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1. Aşağıda verilen seçeneklerde yer alan uygu-
lamalardan hangisinin formal eğitime örnek 
olamayacağı söylenebilir? 
 

A) Yaşam boyu eğitim merkezlerinde verilen 
ebru kursu 

B) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 
yapmış olduğu eğitim uygulamaları  

C) Meslek lisesinde bilgisayar bölümünde oku-
yan öğrencilerin aldığı eğitim 

D) YGS’ye hazırlanan öğrencilerin YGS kursla-
rında aldıkları eğitim  

E) İlkokul öğretmenini örnek alıp kitap okuma 
alışkanlığı edinme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf matematik dersi prog-
ramında, toplama işlemleri konusu yer almakta-
dır. Öncelikle 1. sınıfta basit toplama işlemleri ve 
kavramları ile başlanmakta ve sırasıyla 4. sınıfa 
kadar gelindiğinde bu konular açılarak verilmek-
tedir.  

 Yukarıda verilen açıklamaya uygun olarak 
hazırlanacak programın hangi içerik düzen-
leme yaklaşımını kullanacağı söylenebilir? 
 

A) Doğrusal (dikey)  

B) Sarmal (spiral) 

C) Modüler  

D) Piramitsel 

E) Sorgulama 

3. I. Süreçte yer almaktan zevk aldığını hissettirir. 

 II. Görev ve sorumluk almaktan kaçınmaz.  

 III. Aldığı görevi özenle yapar. 

 IV. Süreçte çekingen davranır. 

 Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da 
hangileri güdülenmiş bireyin yapacağı dav-
ranışlar arasında yer alır? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I. Hedefler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif 
katılımını sağlayacak özelliklere sahip olma-
lıdır. 

 II. Öğrenci, ilgi, ihtiyaç, özellik ve gereksinimle-
rine uygun olmalıdır. 

 III. Hedef ifadeleri herkesçe aynı şekilde yorum-
lanmalıdır.  

 Yukarıda verilen açıklamalar sırasıyla hedef-
lerin hangi özelliklerine denk gelmektedir? 
 

 I II  III 

A) Öğrenciye 
görelik 

Öğrenci 
yaşantılarına 
uygunluk 

 Muhteva ile 
kenetlilik 

B) Muhteva ile 
kenetlilik 

Öğrenme 
ürününe 
dönüklük 

 Açık – seçik-
lik 

C) Öğrenciye 
uygunluk 

Tutarlılık  Öğrenme 
ürününe 
dönüklük 

D) Öğrenci 
yaşantılarına 
dönüklük 

Öğrenciye 
uygunluk 

 Açık – seçik-
lik 

E) Muhteva ile 
kenetlilik 

Öğrenme 
ürününe 
dönüklük 

 Öğrenciye 
uygunluk 
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5. Görsel sanatlar öğretmeni olan Selim Öğretmen, 
öğrencilerine “Etik Haftası” üzerine Dünya de-
ğerlere koşuyor. Kimileri değerleri metada bu-
lurken kimileri de onu gönüllerde buluyor. İnsan 
değerlere koşuyor. Bu koşuş iyi ve kötünün mü-
cadelesi, bu koşuş iyide kişinin kendisini bulma-
sı, bu koşuş maddiyatın asıl değerine kavuşma-
sı olduğunu belirterek etik değerlerin toplum ya-
şamı üzerinde etkileri konusunda öğrencilerine 
çalışmalar yaptırmıştır. 

Selim Öğretmen’in bu alanda yaptığı çalış-
malar aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangi-
sine yöneliktir? 
 

A) Somuttan soyuta 

B) Ayanilik 

C) Öğrenciye görelik 

D) Hayatilik 

E) Bilinenden bilinmeyene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dersinde buluş stratejisini kullanan Sultan 
Öğretmen’in süreçte aşağıdaki davranışlar-
dan hangisini yapması beklenmez? 
 

A) Öğrencilerinin örneklerden ilkelere ulaşma-
sını sağlar. 

B) Olumsuz örneği ilk olarak öğrencilerinin 
vermesini ister. 

C) Sürece olumlu örnekler ile başlar. 

D) Öğrencileri süreçte yönlendirerek doğruyu 
bulmalarını sağlar. 

E) Süreçte sezgisel düşünmeyi ön plana alır. 

7. Eğitim fakültesinde öğretim görevlisi olan Büşra 
Hanım, öğrencilerinin öğretmen olduktan sonra 
karşılaştıkları durumlarda nasıl davranmaları ge-
rektiğini öğrenmelerini ve iletişim becerilerinin 
artmasını amaçlamaktadır. Bu amacına ulaşmak 
için öğrencilerinin atandıkları zaman sınıfta nasıl 
davranacaklarını kendi duygu ve düşünceleri ile 
belirtmelerini ister. 

Büşra Hanım, öğrencilerinin mesleğe başla-
dıkları zaman nasıl davranmaları gerektiğini 
belirlemelerini sağlarken aşağıdaki öğretim 
yöntem ya da tekniklerinden hangisinden 
faydalanmıştır? 
 

A) Yaratıcı drama 

B) Rol oynama 

C) Eğitsel oyun 

D) Sokrat semineri 

E) Altı şapkalı düşünme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bireylerin sahip olduğu özellikler geçirdiği ya-
şantılar ile şekillenmekte ve sürecin sonunda 
her birey kendine has özelliklerle bir bütün ola-
rak oluşmaktadır. Bireylerin geçirdiği yaşantılar 
ile kazandıkları bilgiler bir araya getirildiğinde 
öznel olarak bilgi kodladıkları görülmektedir. 
Böyle bir ortamda öğretmenlerin yapması gere-
ken en doğru davranış bireylerin birincil veri 
kaynaklarına ulaşarak deneyim elde etmesini 
sağlamaktır. 

Yukarıdaki süreçte öğrencilerinin kalıcı öğ-
renmelerini isteyen Biray Öğretmen, aşağı-
daki kuram ya da modellerden hangisini te-
mele almalıdır? 
 

A) Tam öğrenme 

B) Okulda öğrenme 

C) Etkili öğretim  

D) Yapılandırmacılık 

E) Aktif öğrenme 
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9. Kimya öğretmeni olan Buket Hanım, öğrencileri-
nin izlenimlerini, düşüncelerini yazılı öğretim 
araçlarındaki gibi kavram ve ilkelerle uyumlu bir 
biçimde sergilemelerini istemektedir. Bu amacı-
na ulaşmak için tahtaya “madde” yazarak öğ-
rencilerin bu kavramla ilgili olarak sözcükler 
bulmasını ister. Söylenen her sözcüğü tahtaya 
yazan Buket Hanım, ardından sözcükleri anla-
mına ya da ilişkilerine göre gruplanmasını sağ-
lar. Daha sonra her bir gruba isim bulunmasını 
sağlayarak süreci sonlandırır. 

Buket Öğretmen, yukarıdaki süreçte aşağı-
daki öğretim yöntem ya da tekniklerinden 
hangisini kullanmıştır? 
 

A) Kavram ağları 

B) Zihin haritası 

C) Anlam çözümleme tablosu 

D) Kavram haritası 

E) Tahmin - gözlem - açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Meltem Öğretmen, öğrencilerinin var olan kav-
ram yanılgılarını belirleyerek gidermek istemek-
tedir. İşlediği ünitenin ardından konuyla ilgili ola-
rak yirmi beş tane kâğıda örnekler yazar. Öğ-
rencilerinin bu örnekleri benzer ya da farklı yön-
lerine göre sınıflandırmalarını ister. Öğrencileri 
arasında yanlış örgütleme ya da sınıflama ya-
pan olursa öğrencisine konuyla ilgili olarak soru-
lar sorarak öğrencisinin doğru yanıtı bulmasını 
sağlar.  

Bu tekniği kullandığı süreçte öğrencilerinin 
sınıflama becerisinde geliştiğini belirten Mel-
tem Öğretmen, süreçte aşağıdaki öğretim 
yöntem ya da tekniklerinden hangisini kul-
lanmıştır? 
 

A) Beyin eseri ürünü 

B) Beyin fırtınası 

C) Altı şapkalı düşünme 

D) Kart düzenleme 

E) Argümantasyon 

11. Hostes olan Pınar Hanım, her uçuşta yeni bir 
deneyim elde ettiğini, hava yolları ile ilgili olarak 
hem kendinin deneyim elde etmesinin hem de 
meslektaşlarının deneyimlerinden faydalanılma-
sı gerektiğinin önemli olduğunu belirtmektedir. 
Uçuş esnasında da aldığı kararların sorumlulu-
ğunun üstlenmesi gerektiğini, başarı ve başarı-
sızlıklarına bağlı olarak ileri görüşlü olması ge-
rektiğini böylelikle daha üst düzey bir meslek 
hayatının mümkün olduğunu belirtmektedir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre Pınar Hanım’da 
baskın olarak gelişen üst düzey düşünme 
becerisi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eleştirel 

B) Yakınsak 

C) Iraksak 

D) Yaratıcı 

E) Yansıtıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nunley tarafından geliştirilmiş olan basa-
maklı öğrenme modeline göre dersini işleyen 
Serdar Öğretmen’in, aşağıdaki özelliklerden 
hangisini süreçte dikkate almasına gerek 
yoktur? 
 

A) Sürecin başında hazırlık yapmalıdır. 

B) C basamağındaki etkinlikleri bilgi ve kavra-
ma basamağına uygun olarak düzenlemeli-
dir. 

C) B basamağında Bloom taksonomisine göre 
uygulama basamağına uygun etkinlikler dü-
zenlenmelidir. 

D) 5. basamakta öğrencinin neler elde ettiği, or-
taya koyduğu ürünler dikkate alınarak öğ-
renciyle derinlemesine görüşmeler yapmalı-
dır. 

E) A basamağında öğrencinin öğrendiklerini 
tekrar ederek yorumlamasını istemelidir. 
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13. Sınıf dışı öğretim tekniklerinden biri de gezidir.  

Öğrencilerini geziye götürmek isteyen Serhat 
Öğretmen’in, bu süreçte aşağıdaki özellik-
lerden hangisine dikkat etmesine gerek yok-
tur? 
 

A) Somut yaşantılar kazandırmayı amaçlamalı-
dır. 

B) Öğrencilerinin öğrenme çeşitliliği elde etme-
sini amaçlamalıdır. 

C) Öğrencilerine eşzamanlı olarak gözlem 
yapmasını da sağlamalıdır. 

D) Hedefe uygun olmasına dikkat etmelidir. 

E) Okul yöneticisinin ve velilerin beklentilerini 
de dikkate almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ersin Bey öğrenme öğretme süreçlerinde bilgi-
sayar destekli öğretimden yararlanmak istemek-
tedir. 

Bu süreçte Ersin Bey’in dikkat etmesi gere-
ken en önemli özellik aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Bireysel hıza uygun zengin öğrenme yaşan-
tıları sağlamasına 

B) Sadece görsel boyuttaki öğrenmeleri içer-
mesine 

C) Öğrencinin dilediği kadar kullanmasına 

D) Alan uzmanları tarafından hazırlanmış olma-
sına 

E) Anında dönüt düzeltme verilmesine 

15. Üst düzey düşünme biçimlerinden eleştirel 
düşünme becerisini öğrencilerine kazandır-
mak isteyen Yusuf Öğretmen’in, bu süreç 
sonunda öğrencilerinde gözlemek istediği 
davranışlardan biri aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 
 

A) Düşüncelerini açıklarken kanıt sunmaları 

B) Fikirlerinde kararlı olmaları 

C) Süreçte objektif olmaları 

D) Alternatifleri göz önüne almaları 

E) Yeniliklere açık olmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Slavin’in etkili öğretim modelini temele alarak 
dersini işleyen Pelin Öğretmen, öğrencilerine 
öğrenecekleri bilginin günlük hayatlarında ne iş-
lerine yarayacağını belirttikten sonra öğretim 
yaşantısının öğrencileri için anlamlı olmasını, 
kalıcı ve etkin bir öğrenme için ön koşul olduğu-
nu belirtmiştir. Öğrencilerin ön öğrenme düzey-
leri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler ku-
rulmasını sağlayarak, uygun ipuçları ve işaretler 
kullanan Pelin Öğretmen, dersini öğrencileri için 
ilgi çekici hale getirmiştir. Süreci planlarken za-
manı verimli kullanan Pelin Öğretmen, böyle bir 
süreçte öğrencilerinin daha kalıcı öğrendiğini 
belirlemiştir. 

Yukarıdaki süreçte Pelin Öğretmen, öğrenme 
öğretme sürecini planlarken etkili öğretim 
modelinin hangi ögesini temele almamıştır? 
 

A) Güdülenme 

B) Öğretim düzeyini uygun hale getirme 

C) Zaman 

D) Öğretimin niteliği 

E) Gözden geçirme 
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17. 5. sınıf sosyal bilgiler öğretmeni olan Göktuğ 
Bey “Toplum İçin Çalışanlar” ünitesini işlerken 
sınıfta iç içe iki çember çizmiştir. Ardından öğ-
rencilerini heterojen iki gruba ayıran Göktuğ Bey 
öğrencilerinin yüz yüze gelecek şekilde oturma-
larını sağlamıştır. Her öğrencinin karşısındaki 
kişiyle tartışmasını isteyen Göktuğ Bey, tartışma 
sonunda iç çemberdeki öğrencinin saat yönünde 
bir kişi ilerlemesini sağlayarak karşısındaki kişi-
lerle tartışmalarını sağlamıştır. Göktuğ Bey bu 
uygulama ile bütün öğrencilerin sürece aktif katı-
lımının sağlandığını belirtmiştir.  

Göktuğ Bey yukarıdaki süreçte aşağıdaki öğ-
retim yöntem ya da tekniklerden hangisini 
kullanmıştır? 
 

A) Akvaryum 

B) Çember 

C) Rulman 

D) Konuşma halkası 

E) Düşünme atölyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Howard Gardner’ın geliştirmiş olduğu çoklu zekâ 
kuramına göre dilsel zekâsının baskın olduğu 
fark eden Zehra, bir konuyu öğrenirken akro-
nimden ve akrostişten faydalanmıştır. Bu saye-
de daha kolay ve kalıcı öğrendiğini fark eden 
Zehra, diğer öğreneceği konularda da aynı yolu 
denemiştir.  

Öğrenme stratejileri dikkate alındığında Zeh-
ra, süreçte hangi öğrenme stratejisine yöne-
lik olarak davranmıştır? 
 

A) Tekrar stratejileri 

B) Yürütücü biliş 

C) Anlamlandırmayı artırıcı stratejiler 

D) Duyuşsal stratejiler 

E) Dikkat stratejileri 

 

19. Ekrem Öğretmen, öğrencilerinin belli bir sürede 
neler öğrendiklerini değerlendirmeyi amaçla-
maktadır. Bu amacına ulaşmak için öğrencilerini 
öncelikle 4 kişilik heterojen gruplara ayırarak 
gruplarda yer alan öğrencilerinin öğrendiklerini 
gözden geçirmelerini bunları listelemelerini is-
temiştir. Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları 
listeleri sınıfın duvarına asan Ekrem Bey öğren-
cilerinin ayağa kalkmalarını ve listeleri inceleme-
lerini, kendilerinin de öğrenmiş oldukları ancak 
kendilerinin listelerine yazmayı unuttukları mad-
delerin yanına işaret koymalarını istemiştir. Ek-
rem Öğretmen sürecin sonunda hangi öğrenme-
lerin kaç kişi tarafından gerçekleştiğini belirleye-
rek süreci sonlandırmıştır. 

  Ekrem Öğretmen, bu süreçte aşağıdaki öğre-
tim yöntem ya da tekniklerinden hangisini 
kullanmıştır? 
 

A) Münazara 

B) Köşelenme 

C) Öğrenme galerisi 

D) Rulman 

E) Görüş geliştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Gagne’ye öğrenme alanları sözel bilgi, tutum, 
zihinsel beceriler, psikomotor beceriler ve biliş-
sel stratejilerdir.  

Aşağıdakilerden hangisi Gagne’nin zihinsel 
becerileri arasında en alt düzey öğrenme 
alanına aittir? 
 

A) İlke öğrenme 

B) İşaret öğrenme 

C) Uyarıcı davranım öğrenme 

D) Ayırt etmeyi öğrenme 

E) Kavram öğrenme 

 

 

 



  DENEME SINAVI - 7 EĞİTİM BİLİMLERİ  
 

   6

21. Bu modeli kullanmak zorunda kalan öğretmenin, 
sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadığı, di-
ğer modelleri gereğince kullanamadığı söylene-
bilir. Fakat sınıfta istenmeyen davranış ve sonuç 
olmuşsa, bu modelin kullanılmasına da gereksi-
nim duyulabilir. 

 Verilen açıklama hangi sınıf yönetimi mode-
lini (yaklaşımı) tanımlamaktadır? 
 

A) Önlemsel yaklaşım 

B) Tepkisel yaklaşım 

C) Gelişimsel yaklaşım 

D) Bütünsel yaklaşım 

E) Demokratik yaklaşım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Etkili bir sınıf yönetiminin kritik ögesi öğretmen-
dir, çünkü o diğer ögelerin bütünleştiricisi ve bir 
dereceye kadar da belirleyicisidir. 

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi etkili 
bir sınıf yöneticisi olan öğretmenin yapma-
yacağı bir davranıştır? 
 

A) Sınıfı eğitim için hazırlar. 

B) Sınıf kural ve süreçlerini öğrencilerle birlikte 
belirleyip öğrenilmesini sağlar. 

C) Öğretimi düzenleyip sürdürür. 

D) Öğrencilerin beklentilerinin farkında olup 
beklentileri karşılayacak davranışlarda bulu-
nur. 

E) Otoritesini kullanarak öğrencilerin yapacakla-
rını tek başına belirler. 

23. Bir öğretmenin, sınıfta istenmeyen davranış-
larla karşılaşmamak ya da istenmeyen dav-
ranışları azaltmak için, öncelikle atması ge-
rektiği adım aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Baskın bir kişilik tutumuyla sınıfa girmek 

B) Derste kullanacağı araç gereçleri sınıfta uy-
gun yerlere yerleştirmek 

C) Derse planla girmek 

D) Öğrencilerini tanıyarak neye ihtiyaç duyabi-
leceklerini bilmek 

E) Öğrenci velilerini tanımak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi “öğ-
renen merkezli” etkinliklerin kullanıldığı sınıf-
ların özelliklerinden değildir? 
 

A) Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenirler. 

B) Bu sınıf ortamında problem çözme etkinlikle-
rine yer verilir. 

C) Öğretmenler ders kitaplarını etkin bir şekilde 
kullanırlar. 

D) Öğretmenler öğrencilerin derse katılımını 
sağlamak için yoğun çaba gösterirler. 

E) Öğrenciler araştırma inceleme sürecini öğ-
renirler. 
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25. Edgar Dale’nin hazırlamış olduğu yaşantı koni-
sinin temel dayanaklarından biri “Öğrenilenlerin 
çoğu göz yardımıyla öğrenilir. Ancak kalıcı öğ-
renmeler için çok sayıda duyu organının devre-
ye girmesi gerekmektedir.” ilkesidir. 

Verilen açıklama dikkate alındığında aşağı-
daki seçeneklerde verilenlerden hangisinin 
kullanılması halinde en kalıcı öğrenme sağ-
lanabilir? 
 

A) Görsel sunularla hazırlanmış bir ders  

B) Geniş bir literatüre dayalı olarak yazılmış ki-
taplar 

C) Dersin içeriğine uygun kısa filmler 

D) Hazırlanan modeller ve var olan numuneler 

E) Dersin içeriğine uygun fotoğraflar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Eğitim fakültesinde materyal geliştirme dersleri 
veren bir akademisyen, öğrencilerine: “Derse 
olabildiğince araç - gereçle girmeye çalışın.” 
der. “Örneğin elinize bir limon alarak derse giriş 
yapın, emin olun öğrencilerin gözü o limonda 
olacaktır ve öğrenciler limonu ne yapacağınıza 
odaklanacaktır. Siz de o arada sınıf defterini 
doldurup yoklama alabilirsiniz. ” diye ekler. 

Yukarıda verilen açıklamada materyalle der-
se girmenin öncelikle sağlayacağı fayda 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir?   
 

A) Algılama kolaylaşır. 

B) Unutmayı azaltır ve geciktirir. 

C) Öğretme – öğrenme sürecinin kelimelere 
boğulmasını engeller. 

D) Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlar. 

E) Dikkat çekmeyi sağlar. 

27. Eğitim-öğretim sürecinde araç-gereç kullanmak 
oldukça fayda sağlar. 

Aşağıdakilerden hangisi araç-gereç kullan-
manın sağladığı faydalar arasında yer al-
maz? 
 

A) Kazandırılmak istenen becerinin ezberlen-
mesini sağlar. 

B) Eğitimin amacına uygun bir biçimde gerçek-
leşmesini sağlar. 

C) Zamandan tasarruf sağlar. 

D) Öğrencilerin konuya ilgisini çekmeye yarar. 

E) Soyut olan kavramları somutlaştırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ma-
teryal seçiminde uyulması gerekilen husus-
lar arasında yer almaz? 
 

A) Hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır. 

B) Teknik yönden kusurlu olmamalıdır. 

C) Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine 
uygun olmalıdır. 

D) Daha sonra da kullanılabilecek şekilde sağ-
lam yapılmalıdır. 

E) Yalnızca bir duyu organına hitap edecek sa-
delikte hazırlanmalıdır. 
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29. Bir ortaokulun yönetimi, isteyen öğrencilere 
hafta sonu kurs düzenlemek istemektedir. Bu 
maksatla okul yönetimi öğrencilerin hangi ders-
lerde kurs isteyeceklerini belirlemek için ön talep 
toplamışlardır. Bu talep toplama çalışmasında 
en çok talep edilen derslerden biri İngilizce ol-
muştur. Bu tür kursların açılması için gerekli dü-
zenlemelerin yapıldığı yönetmelik gereği her bir 
sınıfın öğrenci sayısının en az 10 en çok 20 ol-
ması gerekmektedir. İngilizce dersini talep eden 
öğrenci sayısı 43 kişidir. Sınıfların hangi öğren-
cilerden ve nasıl oluşturulacağını belirlemek için 
İngilizce dersi zümresi toplanmıştır. Zümre öğ-
retmenleri kurs için başvuran öğrencilere bir sı-
nav uygulayarak seviyelerine göre öğrencileri 
sınıflara ayırmanın başarıyı artıracağını düşün-
müşlerdir. Bu amaçla yapılan sınavdan öğrenci-
lerin aldıkları puanların ortalama ve standart 
sapması hesaplanmıştır. Daha sonra ortalama-
nın bir standart sapma altından daha az puan 
alan 18 kişi düşük seviye grubu, ortalamanın bir 
standart sapma altı ve bir standart sapma üstü 
arasında puan alan 15 kişi orta seviye grubu ve 
ortalamanın bir standart sapma üstünden daha 
yüksek puan alan 10 kişi ise yüksek seviye gru-
bu olarak belirlenmiştir. Bu seviye gruplarına gö-
re de üç sınıf oluşturulmuştur. 

 Yukarıda sözü edilen durumda amacına ve 
kullanılan ölçüte göre hangi değerlendirme 
türleri kullanılmıştır?   
 

 Amacına Göre  Ölçüte Göre 

A) Biçimlendirici  Mutlak 

B) Tanılayıcı  Bağıl 

C) Düzey belirleyici  Mutlak 

D) Biçimlendirici  Bağıl 

E) Tanılayıcı   Mutlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Kimya dersi programında bulunan bir kazanım 
“Maddenin özelliklerinden olan sertliğe göre ve-
rilen maddeleri sınayarak sertliklerine göre 
ayırma.” şeklindedir. Bu davranışı öğrencilerine 
kazandırmak isteyen bir kimya öğretmeni dersini 
laboratuvarda işlemeye karar vermiştir. Söz ko-
nusu davranışın kazanılması için öğrencilerini 
gruplara ayıran öğretmen, her gruba farklı sert-
liklere sahip taşlar vermiştir. Öğretmen, öğrenci-
lerden bu taşları birbirlerine sürterek sertliklerini 
belirlemeleri ve sertliklerine göre taşları sert, or-
ta sert ve yumuşak olarak üç gruba ayırmalarını 
istemiştir. 

 Bu durumda öğrencilerin yaptıkları ölçek ve 
kullandıkları ölçek türleri hangileridir? 
 

 Ölçme  Ölçek 

A) Doğrudan  Eşit aralıklı 

B) Dolaylı  Sıralama 

C) Doğrudan  Sınıflama 

D) Dolaylı  Sınıflama 

E) Doğrudan  Sıralama 

   

 

 

 

 

 

 

31. Coğrafya dersinin 12. sınıf programında yer alan 
“Doğal Çevre ve Toplum” öğrenme alanına iliş-
kin bir kazanım aşağıdaki gibidir.  

 Doğal çevrenin sınırlılığı konusunda “beslenme 
halkaları” ve “taşıma kapasitesi” kavramlarına 
dayalı olarak özgün bir makale yazar. 

 Öğrencilerinin sadece bu davranışını değer-
lendirmek isteyen ve bunun objektif olmasını 
isteyen bir öğretmenin hangi ölçme aracı ve 
değerlendirme türünü seçmesi en uygun-
dur? 
 

 Ölçme aracı  Değerlendirme 

A) Rubrik  Performans 

B) Kontrol listesi  Portfolyo 

C) Rubrik  Holistik 

D) Kontrol listesi  Performans 

E) Rubrik  Portfolyo 
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32. VE 33. SORULARI AŞAĞIDAKİ AÇIK-
LAMAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.  

 

 İnsanın vücut ağırlığı doğrudan sağlığını etkile-
yen bir faktördür. Öyle ki olması gerekenden 
daha fazla kiloya sahip olanlar, diyabet, kalp-
damar hastalıkları, bel fıtığı gibi daha pek çok 
sağlık sorununu da beraberinde taşırlar. Bu ne-
denle ideal vücut ağırlığımızın hangi aralıkta ol-
ması gerektiğini bilmemiz önemlidir. Ancak vü-
cut ağırlığı tek başına yeterli bilgi vermez. Zira 
boy uzunluğumuz ve cinsiyetimiz de vücut ağır-
lığımızın ne olması gerektiği konusunda önemli 
değişkenlerdir. Zira boyu kısa ve uzun olan iki 
farklı kişinin aynı kiloda olması durumunda her 
ikisinin ideal ağırlıkları aynı olmaz. Yine aynı 
ağırlığa sahip olan kadın ve erkeğin de iskelet 
ve kas sistemlerinin farklı olması nedeniyle ideal 
vücut ağırlıkları aynı olmaz. Bu nedenle cinsiyet, 
boy uzunluğu ve vücut ağırlığı dikkate alınarak 
vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplanır. VKİ yetişkin 
bir kadın ya da erkeğin kilosunun boyuna göre 
normal olup olmadığını gösteren bir parametre-
dir ve kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre 
cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi 
ile bulunur. Elde edilen VKİ hangi aralıkta oldu-
ğunda erkekler ve kadınlar için nasıl yorumlana-
cağına ilişkin uzmanlar tarafından belirlenen 
aralık değerleri ve tanımlamalar aşağıdaki gibi-
dir. 

VKİ Aralığı 
Tanımlama 

Erkek  Kadın  

- 20,7 -19,1 Zayıf 

20,7 - 26,4 19,1 - 25,8 Normal 

26,5 - 27,8 25,9 - 27,3 Hafif şişman 

27,9 - 31,1 27,4 - 32,2 Şişman 

31,2 - 45,4 32,3 - 44,8 Çok şişman 

+ 45,4 +44,8 Ölümcül şişman

 

 

32. Bu açıklama dikkate alındığında vücut kitle 
indeksi hangi ölçme türündedir? 
 

A) Doğrudan   B) Göstergeyle 

C) Temel D) Araçla 

E) Türetilmiş 

33. Aliye’nin boy uzunluğu 1,70 metre ve ağırlığı 60 
kilogramdır. Buna göre Aliye’nin VKİ=60x1,702 
eşitliği ile hesaplandığında 20,05 olarak bulun-
muştur. Elde edilen vücut kitle indeksi yukarıda-
ki tabloda kadınlar için verilen değerler ile karşı-
laştırıldığında “normal” olarak kabul edilmiştir.  

 Yukarıda verilen açıklamaya göre Aliye için 
yapılan değerlendirmenin türü nedir? 
 

A) Mutlak B) Düzey belirleyici 

C) Biçimlendirici D) Tanılayıcı 

E) Bağıl 
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34. Sınav kaygısı, kişinin sınavdan elde edeceği 
akademik başarısızlığı kişiliğinin başarısızlığı 
olarak algılamasına dayalı olarak, öğrenmiş ol-
duğu bilgilerini sınav esnasında etkili kullana-
mamasına neden olan, bu yolla başarısızlığa yol 
açan aşırı ve yoğun kaygı durumudur. Sınav 
öncesi ve sınav esnasında heyecan duymak, 
hatta gerginlik hissetmek, kaygılanmak son de-
rece normal ve beklenilen duygu durumlarıdır. 
Hatta sınav kaygısı sınava hazırlık ve sınav sı-
rasında başarıyı artırmaya yönelik motivasyona 
neden olarak olumlu etkilere de sahiptir. Ancak 
bu kaygının yukarıda yapılan tanımlamadaki gibi 
aşırı ve yoğun olması başarıyı olumsuz etkiler. 
Sınav kaygısının başarıyı olumsuz etkileyecek 
düzeyde, yani aşırı yoğun olduğunun tipik gös-
tergeleri vardır. Bu göstergelerden en belirgin ve 
gözlenebilir olanları kalp çarpıntısı, nefes alıp 
vermede hızlanma, kaslarda gerilme hissi, ağız 
kuruluğu, terleme, üşüme, titreme, ateş basma-
sı, baş ağrısı, baş dönmesi, yüz kızarması, bu-
lantı, kusma, avuç içi terlemesi, kekeleme gibi 
fizyolojik tepkilerdir. Sınav kaygısı yoğun olan 
bireylerin sınavda performanslarını tam olarak 
gösterebilmeleri için bu kaygının uygun düzeye 
indirilmesi gerekir. Bu nedenle sınav kaygısının 
ölçülmesi önemlidir. Bir psikometrist bu gerekçe-
lerle bir sınav kaygısı ölçeği geliştirmiştir. Bu 
psikometris geliştirdiği bu sınav kaygısı ölçeğini 
bir grup öğrenciye sözlü sınavın hemen önce-
sinde uygulamış ve sınav sırasında öğrencilerin 
fizyolojik tepkilerini gözlemiştir. Sınav kaygısı öl-
çeğinden yüksek puan alan öğrencilerin sınav 
esnasında da yüksek kaygıya ilişkin fizyolojik 
tepkiler gösterdikleri, pozitif bir korelasyon oldu-
ğu sonucuna varmıştır. Sınav kaygısı yüksek 
olan bu öğrencilerle 5 hafta boyunca sınav kay-
gısını azaltmaya yönelik ve etkisi kanıtlanmış bir 
program uygulamıştır. Program uygulamadan 
önce ve program sonunda sınav kaygısı ölçeğini 
tekrar uyguladığında ilk uygulamaya göre son-
raki ölçek uygulamasında puanların düştüğünü 
görmüştür.  

 Bu çalışmalar ölçeğin hangi geçerliği hak-
kında kanıt niteliği taşır?   
 

A) Yordama B) Yapı 

C) Uygunluk D) Kapsam 

E) Görünüş 

   

    

 

 

35. Bir öğretmen öğrencilerine 50 maddelik tek 
boyutlu bir İngilizce başarı testi uygulamıştır. 
Uygulama yaptıktan sonra 50 maddenin 25 ta-
nesini seçkisiz (random) olarak belirlemiş ve bu 
belirlediği 25 maddeyi A, kalan 25 maddeyi ise 
B olarak adlandırmıştır. Öğrencilerinin puanları-
nı hem A hem de B için ayrı ayrı hesaplamıştır. 
Öğrencilerin A ve B’den aldıkları puanlar ara-
sında Pearson çarpım momentler korelasyon 
katsayısı hesaplamış ve korelasyon katsayısını 
0,60 olarak bulmuştur.  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 
 

A) A puanları azaldıkça B puanlarında da azal-
ma olur. 

B) A ve B ölçtükleri özellikleri bakımından ben-
zerdir. 

C) A’da öğrencilerin başarıları arttıkça B’de de 
artar. 

D)  50 sorudan oluşan testin güvenirlik katsayısı 
0,83 olur. 

E) 50 soruluk testin güvenirliği 25 sorununkin-
den daha yüksektir. 
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36. Behiye Öğretmen, geliştirmek istediği 5 madde-
lik bir başarı testinin deneme uygulamasını bir 
grup üzerinde yapmıştır. Puanlamayı doğru 1, 
doğru dışındaki durumlar için 0 olarak yapan 
Behiye Öğretmen, bu gruptaki bireylerin bu 5 
soruya verdikleri yanıtlara göre testin aritmetik 
ortalamasını 2,5 ve standart sapmasını 2 ve KR-
20 güvenirlik katsayısını 0,86 olarak hesapla-
mıştır. Testteki beş maddenin güçlük (Pj), ayırt 
edicilik indeksleri (rjx) ve madde güvenirlik in-
deksleri (rj) ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

Madde No Pj  rjx  rj 

1 0,50  0,80  0,40 

2 0,50  0,85  0,43 

3 0,50  0,82  0,41 

4 0,50  0,78  0,39 

5 0,50  0,75  0,38 

 Buna göre bu testin sırasıyla Cronbach alfa 
ve KR-21 güvenirlik katsayıları kaçtır? 

 Cronbach alfa  KR-21 

A) 0,80  0,80 

B) 0,75  0,70 

C) 0,52  0,50 

D) 0,86  0,86 

E) 0,86  0,75 

 

 

 

 

37. Yazılı yoklamalar genel olarak puanlama güve-
nirlikleri düşük ölçme araçlarıdır. Ancak bunla 
birlikte yazılı yoklamaların eğitimde kullanılma-
sından vazgeçmek de mümkün değildir. Çünkü 
bazı davranışların ölçülebilmesi ancak ve en iyi 
yazılı yoklamalarla mümkün olabilmektedir.  

 Aşağıda Türkçe dersi için verilen kazanım-
lardan hangisinin yazılı yoklama ile ölçülme-
si en uygundur? 
 

A) Metindeki anahtar kelimeleri seçer. 

B) Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. 

C) Metinde ortaya konan sorunlara farklı çö-
zümler üretir. 

D) Metnin konusunun ne olduğunu verilenler 
arasından seçer. 

E) Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve 
bunlarla ilgili unsurları belirler. 

38. VE 39. SORULARI AŞAĞIDAKİ TAB-
LOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağı-
daki tabloda verilmiştir. Her soruda doğru yanıta 
“1”, yanlış yanıta “0” puan verilmiştir. Yanıtlan-
mayan soru bulunmamaktadır. 

 

 S  O  R  U  L  A  R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ö
  
Ğ

  
R

  
E

  
N

  C
  İ

  L
  

E
  

R
 

A 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

B 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

C 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

D 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

E 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

F 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

G 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

H 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

 

38. Tabloda verilen 10 maddelik testin ortalama 
güçlüğü kaçtır? 
 

A) 0,30 B) 0,40 C) 0,50 

D) 0,60 E) 0,70 
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39. Bu testten öğrencilerin aldıkları puanların 
grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

 

 

40. Aşağıda beş testin soru sayısı (K), aritmetik 

ortalaması (X) , standart sapması (Sx) ve 

Cevriye’nin puanı (X) verilmiştir.  

 

Test K X  Sx X 

I 20 10 2 15 

II 30 15 5 15 

III 30 15 2 15 

IV 20 10 5 15 

V 25 20 2 15 

 

 Bu testlerden hangileri Cevriye’nin ve gru-
bun en başarılı olduğu testlerdir? 

 Cevriye’nin En 
Başarılı Olduğu 

 Grubun En  
Başarılı Olduğu 

A) V  III 

B) I  V 

C) III  IV 

D) I  IV 

E) II  III 

 

 

 

 

41. Allan Sroufe ve arkadaşlarının kapsamlı boy-
lamsal çalışmalarında; erken güvenli bağlanma-
nın duygusal sağlık, yüksek öz saygı, kendine 
güven, yaşıtlarla, öğretmenlerle, kamp danış-
manlarıyla yeterli sosyal iletişim ve ergenlikte 
romantik eşler ile olumlu ilişkilendiği sonucunu 
bulmuşlardır. Başka bir çalışma ise bebeklikte 
dirençli güvensiz olarak sınıflanmanın ilkokulda-
ki bilişsel gelişimi olumsuz şekilde etkilediğini or-
taya koymuştur. 

Bu çalışma sonuçları, gelişim ile ilgili aşağı-
daki ilkelerden hangisine örnek olarak göste-
rilebilir? 
 

A) Gelişim nöbetleşe devam eder. 

B) Gelişim baştan ayağa doğrudur. 

C) Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir 
ürünüdür. 

D) Gelişim süreklidir. 

E) Gelişim içten dışa doğrudur. 

 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 7  
 

 13

42. Filiz Hanım’ın 11 yaşında bir kızı ve 20 yaşında 
bir oğlu vardır. Kızı son zamanlarda sakar dav-
ranışlar sergilemeye ve anne babası ile çatış-
maya başlamıştır. Filiz Hanım oğlunun bu tür 
davranışları 13 – 14 yaşlarında gösterdiğini ha-
tırlayarak kızının bu kadar erken bu tür davra-
nışlar sergilemesini bir türlü anlayamamaktadır. 

Filiz Hanım’ın kızının bu yaşlarda bu tür dav-
ranışlar sergilemesinin temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 

A) Kızının hormonal bozukluk yaşaması 

B) Kızının psikolojik sorunlar yaşaması 

C) Oğlunun ergenliğe geç girmesi 

D) Oğlunun hormonal bozukluk yaşaması 

E) Ergenlik dönemine kızların daha erken gir-
mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Dört yaşında olan Mustafa kreşe başlamıştır. 
Mustafa kreşe gittiği ilk gün anne – babasından 
ayrılmak istememiş, tüm gün ağlamış, huzursuz 
ve gergin davranışlar sergilemiştir. Aradan iki ay 
geçmesine rağmen Mustafa hâlâ kreşe gitmek 
istememekte, sabahları anne – babasından ayrı-
lırken ağlamakta ve huzursuz davranışlar sergi-
lemektedir. 

Duygusal bağlanma kuramı çerçevesinde 
Mustafa’da ne tür bir bağlanmanın olduğunu 
söylemek mümkündür? 
 

A) Güvenli 

B) Düzensiz 

C) Güvensiz - çelişkili 

D) Güvensiz - kaçınan 

E) Korkulu 

44. Bu dönem id’in egemenliği altındadır. Doğal 
dürtülerin hemen doyurulması, gerginliğin he-
men giderilmesi çocuğun en başta beklentisidir. 
Çocuk dışarıdan verilecek bakıma tümden ba-
ğımlı ve çaresizdir. Çocuk ancak kendine vere-
bilecek bir annenin varlığıyla yaşamını sürdüre-
bilir. Çocuğun bu dönemde kazandığı ilk top-
lumsal işlev, almak, almayı bilmek ve elde et-
mektir. Yani çocuk kendisine anne tarafından 
verilen şeyleri alırken, toplumsal anlamda alma-
yı da öğrenir. Çocuk kendine veren kişilerden 
verilmiş olmayı da değerlendirerek “vermek – 
verebilmek” yetisini de kazanır. 

Freud’un yukarıdaki görüşleriyle açıkladığı 
psikoseksüel gelişim evresi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Oral 

B) Anal 

C) Fallik 

D) Latens 

E) Genital 

 

 

 

 

45. 1970’lerde, Amerika’daki pratik yıllarımda bir 
gün ofisime otuz beş yaşlarında, gözleri yaşlı, 
klasik depresyon tablosu sergileyen bir kadın 
gelmişti. Kadıncağız bana, eyaletler arası taşı-
macı şoförlük yapan kocasının, uzun gece yol-
culukları nedeniyle bir kazaya kurban gidece-
ğinden korkarak, onu sabahlara kadar pencere-
lerde üzüntü içinde beklediğini hikâye etti. Bir-
kaç aylık analitik tedavi, kadının, esasında çok 
çapkın ve hemen her gittiği yerde bir sevgilisi 
olan kocasından bıkıp onun “yollarda ölmesini” 
arzu ettiğini ortaya çıkardı. Koyu bir Katolik ol-
ması dolayısıyla, kocasından onu ancak ölüm 
ayırabilirdi. 

Profesör Doktor İsmail Ersevim’in bu vakada 
tedavi ettiği hastanın kullanmış olduğu sa-
vunma mekanizması aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Bahane bulma 

B) Diğerkâmlık 

C) Asetizm  

D) Karşıt tepki kurma 

E) Bedenselleştirme 
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46. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanı-
lan araştırma desenlerinden kesitsel yönte-
min avantajlarından biridir? 
 

A) Bireyin içinde yaşadığı çevre ve bu çevrede 
incelenecek olayı derinlemesine incelemesi-
ni sağlar. 

B) Kişi ile yapılan yüz yüze iletişimle incelene-
cek özelliği kişinin kendi ağzından dinleme 
fırsatı verir. 

C) Sayısal veriler sağladığından geçerliği ve 
güvenirliği son derece yüksektir. 

D) Aynı bireylerin büyümesini ve belli yaş dü-
zeylerine gelmesini beklemeksizin, çok kısa 
bir zaman içerisinde verileri toplayabilme im-
kânı vermektedir. 

E) Aynı bireyler farklı yaşlarda gözlenebildiği 
için zaman içinde oluşan bireysel değişimleri 
yansıtmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

47. Özdeş ikizler arasında yapılan araştırmada 
herhangi sebepten annesiz ve babasız kalmış 
ikiz çocuklar farklı ailenin yanına verildiği za-
man, başlangıçta zekâları ölçülmekte ve birkaç 
yıl sonra bu yeni ailelerin yanında bu ölçme iş-
lemi tekrar edilmektedir. İkiz kardeşlerden biri 
nispeten daha fakir ve daha az kültürlü bir aile-
nin yanına, diğeri kültürlü ve ekonomik durumu 
çok daha iyi olan bir ailenin yanına verilmiştir. 
Başlangıçta eşit olan zekâ testi sonuçları birkaç 
sene sonraki ölçümlerde iyi şartlarda yetişen 
kardeş lehine 10 – 18 puan değiştiği gözlenmiş-
tir. 

Yukarıdaki örnek olayda ikiz kardeşlerin bi-
lişsel gelişimi üzerinde aşağıdaki etkenler-
den hangisinin etkisinden söz edilebilir?  
 

A) Kalıtım 

B) Çevre 

C) Zaman 

D) Sevgi ve ilgi 

E) Fiziksel şartlar 

 

 

48. Aşağıdaki örneklerden hangisi büyüme kav-
ramı ile açıklanamaz? 
 

A) Bir yıl öncesine kadar annesinin makyaj ma-
sası üzerindeki yüzüklere uzanamayan Han-
de’nin bu yıl masaya uzanıp yüzükleri ala-
bilmesi 

B) Geçen yıl aldığı eteği, dar geldiği için giye-
meyen Reyhan’ın bu yıl eteğini giyebilecek 
kiloya inmesi 

C) 15 yaşındaki Cengiz’in 10 yaşındaki Ta-
lip’ten daha ağır olması 

D) Okula yeni başladığında saçları örülebilecek 
uzunlukta olmayan Doğa’nın yıl sonunda 
saçlarının örülebilmesi 

E) İlkokul 3. sınıf öğrencisi Naim’in boyunun, 
önceki yıla göre bu yıl daha az uzaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Oyun oynamak için ağabeyinin okula gitmesini 
istemeyen 4,5 yaşındaki Ege’ye annesi; “Ağa-
beyin okula gitmeli, okula gidemezse büyük 
adam olamaz.” demiştir. Ege, demek ki büyük 
adam olmak için okula gitmek gerekir deyip, o 
günden sonra yemek yemek istememekte, “Ye-
mezsen büyüyemezsin.” denildiğinde de; nasıl 
olsa okula gidersem büyük adam olurmuşum, 
demektedir. 

Burada Ege’nin içine düştüğü durum aşağı-
dakilerden hangisine örnek gösterilebilir? 
 

A) Benmerkezci düşünme 

B) Animistik düşünce 

C) Sembolik oyun 

D) Özelden özele akıl yürütme 

E) Odaktan uzaklaşma 
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50. Rıdvan, Arda ve Metin evlenme çağına gelmiş 
kişilerdir. Evlenecekleri eşleri seçmede görüşleri 
onların yaşama bakışlarını da yansıtmaktadır. 
Bu görüşler aşağıdaki gibidir; 

Rıdvan: En iyi eşi bana annem seçer. Zaten be-
nim bulduklarımı da beğenmeyeceği için en iyisi 
de bu, demiştir. 

Arda: Benim ailem bana hiç sormadan gider bi-
rini bulur. Ben de mecbur boyun eğerim, demiş-
tir. 

Metin: Ben ailemin bulduğu kişi ne olursa olsun 
istemem, gider bir yerlerde evlenirim, onlara da 
bir davetiye yollarım, demiştir. 

Yukarıda görüşleri verilen kişilerin Erikson’a 
göre kimlik türleri aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 
 

A) Moratoryum – Gölgelenmiş – Dağınık  

B) İpotekli – İpotekli – Ters  

C) Başarılı – Dağınık – İpotekli  

D) İpotekli – Gölgelenmiş – Ters  

E) Moratoryum – Ters – Başarılı  

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Hasan uzun zamandır görüşmediği bir arkada-
şının neden arayıp sormuyorsun demesi üzerine 
ben, beni arayıp soranları arıyorum. Seni birçok 
defa aradım fakat sen beni uzun zamandır hiç 
arayıp sormadın demiştir. 

Arkadaşına bu şekilde serzenişte bulunan 
Hasan, Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerin-
den hangisine ait bir davranış sergilemekte-
dir? 
 

A) İtaat ve ceza 

B) Saf çıkarcı 

C) Kişilerarası uyum  

D) Kanun ve düzen 

E) Evrensel ahlak ilkeleri 

 

 

 

52. 40 yaşına gelen Hüseyin, annesi ile birlikte 
yaşamaktadır. Hüseyin birçok kararını tek başı-
na vermekte zorluk çekmekte, annesi ile alışve-
rişe çıkarak kıyafetlerini onunla birlikte seçmek-
te, arkadaşları ile dışarı çıkmadan önce mutlaka 
annesinin onayını almakta ve annesinin seçe-
ceği bir kızla evlenmeyi planlamaktadır. 

Hüseyin’in aşağıdaki anne baba tutumların-
dan hangisi ile yetişmiş olma olasılığı daha 
yüksektir? 
 

A) Mükemmeliyetçi 

B) Demokratik 

C) Tutarsız 

D) Aşırı koruyucu 

E) Reddedici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Sigara bağımlısı kişiler için üretilmiş bir ilaç, 
kullanıldığı gün kişinin sigara içmesi halinde 
yaklaşık 10 – 15 dakikalık zaman zarfında mide 
bulantısına yol açmakta, zaman içerisinde kişi-
nin sigaraya olan istekliliği bu yolla azaltılmakta-
dır. 

 İlacın kullanımıyla oluşan etki, 

 I. Garcia etkisi, 

 II. itici uyarıcıya koşullama, 

 III. kademeli yaklaşma 

 durumlarından hangilerini örneklendirmek-
tedir? 
 

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

D) I ve II E) I, II ve III 
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54. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin, sınıf yö-
netimi dersinde öğrendiklerini hatırlaması ve 
bunları nasıl uygulayacağını bilmesi, sınıf yöne-
timindeki başarısını artıracaktır. Başka bir deyiş-
le neyi nasıl yapması gerektiğini bilmesi gerek-
mektedir. 

 Yukarıdaki açıklamada bilgi işleme kuramına 
göre hangi bellek bölümlerine vurgu yapıl-
mıştır?  
  

A) Yalnızca anlamsal (semantik) 

B) Yalnızca işlemsel (procedural)  

C) Yalnızca anısal (epizodik)  

D) Anlamsal (semantik) ve işlemsel (proce-
dural)  

E) Anlamsal (semantik), işlemsel (procedural) 
ve anısal (epizodik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Aşağıdaki grafik, beş farklı öğrenciye ait öz 
yeterlik ve gerçek kapasite ilişkisini göstermek-
tedir. 

 

Öz yeterlik

Gerçek
kapasite

I

II

III IV

V

  

 Sosyal öğrenme kuramına göre, bu öğrenci-
lerden hangisi, kendisi için ideal bir hedef 
belirlemiştir?  
 

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

56. ___ sürecinde öncelikle sunulan bilginin özelliği 
ardından bu bilgiyle ilişkili uzun süreli bellekteki 
mevcut bilgi - şema belirlenir. Uzun süreli bellek-
teki mevcut bilgi ile yeni gelen bilginin kısa süreli 
bellekte nasıl etkileşeceği belirlendikten sonra, 
yeni gelen bilginin uzun süreli bellekte nasıl de-
polanacağı belirlenmektedir. 

 Bilgi işleme kuramına göre yukarıdaki boş-
luğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
 

A) Kodlama 

B) Özümleyerek tekrar  

C) Otomatik işleme  

D) Kümeleme (Gruplama)  

E) Eklemleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Üniversiteye bu yıl başlayan Murat, yemekha-
nenin yerini arar. Çeşitli yollara saptıktan sonra 
yemekhanenin yerini bulur. Birkaç gün sonra kü-
tüphaneye gitmesi gerektiğinde, daha önce kü-
tüphaneye gitmek için özel bir ihtiyaç duymadığı 
halde kütüphanenin yerini de bildiğini fark eder. 

 Murat'ın kütüphanenin yerini öğrenmesi, 
aşağıdaki süreçlerden hangisiyle daha iyi 
açıklanabilir?  
 

A) Sınama - yanılma   

B) Edimsel koşullanma  

C) Örtük öğrenme  

D) Gözlem yoluyla öğrenme  

E) Kavrama yoluyla öğrenme 
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58. Ders esnasında bir öğrencisinin anlattıklarını not 
etmediğini, sadece eline aldığı bir kalemle kitap-
tan bazı yerlerin altını çizdiğini gören öğretmen, 
"Oğlum, sen neden not almıyorsun?" diye sorar. 
Öğrencinin bu şekilde daha iyi öğrenebildiğini 
ifade etmesine karşın, "Olmaz öyle şey. Sen de 
herkes gibi not tutacaksın. Ancak bu şekilde da-
ha iyi öğrenebilirsin."  

 Öğretmenin yaptığı açıklama, aşağıdaki bilgi 
türlerinden hangisinin gelişiminde önemli bir 
engel oluşturmaktadır? 
 

A) Sözel 

B) Kavramsal 

C) Olgusal 

D) Üst bilişsel 

E) İşlemsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Pembe takımlı bir sofrada, çok sevdiği yemekler 
yiyen bir çocuk, pembe renkli diğer birçok şeye 
hoş duygular için koşullanacaktır. 

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin olu-
şumunu açıklamaktadır? 
 

A) Ön koşullanma 

B) Birden fazla uyarıcıya koşullanma 

C) Birleşik koşullanma 

D) Uyarıcı genellemesi 

E) Tepki genellemesi 

 

 

60. Birçok şarkının başına eşlik edebildiğimizi ancak 
sonrasını hatırlamada güçlük çektiğimizi biliriz.  

 Bu durum, aşağıdakilerin hangisiyle tam 
olarak açıklanabilir? 
 

A) Duruma bağımlı öğrenme 

B) Öncelik etkisi 

C) Sonralık etkisi 

D) Eksik uyarılmışlık 

E) Duyusal yoksunluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Gözlem yoluyla öğrenme sürecinin "Dikkat, 
Hatırlama, Uygulama ve Güdülenme" olmak 
üzere dört basamağı bulunmaktadır. Bu basa-
makları sırasıyla hatırlamak isteyen bir öğrenci 
"Dümencinin hatırına uyudum güvertede." şek-
linde bir cümle oluşturmuştur. 

 Öğrencinin kullandığı bellek destekleyici 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Askı sözcük (kanca) 

B) Akrostiş 

C) Zincirleme 

D) Yerleşim (loci) 

E) Anahtar sözcük 
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62. Daha önce birkaç kez İngilizce kursuna giden 
ancak bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen 
Nurcan, bu kez de İngilizceden özel ders alma-
ya başlar. İlk derslerden itibaren öğretmenin öğ-
rettiği yöntemlerle çok hızlı ilerleme sağladığını 
görür ve İngilizceye ilişkin düşüncesi değişir. Ar-
tık İngilizce onun için çok zevkli ve kolay bir ders 
haline gelmiştir. İngilizce dersinde, okuldaki ba-
şarısı da artmaya başlamıştır.  

 Nurcan'ın başarısındaki artış, aşağıdakiler-
den hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 
 

A) Öz düzenleme  

B) Öz yargılama  

C) Öz yeterlik  

D) Öngörü  

E) Dolaylı öğrenme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Beynimizde bilgiler, düşünceler, duygular, hayal-
ler vb. birçok işlem birlikte yürütülmektedir ve 
etkileşim halindedir. Bu etkileşim göz önüne alı-
narak, beynin her alanına hitap eden, çok yönlü 
bir eğitim verilmelidir. 

 Bu açıklama, beyin temelli öğrenmenin hangi 
ilkesine işaret etmektedir? 
 

A) Örüntülemede duyguların payı büyüktür. 

B) Anlam arayışı içseldir.  

C) Öğrenme fizyolojik bir olaydır.  

D) Beyin paralel bir işlemcidir.  

E) Öğrenme bilinçli ve bilinç dışı süreçleri içerir.  

64. Aşağıdakilerin hangisi koşulsuz tepki içer-
mektedir? 
 

A) Hareketli bir nesneye seçici algı ile bakma 

B) Sınav sonuçları açıklanırken heyecandan tit-
reme 

C) Komik bir olaya gülme 

D) Kitabın sonunda, kahramanın ölüm anını 
okuyunca üzüntüden ağlama 

E) Öğretmenin yönelttiği soruya yanlış cevap 
verince utancından kızarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Aşağıdakilerden hangisi “davranışta kontrast” 
durumunu açıklamaktadır? 
 

A) X şirketinden aldığı ürünün bozuk çıkması 
nedeniyle servise veren bir kişinin, şirket 
yetkilileriyle güzelce konuşarak çözüme ula-
şamayınca, şirketi tehdit etmesi ve bu yolla 
ürününün değiştirilmesini sağlayınca, sorun 
yaşadığı diğer durumlarda da firmaları tehdit 
etmeye başlaması 

B) Annesine isteklerini ağlayarak yaptırabilen 
çocuğun, aynı şeyi babasına da uygulayınca 
azar işitmesi sonucu, annesine ağlamaya 
devam etmesi ancak babasına ağlamaması 

C) Türkçe dersinde yaptığı gereksiz esprilerin 
öğretmen tarafından hoşgörüyle karşılanma-
sı nedeniyle, matematik dersinde de aynı 
şeyi yapan çocuğun, bu davranışı görmez-
den gelinmiş, matematik dersinde espri 
yapma davranışı sönmüşse de Türkçe der-
sinde artmıştır. 

D) Sınava girmeden önce kitaptaki sadece koyu 
yazan yerleri okuyan ve yüksek bir puan 
alan öğrencinin, diğer sınavlarda da aynı şe-
yi yapınca başarısız olması nedeniyle, sade-
ce yüksek puan aldığı derste bu davranışını 
devam ettirmesi 

E) Bir çocuğun isteklerini okulda öğretmeninin 
yüzüne gülerek, evde annesine ağlayarak 
yaptırmaya çalışması 
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66. "Zaten böyle şeyler gelir, hep beni bulur. Çır-
pınmak çaresiz, başa gelen çekilir."  

 Bu düşünceye sahip bir kişi için aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir? 
 

A) İç denetim mekanizması çok gelişmiş olduğu 
için, karşılaştığı durumların değiştirilemez 
olduğuna inanmaktadır. 

B) Düşüncesinin davranışına yön verdiğinin far-
kındadır. 

C) Pekiştirmenin kaynağının kendisi olduğu bi-
linciyle hareket etmektedir. 

D) Dıştan denetimli olduğu için, dışsallaştırma-
lara yer vermektedir. 

E) Tüm yaşamına ilişkin, psikolojik tepkisellik 
geliştirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Bir aydan beri sevgilisiyle buluşamayan Sevinç, 
sevgilisiyle buluşacağı cumartesi gününün gel-
mesini iple çekmektedir. Sevinç’in en büyük so-
runu ise, son bir ayda 3 kilo almış olmasıdır. Bir 
arkadaşı, Sevinç’e sevgilisinin yanına giderken 
çizgili elbise giymesini önerir. Sevinç, çizgili bir 
elbise giyerek sevgilisinin yanına gittiğinde, sev-
gilisi “Sen rejim mi yaptın? İncecik gözüküyor-
sun.” deyince, o günden sonra sürekli çizgili el-
biseler giymeye devam etmiştir. 

Sevinç’in çizgili elbiseler giymeye devam 
etmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-
bilir? 
 

A) Dolaylı öğrenme 

B) Batıl davranış 

C) Algı yanılsaması 

D) Olumsuz pekiştirme 

E) İçgörü kazanma 

68. Halis Bey sabah uyandığında, 5 yaşındaki oğlu 
Berke'nin yere serdiği kâğıtların üzerinde oturup 
sağa - sola doğru hareket ettiğini görür. Biraz 
daha yaklaştığında, kâğıtların gece hazırladığı 
dava dilekçeleri olduğunu fark eder. Sesini yük-
selterek ne yaptığını sorar. Berke "Babacığım, 
bu benim uçan halım. Üzerine oturdum okula 
gidiyorum. Sen de gelir misin?" demiştir. 

 Bu durumda Halis Bey'e aşağıdakilerden 
hangisini uygulaması önerilmelidir?  
 

A) Görmezden gelme 

B) Ortamı değiştirme 

C) Bıktırma 

D) Ara verme 

E) Sabırla bekleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluklar ile 
otizm hangi tür engel içinde değerlendirilebi-
lir? 
 

A) Uzun süre hasta olan 

B) Öğrenme güçlüğü olan 

C) Zihinsel engeli olan 

D) Uyum güçlüğü olan 

E) Psikolojik sorunları olan 
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70. Aşağıda verilen durumlardan hangisi için 
özel eğitim hizmeti sunulmaz? 
 

A) Ailesel nedenlerle duygusal sorunlar yaşa-
yanlar 

B) Bedeni zarar gören ya da beden fonksiyonla-
rını yitirenler 

C) Duyuların etkin kullanımı ile ilgili problemler 
yaşayanlar 

D) Engelleri nedeniyle duygusal ve davranışsal 
sorunlar yaşayanlar 

E) Beyinle ilgili sorunlar nedeniyle öğrenme 
güçlüğü olanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitsel 
değerlendirme ve tanılaması, özel eğitim değer-
lendirme kurulu tarafından nesnel, standart test-
ler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçla-
rıyla yapılmaktadır. 

Özel eğitim değerlendirme kurulu, aşağıda 
verilenlerden hangisinin bünyesinde yer al-
maktadır? 
 

A) Çocuk esirgeme kurumu 

B) Rehberlik araştırma merkezi 

C) Sosyal hizmetler 

D) Sağlık kuruluşları 

E) Üniversiteler 

 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli 
öğrencileri belirlemede öğretmenlerin dikka-
te alması gereken özelliklerden biri olarak 
sayılamaz? 
 

A) Sözcük dağarcığı geniştir. 

B) Sıradan işlerden çabuk sıkılır. 

C) Israrcıdır, bir durum üzerinde odaklanmayı 
sürdürebilir. 

D) Düşünceleri esnektir. 

E) Uyum içinde çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Özel eğitimin etkililiğinin sağlanmasında dikkate 
alınması gereken bazı temel ilkeler bulunmakta-
dır. 

Aşağıda verilen özel eğitim ilkesi ile açıkla-
ması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
 

A) Erkenlik ilkesi: Tanılama mümkün olduğunca 
erken yapılmalıdır. 

B) Bütünlük ilkesi: Tanılama tüm gelişim alanla-
rını içerecek şekilde çok yönlü yapılmalıdır. 

C) Derinlik ilkesi: Özel eğitimin sadece incelen-
diği zamanki durumunu değil, o zamana ka-
darki  gelişim seyri de incelenmelidir. 

D) Yeterlilik ilkesi: İncelemeyi yapan uzmanın 
kendi alanında yeterli olmasıdır. 

E) Süreklilik ilkesi: İlk değerlendirme sonrasın-
da takip değerlendirmelerinin yapılmasıdır. 
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74. Gündelik yaşamda yeme-içme, tuvalet ihti-
yacını karşılama gibi birtakım öz bakım bece-
rilerini tek başına sağlayamayan ya da sürek-
li destekle bu ihtiyaçlarını sağlamaya gerek-
sinim gösteren bireyler, aşağıdaki zihinsel 
engellerden hangisine sahip olarak değer-
lendirilir? 
 

A) Debil 

B) İdiot  

C) Enbesil 

D) Ağır idiot 

E) Öğrenme güçlüğü olan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Annenin yaşadığı stres, alkol ya da sigara 
kullanımı ve kötü beslenmesine bağlı olarak 
gelişecek riskler, hangi tip özür nedeni ara-
sında sayılabilir? 
 

A) Doğum sonrası 

B) Kalıtımsal  

C) Doğum öncesi  

D) Doğum sırası 

E) Bireysel 

 

76. I. Farklı bireyler içinde normalden daha zeki 
olan kişiler için ve olumlu anlamda kullanılır. 

 II. Bireyin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel özel-
liklerinde oluşan geçici ve kalıcı kayıplar için 
kullanılan kavramdır. 

 III. Yetersizlik yüzünden bireyin kendinden 
beklenen toplumsal rolleri yerine getireme-
mesi, yaşına uygun görevleri yerine getire-
memesidir. 

 IV. Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından beklenen düzeyden 
anlamlı farklılık gösteren bireydir. 

Gelişim nitelikleri bakımından farklı olan bi-
reylere yönelik yukarıda verilen tanımlar ile 
aşağıda verilen kavram eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur? 

 

        I               II             III            IV       

A) Ayrıcalıklı Engel-özür Sapma Özel  

gereksinimi 

olan 

B) Sapma Ayrıcalıklı Özel  

gereksinimi 

olan 

Engel-özür 

C) Özel  

gereksinimi 

olan 

Ayrıcalıklı Engel-özür Sapma 

D) Özel  

gereksinimi 

olan 

Engel-özür Sapma Ayrıcalıklı 

E) Ayrıcalıklı Sapma Engel-özür Özel  

gereksinimi 

olan 

 

 

 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı psikolojik 
danışma ve rehberlik programında yer alan 
ve öğrencilere kazandırılması hedeflenen ye-
terlilik alanlarından biri değildir? 
 

A) Kendini tanıma 

B) Okula ve çevreye uyum sağlama 

C) Toplumun kültürünü benimsetme 

D) Mesleki plan yapma  

E) Topluma karşı olumlu tutum geliştirme 
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78. Aşağıdakilerden hangisi problem tarama 
listelerinin özelliklerinden değildir? 
 

A) Problem ifadesi, hedef alınan bireylerin geli-
şim özelliklerine uygun bir dille yazılmalıdır. 

B) Hızlı okumayı sağlamak için ifadeler olabildi-
ğince kısa olmalıdır. 

C) Her madde farklı bir problemi açıkça ortaya 
koymalıdır. 

D) Problem ifadeleri basitten karmaşığa doğru 
verilmiş olmalıdır. 

E) Problem ifadeleri özel durumlardan çok ge-
nel sorunları yansıtmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Vaka incelemesi tekniği ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
 

A) Derinlemesine değil genişliğine bilgi topla-
mayı esas alır. 

B) Önemli sorunlar için ya da karmaşık olan va-
kalarda kullanılır. 

C) Uzmanlık gerektirir. 

D) Zaman açısından ekonomik değildir. 

E) Toplanan bilgiler vaka konferansında değer-
lendirilebilir. 

 

 

80. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimleri-
ni sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim per-
formansları ve ihtiyaçları doğrultusunda “birey-
selleştirilmiş eğitim programlarını (BEP)” hazır-
lamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim prog-
ramı geliştirme birimi oluşturulur.  

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme 
biriminin başkanı kimdir? 
 

A) Özel eğitim uzmanı  

B) Okul müdürü 

C) Psikolojik danışman 

D) Öğrenci velisi 

E) Özel eğitim değerlendirme kurulundan bir 
üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 






