde	bulunulur.	Bu	açıklamalara	
göre	ölçme	niteliklerin	gözlemlenerek	sayı	ve	sembol-
lerle	ifade	edilmesidir.

Bu verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi 
ölçme işlemine örnek olamaz?

A)	 Yoklama	 listesinde	 sınıfta	 olmayan	 öğrencilerin	
isimlerinin	karşısına	(x)	işareti	koyma.

B)	 Doğrulara	+	yanlışlara	–	verme.

C)	 Sınavda	en	başarılı	öğrenci	Ahmettir.

D)	 Eda’nın	notu	onu	sınıfta	sonucu	yaptı.

E)	 Bir	futbol	takımına	gerekli	özelliklere	sahip	futbol-
cuların	seçilmesi

30. Bir	özelliğin	5	duyu	organıyla	doğrudan	gözlenememe-
si	durumunda	özellikle	ilgili	başka	özellik	gözlemlene-
rek	 ölçülür.	Bu	durumda	göstergelerden	 yararlanarak	
dolaylı	ölçme	yapılır.

Aşağıdaki durumların hangisinde dolaylı ölçme ya-
pılmıştır?

A)	 Bir	işin	yapılma	süresinin	kum	saati	ile	ölçülmesi

B)	 Bir	kompozisyonda	bulunan	yazım	hatası	sayısı-
nın	belirlenmesi

C)	 Eşit	kollu	 terazi	 ile	bir	külçe	bakırın	kütlesinin	öl-
çülmesi

D)	 Bir	metalin	sülfürik	asit	çözeltisine	atılarak	ortaya	
çıkan	renk	ile	türünün	belirlenmesi

E)	 Sonbaharda	ağacın	yapraklarına	bakılarak	yaprak	
renginin	sarı	olarak	belirlenmesi
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31. Kontenjans	 sayısal	 olmayan	 özellikler	 arasındaki	 iliş-
kinin	derecesini	 ve	yönünü	verir.	Kontenjans	katsayı-
sı	ile	örneğin	sigara	içip	içmeme	ile	cinsiyet	değişkeni	
arasındaki	 ilişki	hesaplanır.	Bu	ilişki	hesaplanırken	ki-
kare	test	 istatistiği	kullanılır.	Ki-kare	test	 istatistiği	 için	
ölçümlerin	frekansları	kullanılır.	Aşağıda	ki-kare	test	is-
tatistiğinin	hesaplanabilmesi	için	tablo	verilmiştir.

DurumCinsiyet

Sigara	
İçiyor

Sigara
İçmiyor

Toplam

Kız 20 30 50

Erkek 30 20 50

Toplam 50 50 100

Bu	tablodan	yararlanarak	ki-kare	test	istatistiği	hesap-
layarak	elde	edilen	ki-kare	değeri	ile	kontenjans	katsa-
yısı	hesaplanır.

Buna göre aralarında kontenjans katsayısı hesap-
lanacak özelliklerin her ikisinin de hangi ölçekten 
elde edilmesi durumunda kontenjans katsayısı he-
saplama tekniği kullanılabilir?

A)	Sınıflama	 B)	Sıralama

C)	Eşit	Aralıklı	 D)	Eşit	Oranlı

E)	Rubrik

32. Çoktan	seçmeli	testlerde	anahtarlanmış	cevabı	en	doğ-
ru	olan	sorularda	seçeneklere	hiçbiri	veya	hepsi	gibi	ifa-
delere	yer	verilmemelidir.	Ancak	bir	öğretmen	anahtar-
lanmış	cevabı	en	doğru	olan	5	seçenekli	 soru	hazırla-
dığında	seçeneklerden	üçüne	doğruluk	derecesi	düşük	
olan	 ifadeleri,	 birine	doğruluk	derecesi	 en	 yüksek	olan	
ifadeyi,	birbirine	ise	hiçbiri	ifadesini	yerleştirmiştir.	Sorular	
bir	grup	öğrenciye	uygulanmıştır.	Bu	soruları	cevaplayan	
öğrenciler	hiçbiri	seçeneğini	doğrudan	eleyerek	kalan	4	
seçenek	arasından	en	doğru	cevabı	bulmaya	çalışmıştır.

Öğretmenin bu şekilde soru hazırlaması sorunun 
hangi özelliğini artırır?

A)	Kullanışlılık	 B)	Güvenirlik	indeksi

C)	Ayırtedicilik	indeksi	 D)	Güçlük	indeksi

E)	Geçerlik	katsayısı

33. 2014	yılı	şubat	ayında	KPSS’ye	hazırlanan	bir	grup	öğ-
retmen	 adayına	 dershanede	 eğitim	 bilimleri	 deneme	
testi	uygulanmıştır.	Aynı	öğrenci	grubuna	1	hafta	sonra	
2013	KPSS	eğitim	bilimleri	testi	uygulanmıştır.	İki	test-
ten	elde	edilen	puanlar	arası	pearson	korelasyon	kat-
sayısı	0,90	olarak	hesaplanmıştır.

Bu korelasyon değerine dayalı olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A)	 Her	iki	testinde	tutarlık	düzeyi	yüksektir.

B)	 Dersane	deneme	sınavının	kapsam	geçerliliğinin	
yüksek	çıkması	beklenir.

C)	 Dersane	deneme	sınavının	ayırtedicilik	düzeyinin	
yüksek	çıkması	beklenir.

D)	 Her	iki	testinde	güçlük	düzeyleri	birbirine	yakındır.

E)	 Dersane	 deneme	 sınavından	 yüksek	 puanlar	
alanlar	öğretmenlik	mesleğinde	başarılı	olur.

34. Test	tekrar	test	yönteminde	aynı	testin	iki	farklı	zaman-
da	 uygulanması	 sonucunda	 elde	 edilen	 puanlar	 ara-
sı	 tutarlığa	bakılarak	güvenirlik	belirlenir.	Ancak	para-
lel	formlar	yönteminde	birbirine	kapsam	ve	güçlük	dü-
zeyi	bakımında	birbirine	denk	iki	testin	öğrencilere	uy-
gulanması	sonucunda	elde	edilen	puanlar	arası	tutar-
lığa	bakılarak	güvenirlik	belirlenir.	Bir	ölçme	değerlen-
dirme	uzmanı	paralel	formlar	yönteminin	güvenirlik	be-
lirleme	yönünden	test	tekrar	test	yöntemine	göre	daha	
çok	amaca	hizmet	ettiğini	belirtmiştir.

Uzmanın bu gerekçesinin nedenini paralel formlar 
yönteminin hangi üstünlüğüyle açıklar?

A)	 Zaman	örneklemi

B)	 Uygulama	yönünden	kullanışlı	olması

C)	 Kapsam	örneklemi

D)	 Duyarlılık

E)	 İç	tutarlılık
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35. Bir	 terzi	 3	metre	 uzunluğundaki	mezirosunun	 son	50	
santimetresini	kesip	atmıştır.	Terzi	mezironun	geri	ka-
lan	2,5	metre	uzunluğuyla	ölçme	yapmıştır.	Bu	terzi	2,5	
metre	uzunluğundaki	meziro	 ile	7	metre	uzunluğunda	
kumaş	ölçmüştür.

Yapılan ölçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A)	 Sabit	hata	yapılmıştır.

B)	 Sistematik	hata	yapılmıştır.

C)	 Tesadüfi	hata	yapılmıştır.

D)	 Standart	hata	yapılmıştır.

E)	 Bu	durum	hataya	neden	olmamıştır.

36. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, diğer sınav tip-
lerine göre güvenirliği geçerliği en yüksek olan 
çoktan seçmeli test ile ölçülemez?

A)	 Bir	kavramın	veya	ilkenin	tanımını	bilme

B)	 Verilen		bir	probleme	orjinal	bir	çözüm	bulma

C)	 Olgu	ve	olayları,	verilen	bir	ölçüte	göre	gruplama

D)	 Bilgilerinden	yararlanarak	yeni	bir	problemi	çözme

E)	 Bir	bütünü	oluşturan	öğeler	arasındaki	ilişkiyi	be-
lirleme

37. Eğitim	aktif	bir	süreci	gerektirir.	Bu	nedenle	eğitim	-	öğ-
retim	çıktılarının	psikometrik	 testlerle	değerlendirilme-
si	yeterli	olmaz.	Öyleki	bu		şekilde	yapılan	değerlendir-
meler	bilişsel	alanın	ötesine	geçmez.	Bu	nedenle	ger-
çek	hayat	durumuyla	ilişkisi	olmayan	sonuçlar	elde	edi-
lir.	Oysa	eğitimin	en	önemli	işlevi	bireyi	otantik	durum-
lara	hazırlamak	ve	onlara	problem	çözme	becerisi	ka-
zandırmaktır.	Bu	sebeple	öğrencilerden	kazanması	is-
tenilen	standart	davranışların	yanı	sıra	ilgi	ve	yetenek-
lerine	uygun	kendilerine	özgün	davranışları	yerine	ge-
tirmeleri	beklenir.	Bu	şekilde	yapılacak	değerlendirme	
işleminde	 psikometrik	 testlerin	 yerine	 otantik	 perfor-
mans	görevlerine	dayalı	ölçmelere	yer	verilmelidir.

Bu düşünceye sahip bir öğreticiye aşağıdaki de-
ğerlendirme yaklaşımlarından hangisini kullanma-
sını önermek en doğrudur?

A)	 Davranışçı

B)	 Tanılayıcı

C)	 Tamamlayıcı

D)	 Düzey	belirleyicisi

E)	 Geleneksel
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38. VE 39. SORULARI AŞAĞIDAKİ 
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLANDIRINIZ. 

Bağıl	 değerlendirmenin	 uygulandığı	 bir	 özel	 kolej-
de	öğrencilerin	puanı	aşağıda	belirtilen	ölçütlere	göre	
nota	dönüştürülmektedir.

Puan	Aralığı Not

35	>	T 1

45	>	T	≥	35 2

55	>	T	≥	45 3

65	>	T	≥	55 4

T ≥	65 5

38. Uygulanan bir matematik sınavının ortalaması 40 
standart sapması 6 olduğuna göre sınavdan 3 no-
tunu alan öğrencinin ham puanı en az kaçtır?

A)	30	 B)	33	 C)	35	 D)	37	 E)	39

39. Uygulanan bir tarih sınavının ortalaması 60 stan-
dart sapma 5 olduğuna göre sınavdan 70 alan öğ-
rencinin notu kaçtır?

A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4	 E)	5

40. 

Yetenek	
Grubu

Seçenekler	(%)

a. b. c. d. e. Boş

Yüksek 35	 – 50 10 5 0

Düşük 10 – 10 20 30 30

Yukarıdaki	tabloda;	yüksek	ve	düşük	yetenek	grubun-
daki	öğrencilerin,	sayısal	yetenek	testinde	yer	alan	bir	
maddenin,	seçeneklerini	işaretleme	veya	boş	bırakma	
yüzdeleri	verilmiştir.

Buna göre, maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 Soru	4	seçenekli	olarak	işaretlenmiştir.

B)	 Doğru	cevap	C	seçeneği	ise	maddeye	doğru	ce-
vap	verenlerin	yüzdesi	0,40’dır.

C)	 Doğru	 cevap	 D	 seçeneği	 ise	 madde	 zıt	 özelliği	
ölçmüştür.

D)	 Doğru	cevap	C	seçeneği	ise	maddenin	ayırt	edici-
liği	0,40’dır.

E)	 A	seçeneği	çeldirici	ise	kötü	işleyen	bir	çeldiricidir.
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41. Mustafa,	Mersin	bölgesine	yapılacak	olan	nükleer	sant-
ral	projesine	hayır	düşüncesine	sahiptir.	Bu	düşüncesi-
ni	idealist	bir	şekilde	savunur	ve	aksi	görüşlere	taham-
mülü	olmadığı	 için	hemen	öfkelenmektedir.	Kendisine	
özgü	politik	bir	kimlik	oluşturan	Mustafa	bu	görüşünü	
büyük	bir	inatla	her	yerde	savunmaktadır.

Piaget’nin kuramına göre yukarıda verilenlerden 
yola çıkarak Mustafa’nın  düşünme biçimini en 
doğru biçimde açıklayan bilişsel özellik aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)		 Ergen	benmerkezciliği

B)		 Birleştirici	düşünme

C)		 Hipotetik	düşünme

D)		 Göreceli	düşünme	

E)		 Odaktan	uzaklaşma

42. Ablasının	bilgisayarında	araba	yarışı	oynayan	4	yaşın-
daki	Akif,	babası	ile	telefonda	konuşurken	“kırmızı	ara-
ba	daha	hızlı	gidiyor	değil	mi	baba?	“	diye	sorar.	Akif,	
babasının	kendisinin	oynadığı	araba	yarışını	gördüğü-
nü	düşünmektedir.

Piaget’nin kuramına göre Akif’in bu şekilde düşün-
mesini en doğru biçimde açıklayan bilişsel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Tek	boyutlu	düşünememe

B)	 Benmerkezci	düşünme

C)		 Odaklanma

D)	 Özelden	özele	akıl	yürütme

E)		 Metabilişsel	düşünme

43. Her	sabah	babası	işe	giderken	onu	kapıdan	uğurlayan	
dört	yaşındaki	Betül,	yaz	tatilinde	gittiği	köyde	sabahle-
yin	ineklerin	evden	çıktığını	görünce	“Anne	bak	inekler	
işe	gidiyor,”	demiştir.	

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre Betül’ün 
ineklerin işe gittiğini söylemesi aşağıda verilen 
kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)	 Düşünselleştirme

B)	 Odaktan	uzaklaşma

C)	 Özelden	özele	akıl	yürütme

D)	 Çok	boyutlu	düşünme

E)	 Yapaycılık

44. Bir	araştırmacı	öğrencilerin	yaşa	bağlı	coğrafya	 ilgile-
rindeki	değişmeleri	 izlemek	amacıyla	 lise	birinci	sınıf-
lara		coğrafya	ilgisini	ölçen	bir	test	uygulamıştır.	Daha	
sonra	 aynı	 öğrencilere	 lise	 iki	 ve	 üçüncü	 sınıfta	 aynı	
testi	 uygulayan	 araştırmacı,	 yaptığı	 çalışma	 sonu-
cunda	öğrencilerin	 ilgi	puanları	arasındaki	korelasyon	
r=0,76	bulunmuştur.	

Yukarıda verilenlere göre araştırmacının kullandığı 
araştırma yöntemini ve korelasyonun yüksek çık-
masını en doğru biçimde açıklayan ifade hangi se-
çenekte verilmiştir?

A)	 Enlemsel,	yaşantılar	sonucunda	ortaya	çıkan	de-
ğişme

B)	 Boylamsal.	 yaşa	 bağlı	 özellikte	 meydana	 gelen	
değişim

C)	 Sırasal,	hem	yaşa	hem	de	yaşantılara	bağlı	ortaya	
çıkan	değişim

D)	 Kesitsel,	yaşa	bağlı	meydana	gelen	değişim

E)	 Enlemsel,	olgunlaşma	sonucu	ortaya	çıkan	biyo-
lojik	değişimler
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45. Bir	 kedi	doğumdan	bir	 süre	sonra	çevresindeki	hare-
ket	eden	nesnelerle	oynama,	tutma	ve	havaya	sıçraya-
rak	yakalama	davranışları	sergilemeye	başlar,	bir	as-
lan	yavrusu	da	benzer	davranışlar	sergiler.	Ancak	bir	
bebek	aynı	davranışları	sergilemez.	

Yukarıda verilenler gelişim ve öğrenmeyi etkileyen 
faktörlerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A)	 Büyüme

B)	 Olgunlaşma

C)	 Türe	özgü	hazıroluş

D)	 Kritik	dönem

E)	 Hazırbulunuşluk

46. Çocukluğundan	 bu	 yana	 anne	 ve	 babasından	 yeterli	
ilgi	görmeyen	Burçak,	okula	başladıktan	sonra	kendi-
sini	derslerine	vermiştir.	Ergenlik	döneminde	bile	karşı	
cinse	fazla	ilgi	göstermeyen	Burçak	okul	birincisi	olmak	
için	gece	gündüz	çalışmıştır.	

Psikanalitik yaklaşıma göre Burçak’ın geliştirdi-
ği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 Bastırma

B)	 Saplanma

C)	 Gerileme

D)	 Ödünleme

E)	 Yer	yön	değiştirme

47. Bir	 reklam	 firmasında	yönetici	 asistanı	olarak	çalışan	
Esra,	25	yaşında	olmasına	rağmen	karşı	cinsle	yakın	
ilişkiler	 kurma	 konusunda	 zorlanmaktadır.	 Bunun	 ne-
deni	sorulduğunda	erkeklere	hiç	güvenmediğini,	onla-
rın	kendisini	incitip	üzeceğinden	korktuğunu	söylemek-
tedir.	

Erikson’un psikososyal kişilik gelişim kuramına 
göre Esra’nın erkeklerle duygusal ilişkiler kurma-
da zorlanması aşağıda verilen gelişim dönemleri-
nin hangisindeki olumsuz yaşantılardan kaynak-
lanmış olabilir?

A)	 Temel	güvene	karşı	güvensizlik

B)	 Özerkliğe	karşı	kuşku	ve	utanç

C)	 Girişimciliğe	karşı	suçluluk

D)	 Başarıya	karşı	aşağılık

E)	 Kimlik	kazanmaya	karşı	rol	karmaşası

48. Şu	an	35	yaşında	olan	Nuray	çocukluğundan	bu	yana	
bencil,	 istek	ve	arzularının	hemen	o	anda	tatmin	edil-
mesinin	dışında	başka	hiçbir	şeyi	gözü	görmeyen,	gün-
lük	yaşamında	içinde	yaşadığı	toplumla	çatışma	yaşa-
yan,	 başkalarının	 haklarına,	 düşünce	 ve	 duygularına	
saygısı	olmayan	biridir.	

Freud’un Psikanalitik kuramına göre Nuray’ın dav-
ranışlarının çoğunlukla aşağıda verilen süreçler-
den hangisinin etkisi altında gerçekleştiği söyle-
nebilir?

A)	Bilinç	 B)	Bilinçöncesi

C)	Bilinçdışı	 D)	İd

E)	Ego
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49. Daha	 önceleri	 evinin	 vergisini	 ödemeyen	Adem	 Bey,	
geçen	yıldan	bu	yana	vergisini	ödemede	daha	dikkat-
li	davranmaktadır.	Neden	daha	dikkatli	olduğu	soruldu-
ğunda	“Eskiden	olsa	gene	ödemezdim	ama	geçen	yıl	
cezalar	on	kat	artırıldı.”	cevabını	vermiştir.	

Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre Adem 
Bey’in vergi ödemede dikkatli davranmaya başla-
masının altında yatan niyet hangi ahlaki gelişim ev-
resi ile açıklanır?

A)	 Ceza	itaat	eğitimi

B)	 Saf	çıkarcı	eğilim

C)	 İyi	çocuk	olma	eğilimi

D)	 Kanun	ve	düzen	eğilimi

E)	 Sosyal	sözleşme	eğilimi

50. Bir	ilköğretim	okulunda	ders	arasında	oynanan	oyunla-
rın	bazı	öğrencilerin	yaralanmasına	neden	olması	üze-
rine	toplantı	yapan	müdür	yardımcısı	İhsan	Bey,	öğren-
cilere	“Oynanan	oyunlar	bazı	arkadaşlarınızın	yaralan-
masına	neden	olmaktadır.	Bu	konuda	neler	söylemek	
istersiniz?”	 dediğinde	 öğrencilerden	 bazıları	 “	 Öğret-
menim	arkadaşlarımızı	yaralayan	oyunların	kurallarını	
bizi	yaralamayacak	biçimde	değiştirelim.”	cevabını	ver-
miştir.	Bunun	üzerine	bazı	oyunların	kuralları	değiştiril-
miş	ve	herkes	bu	kurala	uymaya	karar	vermiştir.	

Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre öğrenci-
lerin içinde bulunduğu ahlak gelişim evresi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	 Ceza	itaat	eğilimi

B)	 Saf	çıkarcı	eğilim

C)	 İyi	çocuk	eğilimi

D)	 Kanun	ve	düzen	eğilimi

E)	 Sosyal	sözleşme	eğilimi

51. Annesi	telefonla	konuşurken	yanında	duran	dört	yaşın-
daki	Ceren,	 annesinin	 her	 söylediği	 “Merhaba,	 nasıl-
sın,	 evet	 haklısın,	 tamam	 bu	 akşam	 görüşürüz.”	 gibi	
ifadelerin	aynısını	söylemektedir.	

Ceren’in annesi telefonda konuşurken bu şekilde 
davranması dil gelişimi ile ilgili aşağıdaki kavram-
lardan en iyi hangisiyle açıklanır?

A)	 Yansıtıcı	konuşma

B)	 Özel	konuşma

C)	 Tekrarlama

D)	 Alıcı	dil

E)	 İfade	edici	dil

52. On	 altı	 yaşındaki	 çocuklarının	 gelişimi	 ile	 yakın-
dan	 ilgilenen	Yılmaz	 çifti,	 bir	 sohbet	 sırasında	 yanın-
da	 bulunan	 arkadaşlarına	 “Üç	 yaşındayken	 baba-
sı	çok	uğraştı	ama	bir	 türlü	yazı	yazmayı	öğretemedi	
ama	altı	 yaşına	geldiğinde	bir	 baktık	 ki	 kendiliğinden	
yazı	 yazmaya	 çabalıyor.	 Çocuğumuz	 bizi	 her	 zaman	
şaşırtmıştır.”demişlerdir.	

Paragrafta verilen durumu en doğru biçimde açık-
layan gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Büyüme

B)	 Olgunlaşma

C)	 Öğrenme

D)	 Yaşantı

E)	 Türe	özgü	hazırbulunuşluk
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53. Aşağıda verilenlerden hangisi beyin temelli öğren-
menin ilkeleri ile ilgili yanlıştır?

A)	 Öğrendiklerimizin	 toplamı,	bilinç	olarak	algıladık-
larımızdan	daha	fazladır

B)	 Öğrencilerin	öğrenmeleri	 için	kendilerine	sunulan	
bilginin	yanı	sıra,	içinde	bulundukları	ortam	da	öğ-
rendiklerini	etkiler

C)	 Beynimiz	sağ	ve	sol	olmak	üzere	 iki	yarım	küre-
den	oluşur

D)	 Duygular	ve	biliş	birbirinden	tamamen	ayrı	öğe-
lerdir.	

E)	 Anlamlandırma	 kendiliğinden	 gerçekleşmektedir.	
Bu	 nedenle	 bilinçli,	 kasıtlı	 öğrenmelerin	 gerçek-
leştirildiği	anlamlı	öğrenme	ortamlarında	keşfetme	
davranışı	daha	fazla	gözlenmektedir.	

54. Ekip	olarak	dağa	tırmanan	bir	grup	dağcıdan	en	tecrü-
besiz	olan	Sinan,	zirveye	yakın	bir	yerde	yaptığı	hata	
nedeniyle	düşer	ve	ağır	 yaralanır.	Aslında	grubun	 tü-
münün	 aynı	 derecede	 sorumluluk	 aldığı	 bu	 kazada	
ekip	üyelerinden	Ertan,	Sinan’ın	düşmesinin	tamamen	
kendi	dikkatsizliğinin	bir	sonucu	olduğunu	düşünmek-
tedir.	

Yukarıda verilenlere göre Ertan’ın diğer arkadaşla-
rının da dikkatsiz olduğu gerçeğini unutup bu ola-
yın suçunun tamamen kendisinde olduğunu dü-
şünmesi unutma ile ilgili kavramlardan en iyi han-
gisi ile açıklanır?

A)	 Karıştırma

B)	 Çarpıtma

C)	 Ket	vurma

D)	 Yanlış	yerleştirme

E)	 Bastırma

55. Diş	hekimliği	son	sınıfta	olan	Merve,	hazırladığı	tezi	sa-
vunma	aşamasına	gelmiştir.	Tez	savunması	sırasında	
jüri	üyelerinin	sorması	muhtemel	soruların	cevaplarını	
hatırlayabilmek	için	tez	savunmasının	yapıldığı	salona	
giderek	orada	bulunan	bazı	eşyalar	ile	hazırladığı	ce-
vapları	eşleştirmiştir.	

Buna göre Merve’nin soruların doğru cevaplarını 
hatırlamak için kullandığı bellek destekleme stra-
tejisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 Anoloji

B)	 Zincirleme

C)	 Askı	sözcük

D)	 Baş	harfler	sistemi

E)	 Yerleşim

56. Fen	 bilgisi	 dersinde	 öğrencilerin	 bir	 sorusu	 üzerine	
hücreler	hakkında	bilgi	veren	Buket	öğretmen,	öğrenci-
lerin	hücrenin	nasıl	bir	şey	olduğunu	anlayamadıklarını	
görünce,	“İçinizde	nar	yemeyen	var	mı?”	sorusunu	so-
rar.	Öğrencilerin	hepsinin	narı	bildiğini	anlayınca	“Her	
bir	 hücremiz	 narın	 içindeki	 tanecikler	 gibidir.”	 diyerek	
açıklamalarına	devam	eder.	Sonuçta	öğrencilerin	hep-
si	kısa	sürede	öğrenir.

Buna göre öğrencilerin konuyu daha iyi anlamala-
rı için Buket öğretmenin kullandığı teknik aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A)	Kavram	haritası	 B)	Kafiye	oluşturma

C)	Anoloji	 D)	Askı	sözcük

E)	Yerleşim
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57. Bilgiyi işleme kuramına göre aşağıda verilenlerden 
hangisi işlemsel (prosedüral) bellek ile ilgili yanlıştır? 

A)	 İfade	edilemeyen	bellektir.	

B)	 Dramatik	ya	da	duygusal	olayların	saklandığı	bel-
lektir.	

C)	 Birey	bu	bellekteki	bilgilerin	farkında	değildir.	

D)	 Bir	şeyin	nasıl	yapılacağı	ile	ilgili	bilgilerin	saklan-
dığı	bellektir.	

E)	 Motor	becerilerin	saklandığı	bellektir.	

58. “Kulaktan	 kulağa”	 oyunu	 yetişkinlere	 yönelik	 iletişim	
eğitimlerinde	 sık	 kullanılan	 bir	 etkinliktir.	 Burada	 en	
baştaki	grup	üyesine	bir	cümle	söylenir	ve	herkesin	ya-
nındakine	aynı	cümleyi	sadece	bir	kez	söyleyerek	son	
üyeye	kadar	bu	işlemin	tekrar	edilmesi	 istenir.	Genel-
likle	en	başta	söylenen	cümle	ile	en	son	kişinin	söyle-
diği	cümle	arasında	en	küçük	bir	benzerlik	bile	olmaz.	

Yukarıda verilen bu durum Gestalt yaklaşımın algı-
lama ilkelerinden hangisine örnek oluşturur?

A)		 Şekil-zemin

B)		 Algıda	benzerlik

C)		 Algıda	yakınlık

D)		 Algıda	tamamlama

E)		 Algıda	süreklilik

59. Lise	öğrencisi	Orhan,	yaşadığı	mahallede	okumayan-
lar	 ile	 okuyan	 kişilerin	 yaşadıkları	 hayatı	 değerlendir-
miş	 ve	 en	 sonunda	okuyan	 kişiler	 gibi	 olması	 gerek-
tiğine	 karar	 vermiştir.	 Bu	 amaçla	 yola	 çıkan	 Orhan,	
okumaya	istekli	arkadaşlarının	izledikleri	ders	çalışma	
stratejilerini	incelemiş	ve	en	sonunda	kendisine	en	uy-
gun	yöntemi	bulmuştur.	

Buna göre Orhan’ın kendisine en uygun ders ça-
lışma stratejisini ortaya çıkarması sosyal öğrenme 
kuramının hangi kavramına örnek oluşturur?

A)	 Öz	düzenleme	kapasitesi

B)	 Öz	yargılama	kapasitesi

C)	 Sembolleştirme	kapasitesi

D)	 Öngörü	kapasitesi

E)	 Karşılıklı	belirleyicilik

60. I.	 Bir	 kişinin	 pekiştirmenin	 kaynağı	 olarak	 kendisini	
görmesi	durumu

II.	 Gözlemcinin	 duyu	 organlarının	 yeterliğinden,	 ya-
şantılarından	etkilenen	model	alma	süreci

III.	 Sosyal	öğrenme	kuramına	göre	model	alan	kişinin	
uygun	davranışlarda	bulunmasını	sağlayan	model	
davranışları	 olup,	 yeni	 bir	 davranışın	öğrenilmesi	
değil,	gözlemcinin	zaten	önceden	bildiği	bir	davra-
nışı	yapması	için	zemin	oluşturma	durumu.

IV.	 Model	alınan	bir	davranışın	sonucunun	ceza	olma-
sı	durumunda	ortaya	çıkan	durum

V.	 Model	 alma	 sürecinde	 gözlemcinin	model	 alına-
cak	davranışı	“kolay,	zor,	çok	zor”	olarak	algılama-
sı	ve	başarıp	başaramayacağına	ilişkin	kendi	ken-
dine	değerlendirme	yapması	durumu

Yukarıda verilenlerin karşılığı olan kavramların 
doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)	 İçsel	 pekiştirme,	 algı,	 tepki	 anolojisi,	 korkma,	 öz	
yeterlik	algısı

B)	 İçten	 denetimli	 olma,	 dikkat,	 tepki	 kolaylaştırma,	
çekinme,	yeterlik	beklentisi

C)	 İçten	denetim,	motivasyon,	dikkat,	geriye	etkin	ko-
laylaştırma,	yapmama,	öz	düzenleme	kapasitesi

D)	 Güçlendirme,	dikkat,	algı,	öz	düzenleme	kapasite-
si,	genelleme

E)	 Öz	yeterlik	algısı,	hatırda	tutma,	öz	yargılama	ka-
pasitesi,	baskılama,	dıştan	denetim
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61. Münibe,	 öğrenme	 psikolojisi	 dersinden	 çok	 korkmak-
ta	ve	bu	dersten	çok	az	net	çıkaracağını	düşünmekte-
dir.	Ancak	buna	rağmen	öğretmene	ayıp	olmasın	diye	
dersleri	 dinlemekte,	 soru	çözmektedir.	Bir	gün	derste	
öğretmenin	sorduğu	tüm	sorulara	doğru	cevap	vermiş	
ve	bu	olaydan	sonra	öğrenme	psikolojisi	dersi	netleri-
ni	artırabileceğini	düşünmeye	başlamıştır.	Bu	olaydan	
kısa	süre	sonra	deneme	sınavlarında	öğrenme	psiko-
lojisi	netlerinde	artış	olmaya	başlamıştır.	

Sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre Münibe’nin 
öğrenme psikoloji dersi netlerindeki artış aşağıda 
verilenlerden hangisi ile en doğru biçimde açıkla-
nır? 

A)	 Öz	yargılama	kapasitesi

B)	 Öz	düzenleme	kapasitesi

C)	 Öz	yeterlik	algısı

D)	 Karşılıklı	belirleyicilik

E)	 Dolaylı	öğrenme

62. Şehir	 içi	 trafikte	ana	yollardan	birinin	kapalı	olduğunu	
fark	ettiğimiz	an	hemen	gideceğimiz	yere	en	kestirme	
olan	ikinci	yolu	düşünmeye	başlarız	(1).	Bu	yol	çoğun-
lukla	bizi	gideceğimiz	yere	götüren	en	zahmetsiz	ikinci	
yoldur	(2).	Eğer	bu	bulduğumuz	ikinci	yol	gideceğimiz	
yere	daha	erken	ve	daha	kolay	gitmemizi	sağlamaya	
devam	ederse	bu	yolu	kullanmaya	devam	ederiz	(3).	

Tolman’ın işaret kuramına göre paragrafta numara-
landırılmış cümlelerin anlatmaya çalıştığı kavram-
lar hangi seçenekte doğru sırada verilmiştir?

A)	 Amaçlı	davranışçılık,	zihinsel	deneme	yanılma,	en	
az	çaba	ilkesi

B)	 Bilişsel	harita,	en	az	çaba	 ilkesi,	 inanış-	beklenti	
sistemi

C)	 Bilişsel	senaryo,	örtük	sönme,	dolaylı	pekiştirme

D)	 Gizil	öğrenme,	örtük	sönme,	inanış-beklenti	siste-
mi

E)	 Bilişsel	harita,	içgörüsel	öğrenme,	örtük	sönme

63. Et	yemeyi	sevmeyen	bir	çocuğa	yemeklerin	içine	azar	
azar	et	konulursa	bir	süre	sonra	çocukta	et	yeme	dav-
ranışı	ortaya	çıkabilir(1).	Buna	karşın	bir	çocuğun	okul	
korkusunu	 ortadan	 kaldırmak	 için	 benzer	 bir	 yöntem	
uygulanabilir.	 Önce	 okuldan	 söz	 ederek,	 daha	 sonra	
okulun	 yanına	 götürülerek,	 okul	 bahçesinde	 gezdirip	
en	sonunda	sınıflara	götürme	yoluyla	çocukta	var	olan	
okul	korkusu	ortadan	kaldırılabilir(2).	

Paragrafta numaralandırılmış cümleleri açıklayan 
ve istenmeyen tepkileri ortadan kaldırmakta kulla-
nılan teknikler hangi seçenekte doğru sırada veril-
miştir?

A)	 Eşik,	sistematik	duyarsızlaştırma

B)	 Zıt	tepki,	eşik

C)	 Kademeli	yaklaşma,	zıt	tepki

D)	 Kendini	ayarlama,	zihinsel	disiplin

E)	 Öz	düzenleme,	bıktırma
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64. Yalnızlıktan	bunalan	Fatih	Twitter	hesabı	üzerinden	in-
tihar	edeceğini	yazmış	ve	bunu	okuyan	herkes	Fatih’e	
yardımcı	olabilmek	için	onunla	ilgilenmiş	ve	arkadaşla-
rı	ile	paylaşarak	daha	fazla	kişinin	Fatih’e	yardımcı	ol-
masını	sağlamaya	çalışmıştır.	Bu	kadar	ilgi	karşısında	
şaşıran	ve	mutlu	olan	Fatih	bir	süre	sonra	yine	intihar	
edeceğini	yazdığında	beklediği	ilgiyi	görememiştir.	Fa-
tih	ilgi	görmek	amacıyla	gerçek	olmadığı	halde	bir	gün	
anne	ve	babasının	kendisini	terk	ettiğini,	başka	bir	gün	
trafik	kazası	geçirip	hastanede	yattığını	yazmıştır.	

Yukarıda verilenlere göre Fatih’in Twitter hesabı 
üzerinden intihar edeceğini yazması sonucu oku-
yan herkesin ona yardım etmeye çalışması sonu-
cu intihar edeceğini yazmaya devam etmesi ile ilgi 
görmek amacıyla anne ve babasının kendisini terk 
ettiğini ya da trafik kazası geçirdiği yalanını söy-
lemeye başlamasını açıklayan kavramlar hangile-
ridir?

A)	 Olumlu	aktarma,	uyarıcı	genellemesi

B)	 Olumlu	pekiştirme,	olumsuz	pekiştirme

C)	 Olumlu	pekiştirme,	Garcia	etkisi

D)	 Olumlu	pekiştirme,	tepki	genellemesi

E)	 Davranışta	kontrast,	karşı	pekiştirme

65. Yusufların	sınıf	öğretmeni	her	akşam	ders	çıkışı	onla-
ra	bir	hikâye	okuduktan	sonra	evlerine	göndermektedir.	
Bu	durumdan	çok	hoşlanan	Yusuf	ve	sınıf	arkadaşları	
bir	sonraki	günün	akşamını	dört	gözle	beklemeye	baş-
lar	olmuştur.	Bir	gün	öğretmenlerinin	kendilerini	bırakıp	
başka	bir	okula	gönderileceğini	öğrenen	Yusufların	sı-
nıfındaki	herkes	ağlamaya	başlamış	ve	anne	babala-
rından	bu	durumu	engellemelerini	istemiştir.	

Buna göre Yusufların sınıfındaki öğrencilerin öğ-
retmenlerinin tayininin çıkacağını öğrendiğinde 
ağlamaya başlamaları psikolojide aşağıda verilen 
kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)	 Karşı	koşullanma

B)	 Karşı	pekiştirme

C)	 Davranışta	kontrast

D)	 Crespi	etkisi

E)	 Psikolojik	tepkisellik

66. Üniversite	okumak	için	başka	bir	şehirdeki	amcasının	
evine	 yerleşen	Seda,	 kuzeni	Eda	 ile	 aynı	 odada	 kal-
maya	başlar.	Aslında	kuzeninin	gelmesinden	çok	mut-
lu	 olmasına	 rağmen	Seda	 ile	 aynı	 odayı	 paylaşmak-
tan	hoşlanmayan	Eda,	 kuzeninin	odadan	gitmesi	 için	
geceleri	yüksek	sesle	müzik	dinlemeye	başlar.	Bu	du-
rumdan	çok	rahatsız	olan	ve	başlangıçta	ses	nedeniyle	
uyuyamayan	Seda,	bir	süre	sonra	o	gürültünün	arasın-
da	uyumaya	başlamıştır.	Eda,	yüksek	sesle	müzik	din-
lemesi	karşısında	kuzeninin	ses	çıkarmaması	üzerine	
dinlediği	müziğin	sesini	daha	da	artırmış	ancak	daha	
sonra	bu	davranışından	vazgeçmiştir.

Paragrafa göre Seda’nın yüksek ses karşısında bir 
süre sonra uyuyabilmesi ile Eda’nın müziğin sesi-
ni daha da açması durumlarını en doğru biçimde 
açıklayan kavramlar hangi seçenekte doğru sırada 
verilmiştir?

A)	 Olumlu	pekiştirme,	olumsuz	pekiştirme

B)	 Karşı	pekiştirme,	sönme

C)	 Gölgeleme,	sönme

D)	 Alışma,	duyarsızlaşma

E)	 Duyarsızlaşma,	sönme	patlaması

67. ilköğretime	devam	eden	Eftal,	okula	gelen	sağlık	ekip-
leri	 tarafından	 müdür	 yardımcısının	 odasında	 müdür	
yardımcısı	masasında	otururken	aşı	 olur	 ve	 yaşadığı	
acı	 yüzünden	 hem	ağlar	 hem	de	 korkar.	 Bu	 olaydan	
sonra	ne	zaman	bir	sağlık	ekibi	görse	korkmaya	başla-
yan	Eftal	aynı	anda	kendisine	aşı	yapılan	odada	oturan	
müdür	yardımcısından	ve	müdür	yardımcısının	odasın-
dan	da	korkmaya	başlar.	

Buna göre Eftal’in müdür yardımcısından ve mü-
dür yardımcısının odasından da korkmaya başla-
ması aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanır?

A)	 Etkinin	yayılması

B)	 Üst	düzey	koşullanma

C)	 Birleşik	koşullanma

D)	 İkinci	dereceden	koşullanma

E)	 Tepki	genellemesi
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68. Aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmeyi etkileyen 
farklı bir güdüyü örneklendirmektedir?

A)	 Öğretmeni	 tarafından	 beğenilmek	 isteyen	
Remzi’nin	saçlarını	taraması

B)	 Susuz	kalan	bir	kişinin	dudaklarının	kuruması	so-
nucu	gidip	su	içmesi

C)	 Tuvaleti	gelen	bir	çocuğun	öğretmeninden	izin	is-
teyerek	dışarı	çıkması

D)		 Bir	toplantıda	havasız	kalan	bir	kişinin	gidip	pen-
cereyi	açması

E)	 Acıkan	birinin	yemek	aramaya	başlaması

69. İngilizce	 dersindeki	 davranışları	 nedeniyle	 öğretmen-
den	azar	 işiten	Mert,	öğretmenine	 itiraz	edince	öğret-
meni	tarafından	dersten	atılmıştır.	Eve	gelince	durumu	
anlattığı	annesi	ona	merak	etme	yarın	ben	öğretmenin-
le	görüşür	aranızdaki	sorunu	hallederim	demiştir.

Yukarıda verilenlere göre annenin yaklaşımı aşağı-
da verilen rehberlik ilkelerinden hangisi ile çeliş-
mektedir?

A)	 Rehberliğin	temelinde	insancıl	anlayış	vardır.

B)	 Rehberlik	sistemli	ve	profesyonel	bir	yardım	hiz-
metidir.

C)	 Rehberlik	 hem	bireye	hem	de	 topluma	karşı	 so-
rumludur.

D)	 Rehberlikte	özerklik	esastır.

E)	 Rehberlik	bireye	verilen	tek	yönlü	bir	yardım.

70. Meslek	seçimi	sırasında	anne	ve	babasının	kendi	fikri-
ni	almadan	bir	mesleğe	yöneltmede	uyguladıkları	bas-
kıdan	bunalan	Nagihan,	okul	rehber	öğretmenine	baş-
vurarak	 kendisinden	 yardım	 istemiştir,	 Nagihan	 okul	
rehber	öğretmenine	“	Beni	anlamıyorlar,	hala	çocuk	ol-
duğumu	düşünüyorlar.	Görüşlerimi	söylediğimde	bana	
küçümseyen	gözlerle	bakarak	dediklerime	kulak	asmı-
yorlar.	Benim	birey	olduğumu	hala	göremiyorlar.	Belki	
siz	de	bana	aynı	gözle	bakıyorsunuz.”	demiştir.	Bunun	
üzerine	okul	rehber	öğretmeni	“Senin	yaşındayken	ben	
de	anne	ve	babam	hakkında	kararsız	düşüncelere	sa-
hiptim.	Bazen	kızıyor	bazen	de	onların	yardımına	ihti-
yaç	duyuyordum.”	demiştir.	

Yukarıda verilenlere göre Nagihan’ın söyledikleri-
ne karşılık okul rehber öğretmeninin yaptığı açıkla-
malar aşağıda verilen terapötik becerilerde hangi-
sine örnek oluşturur?

A)	 Empati

B)	 Saygı

C)	 Saydamlık

D)	 Koşulsuz	kabul

E)	 Kendini	açma
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71. Sınıf	rehber	öğretmeni	Nuh	Bey,	uyguladığı	sosyomet-
ri	tekniği	sonucunda	bazı	öğrencilerin	sınıfta	kimse	ta-
rafından	 tercih	 edilmediğini,	 aynı	 öğrencilerin	 sınıfta	
hiç	kimseyi	kendisine	yakın	hissetmediğini	görmüştür.	
Bu	öğrencilerle	yaptığı	görüşmede,	öğrencilerin	kendi-
ni	ifade	etme	ve	başkalarını	anlama	konusunda	sorun	
yaşadıklarını	fark	etmiş	ve	bu	öğrencilere	yönelik	grup-
la	psikolojik	danışma	etkinliği	düzenlemeye	karar	ver-
miştir.	

Yukarıda verilenlere göre Nuh Öğretmenin öğren-
cilerine verdiği hizmeti en doğru biçimde açıklayan 
rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Kişisel-sosyal	rehberlik

B)	 Mesleki	rehberlik

C)		 Eğitsel	rehberlik

D)		 Tamamlayıcı	rehberlik

E)		 Ayarlayıcı	rehberlik

72. Bir	 lisede	 görev	 yapan	 rehber	 öğretmen	 Musa	 Bey,	
okuldan	mezun	olan	öğrencileri	her	yıl	düzenlenen	bir	
piknik	 ile	bir	araya	getirerek	okuldan	mezun	olduktan	
sonra	neler	yaptıkları,	hangi	kurumlarda	işe	başladık-
ları	hakkında	bilgi	toplamaktadır.	Elde	ettiği	bilgileri	lise	
son	 sınıflarla	 paylaşarak	 doğru	 tercihler	 yapmalarına	
yardımcı	olmaya	çalışmaktadır.	

Yukarıda verilenlere göre rehber öğretmenin ger-
çekleştirdiği etkinliği en doğru biçimde açıklayan 
rehberlik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Sevk

B)	 Refere

C)	 İzleme

D)	 Oryantasyon

E)	 Yöneltme	ve	yerleştirme

73. Ortaokul	 öğrencilerinden	 Vasfiye,	 okul	 rehber	 öğret-
menine	giderek	tüm	gün	boyunca	otomobil	plakalarını	
saydığını,	renklerin	katlarını	saymaya	çalıştığını,	kapı-
dan	çıkarken	cüzdanını	alıp	almadığını	defalarca	kont-
rol	ettiğini	söylemiştir.	

Yukarıda verilenlere göre Vasfiye’ye verilmesi en uy-
gun rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Oryantasyon

B)	 Refere

C)	 Bireyi	tanıma

D)	 Psikolojik	danışma

E)	 Bireysel	rehberlik

74. Bir	okulda	doğalgaz	kaçağı	sonucu	patlama	olmuş	ve	
birkaç	öğrenci	yaralanmıştır.	Bu	olaydan	sonra	öğren-
cilerin	 çoğu	 okula	 gelmemeye	 başlamıştır.	 Veliler	 de	
çocuklarını	 okula	 gönderme	 konusunda	 isteksiz	 dav-
ranmaya	 başlamıştır.	 Bu	 durumda	 okul	 yönetimi	 ve	
rehberlik	servisi	bu	konuda	bir	etkinlik	yapmaya	karar	
vermiştir.	

Buna göre yapılması planlanan etkinlik aşağıda ve-
rilen rehberlik hizmet alanlarından hangisi kapsa-
mında ele alınmalıdır?

A)	 İyileştirici	rehberlik

B)	 Yöneltici	rehberlik

C)	 Ayarlayıcı	rehberlik

D)	 Tamamlayıcı	rehberlik

E)	 Önleyici	rehberlik
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75. Asansör korkusu olan Şirin’in bu korkusunu or-
tadan kaldırmak amacıyla çok sevdiği ve asansör 
korkusu olmayan arkadaşı İlknur ile asansöre bin-
mesini sağlayarak bu korkusunun ortadan kaldırıl-
maya çalışılması aşağıda verilen tekniklerden han-
gisi ile açıklanır?

A)	 Bıktırma

B)	 Maruz	bırakma

C)	 Kademeli	yaklaşma

D)	 Zıt	tepki

E)	 Sistematik	duyarsızlaştırma

76. Lise	öğretmeni	Demet	Hanım,	öğrencilerinin	geçirdiği	
yoğun	bir	dönemin	ardından	dinlenmeleri	ve	motivas-
yonlarını	artırmaları	amacıyla	onları	 yakındaki	bir	ak-
varyuma	götürmüştür.	Öğrenciler	akşama	kadar	bura-
da	eğlenceli	zaman	geçirmiştir.	

Yukarıda verilenlere göre Demet Hanım’ın öğrenci-
lere yönelik verdiği bu hizmet aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)		 Sosyal	yardım

B)		 Sağlık

C)		 Sosyal	kültürel

D)		 Özel	eğitim

E)		 Özel	yetiştirme

77. “Bir	 kurtlu	 incir,	 bir	 çuval	 inciri	 berbat	 eder.” ifadesi-
nin anlamında yola çıkıldığında bir okulda verilme-
si gereken rehberlik hizmetlerinden hangisine va-
rılması beklenir?

A)	 İyileştirici	rehberlik

B)	 Uyum	sağlayıcı	rehberlik

C)	 Krize	müdahale	edici	rehberlik

D)	 Tamamlayıcı	rehberlik

E)	 Önleyici	rehberlik

78. Aşağıda verilenlerden hangisi sınıf rehber öğret-
meninin görevlerinden biri değildir?

A)	 Sınıfa	yeni	gelen	bir	öğrenciyi	okulu	tanıtmak

B)	 Sorunu	olan	öğrencilerin	nereden	yardım	alabile-
cekleri	konusunda	yönlendirmeler	yapmak

C)	 Planda	yer	alan	tüm	testleri	tek	başına	uygulayıp	
puanlamak

D)	 Mesleki	rehberlik	hizmeti	vermek

E)	 Sınıfında	ilk	defa	karşılaştığı	bir	sorun	olduğunda	
öğrenci	ile	görüşme	yaparak	sorunun	nedenini	an-
lamaya	çalışmak
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79. Özel eğitimin ilkeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 Özel	eğitime	ihtiyacı	olan	tüm	bireyler;	eğitim	ihti-
yaçları,	ilgi,	yetenek	ve	yeterlilikleri	doğrultusunda	
ve	ölçüsünde	özel	eğitim	hizmetlerinden	yararlan-
dırılır.

B)	 Özel	eğitime	ihtiyacı	olan	bireylerin	eğitimine	okul	
çağında	başlanır.

C)		 Özel	 eğitim	 hizmetleri,	 özel	 eğitime	 ihtiyacı	 olan	
bireyleri	sosyal	ve	fiziksel	çevrelerinden	mümkün	
olduğu	kadar	ayırmadan	planlanır	ve	yürütülür.

D)		 Özel	eğitime	ihtiyacı	olan	bireylerin,	eğitim	perfor-
mansları	dikkate	alınarak,	amaç,	içerik	ve	öğretim	
süreçlerinde	ve	değerlendirmede	uyarlamalar	ya-
pılarak,	akranları	 ile	birlikte	eğitilmelerine	öncelik	
verilir.

E)		 Özel	eğitime	ihtiyacı	olan	bireylerin	her	tür	ve	ka-
demedeki	eğitimlerinin	kesintisiz	sürdürülebilmesi	
için,	rehabilitasyon	hizmetlerini	sağlayacak	kurum	
ve	kuruluşlarla	iş	birliği	yapılır.

80. “Bu	 nasıl	 olur	 anlamıyorum.	Her	 şeyi	 yaptığım	 halde	
sınıf	 arkadaşlarımdan	 bazıları	 hala	 beni	 sevmiyorlar.	
Halbuki	onlar	için	ne	fedakarlıklar	yaptım.	Anlaşıldı	ben	
asla	iyi	bir	arkadaş	olamayacağım.	Ben	kötü	bir	 insa-
nım	bunu	kabul	ediyorum.”	

Yukarıda verilen cümleleri söyleyen öğrenciye ve-
rilen tepkilerden hangisi öğrencinin kendisini ne-
den kötü bir insan olarak algıladığını ortaya çıkar-
maya yöneliktir?

A)	 Kötü	bir	insan	olmak	senin	için	ne	anlama	geliyor?

B)	 Hayatında	hiç	kötü	insan	oldun	mu?

C)	 Herkesin	seni	sevmediğini	düşünüyorsun.

D)	 Sevilmek	senin	için	bu	kadar	önemli	mi?

E)	 Herkes	seni	sevmek	zorunda	değil.	

TEST BİTTİ.

LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


