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1. – Daha çok duyuşsal alandaki hedeflerin orta-
ya çıkması için verilen çabaları kapsamakta-
dır. 

 – Bu alandaki etkinlikler, ders dışı etkinlikler 
olduğu gibi öğrencilerin yaratıcılıklarını geliş-
tiren etkinlikler de olabilir. 

 Yukarıda özellikleri verilen program türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Ders programı 

B) İhmal edilen program 

C) Öğretim programı 

D) Eğitim programı  

E) Örtük program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I. Daimicilik – Öğretmen, öğrencilerin düşün-
melerine yardımcı olur. 

 II. Esasicilik – Öğretmen, alanında uzman 
kişidir. 

 III. İlerlemecilik – Öğretmen, kültürel aktarımın 
sağlayıcısıdır. 

 IV. Yeniden kurmacılık – Öğretmen, değişim ve 
reformun temsilcisidir. 

Yukarıda verilen eğitim felsefeleri ve öğret-
men rolü eşleştirmelerinden hangileri doğru 
değildir? 
 

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

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

 

3. - Niteliksel incelemeye ağırlık vermektedir. 

 - Konu alanında geniş bilgisi olan kişilerin 
eleştirmesine dayanır. 

 - Program uygulandıktan sonra, programın 
niteliksel sonuçları hakkında bilgi toplanması 
söz konusudur. 

Yukarıda özellikleri verilen program değer-
lendirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eğitsel eleştiri modeli 

B) Stake’in uygunluk olasılık modeli 

C) Hedef dayalı değerlendirme 

D) Provus’un farklar yaklaşımı 

E) Metfessel- Michael değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Edebiyat bölümü öğrencisi Yakup, arkadaşları 
tarafından okunması için uzatılan bir fıkrayı 
edebi bir eser okurcasına tonlamasına ve vur-
gusuna dikkat ederek, gayet ciddi bir ses tonuy-
la okumuştur.  

Bu durum Yakup’un duyuşsal alanın hangi 
basamağında bir davranış gösterdiğini kanıt-
lar? 
 

A) Alma 

B) Tepkide bulunma 

C) Değer verme 

D) Örgütleme 

E) Kişilik haline getirme 
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5. Nalan Öğretmen, öğrenme - öğretme süreçle-
rinde yaparak yaşayarak öğrenme ortamlarının 
oluşturulması gerektiğini ve süreçte bilişsel, du-
yuşsal ve psikomotor alanlarının işe koşulması 
gerektiğini belirtmektedir. 

Nalan Öğretmen, bu amacına ulaşmak için 
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini dik-
kate almalıdır? 
 

A) Bütünlük- öğrenciye görelik 

B)  Hayatilik- aktivite 

C) Bütünlük- aktivite 

D) Transfer- hayatilik 

E) Bilinenden bilinmeyene- bütünlük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gökhan Bey, öğrenme ünitelerini her öğrencinin 
öğrenebileceği kadar küçük birimlere ayırmıştır.  
Öğrencilerinin davranışlarına anında dönüt dü-
zeltme veren Gökhan Bey, bütün öğrencilerin 
üniteyi öğrenmesini sağlamıştır. Öğrencilerinden 
Metehan, öğrenme sürecinde daha pasif planda 
kalarak öğrenme ünitesinde istenilen düzeye 
ulaşamayarak arkadaşlarından geri kalmıştır. 
Metehan’ın bireysel hızında ilerlemesini sağla-
yan Gökhan Bey, ardından süreci sonlandırmış-
tır. 

Gökhan Bey, bu süreçte aşağıdakilerden 
hangisinden faydalanmıştır? 
 

A) Tam öğrenme 

B) Programlı öğretim 

C) Okulda öğrenme 

D) Etkili öğrenme 

E) Anlamlı öğrenme 

7. Bilgisayar ve teknolojileri öğretmeni olan Göktuğ 
Bey, öğrenme ortamı için hazırladığı yazılımın 
sahip olması gereken farklı özellikleri olduğunu 
belirtmiştir. 

Hazırlanan bu yazılımın taşıması gereken 
özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 
 

A) Grafik ve ses kullanımıyla zengin yaşantılar 
sağlamalıdır. 

B) Konuyla ilgili kavramları bol örnekle net ve 
anlaşılır biçimde ifade etmelidir. 

C) Tüm öğretmen ve öğrenciler tarafından ko-
laylıkla kullanılabilecek özellikler taşımalı, 
karmaşık bir yapıya sahip olmamalıdır. 

D) İstenilen her an önceki konuları tekrar etmeyi 
sağlayacak nitelikte kurgulanmalıdır. 

E) İçerik eğitim programlarındakinden daha faz-
la olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kolb’ün geliştirmiş olduğu öğrenme stilleri 
modeline göre aşağıdaki özelliklerden han-
gisi yanlıştır? 
 

A) Yerleştiren: Somut yaşantı ve aktif yaşantı 
öğrenme biçimlerini kapsar.  

B) Özümseyen: Soyut kavram ve fikirler üzerin-
de durma yansıtıcı gözlemi dikkate alır. 

C) Değiştiren: Düşünme yeteneği, değer ve an-
lamların farkında olma, ilişkilerin anlamlı or-
ganizasyonunu temele alır. 

D) Ayrıştıran: Problem çözme, karar verme, fi-
kirlerin mantıksal analizi, sistematik planla-
ma alanlarında başarılıdır. 

E) Değiştiren: Soyut kavramsallaştırma ve aktif 
yaşantıyı temele alır.  
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9. Akademisyen olan Yasemin Hanım, ailede ve 
okulda yaşanan şiddet olaylarının bireyin gelişi-
mine etkilerini belirlemek için etkinlik hazırlamış-
tır. Derse başlamadan önce sınıfa çember çizen 
Yasemin Hanım, öğrencilerinden çemberin etra-
fına yerleşmelerini isteyerek çemberin ortasına 
bir sandalye yerleştirmiştir. Öğrencilerinden gö-
nüllü olan Yiğit ile başlayan Yasemin Hanım, Yi-
ğit’e sandalyeye oturmasını ve fikirlerini söyle-
mesini ister. 

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

A) Rulman 

B) Öğrenme galerisi 

C) Akvaryum 

D) Çember 

E) Top taşıma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Eğitimde yararlanılan tekniklerden biri de analo-
jidir.  

Bu tekniğin kullanılma yararları düşünüldüğü 
zaman aşağıdakilerden hangisi bu yararlar 
arasında sayılamaz? 
 

A) Öğrenenlerin düşünme yeteneklerini ve ya-
ratıcılıklarını geliştirir. 

B) Bilimsel kavramların öğrenilmesini sağlar. 

C) Bilinmeyenleri akla uygun hale getirir. 

D) Kavram yanılgılarını düzeltmede etkilidir. 

E) Öğrencinin her durumda bilgiyi anlamlı şekil-
de anlamasını sağlar. 

11. Grup dinamiğinin bireyler arası başarıyı etkiledi-
ğini savunan Ersin Bey, bu amacını gerçekleş-
tirmek için öğrencilerini heterojen gruplara ayır-
mıştır. Her öğrencinin, önce kendi seçeceği 
başka bir öğrenciyle birlikte öğretim materyalini 
kullanarak çalışmalarını isteyen Ersin Bey, öğ-
renciler gerekli okumaları ve çalışma yaprakları-
nı tamamladıktan sonra, ünitenin alt bölümleri ile 
ilgili küçük bir test ve daha sonra da ünitenin 
tamamıyla ilgili bir izleme testini sınıfta uygular. 
Birlikte çalışan öğrencilerin birbirlerinin cevap 
kâğıtlarını puanlamalarını ister. Ardından Ersin 
Bey takımların puanlarını, her üyenin her hafta 
tabi tutulduğu testlerden elde ettiği puanları top-
layarak belirler, takım puanı, belirlenen takım 
başarı ölçütünü aşarsa, her üyeyi bir belge ile 
ödüllendirir. Bu teknikte bir takımın diğerine kar-
şı yarışamayacağını; takımların önceden belir-
lenen standartları aşmaya çalışmaları gerektiğini 
belirten Ersin Bey, daha sonra süreci sonlandı-
rır. 

İş birliğine dayalı öğrenmenin alt teknikleri 
düşünüldüğünde Ersin Bey, süreçte aşağı-
daki tekniklerden hangisinden yararlanmış-
tır? 
 

A) Öğrenci takımları, başarı timleri 

B) Takım destekli bireyselleştirme 

C) Ayrılıp birleşme 

D) Takım oyun turnuva 

E) Karşılıklı sorgulama 
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12. Selen Öğretmen, etkili bir öğrenme ortamının 
oluşabilmesi için zamanın verimli olarak kulla-
nılmasını, öğrencilerine öğrendikleri bilgileri gün-
lük hayatlarında ne işine yarayacaklarının belir-
tilmesi gerektiğini, süreçte hızlı ve yavaş öğre-
nen öğrencilerinin de göz önüne alınması gerek-
tiğini belirtmiştir.  

 Bu süreçler hazırlanırken öğretimin nitelikli 
de olmasını sağlayan Selen Öğretmen, aşa-
ğıdaki seçeneklerde yer alan kuram, model 
ya da yaklaşımlardan hangisinden faydalan-
mıştır? 
 

A) Tam öğrenme 

B) Okulda öğrenme 

C) Etkili öğrenme 

D) Keller planı 

E) Öğretim durumları modeli 

 

 

 

 

 

 

 

13. • Öğrencilerin derse etkin katılımı sağlanmalı-
dır. 

 • Öğrenme - öğretme sürecinde, özellikle 
öğretim hizmetinin niteliğini artırmada 
pekiştireç, ipucu, dönüt ve düzeltme kulla-
nılmalıdır. 

 • Bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye ya da 
konuya geçilmemelidir. 

 • Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğren-
me koşulları sağlanmalıdır. 

 • Giriş davranışlar kazandırıldıktan sonra 
ünitedeki yeni davranışların öğrenilebilmesi 
için öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir. 

 • Ünitedeki davranışlar kazandırıldıktan sonra 
izleme testi uygulanmalıdır. 

Yukarıda özellikleri verilen kuram model ya 
da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Öğretim durumları modeli 

B) Yaşam boyu öğrenme modeli 

C) Etkili öğretim modeli 

D) Tam öğrenme modeli 

E) Okulda öğrenme modeli 

14. • Bu stille öğrenenler için bir şekil bir sembol 
yüzlerce kelimeden çok daha değerlidir. 

 • Kavramları mantıksal olarak düzenlerler. 

 • Kitaptan öğrenmeyi severler, yeni kavramlar, 
fikirler üretmeyi ve kavramlarla uğraşmayı 
severler. 

 • Bilgileri bir otoriteden veya tecrübeli bir kişi-
den öğrenmeyi tercih ederler. 

Yukarıdaki öğrenme özelliklerine sahip olan 
Sema, Gregorc’a göre aşağıdaki öğrenme 
stillerinden hangisine sahiptir? 
 

A) Soyut random 

B) Somut ardışık 

C) Soyut ardışık 

D) Soyut kavramsallaştırma 

E) Somut random 

 

 

 

 

 

 

 

15. Evrim Öğretmen, öğrencilerinin olay ya da du-
rumları analiz etmelerini, yeni çıkarımlarda bu-
lunmalarını, eleştirmelerini ve yeni ürünler orta-
ya koymalarını amaçlamaktadır. Bu amacına 
ulaşmak için; öğrencilerine bazı görevler belir-
lemiştir; 

 Kitap İnceleme: Bir kitabın incelenmesi ve 
inceleme sonucunda ayrıntılı bir analiz raporu-
nun hazırlanması 

 Yazı: Özgün bir öykü, makale, şiir yazılması, 
çalışmanın üzerinde bıraktığı izlenimleri açıkla-
yan bir yazı yazması, bir öz eleştiri yazısı yazıl-
ması 

 Model: Özgün bir model tasarlanması, harita, 
diyagram, poster, broşür tasarlanması 

Evrim Öğretmen’in hazırladığı bu görevler 
Nunley’in basamaklı öğretim modeline göre 
hangi basamağa yönelik olarak hazırlanmış-
tır? 

A) Hazırlık basamağı 

B) A basamağı 

C) B basamağı 

D) C basamağı 

E) Derinleştirme basamağı 
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16. Seda; alışılmış olandan farklı düşünmeyi, ilgisiz 
bilgileri bir araya getirmeyi, yeni bağlantılar kur-
mayı, belirsizlikten korkmamayı, daima bir “Aca-
ba?” sorusunu sormayı gerektiren düşünme bi-
çimine sahiptir. Genel özellikleri incelendiğinde 
klasik sorulardan ve çabuk verilen alışılmış ce-
vaplardan hoşlanmadığı, kendine özgü, alışıl-
mıştan farklı sorular sormak ve cevaplar bulmak 
istediğini belirtmektedir. 

Üst düzey düşünme biçimleri dikkate alındı-
ğında Seda’da baskın olan üst düzey dü-
şünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yakınsak 

B) Iraksak 

C) Üst bilişsel 

D) Analitik 

E) Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Eğitim kurumlarında çeşitli derslerle ilgili uygu-
lamalarda, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilke-
sine dayalı olarak farklı yöntem teknikler kullanı-
labileceğini belirten Serpil Hanım; benzetişim 
tekniğinde olduğu gibi çalışma yerinin benzeri-
nin yapılmasına da gerek olmadığını belirtmiştir. 
Öğrencinin süreçte eğitilerek iş ile baş başa ka-
larak işin nasıl yapılacağını öğrenebileceğini ve 
problemlere çözümü kendisinin bulabileceğini 
belirtmiştir. Serpil Hanım bu tekniğin özellikle 
mesleki eğitimde etkili bir şekilde kullanılmasına 
karşın öğretmen eğitimi uygulamalarında ve 
hizmet-içi eğitim uygulamalarında da bu yönte-
min rahatlıkla kullanılabileceğini açıklamıştır. 

Yukarıdaki açıklamada özellikleri verilen öğ-
retim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Bilişsel çıraklık 

B) İşbaşında eğitim 

C) Demonstrasyon 

D) Kartopu 

E) Rol oynama 

18. Problem çözme becerilerinin gelişimini sağlayan 
bu tekniğin uygulama aşamaları şöyledir: 

 • Öğretmen problem durumunu tüm sınıfa 
sunar. 

 • Öğrencilerden probleme ait çözüm yollarını 
belli bir süre bireysel olarak düşünmelerini 
ister. 

 • Ardından bireysel olarak bulunan çözüm 
yollarının ikili gruplar oluşturularak paylaşıl-
masını ister. 

 • İkili gruplardan sonra üçlü grupların oluşması 
sağlanır ve bulunan çözüm yolları bu kez üç-
lü grupla paylaşılır. 

           Süreç üçlü grupların ortak çözümünü sınıfa 
sunmalarıyla tamamlanır. 

 Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntem 
ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kartopu 

B) Dedikodu 

C) Rulman 

D) Pazar yeri 

E) Düşün eşleş paylaş 

 

 

 

 

19. Öğrencilerinin meyvelerin yararlarını öğrenmele-
rini isteyen Sevda Öğretmen, öğrencilerine 
meyvelerin yararlarını dağıtarak sırayla gelmele-
rini, kendilerini meyvenin yerine koyarak duygu 
ve düşüncelerini aktarmalarını, meyvelerin ya-
rarlarını söylemelerini istemiştir. Sırayla öğrenci-
lerinin birbirini dinlemelerini sağlayan Sevda Öğ-
retmen, bu sayede öğrencilerinin süreçte daha 
kalıcı öğrendiklerini belirlemiştir 

 Sevda Öğretmen, öğrencilerine meyvelerin 
yararlarını öğretirken aşağıdaki yöntem ya 
da tekniklerden hangisinden yararlanmıştır? 
 

A) Drama 

B) Rol oynama 

C) Top taşıma 

D) Köşelenme 

E) Çember 
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20. Serhat Öğretmen, dersinde problemi ve çözüm 
yolunu temele almak istemektedir. Grubun bü-
yüklüğünü belirleyen başlıca etkenin öğrenci il-
gisi olduğunu belirten Serhat Bey, tartışma baş-
lamadan önce konuları belirleyerek tahtaya 
yazmıştır. Öğrencilerinden ilgi duydukları konu-
ya göre bir araya gelip bir grup oluşturmalarını 
isteyen Serhat Bey, bu süreçte önemli noktalar-
dan birinin de her öğrencinin grup tartışmaların-
da en az bir defa lider olma hakkına sahip oldu-
ğunu söylemiştir.  Serhat Öğretmen, grupta her-
kes görüşünü açıkladığında ya da çözümlenen 
konular tekrarlamaya başladığında tartışmaya 
son verileceğini belirterek süreci başlatmıştır. 

 Serhat Öğretmen’in süreçte kullandığı yön-
tem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Münazara 

B) Görüş geliştirme 

C) Köşelenme 

D) Buzz grup 

E) Komite görüşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bana göre sınıf yönetimi, tam bir sistematiklik 
içerisinde işleyen, her şeyin kusursuz olduğu bir 
orkestra gibi kurgulanmalıdır. Orkestrayı oluştu-
ran sanatçıların hepsi konserden önce çok iyi 
hazırlanmalı, konser sırasında oluşabilecek bir 
aksaklıkta şefin küçük bir müdahalesi ile kusur-
lar kapatılmalı ve orkestrayı oluşturan sanatçıla-
rın hepsinin icra edebileceği eserlerden kurulu 
bir düzenlilik oluşturulmalıdır. İşte o zaman yapı-
lan işin ne denli başarılı olacağından söz edile-
bilir.  

 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. Öğrencilerinde liderlik özellikleri geliştirmek 
isteyen ve aynı zamanda iş birliği, katılım, 
yardımlaşmayı, tartışmayı, dinlemeyi, öğren-
ciler arasında iletişim, etkileşimin (sosyal-
leşme) ve yaparak yaşayarak öğrenme bece-
rilerini kazandırmak isteyen bir öğretmenin 
hangi sınıf oturma düzenini kullanması tav-
siye edilebilir? 
 

A) Sıra düzeni 

B) Yuvarlak masa düzeni 

C) Bireysel yerleşim düzeni 

D) U biçimi oturma düzeni 

E) Küme düzeni 
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23. Öğretmenlerin sınıfta yapılan etkinliklerle birlikte 
öğrencilere kazandırmayı düşündüğü temel be-
cerilerden biri de eleştirel düşünme becerisidir. 

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde 
öğrencilerin eleştirel düşündüğünü kanıtla-
yan bir davranış olmadığı söylenebilir? 
 

A) Bildiklerini ve bilmediklerini ayırt eder. 

B) Fikirler ve düşüncelerin arkasındaki mantığı 
ifade eder. 

C) Öğretmenin kendisine sunacağı bilgileri ay-
nen kabul eder. 

D) Sunulan bilgideki mantıksızlıkları ve yanlış 
akıl yürütmeleri tanımlar. 

E) Yargıya varır ve mantıklı sonuçlara ulaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Bir öğretmenin sınıfta istenmeyen davranış-
larla karşılaşmamak için alacağı önlemler 
arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer 
almaz?  
 

A) Sert bir tutumla sınıfa girmeli. 

B) Çevrede bulunan dikkat dağıtıcıları bulup 
kaldırmalı. 

C) Aktif öğrenmeyi temel almalı. 

D) Öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı seviyede et-
kinliklere yer vermeli. 

E) Öğrencilerin geldiği sosyal yapıyı göz ardı 
etmemeli. 

 

 

 

25. Materyal hazırlanırken aşağıda verilenlerden 
hangisine uymak zorunlu değildir? 
 

A) Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde hazırlanmalı. 

B) Olabildiğince fazla duyu organına hitap et-
meli. 

C) Genel hedefleri gerçekleştirecek şekilde ha-
zırlanmalı. 

D) Verilecek içeriğe uygun olmalı. 

E) Teknik olarak kusursuz olmalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Dale, kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için çok 
sayıda duyu organının devreye girmesi gerekti-
ğini belirtmektedir. 

 Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangi-
sinin ders içinde yapılması halinde daha ka-
lıcı öğrenme sağlanabilir? 
 

A) Dersin içeriği ile uyumlu resimler ve fotoğraf-
lar 

B) Alanla ilgili yazılmış dergiler, makaleler ve ki-
taplar 

C) İçeriğe uygun olarak hazırlanmış materyaller 

D) Konuyla ilgili olarak getirilen numuneler 

E) Sınıfta yapılan drama ve canlandırmalar 
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27. Stajyer öğretmenlerin göreve hazırlık amacıyla 
aldıkları hizmet içi eğitim seminerleri sırasında 
eğitim veren hocalar, öğretmen adaylarına sık 
sık derste araç gereç kullanmanın önemli oldu-
ğu vurgusunu yapmakta ve araç gereç kullanıl-
ması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar.   

 Aşağıda verilenlerden hangisi derse araç 
gereçle girmenin sağlayacağı faydalar ara-
sında yer almaz? 
 

A) Öğrenme işi kolaylaşır. 

B) Öğrenilenlerin kolayca unutulmamasını sağ-
lar. 

C) Eğitim sırasında oluşacak laf kalabalığını or-
tadan kaldırır. 

D) Öğrencilerin aktif katılımını sağlar. 

E) Vermek istediğimiz becerilerin hızlı bir bi-
çimde ezberlenmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Eğitim öğretim etkinlikleri sırasında bilgisayar 
teknolojisinin kullanılması öğretmen ve öğrenci-
ler açısından çok önemli bir yere sahiptir. Özel-
likle hazırlanacak sunularla dersin desteklenme-
si daha etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşme-
sini sağlayacaktır. Fakat bu sunular yapılırken 
etkili bir sunu için dikkat edilmesi gerekilen bir-
takım hususlar vardır. 

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu 
hususlar arasında yer almaz? 
 

A) Dinleyicinin sununun içeriğine müdahalesine 
imkân verilmeli. 

B) Sık sık sunuya bakılmamalı, sunucu konuyu 
anlatırken sunuyu kitap okur gibi okumamalı. 

C) Sunu esnasında pasif duruma düşülmemeli. 

D) Sunu esnasında durgun olunmamalı, canlı 
ve hareketli bir biçimde sunu yapılmalı.  

E) Aynı ses tonuyla konuşulmamalı, ses farklı 
tonlarda kullanılmalı. 

29. Okulda öğrenme modeli Caroll’un öne sürdüğü 
bir modeldir. Caroll’a göre, her öğrenci aynı dü-
zeyde ancak hızlı ya da yavaş öğrenebilir. Böy-
lece öğrenmede belirleyici olan değişkenin za-
man olduğuna vurgu yapmıştır. Okulda öğrenme 
modeli ögeleri zaman kavramı ile açıklanmakta-
dır. Bu ögeler öğrenci nitelikleri ve öğretim süre-
cinden oluşmaktadır. 

 Caroll’un okulda öğrenme modelinin öğren-
cilerin akademik başarıları üzerine etkisini 
araştırmak isteyen bir araştırmacının bağım-
sız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Akademik başarı 

B) Öğrenme zamanı 

C) Öğrenci niteliği 

D) Öğretim süreci 

E) Okulda öğrenme modeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Üniversitelerin lisans programlarına alınacak 
öğrenci kontenjanları sınırlıdır. Bir üniversitenin 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş 
Öğretmenliği programı için kontenjan 30 kişi ola-
rak belirlenmiştir. Bu programa başvuran öğren-
ci sayısı 875 kişidir. Fakülte yönetimi kurulu ka-
rarıyla bu öğrencilerden 30 kişi seçilmesi için bir 
sınav uygulanması ve buna göre değerlendirme 
yapılmasına karar verilmiştir.  

 Bu durumda yapılacak değerlendirmenin 
amacına ve kullanılan ölçüte göre türleri ne 
olmalıdır? 
 

 Amacına göre  Ölçüte göre 

A) Tanılayıcı  Bağıl 

B) Düzey belirleyici  Mutlak 

C) Düzey belirleyici  Göreceli 

D) Tanılayıcı  Mutlak 

E) Biçimlendirici  Bağıl  
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31. Bir basketbol takımının oyuncu istatistiklerine 
göre oyuncuların başarıları belirlenmiştir. En ba-
şarılı olan İzzet’in forma numarası 15, takımda 
orta sıralarda olan İsmet’in forma numarası 13 
ve en başarısız olan İbrahim’in forma numarası 
20’dir. Takımdaki başarılar dikkate alındığında 
İzzet İsmet’ten ve İbrahim’den daha başarılıdır 
denilmesine karşın, aynı sonuç forma numarala-
rına göre söylenememektedir.  

 Buna göre forma numaralarının hangi ölçek-
te olduğu söylenebilir? 
 

A) Sınıflama  B) Sıralama 

C) Eşit oranlı D) Ordinal 

E) Eşit aralıklı 

 

 

 

32. Aşağıda beş farklı testte ait bazı istatistikler 
verilmiştir.   

Test Güvenirlik 
Kapsam 
geçerliği 

Yordama 
geçerliği 

Ortalama 
güçlük 

I 0,52 Yüksek 0,24 0,86 

II 0,84 Orta 0,69 0,32 

III 0,95 Orta 0,46 0,80 

IV 0,82 Yüksek 0,42 0,51 

V 0,46 Düşük 0,56 0,50 

 Bir ölçme değerlendirme uzmanı bu testlerden 
aşağıdaki amaçlara göre iki tanesini seçmek 
istemektedir.  

 X. Çok sayıda adayın başvurduğu ve 
kontenjanı başvuru sayısından daha az olan 
bir durumda adaylar arasından seçme 
yapmak 

 Y. Bir lisede öğrencilerin fizik dersindeki 
başarılarını belirlemek 

 Buna göre uzmanın X ve Y için hangi testleri 
kullanması uygundur? 
 

 X  Y 

A) I  II 

B) II  IV 

C) III  I 

D) IV  II 

E) II  V 

33. I. Testin ölçtüğü özelliğe ilişkin yeterince soru-
nun olmaması 

 II. Testin ölçtüğü özelliğin her konusundan soru 
bulunmaması  

 III. Testte ölçülen özelliğe ilişkin konularının 
öğretilmesi için ayrılan süre ile soru sayıları 
arasında uyum olmaması 

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir testin 
öncelikle kapsam geçerliğini düşürür? 
 

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Bir uzman matematiğe yönelik tutumları ölçmek 
amacıyla bir tutum ölçeği geliştirmiştir. 
Geliştirdiği bu ölçeği geliştirme aşamasında fen 
fakültesi matematik bölümü öğrencilerine ve 
beden eğitimi bölümü öğrencilerine 
uygulamıştır. Uygulama sonucunda matematik 
ve beden eğitimi öğrencilerinin toplam 
puanlarını belirlemiş ve iki grubun matematiğe 
yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığına bakmıştır. Bu amaçla bağımsız 
gruplar için t testi kullanılmıştır. Yaptığı analiz 
sonucunda matematik ve beden eğitimi 
öğrencilerinin tutum puanları arasında fark 
olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
 

A) Matematik ve beden eğitimi öğrencilerinin 
matematiğe dönük tutumları aynıdır. 

B) Matematik tutum ölçeğinin yapı geçerliği çok 
düşüktür. 

C) Matematik tutum ölçeğinin kapsam geçerliği 
yüksektir. 

D) Öğrencilere yapılan uygulamalar arasında 
zaman yeterli değildir. 

E) Ölçeğin uygulandığı gruplar doğru belirlen-
memiştir. 
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35. Aşağıda ölçme araçlarının güvenirliğini belirle-
mede kullanılan yöntemlerden bazıları verilmiştir 

 I. Test tekrar test 

 II. Cronbach Alfa 

 III. Kuder-Richardson 20 

 IV. Puanlayıcı güvenirliği 

 Yukarıdaki güvenirlik belirleme yöntemlerin-
den hangisi ya da hangilerinde  belirlenen 
güvenirlik katsayısı yüksek ise bu durum 
testin ölçtüğü özellik ile maddelerin tek tek 
ölçüğü özelliğin aynı olduğunun bir 
göstergesi olur? 
 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

36. Bir üniversitenin İngilizce eğitim veren bölümüne 
kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerini 
ölçmek amacıyla muafiyet sınavı uygulanmak-
tadır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık 
okumadan 1. sınıfa başlayıp alan dersleri gör-
mektedirler. Bu bölümde muafiyet sınavından 
başarılı olup 1. sınıfa başlayan öğrencilerin alan 
derslerinden başarısız oldukları gözlenmiştir. Bu 
konuyu inceleyen uzmanlar öğrencilerin başarı-
sız olmalarının temel nedenini İngilizce bilgileri-
nin yeterli olmamasından kaynaklandığını belir-
lemişlerdir. 

 Yukarıda anlatılan durumla ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi daha doğrudur? 
 

A) Muafiyet sınavı güvenilir değildir. 

B) Öğrencilerin alan derslerinin sınavları güve-
nilir değildir. 

C) Öğrenciler alan dersleri sınavlarına yeterince 
motive olmamıştır. 

D) Muafiyet sınavının yordama geçerliği düşük-
tür. 

E) Alan sınavlarının kullanışlılığı düşüktür. 

 

 

 

37. Aşağıdaki tablo bir lisede verilen 5 dersin 
birbirleri arasındaki ilişkisini göstermektedir. 

 Müzik Tarih Coğrafya Fizik Kimya

Müzik 1 0,48 0,32 0,15 -0,19

Tarih 0,48 1 0,11 0,16 -0,52

Coğrafya 0,32 0,11 1 0,36 0,22 

Fizik 0,15 0,16 0,36 1 0,49 

Kimya -0,19 -0,52 0,22 0,49 1 

 Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Tarih dersindeki başarı artarken müzik der-
sindeki başarı da artmaktadır. 

B) Kimya dersindeki başarı artarken tarih der-
sindeki başarı azalmaktadır. 

C) Fizik ve kimya ders başarıları arasında pozi-
tif yönde yüksek ilişki vardır. 

D) Tarih ve kimya başarı puanları arasında ilişki 
yoktur. 

E) Aralarında en az ilişki olan dersler fizik ve 
müziktir. 
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38. Aşağıda bir sınıfın sınav sonuçlarına ait puanla-
rın yığılmalı (toplamlı) frekans grafiği verilmiştir. 

 

 Yukarıda grafiği verilen puan dağılımın mod 
ve medyanı kaçtır? 
 

 Mod  Medyan 

A) 9  3 

B) 7  5 

C) 5  9 

D) 4  7 

E) 3  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. VE 40. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE VE TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ 

 
 Aliye Öğretmen 6. sınıf Türkçe dersi için öğren-

cilerine 10 soruluk bir test hazırlamıştır. Bu testi 
dersine girdiği 5 farklı şubeye uygulamıştır. 
Aşağıda bu uygulama sonucunda her madenin 
her şubedeki hesaplanan madde güçlükleri ve-
rilmiştir. 

 

  Ş U B E L E R 

  6/A 6/B 6/C 6/D 6/E 

S
  

O
  R

  
U

  L
  A

  
R

 

1 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 

2 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 

3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,2 

4 0,7 0,6 0,4 0,6 0,4 

5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 

7 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 

8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,6 

9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 

10 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
 
 
 
 

39. Yukarıdaki tabloya göre hangi şubenin test-
teki başarısı en yüksektir? 
 

A) 6/A B) 6/B C) 6/C 

D) 6/D E) 6/E 

 

 
 
 
 
 

40. Aliye Öğretmen sınav sonunda sözcük yapısı 
konusundaki “isim ve fili ayırt etme” davranışının 
kazanılması için bir sınıfta etkinlik düzenlediği 
geri kalan 4 sınıfın o davranışa sahip olmadığını 
fark etmiştir.  

 Test sonuçlarına göre bu davranışın sorusu 
hangisi olabilir? 
 

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 
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41. Beş yaşındaki çocuk toplumsallaşmış bir dil 
kullanmaya yeltenir. Sözlerinin duyulmasını is-
ter, dinleyicisini kendi alanına çekmek çabasın-
dadır. Yedi – sekiz yaşlarında kavramlar belir-
miştir. Amaç düşünce alışverişidir. Yapılaşmış dil 
ve düşünce on iki yaşından sonra gelişir. Za-
man, yer ve mantık da bu evrede gelişir. 

 Buna göre, parçada dile getirilen düşünceler, 
psikolojide hangi ekol tarafından savunul-
maktadır? 

A) Yapısalcılık 

B) Davranışçılık 

C) Gestaltçılık 

D) Psikanalitik yaklaşım 

E) Bilişsel yaklaşım 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Tekrar ya da yaşantılar sonucu davranışta orta-
ya çıkan, oldukça sürekli değişikliklere öğrenme 
denir. Her öğrenme belirli bir olgunlaşmayı zo-
runlu kılar, ancak olgunlaşmaya bağlı her dav-
ranış değişikliği öğrenme değildir. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sadece 
olgunlaşmaya bağlı bir davranış değişikliği-
dir? 
 

A) İlkokul çocuğunun okuryazar olması 

B) Bir gencin çatal – bıçak kullanarak yemek 
yemesi 

C) Bir bebeğin emeklemeye başlaması 

D) Bir şoförün yeşil ışıkta durması 

E) Tanıdığı biriyle karşılaşan yetişkinin selam-
laşması 

43. Yapılan bir araştırmada 3 yaşındayken özel 
anaokulu programlarına katılan çocukların liseye 
kadarki gelişimleri takip edilmiştir. Bu öğrenciler, 
15 yaşında, hiç anaokulu deneyimi yaşamamış 
çocuklarla karşılaştırıldığında; bu öğrencilerin 
tam bir puan önde oldukları; okuma, aritmetik ve 
dil kullanımı testlerinde daha yüksek puanlar al-
dıkları, daha az antisosyal davranışta bulunduk-
ları ve okuldan sonra işe girme olasılıklarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 Yukarıdaki paragrafta, zekâ gelişiminde aşa-
ğıdakilerden özellikle hangisinin etkili oldu-
ğu vurgulanmıştır? 
 

A) Doğumla getirilen kalıtımsal özelliklerin 

B) Eğitimde uygulanan tekniklerin 

C) İçinde yetiştikleri ailenin 

D) Erken yaştaki zihinsel uyarımın 

E) İlgi alanlarına yönelik eğitimin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Adler, Erich Fromm gibi psikologlar Freud’un 
kişilik teorisini eleştirmişlerdir. Kişiliğin, biyolojik 
ihtiyaçlardan ziyade kişiyi çevreleyen insanlar, 
toplum ve kültür tarafından şekillendirildiğini dü-
şünmüşlerdir. Bu kişiler, bilinçaltının kontrol edi-
ci gücü üzerinde daha az durmuşlardır. 

 Bu psikologların, Freud’u eleştirirken dayan-
dıkları temel düşünce aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 

A) Bilinçaltının davranışlarda hiçbir etkisinin ol-
maması 

B) Freud’un kişilik teorisinin bilimsel dayanağı 
olmaması 

C) Bilinçaltı kavramının tanımlanamayan belir-
siz bir kavram olması 

D) Kişiliğin biyolojik özelliklerden çok, sosyal 
çevreden etkilenmesi 

E) Freud’un kuramının kişilikte değil, ruh sağlı-
ğında açıklayıcı olması 
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45. Freud, kişilik oluşumunu daha çok doğuştan 
getirilen dürtülerle açıklar. Davranışların biçim-
lenmesi büyük ölçüde bu dürtülerin doyuma ula-
şabilme derecelerine bağlıdır ve “Tüm davranış-
lar, toplum tarafından baskı altına alınan bu dür-
tülerle açıklanabilir.” der. Oysa insan gelişim 
içinde bulunan toplumun özelliklerinden etkilenir 
ve bu özelliklere göre şekil alır. 

 Bu psikoloğa göre, Freud gelişim kavramın-
da aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiş-
tir? 
 

A) Her bireyin birçok özellik bakımından birbi-
rinden ayrıldığını 

B) İçinde yaşanılan kültür farklılıklarını 

C) İnsanın biyolojik bir varlık olduğunu  

D) Davranışın karmaşık ve açıklanamaz oldu-
ğunu 

E) Bu kavramların deneysel yoldan doğrulan-
ması gerektiğini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

46. Deniz isimli bir öğrenci, okulunda ve sınıfında 
başarılı, öğretmenleri tarafından çok sevilen bir 
öğrencidir. Fakat Deniz başarısından dolayı kıs-
kanılmakta ve sevilmemektedir. Arkadaşları De-
niz’i okuldan attırmak için bir komplo kurarlar ve 
hırsızlıkla suçlayarak okul idaresine şikâyet 
ederler. Deniz bu problemi çözmek için tek tek 
olaylardan hareketle genele ulaşarak problemi 
çözer. Şikâyet eden kişiyi bulmak için de sınıf 
genelindeki öğrencilerden hareketle özele yani 
kişilere inerek şikâyet eden kişiyi de bulur. 

 Bu örnek olayda Deniz, bilişsel gelişim dö-
nemlerinden hangisinin özelliğini sergilemiş-
tir? 
 

A) Soyut işlemler dönemi 

B) Somut işlemler dönemi 

C) Sembolik dönem 

D) Sezgisel dönem 

E) Duyusal – motor dönem 

47. Küçük bir çocuk annesine şöyle bir soru sorar: 
“Anne çocuk nasıl yapılır?” Bu soru karşısında 
anne çocuğuna senin aklın böyle şeylere ermez. 
Bunlar ayıp şeyler. Bir daha böyle bir soru so-
rarsan diline biber sürerim tarzında yaklaşımda 
bulunur. Böylelikle anne çocuğun araştırma giri-
şimlerine engel olur. 

 Bu durum, Erikson’un psikososyal gelişim 
dönemlerinden hangisiyle açıklanır? 
 

A) Temel güvene karşı güvensizlik 

B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 

C) Girişimciliğe karşı suçluluk 

D) Başarıya karşı aşağılık 

E) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Ahlak gelişim evrelerinden saf çıkarcı eğilim 

ile ilgili olarak; 

 I.  Bireyin gereksinimini gideren her şey doru-
dur. 

 II. Otoriteye uyarak ceza almaktan kaçar. 

 III. Çocuk bu evrede kendi çıkarını düşünür. 

 IV. Kuvvetli olan kazanır düşüncesine sahiptir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 
 

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

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

E) III ve IV 
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49. Bilgisayarların günlük yaşamımızı işgal ettiği 
günümüzde özellikle gençlerde ve çocuklarda 
bilgisayarların ciddi şekilde olumsuz etkileri gö-
rülmektedir. Sanal dünyanın kahramanlarıyla 
gerçek dünyayı karıştıran bu gençlerde zaman 
zaman davranış bozuklukları da görülmektedir. 
Yapılan bir araştırmaya göre internet ve televiz-
yon nedeniyle gençlerin ergenliğe giriş yaşları-
nın bile düştüğü ortaya çıkmıştır. 

 Yukarıda örneklenen insan gelişimine etki 
eden faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kalıtım 

B) Çevre 

C) Olgunlaşma 

D) Büyüme 

E) Tarihsel zaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Kedisinin ölümüne çok üzülen Hande’ye amcası 

“Kedin 8 yaşındaydı, yani ölmesi çok doğal, yaş-
lanmıştı.” demiştir. Bu olaydan sonra Hande, 
yemeden içmeden kesilmiş, uyku uyuyamaz ol-
muştur. Bir psikoloğa götürülüp, neden böyle 
davrandığı araştırıldığında ise Hande; “Yemek 
yememe gerek yok zaten ben de 2 yıl sonra öle-
ceğim.” demiştir. 

 Hande’nin bu düşüncesinin nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 

A) Odaktan uzaklaşma 

B) Animizm 

C) Yapaycılık 

D) Özelden özele akıl yürütme 

E) Sembolik oyun 

51. Bu kuram dilin öğrenilmesini, pekiştirme sonucu 
belli davranışların ortaya çıkması şeklinde açık-
lamaktadır. Bu kurama göre, bebekler sesleri 
tekrar ederken gündelik dildeki kelimelere ben-
zer sesleri çıkardıklarında çevresi tarafından 
pekiştirilirler. Böylece çocuk çevresi tarafından 
pekiştirilen sesleri daha sık kullanır ve dil gelişir. 

 Yukarıda anlatılan dil gelişim kuramı aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 

A) Davranışçı kuram 

B) Psikolinguistik kuram 

C) Sosyal öğrenme kuramı 

D) Sosyal etkileşimci kuram 

E) Nativist kuram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Bruner’in bilişsel gelişim kuramına göre 

aşağıdakilerden hangisi imgesel döneme 
ilişkin doğru bir ifadedir? 
 

A) Bu dönem, yaşantıların formüle edilmesine 
olanak sağlar. 

B) Birey algılarının tutsağıdır. Herhangi bir nes-
neyi, olayı, durumu nasıl algılarsa zihninde o 
şekilde canlandırır. 

C) Piaget’nin soyut işlemler dönemine denk ge-
len süreçtir. 

D) Bireyin bu döneme ulaşması, zengin yaşan-
tılar kazanmasını sağlar. 

E) Bireyler nesnelerle doğrudan etkileşime ge-
çerek ve yaparak – yaşayarak öğrenirler. 
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53. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenmenin akta-
rılmasını örneklendirmektedir? 
 

A) Gitarı olan bir öğrencinin, olmayan bir öğ-
renciye göre müzik dersinde gitarı daha ko-
lay çalabilmesi  

B) İkinci dönem derse giren fizik öğretmeninden 
çok hoşlanan öğrencinin, bu derse olan ilgi-
sinin de artması  

C) Yıllar önce İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını 
ezberlemiş bir öğrencinin bugün için ilk bir-
kaç kıtayı hatırlayabilmesine karşın sonraki 
kıtalarda zorlanması 

D) Yeni bir çizim programı kullanmaya başlayan 
grafikerin, farenin hareketlerini ilk zamanlar 
önceki programdaki gibi gerçekleştirmesi 

E) Toprağı eşelerken parmağını inciten bir ço-
cuğun kalemi tutarken zorlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Girdiği sınavlardan yüksek puanlar elde 
etmesine karşın çok çabuk unutan bir öğ-
renci için, aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılabilir? 
 

A) Gerçekleştirdiği öğrenmelerin ardından din-
lenme aralıkları vermediği için yeni öğrenme-
lerin bozucu etki oluşturması 

B) Bütün halinde çalışma gerçekleştirdiği için 
unutmanın çok hızlı gerçekleşmesi  

C) Sonuç hakkında bilgilendirme stratejisinden 
yeterince faydalanılmadığı için edinilen bilgi-
lerin kalıcı olmaması 

D) Toplu öğrenme gerçekleştirdiği için kısa va-
dede olumlu, uzun vadede olumsuz sonuç 
ortaya çıkarması 

E) Öğrenme sürecinde öğrencinin genel uya-
rılmışlık düzeyinin düşük olması 

55. Göreve yeni başlayan bir grup öğretmen, hafta 
sonları öğretmenevi lokaline gitmeye başlar. 
Ancak lokalde hesabın çok fazla gelmesi üzeri-
ne ilçedeki bir kahvehaneye giderler. Gittikleri 
kahvehanede sürekli kavga çıkması üzerine tek-
rar öğretmenevi lokaline gitmeye karar verirler. 

 Yukarıdaki örnekte aşağıdaki süreçlerden 
hangileri örneklendirilmiştir? 
 

A) Ceza - Gölgeleme  

B) Kaçma - Engelleme  

C) I. tip ceza - Kendiliğinden geri gelme  

D) Sönme - Gölgeleme 

E) Alışkanlık - Sönme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Frikikten gol atmaya çalışan bir futbolcu, bu 
konuda uzman bir arkadaşını dikkatle izler, daha 
sonra cansız mankenler üzerinde defalarca ça-
lışma yapar ancak istediği vuruşları gerçekleşti-
remez. Buna rağmen pes etmez, antrenman sa-
atlerinin dışında bireysel olarak çalışmalara de-
vam eder ve en sonunda istediği atışları yapma-
yı başarır. 

 Sosyal öğrenme kuramına göre, bu futbol-
cunun durumunu aşağıdakilerden hangisi 
daha iyi açıklar?  
 

A) Sembolleştirme kapasitesi yeterince geliş-
memiştir. 

B) Dolaylı güdülenme seviyesi düşüktür. 

C) Gelişmiş bir öngörü kapasitesine sahiptir. 

D) Öz yeterlik inancı yüksektir. 

E) İşlemsel belleği çok gelişmiştir. 
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57. Bana göre öğrencilerimin anlamlı ve kalıcı öğ-
renmeler gerçekleştirebilmesi, etkili şekilde gü-
dülenmelerine bağlıdır. 

 Bu düşünceye sahip bir öğretmenin, öğren-
cilerinin anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçek-
leştirebilmesinde aşağıdakilerden hangisi 
yetersiz kalır? 
 

A) Derse güncel hayattan örnekler vererek baş-
lama 

B) Derse öğrencilerine konuyla ilgili ilginç bir 
soru sorarak başlama  

C) Dersin amacını net bir şekilde açıklama 

D) Öğrencilerini, öğrenecekleri bir sorunla ilişki-
lendirme 

E) Dersi slayt ve projeksiyon yardımıyla işleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Çiçekleri koklarken, bir çiçeğin üzerinde duran 
arıyı fark edemeyen Murat, arının iğnesini ba-
tırması sonucunda acıyla bağırmaya başlar. Bu 
yaşantısının ardından bir daha çiçeklere yak-
laşmadığı gibi, ilk zamanlar ne zaman bir çiçek 
görse endişe duymuştur.  

 Murat'ın, 

 I. arının iğnesini batırması sonucunda hissetti-
ği acıyı, 

 II. bir daha çiçeklere yaklaşmamasını, 

 III. ne zaman bir çiçek görse endişe duymasını 

 açıklayan kavramlar, sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde belirtilmiştir? 
 

A) Koşulsuz uyarıcı - Kaçınma - Koşullu tepki 

B) Koşulsuz tepki - Kaçınma - Koşullu tepki  

C) Koşulsuz uyarıcı - Kaçınma - Koşullu uyarıcı 

D) Koşulsuz tepki - Kaçma - Koşullu uyarıcı  

E) Koşulsuz uyarıcı - Kaçma - Koşullu tepki 

59. - Sevgilisiyle tartışan Mihriban'ın aklına, geç-
mişte sevgilisiyle yaptığı benzer tartışmalar 
gelmiştir. 

 - Okulun ilk günlerinde tanıştığı bir öğretmeni-
ni sokakta gördüğünde adını hatırlayamayan 
Sevinç, okulda gördüğünde hatırlayabilmiştir. 

 Mihriban ve Sevinç'in yaşadığı bu durumlar, 
aşağıdaki süreçlerden hangisiyle tam olarak 
açıklanabilir? 
 

A) Flaş bellek 

B) Otomatik kodlama 

C) Sonralık etkisi 

D) Geriye etkin kolaylaştırma 

E) Duruma bağımlı öğrenme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Otoriter bir öğretmen olan Hamit Bey, öğrencile-
rinin son zamanlarda kendisine karşı asi - is-
yankar davranışlar sergilediğinden dert yanmak-
tadır. 

 Öğretmenlerinin otoriter tutumları karşısında 
öğrencilerde gözlenen bu davranışlar, aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?  
 

A) Gruba uyma 

B) Otomatik kodlama 

C) Psikolojik tepkisellik  

D) Üst düzey koşullanma  

E) Kendini ayarlama  
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61. Ders esnasında sakız çiğneyen bir öğrenciyi 
öğretmenlerden biri "saygısız" olarak nitelendi-
rirken, başka bir öğretmen "normal bir davranış" 
olarak değerlendirebilir.  

 Aynı olayın farklı öğretmenler tarafından 
farklı şekillerde değerlendirilmesi,  

 I. Bilgi İşleme Kuramı, 

 II. Gestalt Kuram, 

 III. İnsancıl Kuramlar 

 kapsamında sırasıyla aşağıdaki kavramlar-
dan hangileriyle açıklanabilir? 
 

A) Algılama - Davranışsal (psikolojik) çevre - 
Fenomenal alan 

B) Davranışsal (psikolojik) çevre - Algılama - 
Fenomenal alan 

C) Fenomenal alan - Algılama - Davranışsal 
(psikolojik) çevre 

D) Algılama - Fenomenal alan - Davranışsal 
(psikolojik) çevre 

E) Davranışsal (psikolojik) çevre - Fenomenal 
alan - Algılama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Sanatsal bir tartışmada, ilk defa karşılaştığı bir 
kişinin kendisiyle aynı görüşleri paylaştığını fark 
eden Nazan Hanım, bu kişiye karşı sempatik bir 
tavır beslemeye başlamıştır. 

 Nazan Hanım'ın bu durumu, aşağıdakilerin 
hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 
 

A) Gizil öğrenme 

B) Üst düzey koşullanma  

C) Karşılıklı belirleyicilik 

D) Gruba uyma 

E) Karşıt koşullanma 

 

63. Annesini kek yaparken izleyen Ayşe, ertesi gün 
kendisi de kek yapmak ister. Ancak annesinin 
sırasıyla hangi malzemeleri karıştırdığını bir tür-
lü hatırlayamadığı için kek yapmayı başarama-
mıştır. 

  Ayşe'nin kek yapmayı başaramaması, sosyal 
öğrenme kuramına göre aşağıdaki aşamalar-
dan hangisiyle ilgilidir? 
 

A) Dikkat 

B) Akılda tutma 

C) Uygulama 

D) Güdülenme 

E) Zihinsel deneme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Bulduğu her fırsatta küçük kardeşini hırpalayan 
Mehmet'e annesi "Kardeşine böyle davrandığın 
için artık sana akşamları dondurma vermeyece-
ğim." demiştir. Annesinin bu sözü üzerine kar-
deşine çok iyi davranmaya başlayan Mehmet'e 
annesi akşamları tekrar dondurma vermeye 
başlamıştır. 

 Annenin oğluna akşamları dondurma verme-
yi bırakması ve oğlu kardeşine iyi davranınca 
tekrar dondurma vermeye başlaması, sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Olumsuz pekiştirme - Olumlu pekiştirme  

B) II. tip ceza - Olumlu pekiştirme  

C) Karşıt pekiştirme - Olumlu pekiştirme  

D) II. tip ceza - Olumsuz pekiştirme  

E) Olumsuz pekiştirme - Karşıt pekiştirme 
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65. Kızı Gülcan'a telefon açan anne, "Gelirken tuz, 
şeker, yufka, yoğurt, peynir al." demiştir. Kızı 
önceden oluşturduğu ve belli sayılarla kafiyeli 
olan "kir, tilki, güç, ört, leş" kelimeleri ile bu liste 
arasında şu ilişkiyi kurmuştur: 

 - Tuz çok kirliymiş. 

 - Tilkiler şekerleri yemiş. 

 - Yufka yapmak çok güçmüş. 

 - Yoğurdun üzerini örtmüşler. 

 - Peynir leş gibiymiş. 

 Gülcan'ın alışveriş listesini hatırlamak için 
kullandığı bu yöntem, aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 

A) Yerleşim (loci) 

B) Anahtar sözcük 

C) Askı sözcük 

D) Zincirleme  

E) Akronim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Mehmet Bey, içine kapanık bir çocuk olan oğlu 
Orçun'u, sosyal gelişimine katkı sağlayacağı dü-
şüncesiyle yaz kampına göndermeyi düşünür. 
Orçun ise yaz kampına gitmek istememekte, 
bunun yerine her gün havuza gidip yüzmeyi dü-
şünmektedir. Kamp hakkında biraz araştırma 
yapan Mehmet Bey, Orçun'a "Kampta her gün 
havuza girebileceğini biliyor musun?" demiştir.  

 Mehmet Bey'in oğluna yapmış olduğu bu 
açıklama, aşağıdakilerden hangisiyle daha 
iyi açıklanabilir? 
 

A) Karşıt pekiştirme 

B) Karşıt tepki geliştirme  

C) İtici uyarıcıya koşullama  

D) Ayırt etme eğitimi 

E) Zıt tepki  

  

 

67. Deyimler sözlüğü alan bir öğrenci, dönem öde-
vini yaparken bu sözlükten faydalanmaktadır. 

 Öğrencinin dönem ödevini yapmak için kul-
landığı deyimler sözlüğü, hangi türden bilgiyi 
içermektedir? 
 

A) İşlemsel 

B) Metabilişsel  

C) Açıklayıcı 

D) Araçsal 

E) Gündelik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. İnsan doğası gereği normal koşullar altında iyidir 
ve benliğini geliştiren davranışlar ortaya koyar. 
Ancak bazı durumlarda birey benliğini koruya-
bilmek için saldırganlık, gerçeği yadsıma, çar-
pıtma gibi davranışlar sergileyebilmektedir. 

 İnsancıl anlayışa göre, bireyi saldırganlığa 
iten, gerçekleri yadsımasına - çarpıtmasına - 
yol açan temel etken aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 

A) Suçluluk 

B) Güvensizlik  

C) Yetersizlik  

D) Utanç  

E) Durgunluk 
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69. Aşağıdakilerden hangisi dikkat dağınıklığına 
yönelik değildir? 
 

A) Oturarak yapılan etkinlik sırasında öğrenci-
nin arada bir ayağa kalkmasına ya da ge-
zinmesine izin vermek 

B) Etkinlikler sırasında görsel desteklerden, ay-
rıntıları belirginleştiren işaretlerden ve anım-
satıcılardan yararlanmak 

C) Yönergelerin öğrenciler tarafından anlaşılıp 
anlaşılmadığını kontrol etmek 

D) Etkinlikler sırasında öğrencilere arada bir bi-
reysel dönüt vermek 

E) Etkinliklerin çok yavaş tempoda sürmesini 
önlemek; böylece öğrencilerin dikkatlerini 
canlı tutmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. “Ayşe’nin okulunda tüm öğrencilere uygulanan 
görme testi sonucuna göre, Ayşe göz doktoruna 
sevk edildi.” ifadesi değerlendirmenin hangi 
aşamada olduğunu göstermektedir? 
 

A) Tanılama 

B) Tarama 

C) Değerlendirme 

D) Özel eğitime uygunluk 

E) Son değerlendirme 

 

 

 

 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesinde 
ortaya çıkan bir engel türü değildir? 
 

A) Erken doğuma bağlı zihin engeli 

B) Fenilkötüniri 

C) Kan uyuşmazlığına bağlı serebral palsy 

D) Down sendromu 

E) Hamilelikte geçirilen viral enfeksiyona bağlı 
bedensel yetersizlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın 
gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sı-
nırlılıklara ne ad verilir? 
 

A) Engel 

B) Yetersizlik 

C) Sapma 

D) Özel gereksinim 

E) Zedelenme 
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73. ve 74. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN 
SOSYOMETRİ MATRİSİNE GÖRE CEVAP-
LAYINIZ. 

 

 Bir ilkokulda 30 kişilik bir sınıfa giren araştırmacı 
öğrencilere şu yönergeyi verir: "Eğer öğretmeni-
niz ikişer kişilik ders çalışma grupları oluşturma-
nızı istese çalışma arkadaşı olarak kendinize 
kimi seçerdiniz? Birlikte çalışmayı istediğiniz üç 
arkadaşınızın adını önünüzdeki kâğıda yazınız. 
Daha sonra aynı kâğıda, birlikte çalışmayı en az 
istediğiniz iki arkadaşınızın adını yazınız". Öğ-
rencilerin verdikleri cevapları aşağıda verilen 
sosyometri matrisine işler. Matriste “R” harfini 
“red” durumunu, “1” sayısını 1. tercihi, “2” sayı-
sını “2. tercihi” belirtmek için kullanır. 

 

 

Seçilenler 

/ reddedi-

lenler 

Seçenler / reddedenler Toplam 

puan 
Masal Deniz  Ada Kuzey  Derin Yener 

Masal  R  R  R 0 

Deniz  R  R R R R 0 

Ada  R   R  0 

Kuzey  R 1   1 1 9 

Derin 2 2  1  2 9 

Yener 1  1    6 

Ece     2  2 

1. tercih × 3 

2. tercih × 2 

3. tercih × 1 

 

 

 

 Daha sonra sınıfın sosyometrik örüntüsünü açık 
seçik gözlemek için aşağıdaki sosyogramı oluş-
turmuştur. Sosyogramda düz çizgiden oluşan 
doğruyu “reddedilmeyi”, noktalardan oluşan 
doğruyu  “1. tercihleri”, kesikli çizgilerden oluşan 
doğruyu “ise “2. tercihleri” belirtmek için kullan-
mıştır. Ayrıca kimin kimi seçtiğini göstermek için 
okların yönlerinden faydalanmıştır. Tek yönlü 
seçim için “ →”, çift yönlü seçim için ise “+” kul-
lanmıştır. 

 

C

B

A

D

F

E

Grup dışı

 

 

 

 

 

 

73. Sosyogramda “E” harfi ile gösterilen öğrenci 
kimdir? 
 

A) Ece 

B) Kuzey 

C) Yener 

D) Derin 

E) Masal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Buna göre, aşağıda verilen yargılardan han-
gisine ulaşılamaz? 
 

A) Derin, lider bir öğrencidir. 

B) Ada ve Kuzey, kendilerine verilen sayıda 
tercih yapmakta çekimser davranmışlardır. 

C) Ece, terk edilmiştir. 

D) Sınıfta cinsiyete dayalı gruplaşma yoktur. 

E) Deniz, reddedilmiştir. 
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75. – 76. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇA-
YA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 

 Altı buçuk yaşındaki Meriç, okula başlayacaktır. 
Ailesi fazla yaratıcı ve zeki olduğunu düşünmek-
tedirler. Üstün yetenekli olduğunu, daha önce 
hiç görmediği yerleri tüm detaylarıyla tarif ede-
bildiğini, çok dikkatli olduğunu, bir kere gördüğü 
bir şeyi hiçbir zaman unutmadığını belirtmekte-
dirler. Sahip olduğu yeteneklere göre nasıl bir 
eğitim alması gerektiğini öğrenmek için evlerinin 
yakınındaki okulun rehber öğretmenine başvu-
rurlar. Rehber öğretmen, Meriç ile tanışmak için 
elini uzattığında Meriç göz teması kurmadan eli-
ni uzatır. “Evden çıktığımızda hastaneye gide-
ceğimizi düşünmüştüm, daha önce patates yer-
ken gittiğim hastane gibi kafama bir şeyler bağ-
layacaklarını düşünerek ve ketçap yiyerek deni-
ze girmiştim.” der. Meriç, danışmanla yaptığı gö-
rüşmede birçok şey anlatır. Onun sorduğu soru-
lara cevap verir. Ancak anlattığı şeylerde man-
tıksal bir sıra ve içerik yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Buna göre, okul rehber öğretmeninin aşağı-
daki hizmetlerden hangisine başvurması uy-
gun olur? 
 

A) Meriç’in durumunu bir süre görmezden gel-
melidir./İzleme  

B) Meriç’in okula uyum sağlamasına yardım 
etmelidir./Oryantasyon  

C) Psikolojik problemlerini çözebilmesi için Me-
riç’e yardım sunmalıdır./Psikolojik danışma  

D) Meriç’in durumuna benzer okulda öğrenci 
olup olmadığını öğrenmelidir./ Araştırma 

E) Meriç’i bir çocuk psikiyatrisinin görmesini 
sağlamalıdır./Sevk 

76. Buna göre, Meriç’in ailesine sunulacak hiz-
met türü aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yöneltici 

B) Ayarlayıcı 

C) Mesleki 

D) Geliştirici 

E) Bireyi tanıma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. – 78. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇA-
YA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 

 Okul rehber öğretmeni Canan Hanım, bir sınıfta 
yaptığı uygulama ile öğrencilere grup üyelerin-
den kimlerin kendilerini seçeceğini ve reddede-
ceğini tahmin etmesini ve tahminlerini kendileri-
ne dağıtılan kâğıda yazmalarını ister. Öğrenciler 
yalnızca kendilerine ilişkin tercihler konusunda 
tahminler yapabilecekleri gibi, gruptaki tüm 
sosyometrik tercihlere ilişkin de tahminde bulu-
nabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Okul rehber öğretmeni Canan Hanım’ın kul-
landığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sosyal atom ölçeği 

B) Sosyometri 

C) Sosyometrik algı testi 

D) Sosyodrama  

E) Gürültümetre 
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78. Canan Hanım bu teknik ile aşağıdaki bilgiler-
den hangisine ulaşmayı amaçlamaktadır? 
 

A) Sınıftaki iletişim ve etkileşim örüntüsü 

B) Sınıftaki belli tiplerin tespiti  

C) Sınıftakilerin birbirlerini hangi özelliklerle al-
gıladıkları 

D) Sınıftakilerin gruptaki etkileşim örüntüsünü 
algılayış biçimleri  

E) Bireyin sınıfta hangi özelliklerle tanındığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Elif, heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, 
fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duy-
gusal, uygucu olmayan (atipik), duyarlı ve etki-
leyici biridir. Yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilen 
Elif, estetik faaliyetlerden, sanatsal etkinlik ve 
ürünler yaratmaktan hoşlanmaktadır. 

 Holland’ın kişilik tipolojisine göre Elif’in 
aşağıdaki mesleklerden hangisine yönelmesi 
en fazla beklenir?  
 

A) Mimar 

B) Finans elemanı 

C) Tıp teknisyeni 

D) Avukat 

E) Sosyal hizmet uzmanı 

 

80. Öğrenci tanıma formuyla bilgi toplamanın en 
büyük sakıncası nedir? 
 

A) Çok zaman alan bir tekniktir. 

B) Toplanan bilgiler güvenilir olmayabilir. 

C) Kalabalık sınıflara uygulandığında yorumla-
mak güçtür. 

D) Alanda eğitim almış uzman personel tarafın-
dan uygulanabilir. 

E) Küçük yaştaki çocuklara uygulanamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 






