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1. “Güzel sanat lisesinde gitar ve keman eğitimi alan 

öğrenciler eğitim dönemindeki müzik kazanımlarını 
yaz aylarında turistik bölgelerde hayata geçirmek-
tedir. Bu sayede öğrencilerin hem duyuşsal hem 
psikomotor hem de bilişsel gelişimleri desteklenmiş 
olmaktadır. Ayrıca öğrenciler emeklerinin karşılığı-
nı alabilmektedir.” açıklamasını yapan ders öğ-
retmeni aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi-
nin önemini vurgulamaktadır? 

A) Bilinenden bilinmeyene 

B) Somuttan soyuta 

C) Ekonomiklik 

D) Bugünden geçmişe 

E) Öğrenciye görelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 6. sınıf öğrencisi Eser arkadaşları ile iletişim kur-
maktan keyif almakta ve onlarla işbirlikli bir ortam-
da yap- boz tamamlamayı tercih etmektedir. 

 Çoklu zekâ kuramına göre Eser’in aşağıdaki 
meslek gruplarından hangisinde daha başarılı 
olması beklenmektedir? 

A) Ressam - Filozof 

B) Psikolog - Avukat 

C) Pilot - Müzisyen 

D) Mimar - Gayrimenkul danışmanı 

E) Avukat -   Sporcu 

3. Programlı öğretimde; 

– öğrenciye bütün bilgi birimlerinin öğrenilmesini 
sağlayacak alıştırmalar ve sorular yöneltilmesi 

– verilen bilginin öğrenci tarafından kazanılıp ka-
zanılmadığını kontrol etmek için alıştırmaların 
kullanılması 

– öğrenme işinin öğrencinin kendisi tarafından 
yapılmasının sağlanması  

ön plandadır.  

 Buna göre verilen öncüller dikkate alındığında 
programlı öğretimin temelini oluşturan en 
önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kademeli ilerleme 

B) Etkin katılım 

C) Anında düzeltme 

D) Küçük adımlar 

E) Başarı ilkesi 

 

 

 

 

4. 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencile-
rine “Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevre-
mizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle 
bugünü karşılaştırır.” kazanımı ile ilişkili olarak bir 
etkinlik düzenlemek ister. Bunun için onlardan, 
günlük yaşamda kullandıkları teknolojik ürünlerdeki 
gelişimleri karşılaştırmalarını, benzerlik ya da fark-
lılıklarını ortaya çıkarmalarını hedefleyen ders öğ-
retmeni konu ile ilgili tartışma ortamı düzenlemiştir. 

 Buna göre sosyal bilgiler öğretmeninin süreçte 
düzenlediği tartışma ortamında öğrencilerde 
geliştirilmesi beklenen düşünme becerisi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Yaratıcı düşünme 

B) Analitik düşünme 

C) Diyalektik düşünme 

D) Eleştirel düşünme 

E) Epistemolojik inanç 
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5. Moda tasarım dersinde “Etek modeli” ile ilgili ça-
lışma yapan giyim öğretmeni aşağıdaki sırayı izle-
miştir; 

I. Etkinliğe belli bir süre ayrılması, 

II. Öğrencilerden fikirlerin sırayla alınması, 

III. Gelen fikirler herkesin görebileceği bir yere ya-
zılması, 

IV. Belli sayıda fikrin üretilmesine çalışılması, 

V. Önerilen fikirlerin sınıfça değerlendirilmesi 

 Buna göre yapılan bu çalışmada aşağıdakiler-
den hangisinin yapılması öğretmenin amacına 
uygun değildir? 

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

 D) I -IV  E) I- IV- V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fizik dersinde “Aynı ve zıt işaretli yükler arasındaki 
elektriksel alan çizgilerini şekille göstererek alanın 
yönünü belirleme” konusunda öğrencilerinin etkili 
ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçla-
yan ders öğretmeni, sınıfta dörder kişilik gruplar 
oluşturur. Daha sonra öğretmen öğrencilerin dör-
der kişilik gruplarda önce ikişerli olarak değerlen-
dirme yapraklarındaki soruları cevaplamalarını is-
ter. Değerlendirme yapraklarındaki sorular cevap-
landıktan sonra karşılıklı ikişerli alt gruplar birbirle-
rinin cevaplarını karşılaştırır ve kontrol ederek et-
kinlik tamamlanır. 

 Buna göre fizik dersinde öğretmenin uyguladığı 
işbirlikli öğretim tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Ayrılıp birleşme 

B) Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim 

C) Öğrenci ekipleri başarı bölümleri 

D) İkili denetim 

E) Karşılıklı sorgulama 

7. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde konu ile ilgili 
soyut kavramları somutlaştırabilmek için birçok 
farklı örnek verilebilmelidir. Ayrıca bir kavram açık-
lanırken önce ana kavramı daha sonra alt kavramı 
açıklayarak tümdengelimsel düşünme yolu tercih 
edilmelidir. 

 Buna göre, süreçte kullanılan öğrenme yakla-
şımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kavrama, analiz ve değerlendirme gibi hedef 
alanlarının kazandırılmasında uygulanır. 

B) Kavram ve genellemelerin açıklanması gere-
ken durumlarda kullanılır. 

C) Birçok kavram arasında ilişki kurularak konu-
nun anlamlandırılması sağlanır. 

D) Öğretmenin rollerinden biri de bilgi vermek ve 
sahip oldukları bilgileri öğrencilere açıklamak-
tır.   

E) Bilgiler bütünden parçaya, genelden özele doğ-
ru bir sıra izler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. İlköğretim 3.  sınıf hayat bilgisi dersinde  “Meslek-
ler” konusunu işleyen bir öğretmenin öğrencilerin-
den yaşadıkları çevrede gördükleri mesleklerden 
örnekler vermelerini ister. Daha sonra bu doğrultu-
da çevrelerinde karşılaşmadıkları mesleklerle ilgili 
de açıklamalar yapmaları için bir tartışma etkinliği 
düzenler. Bunun için dört- beş kişilik bir öğrenci 
grubu oluşturan öğretmen, öğrencilerin bu konu 
hakkında başkandan söz alarak sırayla, belli bir 
sürede konuşmalarını ister. 

 Buna göre hayat bilgisi dersinde öğretmenin 
düzenlediği tartışma etkinliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Panel  

B) Açık oturum 

C) Sempozyum  

D) Kollogyum 

E) Delphi tekniği 
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9. Türkçe dersinde öğrencilerine, “Ayşegül piknikte” 
isimli okuma parçasını öğrencileriyle paylaşan öğ-
retmen daha sonra öğrencilerden kendilerini ana 
karakterin yerine koyarak bu karakterin yaşadığı 
sorunlar karşısında bulacağı çözüm yolları hakkın-
da karar vermelerini ister. Daha sonra öğretmen 
öğrencilerin kararlarını birbirleriyle paylaşmalarını 
sağlar. Fikirlerin sınıfça değerlendirilmesiyle süreci 
sonlandırılır.  

 Buna göre öğretmenin süreçte uyguladığı bu 
teknik için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
söylenir? 

A) Öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadığını kont-
rol etmeye yardım ederek; eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirir. 

B) Öğrencilerin söz konusu kahramanın yerine 
geçerek düşünmeleri sayesinde empati yetile-
rinin gelişmesi söz konusudur. 

C) Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel 
becerilerini geliştirilmesiyle çok yönlü gelişimle-
ri desteklenir.  

D) Öğrencilerin, belli bir sürede neler öğrendikleri-
ni değerlendirmeleri sağlanır. 

E) Öğrencilerin oynayacakları role uygun bir ka-
raktere bürünmeleri sağlanarak yaratıcı dü-
şünme becerileri geliştirilir. 

 

 

 

 

10. Benzetim tekniği; öğrenciyi kendisini içinde bulu-
nacağı gerçek bir durumda düşünerek nasıl davra-
nacağını planlaması, tehlikeli durumlarda riski 
azaltması, mal ve can güvenliğini artırması, mali-
yetin azaltılması ve karmaşık davranışların akta-
rılmasındaki etkisinden dolayı öğretme-öğretme 
etkinliklerinde kullanılır. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi “benzetim” 
tekniğine en uygun bir etkinlik örneğidir? 

A) Aylin Öğretmen’in öğrencilerini Arkeoloji müze-
sine götürmesi 

B) Tülin’in anneannesinin televizyondaki yemek 
programını takip ederek yemek yapması 

C) Ünlü bir aktörün uçurumdan atlama sahnesinde 
maket kullanarak fiziksel illüzyonu sağlaması  

D) Ömer’in fizik dersinde slâydı kullanarak sunum 
yapması 

E) Olay yeri inceleme uzmanlarının parmak izi bu-
labilmek için özel teknikler uygulaması 

11. I. Öğrencilerin temel bilgileri edinmesi, anlaması 
ve becerileri kazanması 

II. Edinilen temel bilgilerin seçilmesi, uygulanma-
sı, farklı problem durumları üzerinde kullanıl-
ması 

III. Yaratıcı düşünme, etkin düşünme, eleştirel dü-
şünme gibi üst düzey düşünme yollarının kul-
lanılması 

IV. Öğrencilerin belirledikleri görevleri yerine ge-
tirmesi 

V. Öğrencilerin, başardıkları görevlerin sonuçları-
nı tartışması 

 Yukarıda verilen basamaklı öğretim adımlarının 
başarı ile uygulanabilmesi için hangi rakamlar 
yer değiştirmelidir? 

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

 D) III-IV  E) II-III  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Biyoloji dersinde öğretmen, “Genetiği ile oynanan 

yiyeceklerin genetik yapıya etkisini fark eder.”  ka-
zanımını bir ders önce işlemiş olmasına rağmen 
öğrencilerin konuyla ilgili ön koşul bilgiye sahip ol-
madıklarını tespit etmiştir. 

 Böyle bir durumda konunun sınıfta yeniden 
işlenmesinde ve böylece temel ilkelerinin ka-
zandırılmasında biyoloji öğretmenine tavsiye 
edilecek en etkili öğretim yöntemi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Anlatım  

B) Deney 

C) Örnek olay 

D) Bireysel çalışma 

E) Tartışma 
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13. Bilgi kişiden bağımsız değil; duruma özgü, bireysel 
ve bağlamsal bir yapıdır. Birey, bilgi yapılarını de-
neyimlerle ve sosyal etkileşimiyle kendisi oluşturur. 
Bilginin algılanması değil; oluşturulması önemlidir. 
Birey bilgiye kendi yorumunu katar ve bilgiyi yeni-
den inşa eder. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturma-
cılık öğrenme kuramına uygun olmayan bir 
açıklamadır? 

A) Öğrenme ortamında öğrenciye uygulama ve 
keşfetme fırsatları yaratılır. 

B) Öğrenme sürecinde elde edilen bilgiler öznel-
dir. 

C) Bilginin oluşturulması yolunda öğretmen reh-
berdir. 

D) Öğretim sürecinde ikincil kaynakların kullanıl-
masına öncelik verilir. 

E) Öğrencilerin karakter gelişiminin desteklenmesi 
önemlidir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite veya konuya 

hazırlamak, konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi ko-
laylaştırmak, sınıfta işlenilen konuların tekrarını 
güçlendirilmek ve alıştırma yapılmasını sağlamak 
için düzenlenen çalışmalar ödevdir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi ödev tekni-
ği için uygun olmayan bir durumdur? 

A) Dersin kazanımlarına uygun olmalı 

B) Öğrencinin düzeyine uygun olarak verilmeli 

C) Açık, net ve anlaşılır olmalı 

D) Öğrenilen konuların tekrarını ve alıştırmasını 
yapmaya dönük olmalı 

E) Ödevlerle ilgili öğrenciye bir gün sonra dönüt 
verilmeli 

15. 

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni dersinde 
verilen görsel şemayı kullanmıştır. 

 Buna göre bu öğretim tekniği için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Bilgiyi değişik yollarla, değişik görüş açıların-
dan kolaylıkla görmeyi sağlar. 

B) Kavramlar arasındaki karmaşık ilişkileri görme-
ye yardım eder 

C) Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uy-
gun bir araçtır. 

D) Tek bir sayfada temel bilgiyi görmeye olanak 
sağlar. 

E) Ana ve alt kavramlar arasındaki ilişkileri açık 
bir şekilde görmeye yardım eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. “Öğrenciler öğretmenin rehberliğinde kendi bilgile-
rini organize eder, deney sonuçlarını açıklar ve 
kavramları eşleştirir. Bu aşamada öğrencinin man-
tıksal çerçevesine bağlı olarak özümleme ya da 
düzenleme olur. Eğer öğrenci kavramla ilgili dü-
şüncesini yeniden yapılandırırsa düzenleme ya da 
kavramsal değişim olur. Fakat sadece mantıksal 
çerçevesine bilgi eklerse özümleme gerçekleşir. 
Sonuçta her iki durumda da denge oluşur.” açık-
laması aşağıdaki öğrenme tekniklerinden han-
gisi ile doğrudan ilişkilidir? 

A) Konuşma halkası 

B) Öğrenme halkası 

C) Akvaryum 

D) Öğrenme galerisi 

E) Tahmin-gözlem-açıklama 
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17. Muzaffer Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden on 
beşer kişilik bir grup oluşturmalarını istemiş ve so-
kakta yaşayan sahipsiz hayvanlara yapılan kötü 
davranışların önüne geçmek için neler yapabile-
ceklerini ve bu durum karşısında ne gibi önlemler 
alabileceklerini sormuştur. Belirlediği grup başkan-
ları, grup arkadaşlarına konuyla ilgili söz hakkı 
vermiş, grup sekreterleri ise söz hakkı alanların 
konuşmalarını kaydetmiştir. Kaydedilenler sekreter 
tarafından okunmuş ve bir tartışma ortamı düzen-
lenerek konuyla ilgili ortak bir karara ulaşılmıştır. 

 Buna göre Muzaffer Öğretmen’in sınıfında uy-
guladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Çember  B) Gösteri 

C) Soru turu  D) Dedikodu 

 E) Akvaryum 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Eda, özellikle sözel derslere karşı oldukça basit ve 

yüzeysel bilişsel öğrenme stratejilerini kullanmakta, 
zor bir öğrenme göreviyle karşılaşınca kolaylıkla 
pes etmekte ve bu nedenle akademik açıdan başa-
rısız olmaktadır. 

 Eda’nın dönem boyunca okula, öğretmenlerine 
ve derslerine karşı tutumunu gözlemleyen sınıf 
öğretmeni süreçte düzenleyeceği öğretim or-
tamında öncelikli olarak aşağıdaki düşünme 
becerilerinden hangisini hayata geçirmelidir? 

A) Analitik düşünme 

B) İmgelem 

C) Yaratıcı düşünme 

D) Epistemolojik inanç 

E) Iraksak düşünme 

19. Bir fizik öğretmeni dersinde öğrencilerine; “Buzlu 
bir yolda duran otomobillerin harekete geçmekte 
zorlandığını gözlemişsinizdir. Aynı şekilde hareket 
hâlindeki otomobiller de buzlu yolda durmakta zor-
lanır ve çoğu kez kazalara neden olur. Bu olayların 
nedenleri nelerdir? Buzlu havalarda normalden 
farklı olarak ne gibi değişiklikler olur ve bu durum 
hangi büyüklüğü değiştirmiştir?” sorusunu sormuş-
tur. Sorulan soruya kısa sürede cevaplar gelmesini 
hedefleyen öğretmen aynı zamanda öğrencilerin 
konu ile ilgili kazanımları edinirlerken sorumluluk 
almalarını da istemiştir. 

 Buna göre fizik öğretmeninin sorduğu bu soru 
sayesinde uygulanan öğretim süreci aşağıdaki-
lerden hangisi ile açıklanır? 

A) Tam öğrenme 

B) Aktif öğrenme 

C) Yaşantısal öğrenme 

D) Çoklu zeka 

E) Sunuş yolu ile öğrenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. I. Anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesine yönelik 
uygulamalar yapmak 

II. Bilimsel süreç basamaklarını kullanabileceği 
ortamlar oluşturmak 

III. Konuyla ilgili örneklere ve nitelikli sorulara yer 
vermek 

IV. Uygulama düzeyindeki kazanımların edinilme-
sini sağlamak 

V. Bütün öğrencilerin sürece etkin katılımlarını 
desteklemek 

 Derslerinde buluş yoluyla öğretim stratejisini 
kullanan bir öğretmenin, yukarıda verilen etkin-
liklerden hangilerini gerçekleştirmesi öğretim-
sel açıdan uygundur? 

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

 D) II, IV ve V E) III, IV ve V 
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21. Fen teknoloji dersinde öğretmen, öğrencilerine 
anlatacağı konu ile ilgili olarak kavram haritası çi-
zerek dersine başlamıştır. 

 Buna göre öğretmenin dersine kavram haritası 
çizerek başlaması dersin işleniş basamakların-
dan hangisi ile ilişkilidir? 

A) Hedeften haberdar etme 

B) Dikkat çekme 

C) Güdüleme 

D) Gözden geçirme 

E) Geçiş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Gelimsel modelle ilgili; 

I. Bireylerin içinde bulundukları gelişim dönemle-
rini dikkate alır. 

II. Ödül ve ceza temele alınır. 

III. Bireylerde karşılaşılacak olan problem durum-
ları öngörülür. 

 Verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I,II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

23. Sınıf yönetiminin temel amaçları ile ilgili; 

I. Zamanın etkili bir biçimde kullanımını sağla-
mak 

II. Etkili bir iletişim ortamı oluşturmak 

III. Sınıf kurallarının öğretmen tarafından öğrenci-
ye benimsetilmesini sağlamak 

 Verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I,II ve III 

24. Sınıf kurallarının oluşturulması ile ilgili; 

I. Sınıf düzenini bozan kişiler merkeze alınarak 
oluşturulur. 

II. Öğretmen ve öğrenci ile birlikte oluşturulmalı-
dır. 

III. Olumlu dille ifade edilmelidir. 

 Verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I,II ve III 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
25. Çiğdem Öğretmen sınıf içinde Görkem’in sü-

rekli olarak arkasındaki arkadaşı ile konuştu-
ğunu ve dersi dinlemediğini gözlemlemiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisini yaparsa 
uygun bir tepki ortaya koymuş olur? 

A) Görmezden gelme 

B) Görev sorumluluk verme 

C) Dersten sonra uygun bir dille uyarma 

D) Sorunun kaynağını belirleme 

E) Okul müdürüne gönderme 

 

 

 
 
 

 
 
26. Materyal geliştirmede öğretmen nitelikleri ile 

ilgili; 

I. Araçları tanımalı ve kullanım bilgisine sahip 
olmalı 

II. Öğretim sürecini tasarlamalı 

III. Ortamın olanaklarına hakim olmalı 

 verilenlerden hangileri doğrudur? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 
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27. Materyallerin sunuşunda aşağıdakilerden han-
gisinin dikkate alınmaması yanlış olur? 

A) Öğrencilerle iletişimde göz teması kurmamak 

B) Sakin ve anlaşılır konuşmak 

C) Karşılıklı konuşmalara yer vermek 

D) Ara ara ses değişimi yapmak 

E) Jest ve mimikleri kullanmak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Görsel materyallerin hazırlanması ile ilgili; 

I. Öğrencinin dikkatini çekecek nitelikte olmalı 

II. Açık, net ve anlaşılır ifadeler olmalı 

III. 6 satır - 6 sözcükle sınırlandırılmalı 

 verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
29. Materyal kullanımı ile ilgili; 

I. Materyaller öncelikli olarak içeriğe uygun olma-
lıdır. 

II. Var olan materyaller gözden geçirilerek kulla-
nılmalıdır. 

III. Planlama sürecine uygun materyal kullanılma-
lıdır. 

 verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

30. – Kültürel değerler bireylere gelişi güzel yollarla 
aktarılır. 

– Bireylerin ana dilini okul ortamında öğrenme-
sinde kullanılır. 

– Sosyal öğrenme süreci ile ilişkilidir. 

 Yukarıda özellikleri verilen kültüre ilişkin kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kültürleme 

B) Kültürlenme 

C) Kültürel yayılma 

D) Kültürleşme 

E) Kültürel şok 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Program geliştirme sürecinde bireylerin ilgi ve 
ihtiyaçlarının dikkate alınması ve kendi öğren-
me sitillerine göre planlamalarını yaparak, ba-
şarı arzusunu karşılamasının temele alındığı 
program geliştirmenin temeli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Toplumsal  B) Bireysel 

C) Felsefi  D) Psikolojik 

 E) Konu alanı 

 

 

 
 
 
 
 
32. Bireylerin duyuşsal tarafını destekleyen, okul 

kültürünü yansıtan ve öğrencilerin dersi sev-
melerini ya da sevmemelerini ve aynı zamanda 
da ders başarılarını etkileyen program türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gizil/örtük program 

B) Ekstra program 

C) Resmi program 

D) İhmal edilen program 

E) Uygulamadaki program 
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33. Geleneksel ve çağdaş programda kullanılan 
ögelerle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

 Geleneksel dönem Çağdaş dönem 
A) Konu alanı Öğrenme alanı 

B) Hedef  Kazanım 

C) Etkinlikler  Eğitim durumları 

D) İçerik   Ünite- tema 

E) Ölçme değerlendirme Sınama durumları 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
34. 2005 yılı ile birlikte kullanılmaya başlayan yeni 

ilköğretim programı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden  hangisi yanlıştır? 

A) Öznel bilgilerin oluşturulma sürecine önem ve-
rir. 

B) Pozitivist paradigmanın etkileri görülür. 

C) Yaparak yaşayarak öğrenmeler önem kazanır. 

D) Yapılandırmacılık temele alınmıştır. 

E) Birincil bilgi kaynakların kullanımına önem ve-
rilmiştir. 

 

 

 

 
 
 
 
35. Korelasyon, değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısal 

olarak gösteren istatistiksel bir tekniktir. 

Buna göre; 

I. İlişkinin gücünü incelerken sayısal değerlerin + 
yada – oluşunun bir anlamı yoktur. 

II. -1 doğrusal ilişkiyi gösteren en yüksek değer-
dir. 

III. Nötr ilişkide değişenler birbirinden bağımsızdır. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 

36. Alpler, Orta Avrupa'da yer alan büyük dağ silsilesi-
dir. Coğrafi olarak 44°-48° kuzey enlemleri ve 5°-
18° doğu boylamları arasında bulunur. Ekvator'dan 
ve Kuzey kutbundan hemen hemen aynı uzaklığa 
sahiptir. 207.000 km² bir alanı kaplar. Alplerdeki 
bitki örtüsü çok zengin ve çeşitlidir. İki bin yüz met-
renin üstünde çiçek veren bitki çeşidine rastlanmış-
tır. Kuş türleri de oldukça boldur. Orman tavuğu, 
ağaçkakan, keklik ve su kuşları bunlar arasında-
dır. Kartallara, kuğu kuşlarına ve yırtıcı kuşlara 
yüksek tepelerde rastlanır.  

 Yukarıdaki paragrafta altı çizgili ifadeler ölçek 
türü bakımından hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Oranlı - Adlandırma - Sıralama - Sınıflama 

B) Sınıflama - Aralıklı - Oranlı - Sınıflama 

C) Sıralama - Oranlı - Oranlı - Sınıflama 

D) Adlandırma - Sınıflama - Oranlı - Sınıflama 

E) Oranlı - Aralıklı - Sınıflama - Sıralama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37. Bir kimya öğretmeni; Glikol-su karışımını, basit bir 

damıtma sisteminde damıtmış; damıtma ürününün 
yoğunluğu ile damıtılan karışımın yoğunluğu karşı-
laştırılması üzerine deneysel çalışma yapmış ve 
ardından öğrencilerine bu çalışmayı tekrar etmele-
rini istemiştir. Öğrenciler deney üzerine çalışırken 
onları gözlemlemiş, eksikleri belirlemiş ve deneyin 
devamında bu noktalara değinmiştir.  

 Kimya öğretmenin yapmış olduğu bu uygulama 
aşağıda verilen değerlendirme türlerinden han-
gisine örnektir? 

A) Bağıl değerlendirme  

B) Yerleştirmeye yönelik değerlendirme 

C) Yetiştirmeye dönük değerlendirme 

D) Performans değerlendirme 

E) Durum belirlemeye yönelik değerlendirme 
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38. Sistematik hatalar ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye, 
ölçme koşullarına ve belli bir duruma bağlı olarak 
miktarı değişen hatalardır. 

 Buna göre; 

I. Merkezi eğilim ölçüleri değişir, 

II. Güvenirlik dolaylı olarak etkilenir, 

III. Ölçme aracının geçerliği düşer 

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Bir fizik öğretmeni, “Isı, Sıcaklık ve İç Enerji”  ko-

nusu ile ilgili hazırlamış olduğu 20 maddelik testi 
beş hafta arayla aynı öğrenci grubuna uygulamış 
ve güvenirlik katsayısını 0,55 olarak hesaplamıştır. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi güvenirlik 
katsayısının düşük olmasının nedenleri arasın-
da yer almaz? 

A) Sınava verilen sürenin gereğinden fazla olması 

B) Test yönergesinin öğrenciler tarafından anla-
şılmamış olması 

C) Hazırlanan maddelerin açık ve net ifadeler ba-
rındırması 

D) İki uygulama arasında geçen zaman fazla ol-
ması 

E) Testte yer alan maddelerin ölçmek istenilen 
özelliğe uygun olmaması 

40. Duygu öğretmen, “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” 
konusu ile ilgili öğrencilere 10 maddelik yazılı yok-
lama hazırlamıştır. Uygulayacağı bu sınavın yö-
nergesinde, “İstediğiniz beş maddeyi seçerek ce-
vaplayabilirsiniz” ifadesine yer verilmiştir. 

 Buna göre; 

I. Uygulanan sınavın kapsam geçerliği düşer, 

II. Öğrencilerin derse karşı motivasyonu artar, 

III. Sorular arasındaki puan eşitliği olumsuz etkile-
nir 

 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. I. Üst düzey zihinsel hedef alanlarına yönelik 

özellikleri ölçme de etkilidir. 

II. Puanlama güvenirliği ve kapsam geçerliği dü-
şüktür. 

III. Şans başarısı yoktur. 

 Yukarıda özellikleri verilen ölçme ve değerlen-
dirme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Portfolyo 

B) Yazılı yoklama 

C) Boşluk doldurma 

D) Kavram haritası 

E) Doğru yanlış testi 
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42. I. Öğretimin her basamağında sürekli ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme 

II. Bilginin hatırlanmasından çok uygulanmasına 
ve yapılandırılmasına dayanan becerilerin ser-
gileme 

III. Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölç-
me yapma 

 Yukarıda özellikleri verilen ölçme ve değerlen-
dirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Otantik  B) Geleneksel 

C) Davranışçı  D) Psikometrik 

 E) Doğrudan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. 2013 yılında yayımlanan Fizik Öğretim Progra-

mı’nda yer alan; 

I. Enerji korunumu, aktarımını açıklar ve enerjinin 
bir türden diğerine dönüşebileceği çıkarımını 
yapar, 

II. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları-
nın avantaj ve dezavantajlarını toplum,teknoloji 
ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak 
karşılaştırır ve sunar 

 kazanımlarının değerlendirilmesinde aşağıda 
verilen hangi ölçme ve değerlendirme aracı kul-
lanılmalıdır? 

A) Kısa cevaplı test 

B) Portfolyo 

C) Performans görevi 

D) Eşleştirme testi 

E) Dereceleme puanlama anahtarı 

44. Aşağıdaki tabloda bir çoktan seçmeli testin 4. 
maddesine ait madde analiz değerleri verilmiştir. 

 A B C* D E Boş N 

Üst 
grup 

10 16 12 14 6 2 50 

Alt  
grup 

14 12 8 6 8 2 50 

 Tablodaki bilgilere göre, 

I. Soruları üst ve alt grupta aynı sayıda öğrenci 
cevaplamıştır. 

II. B seçeneği en güçlü çeldiricidir. 

III. Madde kullanılmadan önce düzeltilmelidir. 

 ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

45. I. Öğrenciler arasındaki başarı düzeyleri farklılık 
gösterir. 

II. Elde edilen puanlar en az iki ana grubun oldu-
ğunu gösterir. 

III. Bağıl değişkenlik katsayısı 25 değerinin üze-
rindedir. 

 Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi 
dağılıma aittir? 
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46. Biyoloji öğretmeni 10 maddeden oluşan çoktan 
seçmeli testi 100 kişilik 9A sınıfına uygulamış ve 7. 
maddeyi alt grupta 5 öğrenci yanlış cevaplamıştır. 
Üst grupta ise 2 yanlış cevaplayan, 1 boş bırakan 
öğrenci bulunmaktadır. 

 Buna göre, analizi yapılan maddenin, madde 
güçlüğü ve ayırt ediciliği hangi seçenekte doğ-
ru olarak verilmiştir? 

 Madde güçlüğü Madde ayırtediciliği 

A) Kolay Negatif 

B) Zor Pozitif 

C) Orta Pozitif 

D) Kolay Pozitif 

E) Zor Negatif 

  

 

 

 

 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranış 
değildir? 

A) Eve gelen misafirlere gülümsemek 

B) Boynundaki kolyeyi taktıktan bir süre sonra 
hissetmemek 

C) Uçak görünce endişelenmek 

D) Alıştırma yaptıkça soruları daha kısa sürede 
çözmeye başlamak 

E) Dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmak 

 

 

 
 
 
 
48. Dişine kaplama yaptıran Neşe hanım ilk zamanlar 

yemek yerken çok zorlanmıştır. Bu nedenle kendi-
sine dişle ilgili herhangi bir şey sorulduğunda mo-
rali bozulmaktadır. Ancak bir süre sonra bu du-
rumdan eskisi kadar rahatsız olmamaya başlamış-
tır.  

 Neşe hanımın kendisine dişle ilgili bir şey so-
rulduğunda moralinin bozulması aşağıdakiler-
den hangisinin sonucudur?  

A) Kaçınma  B) Ceza 

C) Gölgeleme  D) Engelleme 

 E) Batıl davranış 

49. Yeni bir işe başlayan Onur Bey kitapçıya girdiğinde 
yeni işiyle ilgili kitapların diğer kitaplara göre daha 
çok ilgisini çektiğini fark etmistir. 

 Bu durum Gestalt kuramına göre aşağıdakiler-
den hangisiyle ifade edilir?  

A) Algı yanılması 

B) Duyum eşiği 

C) Algıda seçicilik 

D) Algıda tamamlama 

E) Algıda değişmezlik 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Mustafa eniştesi yeni işe başladığı için onu arayıp 

hayırlı olsun demek ister ancak unutur. Bunun üze-
rine annesi ona eniştesini arayıp aramadığını so-
rar. Aramadığını öğrenince gün içinde iki üç kez 
daha araması için hatırlatmada bulunur. Ancak 
Mustafa annesinin bu davranışından rahatsız olur 
ve aramayı bir süre daha erteler. 

 Mustafa'nın eniştesini aramayı bir süre daha 
ertelemesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edi-
lebilir? 

A) Öğrenilmiş çaresizlik 

B) Tepki kolaylaştırma 

C) Kademeli Yaklaştırma 

D) Psikolojik tepkisellik 

E) Davranışta kontrast 
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51. Melis Hanım tatile gittiği ilk günlerde sıcaktan çok 
rahatsız olurken günler geçtikçe sıcak hava artık 
onu eskisi kadar rahatsız etmemeye başlamış ve 
terleme miktarı da azalmıştır. 

 Melis Hanımın sıcak havadan eskisi kadar etki-
lenmemesiyle terleme miktarının azalması aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? 

A) Duyarsızlaşma 

B) Alışkanlık kazanma 

C) Alışma 

D) Duyarlılık 

E) Koşullanma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Yüzme öğrenmek isteyen Emine Hanım havuzda 

oğluyla biraz çalıştıktan sonra ara verir. Aradan 
sonra oğlunun öğrettiği hareketleri tekrarlayarak bi-
raz daha çalışan Emine Hanım iki gün sonra artık 
kendi kendine yüzmeye başlar. 

 Emine Hanımın bu süreçte en fazla kullandığı 
bellek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uzun süreli bellek 

B) İşlemsel bellek 

C) Anlamsal bellek 

D) Duyusal bellek 

E) Anısal bellek 

53. Ders çalışmayı sevmeyen Berkay'a annesi en 
sevdiği kurabiyelerden yapmıştır. Berkay bu saye-
de daha çok ders çalışmaya başlamıştır. 

 Annenin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Alıştırma 

B) Zıt Tepki 

C) Kademeli yaklaştırma 

D) Bıktırma 

E) Sistematik duyarsızlaştırma 

 

 

 
 
 
 
 
54. Bir anaokulu öğretmeni çocuklara yemekten sonra 

dişlerini fırçaladığında her seferinde bir renkli ya-
pışkan vermektedir. Bu yapışkanlar belli bir sayıya 
ulaşınca onlara oyuncak hediye etmektedir.  

 Anaokulu öğretmeninin kullandığı yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eşik 

B) Premack ilkesi 

C) Olumsuz pekiştirme 

D) Karşı pekiştirme 

E) Sembolik pekiştirme 

 

 

 
 
 
 
55. "Ben tek başıma alışveriş yapamıyorum. Ne za-

man yalnız alışveriş yapsam karar vermekte zorla-
nıyorum ve aldığım şeylerin çoğunu daha sonra 
beğenmeyip değiştirmek zorunda kalıyorum." di-
yen bir erkek sosyal öğrenme kuramına göre 
aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir sıkıntı ya-
şamaktadır?  

A) Özyeterlik kapasitesi 

B) Öngörü kapasitesi 

C) Destekleyici etki 

D) Sembolleştirme kapasitesi 

E) Özdüzenleme kapasitesi 
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56. Bir iş toplantısında tanıştığı kişinin adını Güray 
olarak öğrenen Mehmet Bey tekrar karşılaştığı işa-
damının  adının Hüray olduğunu öğrenince şaşırır.  

 Bu durum bilgi işleme kuramına göre aşağıda-
kilerden hangisiyle açıklanır?  

A) Unutma 

B) Ket vurma 

C) Yanlış yerleştirme 

D) Yürütücü biliş 

E) Eklemleme 

 

 

 

 

 

 

57. Deniz Hanım kilo vermek için spor salonuna yazıl-
mıştır. Spor yapmaya gittiği günler yorgun döndü-
ğü için yemek yapmak ona zor gelmektedir. Bu 
nedenle spora gideceği günlerde bir gün öncesin-
den yemek yapmaktadır.  

 Sosyal öğrenme kuramına göre Deniz Hanımın 
durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?   

A) Dolaylı öğrenme kapasitesi 

B) Özdüzenleme kapasitesi 

C) Tepki kolaylaştırıcı etki 

D) Özyeterlik kapasitesi 

E) Bilişsel modelleme 

 

 

 
 
 
58. Bir çocuk okulda ders arasında arkadaşlarının 

sıranın üzerine çıktığını görür. Kendisi de çıkmak 
üzere harekete geçer ancak o sırada nöbetçi öğ-
retmen sınıfa girer ve sıranın üzerindeki öğrencileri 
azarlar. Bunu gören çocuk sıranın üzerine çıkmak-
tan vazgeçer.  

 Bu durum sosyal öğrenme kuramına göre aşa-
ğıdakilerden hangisiyle açıklanır?  

A) Kaçınma 

B) Sembolleştirme kapasitesi 

C) Ceza 

D) Engelleyici etki 

E) Duygu yoğunlaştırıcı etki 

 

59. Elif ilkokulda okuyan ağabeyi Mete gibi sayıları 
sondan başa doğru saymaya çalışmasına rağmen 
bir türlü başaramaz. Ağabeyi bu durumla dalga ge-
çince çok üzülen Elif'e annesi aranızda dört yaş 
var. O da senin yaşındayken sayamıyordu der. 

 Annesinin Elif'e o da senin yaşındayken saya-
mıyordu demesi gelişimle ilgili kavramlardan 
hangisiyle açıklanır?  

A) Büyüme 

B) Yaşantı 

C) Olgunlaşma 

D) Çevre 

E) Öğrenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Derya yaşıtlarına göre daha erken bir yaşta ergen-
liğe girmiştir. Arkadaşlarının yaptığı bazı etkinlikler 
ona sıkıcı ve birazda çocuksu geldiği için daha çok 
yalnız vakit geçirmek durumunda kalmıştır. Bu du-
rum arkadaş çevresinin daralmasına ve içe kapa-
nık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur.  

 Derya’nın durumu gelişimle ilgili ilkelerden 
hangisiyle açıklanır?  

A) Gelişim süreklilik içerir. 

B) Gelişim nöbetleşe gerçekleşir. 

C) Gelişim genelden özele gerçekleşir.  

D) Gelişimde bireysel farklar vardır.  

E) Gelişim bütün olarak gerçekleşir. 
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61. Dört yaşındaki Neslisu tatil için her yıl Bodrum'a 
gittikleri için sadece Bodrum'da deniz olduğunu 
düşünmektedir. Arkadaşlarının tatilde Antalya'da 
denize girdiklerini söylemesi üzerine onlara itiraz 
ederek orada deniz yok der. 

 Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bu 
durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebi-
lir?  

A) Yapaycılık 

B) Odaklanma 

C) Sembolik oyun 

D) Animizm 

E) Sözel senkretizm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Ayşe üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Ders 
çalışma sürecinde konuları kısa sürede bitirmek 
için evde sayısal derslere daha çok ağırlık verip 
kursta ise sözel dersleri ders esnasında öğrenirse 
zamanı daha iyi kullandığını fark eder.  

 Ayşe'nin bu durumu Piaget'e aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilebilir?  

A) Algoritmik düşünme 

B) Tersine çevirme 

C) Birleştirici düşünme 

D) Meta biliş 

E) Anoloji 

63. Kerem Bey işyerinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı 
işi bırakma noktasına gelmiştir. Özellikle de ayda 
bir yapılan toplantıların zamanı yaklaşınca midesi 
ağrımakta ve işe gidemeyecek derecede hasta ol-
maktadır. Doktora gittiğinde yapılan tetkiklerde fi-
ziksel bir neden bulunamamıştır. Doktor bu duru-
mun psikolojik olduğunu ifade etmiştir.  

 Kerem Bey'in bu durumu hangi savunma me-
kanizması ile açıklanır?  

A) Bastırma 

B) Yalıtma 

C) Bedenselleştirme 

D) Akla uydurma 

E) Yansıtma 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. İki yaşına yaklaşan Duru merdivenden çıkmakta 
zorlanınca annesine "anne çıkamama" demektedir.  

 Duru'nun "anne çıkamama" ifadesi di| gelişimine 
göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  

A) Morgem 

B) Yankılama 

C) Telegrafik konuşma 

D) Yansıtıcı konuşma 

E) Benmerkezci dil 
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65. Harun Bey iş yerindeyken eşi onu arayarak oğulla-
rının hafif ateşi olduğunu söyler. Oğlunu doktora 
götürmek için işyerinden tam çıkacakken kendi so-
rumlu olduğu bir bölümdeki işçilerden birinin ciddi 
bir iş kazası geçirdiği haberini alan Harun Bey eve 
gitmekten vazgeçer ve işçinin durumu daha ağır 
olduğu için onu hastaneye yetiştirmek için harekete 
geçer.  

 Harun Beyin bu davranışı Kohlberg'e göre 
aşağıdaki evrelerden hangisine uygundur?  

A) İyi çocuk  

B) Ahlaki gerçeklik 

C) Yasa düzen 

D) İtaat ceza 

E) Evrensel ahlak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. 50 yaşındaki Kamuran Hanım elişleri konusunda 
oldukça yeteneklidir. Boş zamanlarında bebek kı-
yafetleri ören Kamuran Hanım bu kıyafetleri çocu-
ğu olan gerer çiftlere hediye etmektedir. Bu durum 
onu çok mutlu etmektedir. 

 Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre 
Kamuran Hanımın yaşadığı duygu aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Hoşnutluk  B) Yakınlık 

C) Yalnızlık  D) Üretkenlik 

 E) Çalışkanlık 

 

67. Yedinci sınıfta okuyan Ayten'e ablası ders çalış-
madığı zamanlarda kızmaktadır. Bazen Ayten'e 
onu incitecek derecede sert tavırlar da sergilemek-
tedir. Bu durum Ayten'i sıksa da ablasının aslında 
onun iyiliği için böyle davrandığını düşünüp ona kı-
rılmamaktadır. 

 Piaget'in ahlak gelişim kuramına göre Ayten 
hangi evreye uygun davranmaktadır?  

A) Özerk ahlak 

B) Sosyal sözleşme 

C) İyi çocuk 

D) Ahlaki gerçeklik 

E) Ahlak öncesi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Tamer evliliğinde yaşadığı problemlerden dolayı 
mutsuzdur. Ona göre bu mutsuzluğunun tek nede-
ni eşidir. Çevresindeki birçok arkadaşını da hoşuna 
gitmeyen bazı yanlış davranışları yüzünden haya-
tından çıkaran Tamer karşısına hiç düzgün insan 
çıkmadığından şikayetçidir. 

 Tamer'in bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanır?  

A) Kendini gerçekleştiren kehanet 

B) İdeal benlik 

C) Dışsal denetimlilik 

D) Tutarsızlık 

E) Öznel benlik 
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69. Altan tatilde gittikleri otelin havuzundaki kaydırağı 
görünce şaşırmıştır. Daha önce sadece çocuk par-
kında kaydırak gördüğü için havuza sulu çocuk 
parkı demeye başlamıştır.    

 Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bu 
durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  

A) Bütün parça ilişkisi kuramama 

B) Özümleme 

C) Yapaycılık 

D) Genelleme 

E) Büyüsel düşünme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Okul rehber öğretmeni olarak çalışan Arzu Hanım 

ders çalışma alışkanlığını öğrencilerine kazandır-
mak istemektedir. Bunun içinde kendisine gelen 
her öğrenci için ayrı ayrı program hazırlamaktadır. 

 Buna göre rehber öğretmeni Arzu Hanım’ın 
göstermiş olduğu davranış rehberliğin hangi il-
kesine uygun olduğunu gösterir? 

A) Özerklik esastır. 

B) Gizliliğe uygun davranır. 

C) Süreklilik arz eder. 

D) Bireysel farklılıklara saygı esastır. 

E) Hem topluma hem bireye karşı sorumludur. 

71. Eğitsel rehberlikte amaç “öğrenmeyi öğrenmektir”. 
Öğrencilerin eğitim sisteminde karşılaştıkları zor-
lukları gidermek, çalışma stratejilerini geliştirmek 
için sunulan destekleri kapsamaktadır. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitsel 
rehberlik ihtiyacı olan bir öğrenci tarafından 
yapılan etkinliklerden biri olamaz? 

A) Okula yeni başlayan Fadime’nin kendine özgü 
öğrenme yöntemi geliştirmesi 

B) Matematik dersinde başarısını arttırmak için 
Mehmet’in etkili ders çalışma tekniklerini öğ-
renmesi 

C) Yeni açılan meslekler ile ilgili Zehra’nın bilgiler 
alması 

D) Okul seçimi konusunda Sevinç’in seminere ka-
tılması 

E) Ders seçimi yapan Emre’nin rehberlik servisin-
den yardım alması 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Aşağıdakilerden hangisi grup rehberlik etkinlik-

lerinin uygulanmasının amaçlarından biri de-
ğildir? 

A) Bireylerin etkili iletişim becerilerini geliştirme 

B) Bireylerin aidiyat ihtiyacını karşılama 

C) Bireyin yaşadığı problemin sadece kendine öz-
gü olmadığını farkındalığını oluşturma 

D) Bireylerin karşılaştığı problemler farklı bakış 
açıları ile bakmalarını sağlama 

E) Bireylerin çözüm bulamadığı sorularla grubun 
ortak çözüm bulmasını sağlama 
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73. Bir öğretmen ilkokul dönemi öğrencilerinin 
mesleki gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla 
aşağıdaki verilenlerden hangisini yapamaz? 

A) Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve özelliklerine 
uygun meslekler ile bu mesleklerin şartları ko-
nusunda doğru bilgiler almalarına yardımcı ol-
ma ve seçim yaptırtma 

B) Meslek grupları hakkında önyargıların oluş-
mamasını sağlama 

C) Meslek tanıtımı konusunda bilgiler sunmak 

D) “Çalışma” kavramını öğrenmelerine destek ol-
mak 

E) Meslekleri keşfetme konulu oyunlar oynatma 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. Ergenlik döneminde bulunan Esra okul rehber 
öğretmeninin yanına gelerek annesinin kendisini 
hiç anlamadığını ve sürekli kendisini eleştirdiğini 
bu yüzden de sık sık çatıştıklarını ve üzüldüğünü 
anlatır. 

 Bu durumda okul rehber öğretmeni aşağıdaki-
lerden hangisini söylerse öğrencisi Esra ile 
“empati” kurmuş olur? 

A) Annenle yaşadıklarını abartıyor olabilir misin? 

B) Annenin yaşadıklarını anlamadığı için seni inci-
tici ifadeleri üzülmene sebep olmuş 

C) Anneni anlamaya çalışırsan senin iyiliğin için 
yaptığını göreceksin 

D) Annenle geçmiş yaşantılarından biraz bahse-
der misin? 

E) Bende senin döneminde annemle çatışma ya-
şardım. 

75. Okul rehber öğretmeninin yanına gelerek görüş-
mek isteyen Zeliha “Son günlerde düşüncelerimde, 
duygularımda ve davranışlarımda farklılıklar var. 
Neden böyle davranışlar sergilediğimi anlayamıyo-
rum.” şeklinde kendini ifade etmiştir. 

 Okul rehber öğretmeninin Zeliha’ya yapacağı 
rehberlik yardımı aşağıdaki hizmetlerden han-
gisine yöneliktir? 

A) Sevk 

B) İzleme 

C) Bireyi Tanıma 

D) Müşavirlik 

E) Oryantasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Bir sınıf öğretmeni ilkokul öğrencilerinin dönemsel 
özellikleri kapsamında başarı duygularını geliştir-
mek için etkinlikler düzenlemiştir. 

 Yapılan bu etkinlikte sunulan rehberlik hizmeti-
nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Krize müdahale 

B) Geliştirici 

C) Ayarlayıcı 

D) İyileştirici 

E) Yöneltici 

 

 
 

 
 
 

77. Öğrencilerinin tamamının kişilerarası iletişimde 
sorun yaşayıp yaşamadığını gözlemlemek iste-
yen bir öğretmenin başvurması gereken bireyi 
tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Görüşme 

B) Anket 

C) Anekdot 

D) Vaka temsili 

E) Özellik kayıt çizelgesi 
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78. Özel eğitime muhtaç olan öğrenciler için; özel 
personelce, özel ortamlarda, özel araç-gereçler 
kullanılarak sunulan eğitim “özel eğitim”dir. 

 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi özel eğiti-
min sunuluş amaçları arasında gösterilemez? 

A) Özel eğitime muhtaç olan öğrencinin sosyal-
leşmesine yardım etme 

B) Özel eğitime muhtaç olan öğrencinin normal-
leşmesine destek olma 

C) Özel eğitime muhtaç olan öğrencinin üreticiliği-
ni ortaya çıkarma 

D) Özel eğitime muhtaç olan öğrencinin mutlu ola-
rak yaşamını destekleme 

E) Özel eğitime muhtaç olan öğrencinin kendi 
özelliklerinin kabulunu sağlama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Lise 1. sınıf öğrencisinin ilgi envanteri ve yetenek 
testinden almış olduğu sonuçlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Yetenek Puan İlgi Puan 

Sözel 65 Ticaret 54 

Sayısal 52 Güzel sanatlar 57 

Şekil - uzay 55 Sosyal Bilimler 69 

Bellek 60 İkna 63 

 Bu öğrenciye lise 2. sınıfta aşağıdaki alanlar-
dan hangisinin önerilmesi uygun olur? 

A) Türkçe - Matematik 

B) Güzel Sanatlar 

C) Sosyal Bilimler 

D) Fen Bilimleri 

E) Yabancı Dil 

80. 2006 yılı itibarı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesin-
de, ilkokul ve ortaokul kademesindeki okullarda 
Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik prog-
ramı uygulanmaya başlamıştır. 

 Buna göre Kapsamlı Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik programı için doğru bir bilgi değildir? 

A) Etkinlikleri uygulamadan sınıf rehber öğretmen-
leri sorumludur. 

B) Rehberlik müfredatı bütün öğrencilerin gelişim-
lerini destekleyecek etkinlikleri içerir. 

C) Bireysel planlama öğrencilerin kendi özellikleri-
ni anlama ve farkındalığı oluşturmayı amaçlar 

D) Müdahale hizmetleri acil ihtiyaçlarda ve kriz du-
rumlarında desteklemeyi sağlar. 

E) Sistem desteğinde psikolojik danışma hizmeti 
ön planda sunulur. 
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