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1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı haftasında “Yönetim biçimi olarak 
Cumhuriyet” konusu, Türkçe dersinde “Cumhu-
riyet Ağacı” adlı metin, müzik dersinde “Yaşasın 
Cumhuriyet” adlı çocuk şarkısı ve görsel sanat-
lar dersinde ise öğretmenin öğrencilerden 
“Cumhuriyet Bayramı” konulu bir resim yapma-
larını istemesi. 

 Yukarıda verilenler doğrultusunda hazırlan-
mış bir eğitim programının hangi program 
tasarımına uygun olarak hazırlandığı söyle-
nebilir? 
 

A) Disiplin tasarımı 

B) Geniş alan tasarımı 

C) Süreç tasarımı 

D) Disiplinler arası( ilişki merkezli) 

E) Çocuk tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I. Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir 
etme 

 II. Grafikleri uygun bir şekilde çizebilme 

 III. Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını 
etkin kullanma 

 IV. Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi etkin kullan-
ma 

 V. Matematikle uğraşmaktan zevk alma 

 Yukarıda matematik dersine ait bazı hedefler 
verilmiştir.  

 Verilen bu hedeflerden hangileri psikomotor 
(devinimsel) alana ait hedeflerdir? 
 

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

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

E) II ve III 

3. “Bilginin yarılanma süresinin 4 yıl gibi oldukça 
kısa bir süreye inmesi ve mevcut bilgilerin hızla 
eskimesi nedeniyle, çocuklara bilgi aktarma yak-
laşımının önemi azalmıştır. Öğrenme – öğretme 
sürecinde; çocukların bilgilerini sürekli olarak 
güncelleyebilme ve becerilerinin geliştirilmesi 
daha önemli hale gelmiştir.” 

 Yukarıda verilenler doğrultusunda öğretme-
nin süreci düzenlemesinde göstereceği dav-
ranışlardan hangisi bu açıklamaya uygun 
düşmeyecektir? 
 

A) Öğretmenin rollerinden biri öğrenciye uygun 
öğretme – öğrenme ortamı hazırlamak 

B) Öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamak  

C) Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları 
dikkate almak 

D) Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve zekâ 
alanlarına sahip olacağını aklında tutarak sü-
reci düzenlemek 

E) Öğrencilerini bilgi ile donatmak için konuları 
ön plana çekecek bir süreci tasarlamak 

 

 

 

 

4. Okullardaki sosyal kol ve kulüp çalışmaları dü-
zenlenirken şöyle bir örgütlenme şekli ortaya çı-
kar. Her kulüp kendi adı altında üyelerini topla-
yıp, çeşitli etkinliklerde bulunup, kulüp çalışma-
larını kendi içerisinde anlamlı bir bütünlük oluş-
turacak şekilde belirlenen amaçlar doğrultusun-
da hareket ederler. Kulüpler çalışmalarını sürdü-
rürken diğer kulüplerin çalışmalarından bağım-
sız olarak hareket edip ürünlerini ortaya koyar-
lar. Sonuç olarak hepsinin de ortak amacı, öğ-
rencisi oldukları okulların hedefleri doğrultusun-
da hareket edip belirlenen kurallara uygun ola-
rak öğrenci örgütlenmelerini sağlamaktır. 

 Yukarıda verilen örnekte hangi içerik düzen-
leme yaklaşımına göre içeriğin düzenlendiği 
söylenebilir?  
 

A) Sorgulama merkezli yaklaşım 

B) Konu ağı-proje merkezli yaklaşım 

C) Modüler yaklaşım 

D) Piramitsel yaklaşım 

E) Sarmal yaklaşım 
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5. Göktuğ Öğretmen, öğrenme süreçlerini düzen-
lerken öğrencilerin içine bulunduğu çevreden dış 
çevreye doğru örnekler vermiştir.  

 Bu şekilde öğrencilerinin bilgiyi daha kolay 
yapılandırdığını ve kalıcı öğrenmeler sağla-
dığını söyleyen Göktuğ Öğretmen, hangi öğ-
retim ilkesine uygun olarak davranmıştır? 
 

A) Bilinenden bilinmeyene 

B) Öğrenciye görelik 

C) Yakından uzağa 

D) Transfer 

E) Hayatilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tam öğrenme modeline göre dersini işleyen 
Olcay Öğretmen, sürecin sonunda öğrencilerinin 
uygun düzeye ulaşıp ulaşmadığını belirlemek 
için izleme testleri uygulamıştır. Öğrencilerinin 
bu testin sonucuna göre istenilen öğrenme dü-
zeyine ulaşamadığını belirleyen Olcay Öğret-
men, süreçte öğrencilerine tamamlama etkinlik-
leri düzenlemeye karar vermiştir. 

 Olcay Öğretmen’in bu süreçte tamamlama 
etkinliği olarak aşağıdaki etkinliklerden han-
gisini uygulaması beklenmez? 
 

A) Birebir öğretim 

B) Akran öğretimi 

C) Eğitsel oyunlarla öğretim 

D) Kaynak ve yardımcı kitaplar ile öğretim 

E) Programlı öğretim 

7. Skinner’ın geliştirmiş olduğu programlı öğre-
tim modeline göre öğrenme öğretme sürecini 
planlayan Didem Öğretmen, süreçte öğrenci-
lerine pekiştirme vermek isterse aşağıdaki il-
kelerden hangisinden sonra pekiştirme ver-
melidir? 
 

A) Etkin katılım 

B) Anında dönüt düzeltme 

C) Bireysel hız 

D) Küçük adımlar 

E) Başarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Carroll’un geliştirmiş olduğu okulda öğrenme 
modeline göre öğrencilerin yeni bir bilgiyi öğre-
nebilmesi için uygun zamanda gerekli ön bilgiye 
sahip olması gerekmektedir.  

 Açıklaması verilen okulda öğrenme modeli-
nin ögesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sebat 

B) Öğretimin niteliği 

C) Yetenek 

D) Öğretimden yararlanma yeteneği 

E) Fırsat 

 

 

 

 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 8  
 

 3

9. Canlılar ve yaşam ünitesini işleyen Ebru Öğret-
men, öğrencilerinin öncelikle ön koşul özellikle-
rini tamamlamasını sağlamıştır. Ardından öğ-
rencilerinin bilimse süreç becerilerini de kullana-
rak bilgiyi yapılandırmalarını ve sonucu rapor-
laştırmalarını isteyerek dersi sonlandırmıştır. 

 Ebru Öğretmen, süreçte aşağıdaki kuram ya 
da modellerden hangisini kullanmıştır? 
 

A) Probleme dayalı öğrenme 

B) Proje tabanlı öğrenme 

C) Kuantum öğrenme 

D) Kubaşık öğrenme 

E) Akran öğretimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Serap Öğretmen, öğrencilerinin güven dolu bir 
ortamda bilgiye ulaşmalarını bu sürecin sonun-
da da öğrencilerinde öz denetim ve öz güven 
becerilerini geliştirmek istemektedir. Bu amacına 
ulaşmak için kendini yüksek bir motivasyonla 
derse hazırladığını bunun da süreçte öğrencile-
rine yansıdığını belirtmiştir. 

 Serap Öğretmen, bu süreçte aşağıdaki ku-
ram ya da modellerden hangisinden yarar-
lanmıştır? 
 

A) Yapılandırmacılık 

B) Aktif öğrenme 

C) Beyin temelli öğrenme 

D) Kubaşık öğrenme 

E) Basamaklı öğrenme 

11. Mimarlık fakültesinde akademisyen olan Esin 
Hanım, 4-5 öğrencisine mimari yapılardaki yeni-
likler konusunda araştırmalar yapmasını, elde 
ettikleri fikirleri sınıf ortamında farklı yönlerinden 
ele alarak tartışmalarını istemiştir. Sürecin so-
nunda dinleyici konumundaki öğrencilerin varsa 
sorularının yanıtlanmasını sağlayan Esin Ha-
nım, ardından süreci sonlandırmıştır. 

 Esin Hanım’ın yukarıdaki süreçte kullandığı 
öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 

A) Zıt panel 

B) Panel 

C) Kollegyum 

D) Rulman 

E) Münazara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ayşe Hanım öğrencilerine yaşadıkları olaylar 
karşısında karşılarında bulunan kişilerin yerine 
kendilerini koyduklarında olaylara daha kolay ve 
etkili bir şeklide çözüm yolu bulabileceklerini be-
lirtmiştir. 

 Ayşe Hanım’ın amacına ulaşabilmesi için bu 
süreçte aşağıdaki öğretim yöntem ya da tek-
niklerinden hangisini kullanması beklenir? 
 

A) Rulman 

B) Mikro öğretim 

C) Köşelenme 

D) Rol oynama 

E) Pazaryeri 
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13. “Eğitim neden gelişmişlik göstergesidir?” sorusu 
ile sınıfa gelen Aysun Hanım, öğrencilerinin iki-
şerli gruplarda bu soruya yönelik fikirlerini birbir-
leriyle paylaşmalarını ister. Daha sonra her öğ-
rencinin ilk grubundan ayrılarak başka arkadaş-
ları ile grup olmasını, bir önceki grupta elde et-
tikleri fikirleri birbirleriyle paylaşmalarını ister. Bu 
süreçte değişimli olarak farklı gruplar elde edil-
mesini sağlayan Aysun Hanım, süreç sonunda 
öğrencilerinin elde ettikleri fikirleri sınıf ortamına 
aktarmalarını sağlar. 

 Aysun Hanım, yukarıdaki süreçte aşağıdaki 
öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangi-
sini kullanmıştır? 
 

A) Kartopu 

B) Rulman 

C) Dedikodu 

D) Akvaryum 

E) Konuşma halkası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Doktora eğitimini tamamlayan Serkan, sürecin 
sonunda yazdığı tezi alan uzmanlarının karşı-
sında sunmuş, varsa hocalarının sorularını ya-
nıtlayarak tezini savunmuştur ve ardından dok-
tor unvanını almıştır. 

 Serkan’ın tezini alan uzmanları karşısında 
sunarak varsa hocalarının sorularını yanıt-
laması aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden 
hangisine yöneliktir? 
 

A) Sempozyum 

B) Sokrat semineri 

C) Vızıltı grupları 

D) Philips 66 

E) Seminer 

 

15. Okan karşılaştığı problemlerde alternatif bakış 
açıları yakalayamayan, en kısa yolun en iyi bil-
diği yol olduğunu savunan, problemleri çözerken 
pratik çözümler denemek yerine formül kullan-
madan işlem yapmak istemeyen bir öğrencidir.  

 Okan’ın sahip olduğu düşünme becerisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Iraksak 

B) Yakınsak 

C) Metabilişsel 

D) Eleştirel 

E) Yansıtıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ali Rıza Öğretmen, maddenin halleri ünitesini 
işlerken öğrencilerini 3 kişilik heterojen gruplara 
ayırarak gruptaki tüm öğrencilerin temada bulu-
nan bütün konuları okumalarını ister. Daha son-
ra grup üyelerinin uzmanlaşacakları konuyu 
seçmelerini ister. Farklı gruplardan aynı konuda 
uzmanlaşan öğrencilerin, konularını tartışmak 
için uzmanlık gruplarında bir araya gelerek ken-
di konularını her yönüyle öğrenmeye çalışmala-
rını sağlayan Ali Rıza Öğretmen, uzmanlık grup-
larında çalışmalar tamamlandıktan sonra her 
üyenin kendi grubuna geri dönerek konusunu 
diğer arkadaşlarına öğretmesini sağlar. Ali Rıza 
Öğretmen, daha sonra tüm üniteyi kapsayan bir 
izleme testi uygulayarak öğrencilerin aldıkları 
puanları toplayarak grup başarı puanlarını bulur. 
En yüksek puanı alan grubu belirledikten sonra 
Ali Rıza Bey, dersi sonlandırır. 

 Ali Rıza Öğretmen’in yukarıdaki süreçte kul-
landığı iş birliğine dayalı öğrenmede kullanı-
lan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Öğrenci timleri 

B) Birleştirme 

C) Ayrılıp birleşme  

D) Birleştirme II 

E) Takım oyun turnuva  
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17. John Dewey’in geliştirmiş olduğu araştırma 
inceleme stratejisine bağlı olarak dersini 
planlayan İlknur Hanım’ın bu süreçte aşağı-
daki özelliklerden hangisini dikkate alması 
gerekmez? 
 

A) Öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini kul-
lanmalarını sağlamalıdır. 

B) Gerçek bir problem durumu belirlemelidir. 

C) Öğrencilerin öncelikle bütün tanımları eşleş-
tirmelerini sağlamalıdır. 

D) Öğrencilerinin uygulama ve üstü basamakla-
ra ulaşmasını sağlamalıdır. 

E) Öğrencilerinin gerekirse iş birliği içinde çalı-
şabileceği esnek bir çalışma ortamı hazırla-
malıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Sibel Hanım, “Üniversite zorunlu eğitim kapsa-
mına alınmalıdır.” fikri ile sınıfa gelir. Öğrencile-
rini bu konuda gerekçeleriyle düşünmelerini söy-
ler. Duvara “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum” 
“kararsızım”, “katılmıyorum” “kesinlikle katılmı-
yorum” fikirlerinin yazıldığı kâğıtlar asar.  

 Sibel Öğretmen’in süreçte kullandığı yöntem 
ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Münazara 

B) Brifing 

C) Zıt panel 

D) Görüş geliştirme 

E) Kollegyum 

19. Rehberlik ve psikolojik danışman olan Ozan 
Bey, okulda artan sınıf için uyumsuzluk sorunla-
rını ortadan kaldırmak için her sınıfta iç içe iki 
çember çizmiştir. Ardından öğrencilerini hetero-
jen iki gruba ayıran Ozan Bey, öğrencilerinin 
yüzyüze gelecek şekilde oturmalarını sağlamış-
tır. Her öğrencinin karşısındaki kişiyle sınıf içi 
problemleri tartışmasını isteyen Ozan Bey, tar-
tışma sonunda iç çemberdeki öğrencinin saat 
yönünde bir kişi ilerlemesini sağlayarak karşı-
sındaki kişilerle tartışmalarını sağlamıştır. 

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

A) İç çember  

B) Rulman 

C) Rol oynama 

D) Çember  

E) Akvaryum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Yaşanan sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler-
de öğrencilerinin ortaya çıkan problemlerin ne-
den ve alt nedenlerine inerek analiz yapmalarını 
amaçlayan Pınar Hanım, böylece öğrencilerin 
süreçte analitik düşünme becerilerinin de geli-
şeceğini belirtmiştir. 

 Pınar Hanım’ın amacına ulaşabilmesi için 
süreçte kullanabileceği yöntem ya da teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kavram haritası 

B) Zihin haritası 

C) İshikawa diyagramı 

D) Demonstrasyon 

E) Kavram karikatürleri 
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21. 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte okullara başlama 
yaşı aşağıya (72 aydan 60-66 aya) çekilmiş ve 
böylece ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin 
içinde bulunduğu döneme uygun sınıf yönetimi 
becerilerinin de öğretmenler tarafından kazanılıp 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 Yukarıda verilen açıklama dikkate alındığın-
da öğretmenlerin sınıf yönetiminde hangi sı-
nıf yönetimi modelini (yaklaşımı) benimse-
meleri gerektiği vurgulanmıştır?  
 

A) Önlemsel yaklaşım 

B) Tepkisel yaklaşım 

C) Bütünsel yaklaşım 

D) Gelişimsel yaklaşım 

E) Demokratik yaklaşım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ders saatinde öğrencilerinin çoğunun sıkılıp 
başka şeylerle ilgilendiğini gören bir öğret-
menin aşağıda verilen önlemlerden hangisini 
alması daha doğru olacaktır? 
 

A) Dersin içeriğiyle uygunluk taşıyacak farklı bir 
aktiviteye yer vermesi 

B) Öğrencilerin hepsine dersle ilgili olarak bir bir 
yardım etmesi 

C) Öğrencilerden bazılarının yerlerini değiştir-
mesi 

D) Çevrede bulunan dikkat dağıtıcıları bulup 
kaldırması 

E) Sıkılan çocukların sınıf içinde gezmelerine 
izin vermesi 

23. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin 
sınıf yönetiminin temel amaçları arasında yer 
almayacağı söylenebilir? 
 

A) Zamanın etkili bir biçimde kullanımını sağ-
lamak 

B) Derse devamsızlığı en aza indirmek 

C) Öğretmenlerin isteklerinin öğrenciler tarafın-
dan yerine getirilmesini sağlamak 

D) Öğrenci motivasyonunun sağlanması 

E) Etkili bir iletişim ortamının oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Eğitim sistemi içerisinde etkili okullar olduğu gibi 
etkili sınıflar da bulunmaktadır.  

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin 
etkili bir sınıfın özellikleri arasında yer ala-
mayacağı söylenebilir? 
 

A) Öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bi-
lirler ve beklenileni yaptıklarında başarı duy-
gusu yaşarlar. 

B) Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirdiği ak-
tivitelerle meşguldürler. 

C) Anlamlı, işe yönelik bir hava vardır ama aynı 
zamanda sınıfın güzel bir atmosferi vardır. 

D) Boşa geçen zaman, karmaşa ve kesinti çok 
az yaşanır. 

E) Herkesin her an her istediğini yapabildiği sı-
nıf ortamları kurgusudur. 
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25. Öğretmenler öğretecekleri konuların özelliklerine 
göre derslerinde araç gereç kullanmaya özen 
gösterirler. Fakat bazen okullardaki imkânsızlık-
lar nedeniyle araç gereç temin edemeyebilirler 
ve bu durumda kendileri materyal hazırlamak 
zorunda kalırlar. 

 Öğretmenler materyal hazırlarken aşağıda 
verilenlerden hangisine uymak zorunda de-
ğildir? 
 

A) Öğrenci gelişim ve öğrenim özeliklerine uy-
gun olmalıdır. 

B) Mümkün olduğu kadar birden fazla duyu or-
ganına hitap etmelidir. 

C) Okul yönetiminin beklentilerini karşılayacak 
şekilde olmalıdır. 

D) Konunun özelliklerine uygun olmalıdır. 

E) Teknik açıdan doğru ve hatasız olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Derse araç gereçle girmenin faydaları olduğu 
gibi birtakım sakıncaları da vardır. 

 I. Çoklu öğrenme ortamı sağlar. 

 II. Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir. 

 III. Temini pahalı, sürekli taşınması zahmetli 
olabilir. 

 IV. Öğrenilenlerin hatırlanılmasını sağlar. 

 V. Bazı durumlarda dil daha çok kullanılmayabi-
lir. 

 Yukarıda verilen öncüllerden hangilerinin bu 
sakıncalar arasında yer aldığı söylenebilir? 

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

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

27. Tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, 
derslerin önemli bir bölümünü kadavralar üze-
rinde bizzat uygulamalı olarak almaktadırlar. Bu 
sayede, yeri geldiğinde kadavra üzerinde keski-
ler açıp ameliyatlar da gerçekleştirebiliyorlar. 

 Tıp fakültelerinde derslerin bu şekilde kurgu-
lanmalarının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 

A) Mesleki yaşantılarında yaşamın olduğu ka-
dar ölümün de gerçekliğini görebilmek 

B) İnsan bedeninde organların yerlerini tam ola-
rak öğrenebilmek  

C) Öğrenme işine katılan duyu organlarının sa-
yısı arttıkça öğrenmenin daha iyi gerçekle-
şeceği ve kalıcı olacağı inancı 

D) Derslerde materyal kullanarak zamandan ta-
sarruf etmek 

E) En iyi öğrenme şeklinin bizzat görerek ger-
çekleşmesinden dolayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi derse 
giriş sırasında yapılacak dikkat çekme amaç-
lı etkinlikler arasında yer almaz? 
 

A) Öğretmenin, derse alışılmışın dışında bir kı-
yafetle gelmesi 

B) Öğretmenin, başından geçen bir olayı anla-
tarak derse başlaması 

C) Öğretmenin derse materyalle girmesi 

D) Öğretmenin, anlatacağı konunun günlük ha-
yatta karşılarına nasıl çıkacağını söylemesi 

E) Öğretmenin, derse kahkaha atarak girmesi 
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29. Genel olarak mesleki (iş) doyum; “kişinin işini ve 
iş tecrübesini değerlendirmesi sonucu kişide 
oluşan zevkli ve olumlu duygular“ olarak tanım-
lanmaktadır. Bu tanıma bağlı olarak öğretmenle-
rin mesleki doyumları ise öğretmenin eğitim-
öğretim faaliyetlerini yerine getirirken ve 
mesleğini icra ederken mesleki yaşantılarına 
dayalı olarak hissettiği olumlu duygular ve tepki-
ler olarak tanımlanabilir. Öğretmenlerin mesleki 
doyumları, deneyimleri ve mesleklerinde geçir-
dikleri süredeki yaşantıları ile edinilmektedir. Bu 
nedenle öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri 
ile ilgili pek çok faktör bulunmaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre bu faktörlerden bazıları; mes-
leki yeterlilik, kıdem (meslekte geçen çalışma 
süresi) ve gelir düzeyi olarak belirlenmiştir. Baş-
ka bir ifade ile öğretmenlerin; mesleki doyum, 
mesleki yeterlilik, kıdem ve gelir düzeyleri ara-
sında korelasyon bulunmaktadır. Bir araştırmacı 
alanyazında araştırmalarla ortaya konulmuş 
olan bu korelasyonlara dayalı olarak, bir öğret-
menin mesleki yeterlilik, kıdem ve gelir düzeyi-
nin bilinmesi durumunda mesleki doyum düze-
yinin belirlenebilmesinin bir regresyon modeli ile 
mümkün olacağını düşünmüştür. Bu araştırmacı 
öğretmenlerin mesleki yeterlilik, kıdem ve gelir 
düzeylerinden mesleki doyum düzeylerini 
yordamak amacıyla bir çalışma planlamış ve ça-
lışma sonucunda anlamlı bir regresyon modeli 
elde etmiştir.  

 Yukarıda belirtilen araştırmada bağımlı 
(yordanan) değişken aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Mesleki yeterlilik B) Kıdem 

C) Mesleki doyum D) Gelir düzeyi 

E) Regresyon modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. VE 31. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sı-
navı’nda (KPSS) kendi içinde ayrı ayrı puanlar 
hesaplanmaktadır. Her testte, örneğin Genel 
Yetenek Testinde, doğru cevap sayısından yan-
lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak şans 
başarısından arındırılmış puanlar bulunmakta ve 
bu puanların ortalama ve standart sapmaları 
kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır. 
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bu-
lunmayan adaylar bu test için yapılacak hesap-
lamalara alınmaz ve bu adaylara bu test için 
standart puan hesaplanmaz. Öğretmen adayları 
için hesaplanan KPSSP10 ve KPSSP121 puan-
ları için alt testler ağırlıklandırılarak standart pu-
anlar hesaplanmaktadır. KPSSP10 puanı he-
saplanacak adaylar için Genel Yetenek Testi 
0,30; Genel Kültür Testi 0,30 ve Eğitim Bilimleri 
Testi 0,40 ile ağırlıklandırılır. KPSSP121 puanı 
için ise Genel Yetenek Testi 0,15; Genel Kültür 
Testi 0,15, Eğitim Bilimleri Testi 0,20 ve Öğret-
menlik Alan Bilgisi Testi 0,50 ile ağırlıklandırılır. 
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte so-
rulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir 
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı 
takdirde, bu soru, ilgili soruyu işaretleyen tüm 
adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Buna göre KPSSP10 ve KPSSP121 puanları 
elde edilen puanlar ve kullanılan ölçüt bakı-
mından sırasıyla hangi ölçme türlerindedir? 
 

A) Doğrudan Kriter dayanaklı 

B) Dolaylı Ölçüt dayanaklı 

C) Türetilmiş Norm dayanaklı 

D) Dolaylı Kriter dayanaklı 

E) Türetilmiş Ölçüt dayanaklı 
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31. Yukarıda belirtilen duruma göre biçimsel 
veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayılacak 
bir soruya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan 
uygulama ile ilgili olarak hangi tür ölçme ha-
tası yapılmış olur? 
 

A) Tesadüfî B) Şans 

C) Standart D) Sabit  

E) Sistematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Eğitimde pek çok durumda ölçme sonuçları 
doğrudan gözlenerek elde edilemez. Bu nedenle 
eğitimde ölçme konusu olan bu türden özellikle-
re “örtük özellik”  adı verilir. Bu türden özellikler 
doğrudan gözlenemediği için testlerle ölçülürler. 
Testlerde verilen sorulara (uyarıcı) testi alan ki-
şinin verdiği yanıta (tepki) dayalı olarak ölçme 
sonuçları elde edilir. Genel olarak test adı veri-
len bu ölçme araçlarında ölçülmeye çalışan ör-
tük özelliği düzeyi belirlenmeye çalışılır. Ancak 
belirlenen bu düzey ölçülen özelliğin yokluk dü-
zeyini gösteremez.  

 Buna göre sözü edilen ölçme araçları ile 
hangi ölçek düzeyinde ölçme sonucu elde 
edilemez?   
 

A) Sınıflama B) Sıralama 

C) Eşit Aralıklı D) Eşit oranlı 

E) Adlandırma 

33. Aşağıda dört farklı dersten öğrencilerin yıl sonu 
puan ortalamaları arasındaki korelasyonlar ve-
rilmiştir. 

Dersler Tarih Coğrafya Felsefe İngilizce

Tarih 1 0,75 0,55 0,35 

Coğrafya 0,75 1 - 0,85 0,20 

Felsefe 0,55 - 0,85 1 0,10 

İngilizce 0,35 0,20 0,10 1 

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 

A)  Öğrencilerin coğrafya dersindeki başarıları 
düşerken tarih dersindeki başarıları da düş-
mektedir.  

B) En yüksek ilişki coğrafya dersi yıl sonu orta-
laması ile felsefe dersi yıl sonu ortalaması 
arasındadır. 

C)  Felsefe dersi yıl sonu ortalaması ile İngilizce 
dersi yıl sonu ortalaması arasında aynı yön-
de fakat düşük bir ilişki vardır. 

D) Coğrafya dersinin yıl sonu başarı ortalaması 
düşerken felsefe dersi yıl sonu başarı orta-
laması da düşer.  

E) Özellikleri bakımından birbirine en çok ben-
zeyen dersler tarih ve coğrafya dersleridir.  
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34. VE 35. NUMARALI SORULARI AŞAĞI-
DAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Bireylerin zekâ düzeylerinin ölçülmesi eğitimde 
pek çok durumda gerekli bulunmaktadır. Çünkü 
pek çok eğitimsel kararın alınmasında bireylerin 
zekâ düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Özel-
likle özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin 
belirlenmesi bu testlerin sonuçlarına dayandırı-
lır. Zekâ testleri genel olarak bireysel uygulana-
bilen ve uygulama yapan kişinin sertifikalı olma-
sını gerektiren testlerdir. Örneğin bu zekâ testle-
rinden olan WISC-R zekâ testi 6 – 16 yaş ara-
sındaki bireylerin zihinsel düzeyini belirlemek 
amacıyla uygulanan geçerli ve güvenilir bir test 
olarak Wisc-r Testi Uygulayıcı sertifikasına sa-
hip kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır. 
Wisc-r zekâ testi iki oturumda, toplamda yakla-
şık olarak 90 dakikada uygulanır. Bu süre test 
uygulanacak her birey için ayrılmak durumun-
dadır.  

 Bir uzman, bireysel zekâ testlerinin bireysel 
olarak uygulanmasının ekonomik olmadığı, çok 
zaman ve emek gerektirdiği düşüncesiyle alter-
natif bir zekâ testi geliştirmek istemiştir. Uzma-
nın geliştirdiği bu zekâ testi 30-40 kişilik bir gru-
ba bir defada ve sertifikalı bir uzman tarafından 
uygulanabildiğinden grup zekâ testi olarak kul-
lanılabilmektedir. Uzman bu testin psikometrik 
özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarında zekâ 
geriliği ve üstün zekâlı olduğu bilinen iki grup bi-
reye bu testi uygulamıştır. Uygulama sonucunda 
elde edilen sonuçlara göre zekâ geriliği olan bi-
reylerin puan ortalamaları ile üstün zekâlı olan 
bireylerin puan ortalamaları arasındaki farkı ba-
ğımsız gruplar t testi ile test etmiştir. Yapılan çö-
zümleme sonucunda elde edilen t değeri 0,001 
manidarlık düzeyinde ve üstün zekâlı olan birey-
lerin lehine anlamlı bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Yukarıdaki açıklamada belirtilen uzmanın 
bireysel zekâ testi yerine grup zekâ testi ge-
liştirme çalışması yapmasının gerekçesi ne-
dir? 

A) Geçerliği artırmak 

B) Objektifliği sağlamak 

C) Kullanışlılığı artırmak 

D) Tutarlılığı sağlamak 

E) Duyarlı ölçmeler yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Açıklamada belirtilen zekâ geriliği olan birey-
lerin puan ortalamaları ile üstün zekâlı olan 
bireylerin puan ortalamaları arasındaki farkın 
üstün zekâlı olan bireylerin lehine anlamlı 
bulunması aşağıdakilerden hangisi için bir 
kanıt niteliği taşır? 
 

A) Yordama geçerliği 

B) Yapı geçerliği 

C) Kararlılığı 

D) Tutarlılığı 

E) Güvenirliği 
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36. Aşağıdaki tabloda beş farklı testin özellikleri 
verilmiştir. 

Test Ortalama 

Güçlük 

Güvenirlik 

Katsayısı 

Yordama 

Geçerliği 

Kapsam

Geçerliği

I 0,25 0,95 0,87 Yüksek 

II 0,75 0,45 0,75 Orta 

III 0,52 0,91 0,70 Yüksek 

IV 0,85 0,85 0,91 Yüksek 

V 0,48 0,50 0,83 Orta 

 I. Öğrencilerin bir dersteki başarılarını belirle-
mek 

 II.  Adaylar arasından gelecekte performansı 
yüksek olacak olanları seçmek 

 Bu amaçlara en uygun olan testler sırasıyla 
hangi seçenekte verilmiştir? 
 

A) I ve IV B) III ve I 

C) II ve IV D) III ve IV 

E) IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

37. Yazılı yoklamaların farklı türleri bulunmaktadır. 
Bu türlerden bir tanesi “sorusuz yazılı yoklama-
lar” olarak adlandırılır. Sorusuz yazılı yoklama-
larda öğrencilere bir soru kâğıdı verilmez. Onun 
yerine “En iyi bildiğiniz konuyu yazarak, konuyu 
detaylı olarak inceleyin.” şeklinde bir yönerge 
verilir. Bu yönergeye dayalı olarak her öğrenci 
kendi sorusunu kendisi sorar ve yanıtı da kendi-
si verir. 

 Bir uzman “Sorusuz yazılı yoklamalar bireysel 
öğrenme hedeflerinin olduğu eğitim programla-
rında kullanılabilse de öğrencilerin birbirleri ile 
karşılaştırılmasına olanak vermez ve geçerlikleri 
düşüktür.” yorumu yaptığında hangi geçerlik 
türünden bahsediliyor olur? 
 

A) Yapı B) Görünüş 

C) Yordama D) Uygunluk 

E) Kapsam  

38. Aşağıda bir grup öğrenciye uygulanmış olan test 
puanlarının frekans dağılımı grafiği verilmiştir.  

  

 Buna göre test puanları dağılımının mod ve 
medyanı kaçtır? 
 

 Mod Medyan

A) 60 65,5 

B) 85 60 

C) 65 60 

D) 65 62,5 

E) 60 62,5 
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39. VE 40. NUMARALI SORULARI AŞAĞI-
DAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ. 

 Aşağıda aynı davranışı ölçmek üzere hazırlan-
mış olan beş maddenin madde analiz tabloları 
verilmiştir. 

Madde:1  A B* C D E Toplam

Üst Grup 8 20 7 7 8 50 

Alt Grup 14 10 4 12 10 50 

Toplam 22 30 11 19 18 100 

Madde:2 A* B C D E Toplam

Üst Grup 20 8 7 8 7 50 

Alt Grup 6 10 8 12 14 50 

Toplam 26 18 15 20 21 100 

Madde:3 A B C* D E Toplam

Üst Grup 1 2 42 2 3 50 

Alt Grup 10 12 8 9 11 50 

Toplam 11 14 50 11 14 100 

Madde:4 A B C D E* Toplam

Üst Grup 12 8 12 8 10 50 

Alt Grup 6 10 8 6 20 50 

Toplam 18 18 20 14 30 100 

Madde:5 A B C D* E Toplam

Üst Grup 4 4 4 32 6 50 

Alt Grup 12 10 14 1 13 50 

Toplam 16 14 18 33 19 100 

 * Anahtarlanmış doğru yanıt 

 

 

 

 

 

 

 

39. Başarı ve seçme testi hazırlanması duru-
munda aynı davranışı ölçen bu sorulardan 
hangilerinin teste alınması öncelikle tercih 
edilir? 
 

 Başarı Seçme

A) 1 4 

B) 2 3 

C) 3 5 

D) 5 1 

E) 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Bu sorulardan hangisi bir teste alınmaz? 
 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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41. Olgunlaşma; organizmanın türe özgü genetik 
yapı tarafından önceden belirlenmiş bir plan dâ-
hilinde yaşantılarından bağımsız olarak ortaya 
çıkardığı biyolojik değişimlerdir. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olgun-
laşma kavramına örnek olarak gösterilemez? 
 

A) 4 yaşındaki Veysel, babasının kullandığı bil-
gisayarı alarak oyun oynamak ister. Ancak 2 
– 3 tuşa aynı anda bastığı için bir türlü oyun 
oynayamaz. 

B) 3 yaşındaki Ramazan ağlayarak babasının 
yanına gelir ve “Babacığım, abim beni bilye 
oyununa almıyor, sen oynayamazsın diyor.” 
der. Babası da oğluna “Canım oğlum, bir iki 
yıl sonra sen de onların oynadığı oyunlardan 
oynayabilirsin.” der. 

C) 18 aylık olan Doğa’yı annesi kendi yemeğini 
kendisi yemesi için alıştırmaya çalışmıştır. 
Ancak Doğa, annesinin bütün çabalarına 
rağmen, ancak 2 yaşından sonra yemek 
yemeyi kendi başına öğrenebilir. 

D) Yeni doğan Elvan bebek, başını çevirme-
mekte ve yattığı yerde uzun süre hareketsiz 
kalmaktadır. Kısa bir zaman içinde kendili-
ğinden ulaştığı fizyolojik güçle başını çevire-
bilmekte ve yattığı yerde bir yandan diğer 
yana dönebilmektedir. 

E) İlkokul 2. sınıf öğrencisi Mine’nin matematik 
dersindeki başarısızlığı nedeniyle annesi, 
öğretmeniyle görüşmüş, öğretmeni Mine’nin 
gelişimsel bir sorunu olmadığını fakat derse 
karşı ilgisiz olduğunu söylemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Evrim kuramında önemli olan bireylerin üreye-
cek ve özelliklerini sonraki nesillere geçirecek 
kadar uzun yaşamalarıdır. Yaşam boyu gelişim-
ci Paul Baltes’e göre evrimsel seçilimin sunduğu 
faydalar yaş ilerledikçe azalmaktadır. Doğal se-
çilim yaşlı yetişkinler arasında görülen pek çok 
zararlı durum ve uyumsuz özelliği ayıklamamış-
tır. Neden? Doğal seçilim öncelikle yetişkinliğin 
erken dönemlerine uzanan üretkenlik gücü ile 
bağlantılı olan özellikler üzerinde çalışır. Bu ne-
denle Baltes’e göre seçilim öncelikle yaşamın ilk 
yarısında etkilidir. Bir örnek olarak, giderek kötü-
leşen ve geri dönüşü olmayan bir beyin rahat-
sızlığı olan Alzheimer hastalığını ele alalım. Bu 
hastalık tipik olarak 70 ya da daha ileri yaşlara 
kadar görülmez. 20 yaşındakileri etkileyen bir 
hastalık olmuş olsaydı belki de doğal seçilim bu 
hastalığı çok uzun yıllar önce ortadan kaldırmış 
olurdu. Baltes’e göre evrimsel seçilimin faydaları 
yaşla azalırken, kültüre duyulan ihtiyaç artar. 

 Aşağıdakilerden hangisi Baltes’in yaşam 
boyunca evrim ve kültür görüşünü doğru bir 
şekilde yansıtmaktadır? 
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43. Müzik öğretmeni olan Hande Hanım, öğrencile-
rinden flüt kullanarak bir parça çalmalarını iste-
miştir. Bazı öğrenciler bu çalışmada daha önce-
ki çalışmalarda olduğu gibi diğer öğrencilerden 
daha başarılı olmuşlardır. Bunun nedenini me-
rak eden ve velilerle görüşen Hande Hanım, bu 
öğrencilerin müzik alanında başarılı olmalarının 
nedeninin ailelerinin sahip olduğu müzik yete-
neğinden geldiğini söylemiştir. 

 Buna göre, müzik yeteneğiyle ilgili aşağıdaki 
etkenlerden hangisinin daha önemli olduğu 
söylenebilir? 
 

A) Büyüme 

B) Öğrenme 

C) Kalıtım 

D) Duyarlı dönem 

E) Hazırbulunuşluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Arkadaşına ziyarete giden Ergün, elektrikler 
kesilince karanlık mutfakta kalmış, ayağını bir 
şeye vurmuş ve canı çok yanmıştır. Ev sahibi 
Volkan yardıma gitmiş ve oturdukları odaya git-
melerine yardımcı olmuştur. Volkan ne olduğunu 
sorunca, Ergün “Ayağımı bir şeye çarptım, geri 
dönsek hatırlarım.” demiştir. Geri döndüklerinde 
Ergün “Tahta gibi bir şeydi, yalnız köşeleri siv-
riydi, işte şuradaki dolap olmalı.” diyerek görme-
den nesneyi doğru tahmin etmiştir. 

 Bu durum, Piaget’nin bilişsel gelişim kura-
mına göre aşağıdakilerden hangisine örnek 
olabilir? 
 

A) Nesne kimliği 

B) Duyular arası aktarım 

C) Pasif beklenti 

D) A değil B hatası 

E) Dolaylı gerçeği kavrayabilme 

45. Psikanaliz literatürünün Anglo – Sakson dünya-
sındaki en iyi sunucularından biri olan A. 
Abraham Brill, kitabında şöyle anlatıyor: 

 “…Bir öğleden sonra oturmuş, ‘Alman Nöroloji 
ve Psikiyatri Dergisi’ni okuyorum. Oradaki bir 
vak’a bana, New York, Centrall Islip Hastane-
sindeki bir hastamı hatırlattı, fakat tüm çabala-
rıma karşın hastanın ismini anımsayamadım. O 
hasta benim için çok önemli idi, zira, bir psikiyatr 
olarak yazdığım ve sunduğum ilk bildiri için bana 
materyal olmuştu.” 

 “…Sıkıntı ile oflarken aklıma Freud’un ‘Günlük 
Yaşamın Psikopatolojisi’ adlı kitabındaki serbest 
çağrışım geldi. Fırsat bu fırsattır diye kullanayım 
diye düşündüm. Düşün babam düşün; şekiller, 
resimler çizdim, saatler sarf ettim, ismi bir türlü 
aklıma gelmedi. Gece oldu. Bunalım içinde ya-
tağıma girdim, uyumuşum. Saat 4.30’da uyan-
dım, zihnim hala bir sürü anekdotlarla dolu. Bir-
den, bir zafer gülüşüyle haykırdım: İşte hastanın 
ismi.” 

 Neden Dr. Brill o ismi hatırlayamamıştı? Hasta 
bir ‘piromani’ vakası idi. Şefinin ‘şizofreni’ tanısı-
na karşıt Dr. Brill’in teşhisi ‘psişik epilepsi’ idi. 
Sonuçta Dr. Brill haklı çıkmış ve hastanede 
meşhur olmuştu. Vakayı hastanede sunmayı is-
tediğinde, Başhekim ancak kendi isminin altında 
izin vermişti. Tüm bunlar Dr. Brill’in dilinde ve 
anılarında acı bir tat bırakmıştı. 

 Freud’un Topografik Kuramına göre, Dr. 
Brill’in hastanın ismini bastırdığı bölüm aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 

A) Bilinç 

B) Bilinç öncesi 

C) Bilinç dışı  

D) Ego 

E) Süper ego 
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46. Dört ve sekiz yaşlarında iki yeğeni olan Tuğba, 
yeğenleri ile oynamaktadır. Bu sırada çocukların 
babası işten dönmüş ve cep telefonunu masa-
nın üstüne bırakmıştır. Tuğba, ‘Hadi babanızı 
kandıralım.’ demiştir ve cep telefonunu çekme-
ceye saklamıştır. Tuğba ‘Bakalım babanız ne 
yapacak?’ dediğinde; dört yaşındaki yeğeni 
‘Çekmeceye bakacak ama bakmadan önce üzü-
lecek.’ demiştir. Sekiz yaşındaki yeğeni ise ‘Ma-
sanın üstüne bakacaktır, ama bakmadan önce 
üzgün olmaz.’ yanıtını vermiştir. 

 Dört yaşındaki çocuğun verdiği cevap, 
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, 
aşağıdaki bilişsel özelliklerden hangisine 
ilişkin bir sorun yaşadığını gösterir? 
 

A) Odaklanma 

B) Özelden özele akıl yürütme 

C) Benmerkezcilik 

D) Yanlış inanç ilkesini kazanma 

E) Canlandırmacılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. On altı yaşındaki Mustafa’ya babası kahvaltı için 
bakkaldan ekmek almasını söylemiştir. Mustafa 
banyoya gitmiş, saçını taramış, üzerine en yeni 
kıyafetlerini giymeye başlamıştır. Yaptıklarını 
anlayamayan babası ise ‘Sadece ekmek alıp 
geleceksin, bu kadar süslenmene ne gerek var?’ 
deyince Mustafa ‘Baba bana herkes ne der?” di-
ye cevap vermiştir. 

 Mustafa’nın bu cevabı, Piaget’nin bilişsel 
gelişim kuramında yer alan aşağıdaki kav-
ramlardan hangisine örnek olarak gösterile-
bilir? 
 

A) Analoji 

B) Görelilik 

C) Ergen benmerkezciliği 

D) Yanlış inanç ilkesi 

E) Sembolik işlev 

48. Ebru Hanım, oğlu Yiğit’e yapboz parçalarını 
nasıl birleştirebileceğini sözel olarak anlatmıştır. 
Ancak Yiğit bir türlü yapboz parçalarının nasıl 
birleştirildiğini öğrenememiştir. Bunun üzerine 
Ebru Hanım, yapboz parçalarını oğlunun eline 
vermiş ve kendisinin birleştirmesini istemiştir. 

 Bruner’in bilişsel gelişim kuramına göre 
Yiğit, aşağıdaki dönemlerden hangisindedir? 
 

A) Eylemsel  

B) İmgesel 

C) Sembolik 

D) İşlem öncesi 

E) Somut işlemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 1,5 yaşında olan Ece, ebeveynlerinden kötü 
muamele, ihmal ve istismar görmesinden dolayı 
uzun süreden beri koruma altına alınmış ve 10 – 
12 yaşına geldiğinde aradan geçen onca yıla 
rağmen hala yetişkinlerle iletişim kurmaktan çe-
kindiği, yabancı ve tanımadığı ortamlara girmek-
ten kaçındığı gözlenmiştir. 

 Erikson’un psikososyal gelişim kuramına 
göre, Ece’nin yaşadığı problem aşağıdaki 
dönemlerden hangisinden kaynaklanıyor 
olabilir? 
 

A) Temel güvene karşı güvensizlik 

B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 

C) Girişimciliğe karşı suçluluk 

D) Başarıya karşı yetersizlik 

E) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 
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50. Yoğun iş hayatından dolayı çocuklarına yeteri 
kadar ilgi gösteremeyen Mine – Ömer çifti, kızla-
rı Elvan’ı anneannesine bırakırlar. Katı bir disip-
line sahip olan anneanneyle yaşamının büyük 
bir bölümünü geçiren Elvan, lise yıllarında aile-
nin isteklerine uygun davranışlar sergilemiş an-
cak üniversite yaşamında içine girdiği bir grubun 
etkisinde kalarak ailenin benimsediği değerlerin 
tam zıddını yapmaya başlamıştır. 

 Erikson’un psikososyal gelişim kuramına 
göre, sırasıyla çocuğun geçmişte hangi ka-
zanımı olumsuz etkilenmiş ve Elvan sonunda 
hangi kimlik statüsünü geliştirmiştir? 
 

A) Temel güven – Moratoryum  

B) Özerklik – Başarılı kimlik  

C) Girişkenlik – Ters kimlik  

D) Yakınlık – İpotekli kimlik  

E) Kimlik kazanımı – Başarısız kimlik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. 8 yaşında olan Ege, ailesiyle birlikte alışveriş 
merkezine gitmiştir. Ege, alışveriş merkezindeki 
oyuncaklara binmek istemiş fakat babası buna 
izin vermemiştir. Babasına iş yerinden önemli bir 
telefon gelmesi nedeniyle bunu fırsat bilen Ege, 
oyuncaklara binmeye kalkışmış, konuşması bi-
ten babası ona bağırınca, alacağı cezadan kor-
kan Ege, oyuncaklara binmekten vazgeçmiştir. 

 Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre, 
Ege’nin aşağıdaki evrelerden hangisinde ol-
duğu söylenebilir? 
 

A) İtaat ve ceza 

B) Amaca yönelik araçsal ilişkiler 

C) Kişilerarası uyum 

D) Kanun ve düzen 

E) Evrensel ahlak ilkeleri 

52. “İnsan olmak, güçlerini kendisini aşan herhangi 
bir amaç için değil, kendisi için kullanmak, varo-
luşunu anlamlı kılmak demektir. İnsan, amacının 
kendi dışında olduğuna inandığı sürece, mutlu-
luğu bulamayacaktır. Mutluluğun anahtarı, öz-
gürce seçmek ve özgür yaşamaktır.” görüşünü 
savunan hümanistlerin, aşağıdaki yargılar-
dan hangisini desteklemeleri beklenir? 
 

A) Birey, çevreye uyum sürecinde biçimlenir. 

B) İnsanı tanımak, bireysel birikimlerini bilmekle 
mümkün olur. 

C) Bireyin davranışlarını belirleyen yaratılış 
özellikleridir. 

D) İnsan, bütünlüğünün sezgiyle kavranmasıyla 
anlaşılabilir. 

E) Birey, kendi kendisinin amacı olan özgür bir 
varlıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Evleneli henüz birkaç ay olan bayanın, ban-
kacılık işlemleri için adı - soyadı soruldu-
ğunda yanlışlıkla kızlık soyadını kullanması 
aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ör-
nektir? 
 

A) Sonralık etkisi  

B) Alışkanlık kazanma  

C) Geriye ket vurma 

D) İleriye ket vurma  

E) Bilgi değiştirme  

 

 

 

 

 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 8  
 

 17

54. Öğrencimin istenmeyen bu davranışına aldırış 
etmeyi bıraktığımda, ilk zamanlar davranışlarını 
daha da sıklaştırdı. Ancak zamanla bu davranış-
lar azaldı ve artık hiç yapmıyor. Anladım ki, es-
kiden ben üstüne gittikçe bu davranışın devam 
etmesine yol açıyormuşum. 

 Yukarıdaki parçada, 

 I. görmezden gelme, 

 II. sönme, 

 III. pekiştirme 

 süreçlerinden hangileri örneklendirilmiştir?  
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilmiş davra-
nışın genel özellikleri arasında yer almaz? 

A) İstendik yönlü olma  

B) Hastalık, yorgunluk gibi etkenler sonucunda 
ortaya çıkmama  

C) Organizmanın otomatik denge davranışlarıy-
la ilişkili olmama  

D) Görece kalıcı olma  

E) Yaşantı yoluyla oluşma  

 

56. Pekiştirme uygulamalarında dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biri de zamanlamadır. Za-
manlamaya dikkat edilmemesi halinde, istenme-
yen bir davranış pekişebilir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu örnek-
lendirmektedir? 
 

A) İlk kez pamuk şeker yiyen bir çocuk, o gün-
den sonra ne zaman pamuk şeker görse 
mutlu olur. Birkaç kez pamuk şekeri bakkalın 
tezgâhında görünce, bakkalın önünden ge-
çerken de mutlu olmaya başlar. 

B) Ayşe Hanım, oğlu ellerini yıkar yıkamaz ce-
bine bir şeker koyar ve yanından ayrılır. Ço-
cuk hemen ellerini kurular ve havluyu bir ke-
nara atar. Çocuğun el yıkama sıklığı arttığı 
gibi, havluyu bir kenara atma sıklığı da art-
mıştır. 

C) Ayşe Hanım, ödevini bitiren oğlunun bilgisa-
yarla oynamasına izin verir. Oğlu bilgisayarla 
oynarken yanına gelir ve çok sevdiği şeker-
lemelerden verir. Oğlu, artık ödevini yapmak 
yerine bilgisayarla oynamak istemektedir. 

D) Ödevini zamanından önce teslim eden Ayşe, 
öğretmeninden “Aferin” alınca, diğer dersle-
rin ödevlerini de zamanından önce teslim 
etmeye çalışır. Ancak ödevleri çok hızlı 
yapmak zorunda kaldığı için birçok hata 
yapmaya başlar. 

E) Birleştirdiği ürün başına ücret alan bir işçi, 
çok sayıda ürün birleştirmek isterken bazı 
montaj hataları yapmaya başlamıştır. 
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57. Bazı şeyler bize öfke, sıkıntı ve korku dolu anla-
rımızı hatırlatır. Örneğin girdiği sınav esnasında 
depreme yakalanan ve iki gün göçük altında 
kaldıktan sonra göçükten kurtulabilen bir öğren-
ci, ilerleyen süreçte ne zaman bir sınava girse, 
benzer şekilde korkabilir. Hatta bu korkusu, za-
manla daha sınav salonuna adım atarken bile 
başlayabilir. 

 Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha 
iyi açıklanabilir? 
 

A) Garcia etkisi 

B) Birleşik koşullanma 

C) Kademeli yaklaşma 

D) Üst düzey koşullanma 

E) Ters koşullanma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Gözlem yoluyla öğrenme sürecinde yer alan 
“hatırda tutma” basamağı ile ilgili, 

 I. Bilişsel olarak öğrenilenler, bireyin fiziksel ve 
psikomotor özellikleri uygun değilse perfor-
mansa dönüştürülemeyebilir. 

 II. Bireyin öz yeterliği uygun değilse, sembol-
leştirdiklerini performansa dönüştüremeyebi-
lir. 

 III. Bir davranışın sembolleştirilmesi, perfor-
mansın ortaya çıkmasında tek başına yeterli 
değildir. 

 değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabi-
lir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

59. Zor bir yüzde - faiz problemini çözdüğü için 
öğretmeninden övgüler işiten öğrencinin, 
ilerleyen günlerde öğretmeninin yönelttiği 
diğer soruları da çözebildiğini göstermeye 
çalışması, aşağıdakilerden hangisiyle daha 
iyi ifade edilebilir? 
 

A) Uyarıcı genellemesi 

B) Alışma  

C) Tepki genellemesi 

D) Alışkanlık kazanma 

E) Öğrenilmiş güçlülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Annesiyle komşu gezmesine giden 5 yaşındaki 
Ayla, girdiği odada çekmeceleri karıştırırken bir-
kaç ip yumağı bulur ve bunlarla oynamaya baş-
lar. İp yumaklarının birinin arasındaki iğne eline 
batınca ağlamaya başlar ve bu olaydan sonra 
gördüğü ip yumaklarından uzak durur. 

 Ayla’nın ip yumaklarından uzak durması, 
aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Ceza 

B) Birleşik koşullanma 

C) Otomatik kodlama 

D) Kaçma 

E) Psikolojik tepkisellik 
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61. Teneffüste kantine giden üç arkadaş arasında 
şu diyalog geçer:  

 Ali : Sakın bir daha o kelimeyi söyleme, üç harfli 
de. Sen duymadın mı, o kelimeyi söylersen ya-
nına gelirmiş. 

 Ayşe : Hayır, daha önce hiç duymadım. 

 Murat: Ali doğru söylüyor. Ben de daha önce 
duydum. Söylersen yanına gelirmiş... 

 Murat'ın sadece daha önce duyduğu için 
Ali'nin açıklamasını doğru kabul etmesi, 
aşağıdakilerden hangisiyle tam olarak açık-
lanabilir? 
 

A) Zihinsel benzetim 

B) Zihinsel kurulum 

C) Propaganda etkisi 

D) Yanlış bilgi etkisi 

E) Yanlışlama ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Dürtü ve alışkanlık gücünün bir fonksiyonu ola-
rak ortaya çıkan ____, öğrenilmiş bir tepkinin 
meydana gelebilmesi için dürtünün ortaya çık-
ması ve böylece alışkanlık gücünün harekete 
geçme derecesini açıklar. 

 Sistematik davranış kuramına göre, yukarı-
daki boşluğa aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir? 
 

A) uyarıcıların etkileşimi  

B) reaksiyon gücü  

C) tepkisel engelleme 

D) salınım etkisi  

E) crespi etkisi  

63. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt kuramda yer 
alan şekil - zemin yasası için yanlış bir açık-
lama içermektedir? 
 

A) Önce şekil sonra zemin algılanır. 

B) Şekil zeminden üstte gözükür. 

C) Şekil - zemin algısı, tamamen çevresel ko-
şullara göre şekillenir. 

D) Bir şey aynı anda hem şekil hem zemin ola-
maz. 

E) Şekil - zemin yer değiştirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Öğretmenin ders boyunca kurduğu cümleler iyi 
organize edilmiş ve anlamlı olmalıdır. Özellikle 
de laf kalabalığı içeren, birden fazla sayıda bilgi 
barındıran uzun cümlelerin organize olma şansı 
azalmakta, bu da öğrencinin anlamasını güçleş-
tirmektedir. 

 Bu açıklama, Gestalt kuramda yer alan algı 
yasalarından hangisiyle tam olarak örtüş-
mektedir? 
 

A) Süreklilik 

B) Basitlik 

C) Yakınlık 

D) Tamamlama 

E) Phi fenomen 
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65. Nermin bir kez nişanlanmış, altı aylık nişanlılık 
evresinin ardından ayrılık kararı almış ve bu ya-
şantısının ardından evliliğe olan inancını kay-
betmiştir. Bir yıl sonra tekrar nişanlanan Ner-
min’in önceki deneyimi nedeniyle zihnini kemi-
ren düşünceler, bu ilişkisinde türlü sorunlara yol 
açmış ve Nermin ikinci kez ayrılık yaşamıştır. 

 Nermin'in ikinci kez ayrılık yaşaması, aşağı-
dakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 
 

A) Tepki genellemesi 

B) Gölgeleme 

C) Öğrenilmiş çaresizlik 

D) Kendini gerçekleştiren kehanet 

E) Yanlış inanç ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Öğrenme psikolojisi dersinden sınava giren 
Mehmet, sınavda yer alan "Aşağıdakilerden 
hangisi koşulsuz tepki içermektedir?" şeklindeki 
bir soruya cevap verirken, ihtiyaç duyduğu 
bilgi ve bu bilginin saklı olduğu bellek bölü-
mü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde belir-
tilmiştir? 
 

A) Açıklayıcı - İşlemsel 

B) Açıklayıcı - Anlamsal 

C) Bildirisel - İşlemsel 

D) Bildirisel - Anısal 

E) Koşul - Anlamsal 

 

67. Aşağıda bilgi işleme sürecinde yer alan bazı 
basamaklara yer verilmiştir: 

 I. Bilgi çevreden duyu organları yoluyla alınır. 

 II. Dikkat yoluyla kısa süreli belleğe aktarılır. 

 III. Kısa süreli bellekte kodlanan bilgi uzun süreli 
belleğe gönderilir. 

 IV. İhtiyaç duyulması halinde bilgi uzun süreli 
bellekten kısa süreli belleğe geri getirilir. 

 V. Kısa süreli belleğe ulaşan bilgi tepki üreticiye 
gönderilerek geri bildirim sağlanır. 

 Bilgi işleme kuramına göre, yukarıdaki sü-
reçlerden hangileri "yürütücü kontrol" tarafın-
dan kontrol edilememektedir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Ayşe Hanım, oldukça uzun olan koridorun orta-
sındaki lambayı koridorun başından ve sonun-
dan açıp kapatabilmek istemektedir. Bunun için 
bir elektrik ustası çağırır. Usta bu işlem için 
vaviyen anahtarın gerektiğini ancak kendisinin 
bu bağlantıyı bilmediğini, anahtarın yapısını in-
celeyerek bağlantı yapmayı deneyeceğini söy-
ler. Bir süre vaviyen anahtarı inceleyen usta, as-
lında bu bağlantı türünün yaptığı diğer bağlantı-
lardan çok da farklı olmadığını, sadece birkaç 
ucun farklı noktalara bağlanması gerektiğini fark 
eder. Ardından uygulamaya koyulur ve ilk uygu-
lamasında istediği sonuca ulaşır. 

 Elektrik ustasının ilk uygulamasında istediği 
sonuca ulaşması, aşağıdaki öğrenme yolla-
rından hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 
 

A) Deneme - yanılma yoluyla öğrenme 

B) Gizil öğrenme 

C) İçgörü kazanma 

D) Bilişsel modelleme 

E) Kavrama yoluyla öğrenme 
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69. Kaynaştırma eğitiminde, duyu kalıntısından 
yararlanmak esastır. Buna göre işitme engellile-
rin kaynaştırmasında işitme kalıntısından yarar-
lanılmalıdır. 

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi “işitme kalıntı-
sı”nı tanımlamaktadır? 
 

A) İşitme engelli çocukların algılayamadığı çev-
re sesleridir. 

B) İşitme engelli çocukların büyük çoğunluğun-
da bulunan, duyu ve sinirlerde kalan hasarlı 
alanlardır. 

C) İşitme engelli çocukların algılayamadığı ko-
nuşma sesleridir. 

D) İşitme engelli çocukların büyük çoğunluğun-
da bulunan, hasardan sonra iç kulakta canlı 
kalan ve sese tepki veren alandır. 

E) İşitme cihazlarının sesleri ulaştıramadığı 
alanlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Özel eğitim gereksinimli bireyler için “en az 
kısıtlayıcı eğitim ortamı” aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 

A) Normal okul bünyesinde normal sınıf 

B) Normal okul bünyesinde özel sınıf 

C) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 

D) Gündüzlü özel eğitim okulu 

E) Yatılı özel eğitim okulu 

 

 

 

 

71. Özellik-faktör kuramındaki “özellik” kavramı 
ne anlama gelmektedir? 
 

A) Bireyin test yoluyla ölçülebilen karakter yapı-
sı 

B) Başarılı bir iş performansı için gerekli karak-
ter yapısı 

C) Değişik işlerdeki avantaj ve dezavantajlar, 
fırsatlar ve beklentiler 

D) Gelişim döneminin gerektirdiği mesleki tutum 
ve davranışları kazanabilme düzeyi 

E) Bireyin kalıcı mesleğe girme arayışı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Kaynaştırma eğitiminde dikkate alınması 
gerekenler ile ilgili olarak aşağıda verilen 
yargılardan hangisi yanlıştır? 
 

A) Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne 
yönelik yerleştirme yapılmalıdır. 

B) Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğ-
rencisi planlanmalı zorunlu olmadıkça birden 
fazla öğrenci alınmamalıdır. 

C) Çocuğu normal hale getirmek en önemli he-
def olmalıdır. 

D) Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortam-
larda da devam ettirilmeye çalışılmalıdır. 

E) Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P 
(bireyselleştirilmiş eğitim programı) hazır-
lanmalıdır. 
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73. Bir 7. sınıf öğretmeni, öğrencilerine dönem ba-
şında sosyometri uygulayarak sınıftaki öğrenci-
lerin birbirlerini nasıl gördüklerini, hangi özellik-
lerle tanıdıklarını öğrenmek istemiştir. Bunun 
için öğrencilere “Bir geziye çıktığımızda arabada 
yan yana oturmayı istediğiniz üç arkadaşınızın 
adını öncelik sırasına göre yazınız.” sorusunu 
yöneltmiştir. 30 kişiden oluşan sınıfındaki öğ-
rencilerin cevaplarını önce tabloya işlemiş sonra 
sosyogram çıkarmıştır.  

 Buna göre sınıf rehber öğretmeni sosyometri 
uygulamalarında dikkat edilmesi gereken 
hususlardan hangisine uymamıştır? 
 

A) Sosyometri uygulamasının yapıldığı duru-
mun gerçek bir sosyal durum olması gerekir. 

B) Grup üyeleri yeteri derecede birbirini tanı-
madan sosyometri uygulanmamalıdır. 

C) Sosyometri, grup üyeleri arasındaki etkileşim 
örüntüsünü saptamak için kullanılmalıdır.  

D) Sosyometri uygulamasının kalabalık sınıflara 
uygulanması zordur. 

E) Sosyometri uygulamasından önce uygula-
manın hangi amaçla gerçekleştirileceği belir-
lenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Bedence zayıf olanın öğretmeni tarafından diğer 
arkadaşları gibi kilolu olmadığı gerekçesiyle 
azarlanması ne kadar yadırganacak bir şeyse 
aynı şekilde yeteneği düşük olanın da iyi öğre-
nemediği gerekçesiyle azarlanması o kadar yan-
lıştır. 

 Yukarıdaki sözler, rehberliğin hangi ilkesi ile 
yakından ilişkilidir? 
 

A) Rehberlik ile birey, bedensel, zihinsel, top-
lumsal ve duygusal yönden, ilgi ve yetenek-
leri doğrultusunda, bütünüyle geliştirilmeye 
çalışılmalıdır. 

B) Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara 
saygı duyulmalıdır. 

C) Rehberlikte kişinin kendi problemlerini çöze-
bilme gücüne güvenilir. 

D) Rehberlik hizmetleri profesyonel bir yardım 
sürecidir. 

E) Rehberlik, her okulun kendi amaç, gereksi-
nim ve olanaklarına uygun biçimde uygu-
lanmalıdır. 
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75. Zihinsel yetersizlik tanısı alan bireylerin için-
de sayısı en fazla olan grup aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Zihinsel yetersizlik gösteren; ancak, zihinsel 
yetersizliğinin ağırlık derecesi belirleneme-
yenler  

B) Ağır derecede zihinsel yetersizlik gösterenler 

C) Orta derecede zihinsel yetersizlik gösteren-
ler  

D) Çok ağır derecede zihinsel yetersizlik göste-
renler 

E) Hafif derecede zihinsel yetersizlik gösteren-
ler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Bir sınıf rehber öğretmeni, 

 I. Öğrencilerinin sınıf içinde hangi tipik özellik-
lerle tanındığını belirlemek için, rol dağıtım 
tekniği, 

 II. Öğrencilerin doyurulmamış ihtiyaçlarını, 
arzu, istek, beklentilerini açığa çıkarmak için, 
arzu listeleri, 

 III. Üstün ya da özel yeteneklileri belirlemek için, 
yetenek testleri, 

 IV. Öğrencilerin aile fertleri ile olan ilişkilerini 
gözlemek için, ev ziyareti, 

 V. Olumlu-olumsuz olan tipik ve anlamlı öğrenci 
davranışlarını kaydetmek için, vaka incele-
mesi tekniğini kullanabilir. 

 Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 
 

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

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

77. Bir mesleğin seçimi kişinin motivasyonunu, 
bilgisini, kişiliğini ve yeteneğini yansıtan bir ey-
lemdir. Meslekler yaşama biçimini temsil eden 
birer çevredirler. Meslek sadece yalın birtakım 
beceriler ya da iş etkinliklerinden ibaret değildir. 
Bir marangoz olarak çalışma sadece bazı araç-
ları kullanmak değil, belli bir statü edinmek, top-
lumda belli bir rol sahibi olmak belli bir biçimde 
yaşamak demektir. O halde, belli bir meslek adı 
o mesleği icra eden kişiler hakkında belli bazı 
bilgileri de temsil eder. Seçtiği meslek kişinin, 
mesleğe güdülenmesini, kendi hakkındaki iç gö-
rüsünü, yeteneklerini algılama biçimini ve o 
meslek hakkındaki bilgisini yansıtır. 

 Meslek tercihlerini kişiliğin yansıması olarak 
değerlendiren kuram, aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 

A) Gelişim B) Benlik 

C) Kişilik tipolojisi D) İhtiyaç 

E) Karar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Bireyin özelliklerini ve toplumun ihtiyaç duy-
duğu insan gücü ihtiyacını dikkate alarak 
onun geleceğine yön vermesine yardımcı 
olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmet-
leri aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Ayarlayıcı B) Geliştirici 

C) Kişisel-sosyal D) Tamamlayıcı 

E) Yöneltici 
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79. Ara sınıflara nakille gelen veya bir üst öğrenim 
kurumuna geçen öğrencilerin yeni okuluna alış-
mada birtakım sıkıntılar çektiği görülmektedir. 
Bu öğrenciler için yeni bir okul, yeni arkadaşlar 
ve yeni bir çevre söz konusudur.  

 Eski okulunu ve arkadaş çevresini bırakıp 
gelmiş bu öğrencilere okula alışmalarında 
destek olmak hangi hizmet kapsamına girer? 
 

 Problem alanı Hizmet alanı İşlev 

A) Eğitsel Akran  
ara buluculuğu 

Uyum  
sağlayıcı 

B) Eğitsel Bilgi verme Geliştirici 

C) Kişisel-sosyal Bilgi verme Önleyici 

D) Kişisel-sosyal Psikolojik  
danışma 

Çare bulucu

E) Eğitsel Duruma  
alıştırma 

Uyum  
sağlayıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Etkili bir öğretmen-ebeveyn iş birliği, iyi bir ileti-
şim üzerine temellenebilir.  

 Aşağıdakilerden hangisi “aile ile ilişkiler” kap-
samında yürütülecek çalışmalar kapsamında 
değerlendirilmez? 
 

A) Aileleri belli aralıklarla sınıfa davet ederek 
yapılanlar hakkında bilgi vermek ve etkileşim 
içerisine girmek (açık sınıf) 

B) Okulda düzenlenen özel programlara (tiyat-
ro, seminer vb.) aileleri davet etmek 

C) Ailelerin çeşitli sınıf etkinliklerinde, gezilerin-
de yer almasını ve yardım etmesini sağla-
mak 

D) Belli aralıklarla çocuklarının gelişimlerine ve 
ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik bilgi ve 
broşürler hazırlayarak velilerle paylaşmak 

E) Yeteneklerinin üzerinde başarı sergileyen 
öğrencilerin aileleri ile görüşmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


