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1. Çağdaş eğitim anlayışı içerisinde, öğrencilerin iş 
birliği ve takım çalışmaları halinde hareket etme 
becerisi yer almaktır. 

 Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıda 
yer alan öğrenci davranışlarından hangisi iş 
birliği ve takım becerisine uygun bir davranış 
değildir? 
 

A) Başkaları ile iş birliği yaparak çalışma ve 
plan yapma 

B) Ödevlerini tamamlayarak yalnızca kendi ça-
lışmalarının sorumluluğunu üstlenme 

C) Grupla problem ve çatışma çözme becerile-
rini uygulama 

D) Konuşmaları ve davranışları ile başkalarına 
saygı gösterme 

E) Gerektiğinde yardıma koşma ve yardım is-
teme 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme 
araçları ile programların etkililiği hakkında veri 
toplama, elde edilen verilerin programın etkilili-
ğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yo-
rumlama ve programın etkililiği hakkında karar 
verme sürecidir. 

 Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz? 
 

A) Yapılan değerlendirme sayesinde eğitim 
programı hakkında bilgi sahibi oluruz. 

B) Değerlendirme işlemlerinin ardından prog-
ramın uygulanmasında karşımıza çıkan 
olumlu ve olumsuz yanları görebiliriz. 

C) Program değerlendirme ile eğitim programı-
nın kullanışlılığı hakkında bilgi sahibi oluruz. 

D) Yapılan değerlendirmede gözlemlediklerimizi 
ölçütlerle karşılaştırıp programın işlevselliği 
hakkında yargıda bulunabiliriz. 

E) Kullanılacak değerlendirme yönteminin öz-
günlüğüne dikkat edilmeli. 

3. I. Hedefle ilgililik 

 II. Ortalama öğrenciye görelilik 

 III. Öğretmenin becerisine uygunluk 

 IV. Bilimsellik 

 V. Öğrenebilirlik ve öğretilebilirlik 

 Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangi-
leri içerik seçiminde dikkat edilecek hususlar 
arasında yer almaz? 

A) I ve II  

B) II ve III 

C) I, II ve IV 

D) II, III ve V 

E) I, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İlkokul 4. sınıf öğrencileri arasında yapılan bir 
bilgi yarışmasında öğrencilere yöneltilen soru-
lardan biri ‘İnsan vücudunda kaç kemik vardır?’ 
şeklindedir. Bu soruyu yanıtlayamayan Emre’ye 
öğretmeni ‘Neden bilmedin?’ diye sorunca Em-
re, ‘Öğretmenim ben hiç saymadım ki!’ demiştir. 

 Yukarıda verilen örnekte yer alan sorunun 
ilkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersi progra-
mında hedef olarak yer aldığı ve buna öğren-
cilerin Emre gibi tepki göstereceği düşünü-
lürse bu hedefin belirlenme aşamasında, he-
def belirlemede kullanılan hangi eğitim süz-
gecinden yanlışlıkla geçmiş olduğu söylene-
bilir? 

A) Eğitim ekonomisi 

B) Eğitim felsefesi 

C) Eğitim sosyolojisi 

D) Eğitim psikolojisi 

E) Eğitim denetimi    
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5. Fen ve teknoloji öğretmeni olan Tuğba Öğret-
men, öğrencilerine Güneş tutulmasını öğretirken 
sınıfa farklı materyaller getirerek deneyler yap-
mış ve öğrencilerinin konuyu daha iyi anlamala-
rını sağlamıştır.  

 Tuğba Öğretmen’in Güneş tutulmasını ma-
teryaller kullanarak öğrencilerine anlatması 
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine yö-
nelik bir uygulamadır? 
 

A) Somuttan soyuta 

B) Açıklık 

C) Öğrenciye görelik 

D) Ekonomiklik 

E) Aktivite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kimya öğretmeni olan Göktuğ Bey, öğrencilerine 
basit karışımları ayırt etmeyi öğretecektir. Bu 
yöntemlerden birinin de dinlendirme olduğunu 
söyleyen Göktuğ Bey, öğrencilerine; “Bir sıvı ve 
içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek 
birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle 
yapılır. Bir bardağın içine bir miktar su koyup ka-
rıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. 
Karışımı bir süre beklettiğimizde toprağın dibe 
çöktüğünü, saydam suyun üstte kaldığını görü-
rüz. Kentlerde kullanılan suların bir kısmı gölge-
lerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve top-
rakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlen-
dirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe 
çökmesi sağlanır.” diyerek öğrencilerinin aktif 
katılımını sağlayarak deney yapmıştır. 

 Göktuğ Bey, bu süreçte aşağıdaki yöntem ya 
da tekniklerden hangisinden faydalanmıştır? 
 

A) Demonstrasyon 

B) Gösterip yaptırma 

C) Benzetim 

D) Mikro öğretim 

E) Rol oynama 

7. Serap, olayların içinde yer almak yerine olayları 
sezgileri yoluyla anlamlandırmaya çalışan, bu 
süreçte duygularından çok mantık ve kavramla-
rını kullanarak gerektiğinde bilimsel yaklaşımı 
temele alan bireydir.  

 Kolb’a göre Serap’ın sahip olduğu öğrenme 
stili aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özümseyen 

B) Ayrıştıran 

C) Yerleştiren 

D) Değiştiren 

E) Yansıtıcı gözleyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 9  
 

 3

8. “Eğitim sisteminde bir sonraki kademe için öğ-
renci seçimi sınavla mı olmalı?” fikrinin alan uz-
manlarının farklı bakış açılarıyla bir başkan eşli-
ğinde tartışılmasını sağlayan Emel Hanım, sü-
recin sonunda salonda bulunan dinleyicilerin so-
rularını dinleyicilere yöneltmesini sağlamıştır. 

 Emel Hanım’ın süreçte kullandığı öğretim 
yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Açık oturum 

B) Zıt panel 

C) Kollegyum 

D) Münazara 

E) Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ekonometri anabilim dalında akademisyen olan 
Ahmet Bey, öğrencilerine  “Türkiye’nin Dünya 
Ekonomisindeki Yeri “konulu bir makaleyi getire-
rek açıklamalarını istemiştir.  

 Öğrencilerinin takıldığı yerde açıklamalarıyla 
öğrencilerinin konuyu daha iyi analiz etme-
sini sağlayan Ahmet Bey’in süreçte kullandı-
ğı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 

A) Kavram kargaşası yaratma 

B) Kavramsal değişim metinleri 

C) Seminer 

D) Sokrat semineri 

E) Zıt panel 

10. “Günümüzde Kadınların Siyasete Katılımı: He-
defler ve Zorluklar” konusunda çalışma yapmak 
isteyen uzmanlar süreçte aşağıdaki işlem ba-
samaklarını takip etmişlerdir. 

1. Çalışmanın amacı belirlenir. 

2. Katılımcıların kimler olacağı belirlenir. 

3. Katılımcı gereksinimleri belirlenir. 

4. Çalışmayı yönetecek kişiler belirlenir (koor-
dinatör). 

5. Maddi kaynaklar bulunur. 

6. Yer ve zamana karar verilir. 

7. Koordinatör oluşturduğu bir çalışma grubu ile 
her bir oturumun hedeflerini, işleyişini, kap-
samını belirleyerek çalışmayı başlatır. 

 Yukarıda basamakları verilen öğretim yön-
tem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
 

A) Panel 

B) Delphi anket 

C) Sempozyum 

D) Demonstrasyon 

E) Çalıştay 
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11. “Teknolojiyi kullanma becerileri nasıl geliştirilir?” 
konusunda öğrencilerinin araştırma yapmasını 
isteyen Erdem Bey, öğrencilerinin ister grup 
içinde isterlerse bireysel olarak çalışabilecekle-
rini belirtmiştir. Öğrencilerinin süreçte bilimsel 
süreç basamaklarını kullanarak çalışmalarını, 
veri toplamalarını, verilerini analiz ederek yo-
rumlamalarını, sonuç ve genellemelere ulaştık-
tan sonra elde ettikleri ürünleri raporlaştırarak 
sunmalarını söylemiştir.  

 Erdem Bey, yukarıdaki süreçte aşağıdaki 
kuram ya da modellerden hangisinin kulla-
nılmasını amaçlamaktadır? 
 

A) Probleme dayalı öğrenme 

B) Keller planı 

C) Proje tabanlı öğrenme 

D) Tam öğrenme 

E) Kuantum öğrenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Oya Hanım, dersin girişinde kavram haritaları 
kullanarak giriş yapmış, öğrencilerin öğrenecek-
leri bilgiyi bütün olarak görmelerini sağlamıştır.  
Ön organize ediciler yardımıyla basitten karma-
şığa doğru düzenlenmiş bir içeriğin, ön öğren-
meler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ ku-
rulmasına olanak tanıyacağı, benzerlik ve farklı-
lıkların daha iyi kavranacağı, dolayısıyla ders ki-
taplarının örgütleyiciler kullanılarak düzenlen-
mesinin öğrencilerin bilgiyi daha iyi özümseme-
lerini sağlayacağını belirtmiştir. 

 Oya Hanım’ın süreçte yararlandığı öğrenme 
kuramı ya da modeli aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Yapılandırmacılık 

B) Tam öğrenme 

C) Temel öğretim modeli 

D) Öğretim durumları modeli 

E) Anlamlı öğrenme 

13. Sosyal bilgiler öğretmeni olan Aysun Hanım, 
dersinde demokrasinin gelişimi ünitesini işledik-
ten sonra öğrencilerini üçerli heterojen gruplara 
ayırmıştır. Öğrencilerinin işlenen konuyla ilgili 
birbirlerine sorular sormalarını ve cevaplamala-
rını söylemiştir. İstenilen nitelikte soru bulama-
yan öğrencilerine; aşağıdaki gibi soru ipuçları 
vermiştir. 

 ……………………….. ilgili bir örnek veriniz. 

 ………………………… sınırlılıkları ve üstünlük-
leri nelerdir? Nedenleri açıklayınız. 

 ……………………… nasıl kullanırdınız? 

 Süreç sonunda grupların elde ettikleri bilgiyi 
diğer öğrencilerle paylaşmasını sağlayan Aysun 
Hanım, daha sonra dersi sonlandırmıştır. 

 Aysun Hanım’ın süreçte kullandığı iş birliği-
ne dayalı öğretimde kullanılan teknik aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 

A) Ayrılıp birleşme  

B) Karşılıklı sorgulama  

C) Birleştirme II 

D) Takım oyun turnuva 

E) Birleştirme 
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14. I. Ders tümevarım ile yapılandırılır. 

 II. Öğrenciler yarı aktiftir. 

 III. Temel ilke ve kavramlara öğrenciler ulaşır. 

 IV. Bloom taksonomisine göre kavrama basa-
mağına uygun etkinlikler düzenlenmelidir. 

 V. Bilimsel süreç basamakları kullanılır. 

 Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da 
hangileri sunuş stratejisine ait olan özellik-
lerdir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve IV 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Banu Öğretmen, öğrencilerini heterojen gruplara 
ayırarak öğrencilerine çalışmaları gereken konu-
ları vermiştir. Öğrencilerine grubun başarısı için 
tek yolun tüm grup üyelerinin konuyu derinleme-
sine öğrenmesi olduğunu belirten Banu Hanım, 
öğrencilerine kendi gruplarında öğrenmeleri ge-
reken konuyu çalışmaları için zaman vermiştir. 
Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra 
sınav yaparak öğrencilerinin sınav puanlarına 
göre başarı sıralamasını belirlemiştir. Ardından 
Banu Hanım, başarı sıralamasına göre gruplara 
puanlar vererek dersi sonlandırmıştır. 

 Banu Hanım, yukarıdaki süreçte iş birliğine 
dayalı öğrenme modelinde yer alan teknik-
lerden hangisini kullanmıştır? 
 

A) Öğrenci takımları başarı grupları  

B) Takım oyun turnuva 

C) Karşılıklı sorgulama  

D) Ayrılıp birleşme 

E) Birleştirme II  

16. Okul öncesi öğretmeni olan Büşra Hanım, sını-
fının ortasına bir çember çizerek öğrencilerini 
çemberin etrafına yerleştirmiştir. Öğrencilerine 
pamuk prenses ve yedi cücelerin masalını anlat-
tıktan sonra; “Pamuk prensesin yerinde siz ol-
saydınız ne yapardınız?” diye sormuştur. Öğ-
rencileri arasında öncelikle gönüllü olanların fik-
rini alan Büşra Hanım, öğrencileri fikirlerini söy-
ledikten sonra dersi sonlandırmıştır. 

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

A) Çember 

B) Konuşma halkası 

C) Rulman 

D) Köşelenme 

E) Kartopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Gagne’nin öğretim durumları modellerini temele 
alarak dersini planlayan Nagihan Öğretmen,  
dersinde öncelikle dikkatlerini çekmiştir. Ardın-
dan öğrencilerine bu derste ne öğreneceklerini 
belirten Nagihan Hanım, öğrencilerinin ön koşul 
öğrenmelerini belirleyerek materyaller kullana-
rak dersini işlemeye başlamıştır. 

 Gagne’nin öğretim durumları modeline göre 
dersini işlediğini söyleyen Nagihan Hanım, 
buna göre aşağıdaki basamaklardan hangisi 
ile sürece devam etmelidir? 
 

A) Hatırlama ve transferi güçlendirme 

B) Performansı ortaya çıkarma 

C) Dönüt sağlama  

D) Performansı değerlendirme 

E) Öğrenciye rehberlik etme  
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18. 5. sınıf sosyal bilgiler öğretmeni olan Burcu 
Hanım, “Adım Adım Türkiye” ünitesini işledikten 
sonra öğrencilerinin konuda anlayamadığı yerle-
ri açığa kavuşturmak ve konunun pekişmesini 
sağlamak için öğrencilerin iki gruba ayrılarak 
konuyla ilgili sorular ve cevaplar hazırlamasını 
istemiştir. Öğrencileri hazırlıklarını tamamladık-
tan sonra öğrencilerini heterojen iki gruba ayıra-
rak grupların sırayla bu soruları birbirlerine sor-
malarını sağlamıştır. Bu sayede konuların daha 
iyi pekiştiğini söyleyen Burcu Hanım, farklı ders-
lerde de bu teknikle konuları tekrar ettiğini be-
lirtmiştir. 

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

A) Panel 

B) Seminer 

C) Zıt panel 

D) Kollegyum 

E) Sempozyum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Kısa süreli belleğin süre ve depolama yetikliği 
açısından sınırlılığı, tekrar ve gruplama strateji-
leri ile artırılabilir. Bir listeyi yinelemek ya da bir 
metni aynen tekrar etmek gibi bilginin uzun sü-
reli belleğe daha uygun işlenmesine yardım 
eder. Ayrıca bu stratejileri ezberleme için de kul-
lanılır. Öğrenilecek metin düz yazı türünde ise, 
konuyu sesli olarak yineleme, yazıya aktarma, 
bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının 
önemli kısımlarının altını çizmeyi kapsamakta-
dır. 

 Açıklaması verilen öğrenme stratejisi aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 

A) Dikkat stratejileri    

B) Yürütücü biliş stratejileri 

C) Anlamlandırmayı artırıcı stratejiler    

D) Duyuşsal stratejiler 

E) Tekrar stratejileri   

20. I. Mesleki deneyim kazandırmak amacıyla 
kullanılır. 

 II. Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirir. 

 III. En fazla dönüt düzeltme sağlayan tekniktir. 

 IV. Süreçte varsa kayıt cihazı kullanılmalıdır. 

 Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntem 
ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Mikro öğretim 

B) Beyin fırtınası 

C) Altı uygulama ayakkabısı 

D) Demonstrasyon 

E) Altı şapkalı düşünme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. “Ben, sınıf içerisinde öğretmenle öğrencilerin 
samimi olabilecekleri, iletişimin üst seviyede ol-
duğu, resmî bir havanın değil de sıcak, samimi 
bir havada derslerin işlenebileceği bir sınıf otur-
ma düzeninin gerekliliğine inanıyorum.” diyen 
bir öğretmen aslında hangi sınıf oturma dü-
zenini tarif etmektedir? 
 

A) Sıra düzeni 

B) Yuvarlak masa düzeni 

C) Bireysel yerleşim düzeni 

D) U biçimi oturma düzeni 

E) Anfi düzeni 
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22. Bir öğretmen öğrencilerine “Arkadaşlarınızla 
aranızda herhangi bir sorun yaşadığınızda olay 
daha büyümeden kendi aranızda diyalog yoluyla 
çözün.” der.   

 Öğrencilerinden beklentilerini bu şekilde 
ifade eden bir öğretmenin bu davranışların 
öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi için 
öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Model olmalıdır. 

B) Kuralcı olmalıdır. 

C) Yeterliliğe sahip olmalıdır. 

D) Duyarlılık gösterebilmelidir. 

E) Otoriter olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Kural, kabul edilebilir davranışlar için standartlar 
sağlar, yani kurallar öğrencilere sınıfta hangi 
davranışın kabul edilebilir hangi davranışın ka-
bul edilemez olduğunu açıklayan yargılardır de-
nilebilir. 

 Sınıf yönetiminde önemli bir yere sahip olan 
kuralların belirlenmesinde ve uygulanmasın-
da aşağıda verilen seçeneklerden hangisine 
yer yoktur? 
 

A) Kurallar için öğrencilerin katkıda bulunmaları 
sağlanmalı. 

B) Sınıf ve okul kurallarında istikrarlı olunmalı. 

C) Kurallar olumlu cümleler halinde belirtilmeli. 

D) Öğretmen okul ve sınıf düzeyinde kurallara 
uymada model olmalı. 

E) Öğrenciden öğrenciye kurallar farklılık göste-
rebilir. 

24. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenler tarafından 
dikkat edilmesi gerekilen önemli noktalardan biri 
de iletişim becerileridir. Fakat her zaman sınıf 
içerisinde etkili bir iletişimin sağlandığı söylene-
mez. Bunun nedeni ise iletişimi etkileyen birta-
kım faktörlerin varlığıdır.  

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu 
faktörler arasında sayılamaz?  
 

A) Korkular  

B) Kelimelere boğulma 

C) Öğrencilere ismiyle hitap etme 

D) Duraklamalar veya anlamsız ifadeler kullan-
ma 

E) Bilinçli ya da bilinçsiz olarak söylenenlerin 
dikkate alınmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Yüzyıllar öncesinde kullanılmaya başlanan ve 
halen günümüzde de yoğun olarak kullanılan 
kara tahtalar önemli araç gereçler arasında gös-
terilmektedir. Kara tahta önemli bir ders aracı 
olduğu gibi kullanılırken dikkat edilmesi gereki-
len birtakım hususlar bulunmaktadır.  

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu 
hususlar arasında yer almaz? 
 

A) Kara tahtaya yazılacak yazılar sınıfın her ye-
rinden görülecek büyüklükte olmalı. 

B) Yazılan yazılar okunabilecek güzellikte olma-
lı. 

C) Kara tahtayı silerken sağdan ya da soldan 
silinmelidir. 

D) Öğretmen kara tahtaya yazı yazarken kesin-
likle sırtını sınıfa dönmemelidir. 

E) Öğretmenler, konuyu anlatırken konu ile iliş-
kisi olmayan ve o an yazması gereken yazı-
ları hemen silmelidir. 
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26. Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasın-
daki ilişkilerden yararlanarak öğretme durumla-
rının nasıl seçileceği ve düzenleneceği konu-
sunda öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olmak 
üzere, yaşantı konisi adını verdiği piramitsel bir 
model geliştirmiştir. Dale bu çalışmasını, öğ-
renme işine ne kadar fazla duyu organı katılırsa 
öğrenme o kadar kalıcı ve etkili olarak gerçekle-
şir temeline dayandırmıştır.  

 Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında aşa-
ğıda verilenlerden hangisiyle daha kalıcı öğ-
renmenin sağlanabileceği söylenir? 
 

A) Görsel sembollerle edinilen yaşantılar 

B) Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar 

C) Model ve numunelerle edinilen yaşantılar 

D) Dramatize edilen yaşantılar 

E) Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantı-
lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Öğretim sırasında kullanılan araçlar; görsel 
araçlar, işitsel araçlar, görsel-işitsel araçlar ve 
teknoloji destekli araçlar olarak ayrılmaktadır. 

 Aşağıda verilen araçlardan hangisinin görsel 
araçlar arasında yer almadığı söylenebilir? 
 

A) Kara tahta 

B) Levhalar  

C) Pikap ve plaklar 

D) Şimşek kartlar 

E) Pazen tahta 

28. Aşağıda verilenlerden hangisi araçlara dayalı 
olarak yapılan öğretimin sağladığı yararlar 
arasında yer almaz? 
 

A) Derse olan güdülenme düzeyini arttırır. 

B) Kazandırılmak istenen becerileri somutlaştı-
rarak öğrenmeyi kolaylaştırır. 

C) Şekiller aracılığıyla bilginin alınmasını kolay-
laştırır. 

D) Araç kullanımı öğrencilerin düşünmelerini 
azaltabilir. 

E) Sınıf dışı olgu ve olayların sınıf ortamına ge-
tirilmesini sağlar. 
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29. VE 30. NUMARALI SORULARI AŞAĞI-
DAKİ AÇIKLAMAYA GÖRE CEVAPLAYI-
NIZ. 

 

 Bir araştırmacı yapacağı çalışma için üniversite 
birinci sınıfa yeni başlamış olan öğrencilerden 
yansız olarak 60 kişilik bir örneklem çeker. Çek-
tiği örneklemden yine yansız olarak her biri 30 
kişiden oluşan deney ve kontrol gruplarını oluş-
turur. Araştırmacı 60 kişiden oluşan, sosyo-
demografik özellikleri olan öğrencilerin cinsiyeti, 
anne-baba eğitim durumu, ailenin kaçıncı çocu-
ğu olduğu ve öğrencilerin yaşı gibi bilgileri bir 
anketle toplamıştır. Sonra öğrencilerin okudukla-
rı sorulara verdikleri yanıtlara dayalı olarak ken-
dini rapor etme türünde olan ve geçerli-güvenilir 
“Üniversiteye Uyum Ölçeği” tüm öğrencilere ön 
test olarak uygulanmış ve öğrencilerin okula 
uyum puanları belirlenmiştir. Daha sonra deney 
grubunda bulunan 30 öğrenciye 10 hafta boyun-
ca haftada iki gün ve üçer saat olmak üzere 
“Üniversiteye Uyum Programı” uygulanmıştır. 
Programın bitmesinin ardından deney ve kontrol 
grubundaki 60 kişiye “Üniversiteye Uyum Ölçe-
ği” tekrar son test olarak uygulanmıştır. Aynı öl-
çek 3 ay geçtikten sonra kalıcılık testi olarak bir 
defa daha uygulanmıştır. Bu araştırmacı oluş-
turduğu deneysel desenle uygulanan uyum 
programının öğrencilerin üniversiteye uyum dü-
zeylerine etkisini araştırmak istemiştir. 

 

 

 

 

 

 

29. Bu araştırmacının bağımsız ve bağımlı de-
ğişkenleri nedir? 
 

 Bağımsız  Bağımlı  

A) Çocuk sayısı  Uyum ölçeği 

B) Cinsiyet  Gruplar 

C) Öğrenci yaşı  Uyum programı 

D) Uyum programı  Uyum düzeyi 

E) Uyum düzeyi  Gruplar 

 

 

 

 

30. Bu araştırmada “Üniversiteye Uyum Ölçeği” ile 
elde edilen uyum puanları hangi ölçek ve 
ölçme türündedir? 
 

 Ölçek  Ölçme 

A) Eşit oranlı  Doğrudan 

B) Sıralama  Dolaylı 

C) Eşit aralıklı  Doğrudan 

D) Eşit aralıklı  Türetilmiş 

E) Eşit aralıklı  Dolaylı 
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31. Türkiye’de İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi 
için merkezi olarak ve ÖSYM tarafından YDS 
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) yapıl-
maktadır. Bu sınavdan farklı durumlar için belir-
lenmiş farklı kesme puanlarına dayalı olarak bu 
puan ve üstünde puan alanların İngilizce düze-
yinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. 
TOEFL (Test Of English as a Foreign 
Language-Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) 
da İngilizceyi üniversite düzeyinde kullanabilme 
ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir İngilizce ye-
terlilik sınavıdır. En çok kabul gören, en yaygın 
ve en popüler İngilizce yeterlik sınavı olan 
TOEFL Türkiye, Avustralya, Kanada, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere 
130'dan fazla ülkede yaklaşık 8500 kolej, üni-
versite ve kurum tarafından tanınmaktadır. Bu 
yaygın kabul ve tanınmanın nedeni testlerin ol-
dukça geçerli ve güvenilir olmasıdır. ÖSYM tara-
fından yapılan YDS’nin geçerliğini araştıran bir 
uzman YDS’ye girmiş olan adaylardan çektiği bir 
örneklemdeki bireylerin daha sonra TOEFL’a 
girmesini sağlamıştır. Böylece YDS puanlarının, 
geçerliği kanıtlanmış ve kabul görmüş olan 
TOEFL puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir.  

 Açıklamaya göre YDS ölçüte göre hangi 
değerlendirme türünde ve araştırmanın han-
gi değişkenidir? 
 

 Değerlendirme Türü  Değişken 

A) Normatif  Bağımlı 

B) Bağıl  Bağımsız 

C) Mutlak  Yordayıcı 

D) Kriter dayanaklı  Yordanan 

E) Norm referanslı  Aracı 

 

32. Ticari olmayan ve 24 metreden küçük olan mo-
torlu ve/veya yelkenli teknelerin kullanılması için 
Amatör Denizci Belgesi (ADB) alınması yasal 
olarak zorunludur. Bir yeterlilik belgesi olan ADB 
almak isteyen kişiler Amatör Denizcilik Federas-
yonu (ADF) tarafından belli zamanlarda yapılan 
kurslara katılırlar. Yine ADF tarafından belli za-
manlarda yapılan yeterlilik sınavlarına girerler. 
Bu sınavlarda çoktan seçmeli 50 soru sorulmak-
ta, yanlış yanıt doğru yanıtları götürmemektedir. 
Belge alabilmek için 100 üzerinden 60 puan al-
mak, yani 50 sorudan 30 tanesini doğru olarak 
yanıtlamak gereklidir. Kurs sonrasında yapılan 
bu sınavda yeterliliğini gösteren adaylara ADB 
verilir ve ticari olmayan 24 metreden küçük olan 
motorlu ve/veya yelkenli tekneleri kullanabilirler. 

 Buna göre ADB verilmesine ilişkin olarak 
yapılan değerlendirme amacına ve ölçüte gö-
re hangi değerlendirme türündedir? 
 

 Amacına  Ölçüte 

A) Değer biçmeye dönük  Kriter referanslı 

B) Düzey belirleyici  Norm dayanaklı 

C) Tanılayıcı  Kriter dayanaklı 

D) Biçimlendirici  Ölçüt dayanaklı 

E) Yetiştirmeye dönük  Norm referanslı 
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33. VE 34. NUMARALI SORULARI AŞAĞI-
DAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Müzik dersinde verilen beş ölçü ritmin, kurşun 
kalemin arkası ile masaya vurarak çıkartılan 
sesle tekrar edilmesinin puanlanması için müzik 
öğretmeni aşağıdaki ölçme aracını hazırlamıştır.  

 Evet Kısmen Hayır 

Birinci ölçüyü 
doğru vurdu 

[ 2 ] [ 1 ] [ 0 ] 

İkinci ölçüyü 
doğru vurdu 

[ 2 ] [ 1 ] [ 0 ] 

Üçüncü ölçüyü 
doğru vurdu 

[ 2 ] [ 1 ] [ 0 ] 

Dördüncü ölçüyü 
doğru vurdu 

[ 2 ] [ 1 ] [ 0 ] 

Beşinci ölçüyü 
doğru vurdu 

[ 2 ] [ 1 ] [ 0 ] 

 

 

 

 

 Her bir öğrenci verilen ritmi masaya vurarak 
tekrarlarken bu ölçme aracı kullanılarak puan-
lama yapılmıştır. Öğrencinin gözlenmesi esna-
sında; eğer bir ölçüdeki ritmi eksiksiz ve doğru 
olarak vurmuşsa “evet” (2 puan), kısmen eksik 
ya da kusurlu vurmuşsa “kısmen” (1 puan) ve 
tamamen kusurlu ya da eksik vurmuşsa “hayır” 
(0 puan) olarak işaretlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

33. Öğrencilerin puanlanmasında kullanılan 
ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kontrol listesi  

B) Rubrik 

C) Dereceleme ölçeği  

D) Yapılandırılmış grid 

E) Puanlama yönergesi 

34. Bu durumda yapılan değerlendirme hangi 
değerlendirme türündedir? 
 

A) Akran değerlendirme 

B) Biçimlendirici değerlendirme 

C) Öz değerlendirme 

D) Portfolyo değerlendirme 

E) Performans değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Bir uzman hazırladığı A testinin güvenirliğini 
belirlemek için A testinin paraleli olan bir B testi 
hazırlamıştır. A ve B testlerinin birbirlerinin eş-
değeri (paraleli) olduğu istatistiksel olarak da 
test edilmiş ve eşdeğerlikleri kanıtlanmıştır. Her 
iki testin KR-20 güvenirlikleri hesaplanmış ve A 
testinin 0,91, B testinin 0,93 olarak bulunmuştur. 
A ve B testi aynı gruba ardı ardına uygulanmış 
ve iki uygulamadan elde edilen puan dağılımları 
arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0,87 
olarak elde edilmiştir. A testi aynı öğrenci gru-
buna uygulanmış ve 30 gün sonra tekrar uygu-
lanmıştır. İki uygulamadan elde edilen puan da-
ğılımları arasında korelasyon katsayısı 0,51 ola-
rak elde edilmiştir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 
 

A)  A ve B testi ile ölçülen özellik zamanla de-
ğişmeyen kararlı bir özelliktir. 

B)  A testinin sorularının birbirleri ile uyumları 
yüksektir. 

C)  A testi paraleli olan B testi ile tutarlı ölçmeler 
yapabilmektedir. 

D)  A testinin ölçtüğü özellik zaman geçtikçe de-
ğişmektedir. 

E)  Hem A testi hem de B testinin puanlaması 1 
ve 0 olarak yapılmıştır. 
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36. Bilim sanat merkezlerine üstün yetenekli öğren-
cilerin seçilmesi için yeni kullanılmaya başlayan 
bir yetenek testinin geçerliğinin incelenmesi is-
tenmektedir. Bu amaçla uygulamanın yapıldığı 
bu ilk yıl öğrencilerin testte aldıkları puanlar ile 
önceki yıllardaki akademik başarıları arasındaki 
ilişkiye bakılmıştır. Yetenek testi puanları ile söz 
konusu akademik başarı puanları arasındaki ko-
relasyon katsayısı 0,87 olarak elde edilmiştir. 

 Yukarıdaki bilgiye göre yetenek testi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Yordama geçerliği yüksektir. 

B) Uygunluk geçerliği yüksektir. 

C) Testin kapsamı dardır. 

D) Görünüş geçerliği yoktur. 

E) Test kararlı ölçmeler yapmaktadır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Yazılı yoklamaların puanlamasında farklı yollar 
vardır. Bunlardan bir tanesi genel izlenimle pu-
anlama adı verilen puanlama tekniğidir. Bu pu-
anlama tekniğinde puanlayıcı her bir yazılı yok-
lama kâğıdını başından sona kadar okur ve 
edindiği izlenime göre bir puan takdir eder. Bu 
teknikle aynı yazılı yoklama kâğıtlarını birbirle-
rinden bağımsız olarak puanlayan puanlayıcıla-
rın puanlamaları arasında hesaplanan korelas-
yon katsayısı genellikle düşük çıkmaktadır.  

 Buna göre puanlayıcıların puanlamaları arası 
hesaplanan korelasyonun genel izlenimle 
puanlamada düşük çıkmasının nedeni nedir? 
 

A) Ölçülen kapsamın dar olması 

B) Yapı geçerliğinin düşük olması 

C) Puanlama güvenirliğinin düşük olması 

D) Öğrencilerin şişirme yanıtlar vermesi 

E) Üst düzey davranışların ölçülmesi 

38. Aşağıda 7 sorudan oluşan bir testin madde 
güçlükleri (Pj) verilmiştir.  

No 1 2 3 7 4 5 6 7 

Pj 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

 

 Bu testin madde güçlükleri ile madde 
varyansları arasındaki grafik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 
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39. VE 40. NUMARALI SORULARI AŞAĞI-
DAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Aşağıda sütunları, maddeleri, satırları, öğrenci-
leri gösteren 10 öğrenciye uygulanan 10 soruluk 
bir testin madde puanları matrisi verilmiştir. Bu 
matriste bir öğrenci bir soruyu doğru yanıtlamış-
sa 1, yanlış yanıtlamışsa 0 puanla gösterilmiştir. 

M  A  D  D  E  L  E  R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ö
  
Ğ

  
R

  
E

  
N

  C
  İ

  L
  

E
  

R
 

A 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

B 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

C 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

D 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

E 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

F 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

G 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

H 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

I 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

J 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

 

 

 

39. Bu testin ham puanlarının mod, medyan ve 
aritmetik ortalaması kaçtır? 
 

 Mod Medyan Ortalama 

A) 8 5 6,5 

B) 6,5 8 5 

C) 5 5 5 

D) 5,5 6 5,5 

E) 5 5 5,5 

 

 

 

 

40. Hangi soru; ölçülen özellikler açısından öğ-
rencilerin bireysel farklılıklarını ortaya çı-
karmada en etkili olmuştur? 
 

A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 E) 1 

41. Hümanistik yaklaşım, her bireyin kendine özgü 
özel bir yaşantısı olduğunu savunur. Davranışla-
rı da bu yolla açıklamaya çalışır. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hüma-
nistik yaklaşımın savunduğu görüşlerden bi-
ridir? 
 

A) Davranışın temelinde, bireyin algılama, bel-
lek, düşünme gibi zihinsel süreçler ve zihin-
sel gelişim basamakları vardır. 

B) Davranış, bireyin kendini ve dış dünyayı 
kendine özgü bir biçimde anlamlandırmasıy-
la ortaya çıkar. 

C) Davranışlar, bireye etki eden dış uyarıcıların 
cinsi, şiddeti ve tekrarına göre belirlenir. 

D) Davranışı belirleyen, bastırılmış güdüler ve 
bireyin geçmiş yaşantılarıdır. 

E) Davranış, bireyin fayda ve çevreye uyum 
sağlama isteğinden kaynaklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Ergenlik çağı, hem bedensel hem de psikolojik 
açıdan birçok değişikliklerin oluştuğu bir çağdır. 
Kızlarda görülen değişiklikler daha erken yaş-
larda ortaya çıkarken, erkek çocuklarda gelişim 
yaklaşık olarak iki yıl daha geç başlar. Bu da kız 
ve erkek çocuklarda o dönemde farklı davranış-
lara neden olur. 

 Ergenlik döneminin cinsiyetler arasında 
farklılığa yol açmasının nedeni, aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 

A) Hormonal değişimin her cinste farklı olması 

B) Çocukların kendi cinslerindeki ebeveynlerini 
model alması 

C) Kültürel yapının farklı cinslere farklı roller 
yüklemesi 

D) Gelişimin bireyden bireye değişiklik göster-
mesi 

E) Bireylerin bedensel değişimlere uyum sağla-
yamaması 
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43. Zekânın gelişimiyle ilgili olarak, 245 çocuk üze-
rinde 7 yıl süren araştırmalarda şu sonuçlara va-
rılmıştır: Evlat edinilmiş çocukların zekâsı, ken-
dilerini evlat edinenlerin zekâ düzeylerinden çok, 
gerçek anne ve babalarının zekâsını yansıtmak-
tadır. 

 Parçaya dayanarak zekâ ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Toplumsal çevre zekânın belirlenmesinde 
etkilidir. 

B) Zekânın oluşumunda esas belirleyici kalıtım-
dır. 

C) Zekâ, içinde bulunulan fiziksel koşullardan 
bağımsız değildir. 

D) Beslenme koşulları zekânın oluşumunda et-
kilidir. 

E) Eğitim olanaklarından yararlanma düzeyi ile 
zekâ arasında bağlantı vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Freud, gelişim döneminin herhangi bir evresin-
deki özel sorunların gelişimi durdurabileceğini 
savunur. Örneğin; erken sütten kesilen ve em-
me hazzını yeteri kadar alamayan bir kişi bu dö-
neme saplanır. Kişi yetişkin döneminde başkala-
rına aşırı bağımlı olabilir ve yeme, içme, sigara 
gibi hazların peşinde koşabilir. 

 Buna göre, Freud kişilik gelişiminde aşağı-
dakilerden hangisi üzerinde durmaktadır? 
 

A) Tam olarak doyurulmamış güdülerin 

B) Ana – babalarımızın öğrettiği sosyal yapıyla 
ilgili özelliklerin 

C) Her dönemde farklı davranışların geliştirildi-
ğinin 

D) Yaşanılan bölgenin coğrafi koşullarının 

E) Kişinin farkında olduğu bilinçsel faaliyetleri-
nin 

45. Yeni evlenen bir çift, televizyondan gördükleri bir 
filmdeki karı koca ilişkilerine hayrandırlar ve öyle 
bir ilişkiyi kendi yaşamlarıyla özdeşleştirmişler-
dir. Zaman zaman kadın da, koca da birbirlerine 
sinirlendiği halde “İdeal evlilikte böyle çatışmalar 
olmaz.” diyerek kendi duygularını bastırır. 

 Özdeşim kurma türündeki bu savunma me-
kanizmasının en büyük dezavantajı, aşağıda-
kilerden hangisinde ifade edilmiştir? 
 

A) Kişileri hayal kurmaya zorlayarak gerçek ha-
yattan kopmalarına yol açar. 

B) Gerçek duyguların ifade edilememesinden 
dolayı kişinin kendi benliğinden uzaklaşma-
sına neden olur. 

C) İstenmeyen türden arzu ve tutumları başka-
larına yükleyerek, çevresindekileri suçlama-
ya yöneltir. 

D) Kızgınlık ve düşmanca duygularını bunlara 
yol açan kişilere değil de başka nesnelere ya 
da kişilere yöneltilmesine sebep olur. 

E) Yetersiz olunan bir alanda, bunu gidermek 
yerine başka alanlara yönelmeyi sağlar. 
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46. Piaget: Ay her zaman yuvarlak mıdır? 

 Hub (yaş 6,5): Hayır. 

 Piaget: Nasıldır? 

 Hub: Bazen yarım ay olur, çok bitkin olur. 

 Piaget: Neden? 

 Hub: Çünkü çok ışık yayar. 

 Piaget: Peki nasıl tekrar yuvarlak olur? 

 Hub: Çünkü tekrar yapılır.  

 Piaget: Nasıl? 

 Hub: Gökyüzünde. 

 Hub’un vermiş olduğu cevaplar, Piaget’nin 
bilişsel gelişim kuramında yer alan aşağıdaki 
kavramlardan hangisine örnek olarak göste-
rilebilir? 
 

A) Sembolik oyun - Büyüsel düşünme 

B) Yapaycılık - Benmerkezcilik 

C) Animizm - Dönüşümsel düşünme 

D) Canlandırmacılık - Artifikalizm 

E) Çıkarsanmış gerçeklik - Toplu monolog 

47. Piaget’nin kendi bebeklerinden biriyle yaptığı bir 
gözlem aşağıda verilmiştir: 

 (Üç sayı bebeğin yıl, ay ve gün sırasıyla yaşını 
göstermektedir.) 

 0; 2 (3)’ten itibaren Laurent daha açık hale gele-
cek ve sistematik kavramanın başlangıcını yapı-
landıracak bir tepki gösterdi, tırmalıyordu ve 
kavramaya çalışıyordu, bırakıyordu, tekrar tır-
malayıp kavrıyordu vb. Bu durum 0; 2 (3) ve 
0; 2 (6)’da yalnızca beslenme sırasında gözle-
nebiliyordu. Laurent hafifçe annesinin çıplak 
omzunu kaşıyordu. Ancak 0; 2 (7)’den itibaren 
davranış beşikte kendiliğinden ortaya çıkmaya 
başladı. Laurent battaniyenin üzerinde katlı du-
ran çarşafı tırnaklıyor, daha sonra kavrayıp bir 
dakika kadar elinde tuttuktan sonra bırakıyordu. 
Tekrar tırnaklıyor ve duraksamadan tekrar baş-
lıyordu. 0; 2 (11)’de bu oyun günde birkaç kere 
ve 15’er dakika boyunca tekrarlandı. 

 Laurent’in bu davranışı, Piaget’nin bilişsel 
gelişim kuramında yer alan aşağıdaki kav-
ramlardan hangisine örnek olarak gösterile-
bilir? 
 

A) Nesne sürekliliği 

B) Ertelenmiş taklit 

C) Nesne kimliği 

D) Döngüsel tepki 

E) Nesne değişmezliği 

 

 

 

 

 

 

48. 5 yaşındaki Deniz, babasıyla iskambil kâğıtlarıy-
la oynamaktadır. İyi bir kâğıt çeken Deniz kıkır-
damaya başlamıştır. Bir kâğıt oynama stratejisi 
olarak “poker surat”ının gerekliliğini görememek-
tedir. 

 Deniz’in bu davranışı, Piaget’nin bilişsel 
gelişim kuramına göre aşağıdaki özellikler-
den hangisi ile açıklanabilir? 
 

A) Sembolik oyun 

B) Benmerkezcilik 

C) Yapaycılık 

D) İşlemleri tersine çevirememe 

E) Odaktan uzaklaşma 
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49. 5 yaşındaki Emre oturdukları sitenin bahçesinde 
oynayıp evlerine dönerlerken arkadaşları bah-
çedeki çiçekleri koparıp, annelerine götürecekle-
rini söylerler. Emre de bir tane çiçek koparıp 
“Ben de bunu anneme vereyim.” der. O sırada 
site görevlisi diğer çocukları gittikleri için görmez 
ama Emre’nin kopardığı çiçeği görür ve ona kı-
zar. Emre de “Ben bir tane çiçek kopardım, ar-
kadaşlarım bütün çiçekleri kopardılar. Niye bana 
kızıyorsun. Onlara daha çok kızmalısın.” diye 
cevap verir. 

 Piaget’nin ahlaki gelişim kuramına göre Em-
re hangi gelişim evresindedir? 
 

A) İtaat ve ceza 

B) Ahlaki özerklik 

C) Ahlaki gerçekçilik 

D) Otonom ahlak 

E) Araçsal ilişkiler 

 

 

 

 

 

 

50. Zeki Bey, ilkokul 3. sınıfta olan kızı Ebru’nun 
bazı sosyal ve akademik başarısızlıklarını orta-
dan kaldırmak ve kızının öz güven duygusunu 
geliştirmek amacıyla onun yaptığı birçok davra-
nışı takdir etmekte, gayet iyi olduğunu ifade 
ederek cesaret vermeye çalışmaktadır. Örneğin, 
kızı müzikte başarılı değildir ama Zeki Bey onun 
başarabileceği düzeyde etkinliklerin olduğu eğit-
sel ortamlar hazırlayarak Ebru’nun kendisini ar-
kadaşlarından daha az yetkinlikte algılamasını 
önlemeye çalışmaktadır. Ona zevkle çalışacağı 
küçük bir müzik odası hazırlamış, çeşitli müzik 
aletleri almış, müzik kurslarına göndermiş, çal-
dığı aletleri pekiştirmiş ve sonunda kızının kendi 
yeteneklerini keşfetmesini sağlamıştır. 

 Yukarıda verilen örnekte Zeki Bey’in davra-
nışı Erikson’un hangi psikososyal gelişim 
döneminin krizinin atlatılmasına yardımcı 
olmayı hedefler? 
 

A) Temel güvene karşı güvensizlik  

B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 

C) Girişkenliğe karşı suçluluk 

D) Başarıya karşı yetersizlik 

E) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası  

51. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal mora-
toryum kimlik statüsüne örnek olarak göste-
rilebilir? 
 

A) Sinan sosyal bilimlerde çok başarılı olması-
na rağmen, meslek olarak mühendisliği 
sevmektedir. Bu konuda oldukça fazla araş-
tırma yaptıktan sonra, ilgisi olduğunu düşün-
düğü mühendisliğin kendisine uygun olma-
dığına karar verir. 

B) Ailesi üç kuşaktır mühendis olan Buket, ken-
disine ileride hangi mesleği seçmek istediğini 
soranlara, “Benim ne olacağım belli; babam, 
dedem ve onun babası gibi doktor.” cevabını 
vermiştir. 

C) Liseyi bitiren Cenk, üniversite sınavını kaza-
namayınca meslek seçiminde kararsız kal-
mıştır. Başarısız birkaç iş deneyiminin son-
rasında boş vermişlik haliyle günlerini bilgi-
sayar başında internette geçirmeye başla-
mıştır. 

D) Mustafa’nın babası askerdir ve oğlunun da 
kendisi gibi asker olmasını istemektedir. 
Mustafa ise kimya eğitimi almak istemekte-
dir. Sonunda Mustafa babasının zorlamasına 
dayanamaz ve askerî okula gider. 

E) Lise boyunca notları zayıf olan Necati, üni-
versite sınavına hazırlanmak, Amerika’daki 
babasının yanına gitmek ve askere gitmek 
arasında bir seçim yapamadığı için bir süre 
karar vermeyi ertelemiştir. 
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52. Öğretmenin; öğrencinin başarısındaki rolünün 
araştırıldığı bir deneyde birbirine denk iki grup 
öğrenci alınmıştır. 1. grup psikoloji derslerini sert 
bir öğretmenden, 2. grup ise sevecen, hoşgörülü 
bir öğretmenden almıştır. Deney sonunda yapı-
lan sınavlarda 2. gruptaki öğrencilerin, 1. grup-
takilerden daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 

 Yukarıda anlatılan deneyde, bağımlı değiş-
ken aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Öğretmenin öğrencilere yaklaşımı 

B) Öğrenme ortamı 

C) Ders anlatma tekniği 

D) Öğrencilerin başarısı 

E) Sınav biçimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Derse geç kalan iki öğrenci, sınıf öğretmeni 
tarafından sertçe azarlanır. Öğrencilerden biri 
bu duruma aldırış etmezken, diğeri "Bana bu 
şekilde bağırmaya hakkınız yok. Keşke önce 
neden geç kaldığımı sorsaydınız." der.  

 Öğretmeninden azar işiten öğrencilerden 
birinin bu durumu umursamazken, diğerinin 
düşüncesini açıklayıp hakkını aramaya ça-
lışması, bilgi işleme kuramına göre aşağıdaki 
süreçlerden hangisiyle daha iyi açıklanabi-
lir?  
 

A) Dikkat 

B) Algılama 

C) Kümeleme 

D) Duruma bağımlı öğrenme 

E) Bağlam 

54. Bir deneyde katılımcılara anlamsız gibi gözüken 
ve on üç harften oluşan aşağıdaki şekil gösteri-
lir: 

 A H V L A A I S D R I N I 

 Bir süre bu şekle baktıktan sonra şekil ortadan 
kaldırılır ve katılımcılardan hatırladığı harfleri 
söylemeleri istenir. Birçok katılımcı harfleri söy-
leyemez. Bir katılımcı ise tüm harfleri, farklı bir 
sırayla da olsa söylemeyi başarmıştır. Katılımcı-
ya bunu nasıl yaptığı sorulduğunda, harflere bir 
süre baktıktan sonra aslında "HAVALAR ISINDI" 
yazısını okuyabildiğini söylemiştir. 

 Tüm harfleri söyleyebilen katılımcının kul-
landığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Örgütleme  

B) Kümeleme  

C) Önermeler ağı  

D) Tekrar  

E) Dikkat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. "Küçük atta civcivler yesin." dediğimizde yapı-
lan bu espriyi anlamak, aşağıdaki uzun süreli 
bellek sistemlerinden hangisi sayesinde ger-
çekleşmektedir? 
 

A) Semantik 

B) Motorik 

C) Episodik 

D) Önermeler ağı 

E) Hiyerarşik yapılandırma 
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56. Karamsar, gittiği her yerde suratını asan ve 
olumsuz düşüncelerini yansıtan bir kişinin za-
manla arkadaş toplantılarına davet edilmediği 
görülmüştür. Bu durum, bireyin karamsarlığını 
daha da artırmaktadır. 

 Bu durum, sosyal öğrenme kuramında yer 
alan ilkelerden hangisiyle daha iyi açıklana-
bilir?  
 

A) Öngörü kapasitesi 

B) Sembolleştirme kapasitesi 

C) Karşılıklı belirleyicilik 

D) Öz düzenleme kapasitesi 

E) Dolaylı öğrenme kapasitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Üniversite yıllarında "Hayatımın ilk aşkı" dediği 
kız tarafından aldatılan Levent, aradan geçen 
onca yıla karşın halen geçmişin bu acısını taşı-
makta, bazen gizli gizli ağlamaktadır. 

 Levent'in aradan onlarca yıl geçmesine rağ-
men, halen geçmişin bu acısını taşıması, 
sosyal öğrenme kuramında yer alan aşağı-
daki ilkelerden hangisiyle daha iyi açıklana-
bilir?  
 

A) Öz yansıtma kapasitesi 

B) Öz düzenleme kapasitesi 

C) Öngörü kapasitesi 

D) Sembolleştirme kapasitesi 

E) Karşılıklı belirleyicilik 

 

 

58. İsmet Bey, oğlunun derslerine engel olacağı 
düşüncesiyle internete karşı çıkmaktadır. Bu du-
rumu bilen oğlu Mert, birkaç gün boyunca, inter-
nete dair babasına şunları söyler: 

I. Gün: Internet, ödevlerin yapılmasını kolay-
laştırıyor. 

II. Gün: İnternette büyük kampanyalar varmış. 

III. Gün: İnternetten yapılacak araştırmalarla 
derslerdeki başarı artırılabilir. 

IV. Gün: Internet olsa her gün bütün gazeteleri 
okuyabilirsin. 

V. Gün: Internet kullanarak ödev hazırlayan ar-
kadaşlarım, çok yüksek puanlar alıyor. 

 Birkaç gün daha benzer söylemlerine devam 
eden Mert, bir gün babasının internet için başvu-
ru yaptığını öğrenmiştir. 

 Mert'in babasını internet başvurusu yapması 
için ikna etmede kullandığı yöntem aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 

A) Bıktırma 

B) Alışkanlığı bastırma  

C) Zıt tepki  

D) Karşı pekiştirme 

E) Eşik 
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59.  Sigara içen ancak sigarayı bırakmak isteyen bir 
kişiye sırasıyla şu sorular yöneltilir: 

 - Günde kaç sigara içiyorsunuz? 

 - Hangi durumlarda daha çok sigara içiyorsu-
nuz? (Yemekten sonra, bilgisayar başında, 
çay içerken vb.) 

 - Sigara içmenizi güçlendiren etkenler neler-
dir? (Rahatlama, arkadaş çevresinde kabul 
görme vb.) 

 Kişinin bu sorulara verdiği cevaplara göre 
uygun bir davranış değiştirme tekniği belir-
leyen uzman, aşağıdakilerden hangisini kul-
lanmıştır?  
 

A) Meta analiz 

B) Zamanlama 

C) Fonksiyonel analiz 

D) Teknik analiz 

E) Tümevarımsal sorgulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Mükemmeliyetçi tutuma sahip bir anne, 7 yaşın-
daki oğlunun, akranlarına göre her konuda en iyi 
olması gerektiğini düşünmektedir. 

 Annenin bu tutumu göz önüne alındığında, 
olası beklentileri Thorndike'ın aşağıdaki ilke-
lerinden öncelikle hangisine aykırılık sergi-
ler? 
 

A) Hazırbulunuşluk 

B) Tekrar 

C) Etki 

D) Tepki çeşitliliği 

E) Tepki analojisi 

61. - Özneldir. 

 - Bir konunun öğretiminde kullanılmaktan 
ziyade, bireyin kendisi için konunun anlamlı-
lık düzeyini artırmak için oluşturulur. 

 Yukarıda özellikleri belirtilen öğrenme psiko-
lojisine özgü faktör, aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 
 

A) Telaffuz edilebilirlik 

B) Parçalara bölerek öğrenme 

C) Kavramsal basamaklar dizini 

D) Çağrışımsal basamaklar dizini 

E) Serbest çağrışım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. İsmet Bey, üniversitenin ilk yılında girdiği birinci 
vize sınavlarından yüksek puanlar alan oğlu 
Mustafa'ya araba hediye eder. Mustafa her gün 
arabayla gezmeye ve derslerini ihmal etmeye 
başlar. İkinci vizelerden düşük puanlar alınca, 
İsmet Bey arabanın anahtarlarını alır. Bunun 
üzerine final sınavlarına çok çalışan Mustafa, 
yüksek puanlar alarak tekrar arabanın anahtar-
larına kavuşur.  

 Mustafa’nın tekrar araba kullanılmasına izin 
verilmesi, aşağıdaki pekiştirme türlerinden 
hangisiyle açıklanabilir?  
 

A) Olumlu  

B) Birincil  

C) Yeniden  

D) Sürekli  

E) Olumsuz  
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63. Misafirliğe gittiklerinde yaramazlık yapan bir 
çocuğa annesi "Yaramazlık yapmayı bırakırsan 
sana çikolata alırım." demekte, çocuk da bu söz 
üzerine yaramazlık yapmayı bırakmaktadır. 

 Annenin gerçekleştirdiği uygulama ve bu 
uygulama karşısında çocuğun yaramazlık 
davranışına ilişkin aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 
 

A) Olumsuz pekiştiği için gelecekte tekrarlanır. 

B) Karşıt pekiştiği için gelecekte tekrarlanır. 

C) Olumlu pekiştiği için istendik bir davranış or-
taya çıkar. 

D) Sadece belli bir ortamda pekiştiği için psiko-
lojik tepkiselliğe yol açabilir. 

E) Değişken oranlı pekiştiği için davranış kalıcı 
hale gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Okula gitmek istemeyen Mehmet, okulu asıp 
tüm gün dolaşmayı düşünmektedir. Yağmur 
yağmaya başlayınca okula gitmeye karar verir.  

 Mehmet'in okula gitmeye karar vermesi, 
aşağıdaki süreçlerden hangisinin sonucu-
dur? 
 

A) Gölgeleme 

B) Engelleme 

C) Bastırma 

D) Karşıt koşullanma 

E) Karşıt tepki geliştirme 

 

65. Hey on beşli on beşli 

 Tokat yolları taşlı 

 On beşliler gidiyor 

 Kızların gözü yaşlı 

 Aslan yarim kız senin adın Hediye 

 Ben dolandım sen de dolan gel beriye 

 Yukarıdaki türkü, Kurtuluş Savaşı yıllarında 
Çanakkale Cephesi’ne asker olarak alınan on 
beş yaşındaki gençleri anlatmaktadır. Normalde 
ağır bir havada çalınan ve ağıt özelliği bulunan 
türkü, bazen maalesef hızlı bir havada çalın-
makta ve oyun havası zannedilmektedir. 

 Bu türkünün çalınma hızına göre farklı an-
lamların ortaya çıkması, aşağıdaki algı yasa-
larından hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Tamamlama 

B) Basitlik  

C) Süreklilik 

D) Yakınlık 

E) Şekil - zemin 
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66. Bir öğrenci sınavlarla ilgili aşağıdaki düşüncele-
re sahiptir: 

 - Sıralamanın esas olduğu bir sınavda kopya 
çekmek, kul hakkı yemektir. Böylesi bir dav-
ranışın açıklaması olamaz. 

 - KPSS gibi hayatımı etkileyecek bir sınavda 
ne pahasına olursa olsun başarılı olmalıyım. 

 Matematik alanında başarısız olan bu öğrenci-
nin girmiş olduğu KPSS'de önüne matematik so-
rularını rahatlıkla yapabilen bir aday oturur. 
Önündeki kişinin verdiği cevapları görebilen bu 
kişi bir yandan "kul hakkı" bir yandan da "ne pa-
hasına olursa olsun" düşünceleri arasında gidip 
gelmektedir. Kısa bir süre sonra "Bu her ne ka-
dar sıralama sınavı olsa da, zaten herkes kopya 
çekiyor." diye düşünerek önündeki kişiden kop-
ya çekmeye başlar. 

 Bu kişinin yaşamış olduğu durum, aşağıdaki-
lerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?  
 

A) Zeigarnik etkisi 

B) Temel yükleme hatası 

C) Kolektif yeterlik inancı  

D) Yaşam alanı 

E) Bilişsel çelişki 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Oyuncak ayısıyla oynarken, parmağı ayısının 
fermuarına sıkışan çocuk, acıyla ağlamaya baş-
lar. Bu yaşantısının ardından oyuncak ayısını 
her görüşünde korkan çocuk, birkaç kez ayısını 
çamaşır makinesinde görünce, çamaşır makine-
sinden de korkmaya başlamıştır. 

 Çocuğun çamaşır makinesinden de korkma-
ya başlaması, aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
 

A) Üst düzey koşullanma 

B) Uyarıcı genellemesi 

C) Tepki genellemesi 

D) Birleşik koşullanma 

E) Karşıt koşullanma 

 

68. Lewin'e göre deneyimlerin sayısı arttıkça yaşam 
alanımız çok sayıda ayrışmış bölgelere ayrıl-
maktadır. İnsanların yaşam alanındaki gerek ki-
şisel gerekse çevresel faktörler dinamiktir ve sü-
rekli bir değişim sergiler. Özellikle de hızlı deği-
şimlerin olduğu dönemlerde insanlar yoğun 
stres yaşayabilmektedirler. 

 Buna göre, aşağıdaki gelişim dönemlerinin 
hangisinde bireyin yaşayacağı stres daha 
yoğun olacaktır? 
 

A) Bebeklik 

B) İlk çocukluk 

C) Ergenlik 

D) Genç yetişkinlik 

E) Yaşlılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Aşağıda verilen tekniklerden hangisi bireyin 
Johari penceresinde geçen gizli bölmesini 
ortaya çıkarmada en etkilidir? 
 

A) Rol dağıtım 

B) Bil-kim 

C) Gözlem 

D) Psikodrama 

E) Arzu listesi 
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70. VE 71. SORULARI AŞAĞIDAKİ PAR-
ÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Kardeş kıskançlığı yaşayan çocukları için ne 
yapabilecekleri konusunda okulun psikolojik da-
nışmanından yardım isteyen aileye danışman 
şunları söylemiştir: Zaman zaman büyük çocuk-
la duyguları hakkında konuşmak iyi gelecektir. 
Kıskandığını söylediğinde “İnsan hiç kardeşini 
kıskanır mı?” demek bir işe yaramayacaktır. Bu-
nun yerine kendimizden örnekler üretmek işe 
yarayabilir. “Ben de kardeşim doğduğunda onu 
kıskanmıştım, hatta biraz korkmuştum, annem 
babam beni eskisi kadar sevecekler mi diye en-
dişelenmiştim. Birçok çocuk bu duyguları yaşa-
yabilir, yani kardeşini kıskanabilir, seni anlıyo-
rum.” diyerek çocuğunuza sarılıp öpmek onun 
korkularını sakinleştirip güven verecektir. Çünkü 
söylenen/ifade edilen duygularla daha kolay ba-
şa çıkılır.  

 

 

 

 

 

70. Yukarıda rehberliğin hangi hizmet alanı kap-
samında yürütülen bir çalışmadan söz edil-
mektedir? 
 

A) Bireyi tanıma 

B) Bilgi toplama 

C) Araştırma 

D) İzleme 

E) Müşavirlik 

 

 

 

 

 

71. Danışman, aileye hangi iletişim dilini kullan-
malarını tavsiye etmektedir? 
 

A) Ben dili 

B) Sen dili  

C) Onay/kabul tepkisi 

D) Kendini açma  

E) Kapı aralayıcı 

 

72. Öğrencilerin okula uyum sorunlarının ve 
öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi hangi 
hizmet ile açıklanabilir? 
 

A) Çare bulucu 

B) Bilgi toplama  

C) Araştırma 

D) Kişisel-sosyal  

E) İzleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı psikolojik 
danışma ve rehberlik programının “bireysel 
planlama” boyutunda yer alan etkinliklerden 
biri değildir?  
 

A) Bireyi tanıma 

B) Bireysel psikolojik danışma 

C) İzleme 

D) Yöneltme 

E) Bilgi verme 
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74. I. Bireyin iç dünyasını ortaya çıkarmaya yöne-
liktir. 

 II. Kısa sürede çok kişiye uygulanabilir. 

 III. Bilgiler kolayca yorumlanabilir. 

 IV. Öğrenciler hakkında bütün bilgiler elde edi-
lebilir. 

 V. Öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında bilgi 
verir. 

 Yukarıda verilenlerden hangileri anket tekni-
ğinin avantajları arasındadır? 
 

A) Yalnız II B) Yalnız V C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ayşe, okulda bazen 
idrarını kaçırmakta, arkadaşları bu nedenle ken-
disiyle alay ettikleri için mutsuz olmaktadır. 

 Buna göre Ayşe’nin sınıf öğretmeninin aşa-
ğıdakilerden hangisini yapması en uygun-
dur? 
 

A) Ayşe’ye az su içmesini ve sulu gıdalardan 
kaçınmasını söylemelidir. 

B) Sorun fiziksel kaynaklı olabileceğinden aile-
sine Ayşe’yi öncelikle bir doktora götürmele-
rini önermelidir. 

C) Diğer öğrencilere bu yaşta idrar kaçırmanın 
doğal olduğunu belirtmelidir. 

D) Ayşe’ye idrar kaçırmanın uygun bir davranış 
olmadığını belirtmelidir. 

E) Bu durum psikolojik kaynaklı olduğundan 
Ayşe ile alay eden çocukları azarlamalıdır. 

76. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilk 
amacı, bireyin kendini tanımasına yardımdır. 

 “Kendini tanıma” ile kastedilen aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 

A) Kendine tam olarak güvenebilme 

B) Kendini başkalarının gözüyle görebilme 

C) Kendine karşı yargılayıcı olabilme 

D) Kendi gizilgüç ve deneyimlerini doğru değer-
lendirebilme 

E) Başkalarının yönelttiği eleştirilere açık ola-
bilme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda gö-
revli psikolojik danışmanların kişisel rehberlik 
alanında bazı yeterliliklere sahip olması gerekti-
ği belirlenmiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu yeterliliklerden 
biri sayılamaz? 
 

A) Öğrencileri en iyi olmaya güdüleme 

B) Zaman yönetimi becerileri geliştirme 

C) Davranış problemi olan çocuklara müdahale 
etme 

D) İletişim becerileri geliştirme 

E) Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme 
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78. Meslekleri "insanlarla" veya "insan olmayan-
larla" ilgilenenler olarak 2'ye ayıran, bireyle-
rin bu alanlardan birisine yönelmesinin geri-
sinde çocukluk yaşantılarındaki doyumların 
ya da doyumsuzlukların rol oynadığını ileri 
süren meslek kuramcısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Holland B) Roe 

C) Ginzberg D) Super 

E) Katz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Öğrenci kişisel gelişim dosyasında yer alan 
bilgilerin gizlilik düzeyleri 4’e ayrılır. En yüksek 
gizliliğe sahip bilgiler dördüncü düzey bilgilerdir. 
Ancak bu bilgiler dosyadan ayrı olarak başka bir 
yerde saklanmalıdır.  

 Aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrencinin 
dosyasında yer almasında sakınca olmayan 
bilgiler içinde en yüksek gizliliğe sahip olan 
bilgidir? 
 

A) Sınıf içindeki başarı düzeyi  

B) Açık beden kusurları 

C) Akademik özgeçmiş 

D) Hobileri 

E) Tıbbi ve yasal inceleme kayıtları 

80. Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, 
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim 
ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğ-
retim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 
sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim 
hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamala-
rıdır. 

 Aşağıdaki kişilerden hangisinin kaynaştırma 
yoluyla eğitim uygulamalarındaki görev ve 
sorumluluğu yanlış verilmiştir?  
 

A) Müdür; kaynaştırma uygulamaları için ku-
rumda gerekli düzenlemeleri plânlar ve uy-
gulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri 
kurulu ile iş birliği yapar. 

B) Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; 
bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygu-
lar, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, 
öğretmene ve kuruma bilgi verir. 

C) Rehber öğretmen/psikolojik danışman, bi-
reyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular 
ve değerlendirir.  

D) Öğretmen; özel eğitim gerektiren öğrencile-
rin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlem-
ler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikka-
te alarak değerlendirme yapar, programını 
bireyselleştirerek uygular. 

E) Aile; programın uygulanması sırasında ça-
lışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğin-
de eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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