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Ön Söz

iii

Değerli Okuyucularımız,

Akademik platformda ve sınav yayıncılığı alanında tartışılmaz lider ve 
temel başvuru kaynağı olan PEGEM Yayınları’nın zengin yayın yelpazesine 
eklenen Eğitim Bilimleri 20 Deneme setimiz, yine eğitim bilimleri alanında 
tanınmış ve otorite kabul edilen eğitimciler tarafından hazırlanmıştır.

Hem öğrencinin süre performansını artıracak hem de bilgi açığını ka-
patacak nitelikte hazırlanan deneme setinizdeki sorular, özenle seçilmiş olup 
size kapsamlı bir tekrar imkânı sağlayacaktır. Bu sayede eksiklerinizi sağlıklı bir 
şekilde tespit edebilme ve sınavdan önce bunları giderme fırsatınız olacaktır.

Öğretmen adayları için olmazsa olmaz bölümlerden biri olan eğitim bi-
limleri oturumundan tam verim alabilmeniz için hazırlanan deneme setinizin 
sizlere faydalı olacağına inanıyor, meslek hayatınızda şimdiden başarılar dili-
yoruz.

Pegem Akademi
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Deneme - 1

1

1. Aşağıdakilerden hangisi psikolo-
jik danışma hizmetinin içeriği ile 
ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Yüz yüze bir ilişki süreci içinde 
sunulan ve duyuşsal yönü ön 
planda olan bir yardım hizmeti-
dir. 

B) Yardım sürecini planlayabilmek 
için rehberlik hizmetleri içerisin-
de öncelikle kullanılması gere-
ken hizmettir.

C) Alanda yetişmiş ve yeterliliği 
olan uzman kişiler tarafından su-
nulmaktadır.

D) Diğer hizmet alanlarından farklı 
olarak kendine özgü çeşitli ku-
ram, teknik ve ilkeleri vardır. 

E) Yardım sürecinin niteliğine göre 
bireysel veya grupla yürütülmek-
tedir.

2. Okul müdürü Tayfun Bey, psikolojik 
danışmanla yaptığı görüşmede, okul 
içerisinde bir grup öğrencinin sürek-
li argo kelimeler kullandığını ve bu 
durumun birçok kişiyi rahatsız etti-
ğini söyler. Bu soruna yönelik olarak 
Tayfun Bey, psikolojik danışmandan 
çalışmalar yapmasını ister.
Psikolojik danışmanın yaşanan 
soruna yönelik yapacağı çalışma-
lar, rehberliğin temel işlevlerinden 
hangisi kapsamında değerlendi-
rilmektedir?
A) Uyum sağlayıcı
B) Önleyici
C) Tamamlayıcı
D) Geliştirici
E) Yöneltici

3. Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Tuğrul, 
ileriye yönelik meslekî düşünceleri 
sorulduğunda “Beden eğitimi öğret-
meni olmak istiyorum; çünkü sportif 
faaliyetlerde başarılıyım.” demekte-
dir.
Tuğrul’un söylemleri ve içinde 
bulunduğu dönem incelendiğin-
de Ginzberg’in gelişim kuramına 
göre, meslek seçiminde hangi 
özellik belirleyici olmaktadır?
A) Değer
B) İlgi
C) Özdeşim
D) Yetenek
E) Kişilik

4. Birey sayısına göre rehberlik tür-
lerine ilişkin aşağıdaki seçenek-
lerde yer alan bilgilerden hangisi 
doğru olamaz?

A) Birey ve grup rehberliğinde za-
man, yapılan etkinliğe göre ayar-
landığından belirli bir zaman sı-
nırlaması yoktur.

B) Bireysel ve grupla psikolojik da-
nışmada standart kurallar bulun-
maktadır. 

C) Bireysel psikolojik danışma, da-
nışanın öznel sorunlarına yönelik 
olduğundan bu hizmette günde-
mi tutturmak zordur.

D) Grup rehberliği, alan uzmanları 
dışında da kullanılabilir.

E) Grupla psikolojik danışma, kul-
lanım alanı en geniş hizmettir.
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5. Bir kurum kendi özel amaçları doğ-
rultusunda personel almak iste-
mekte ve personelde özellikle ikna, 
hitabet ve organizasyon becerisinin 
olmasını arzulamaktadır. 
Belirtilen amaca yönelik, aşağı-
daki bireyi tanıma tekniklerinden 
hangisinin kullanılması daha uy-
gun olur?
A) Otobiyografi
B) Kime göre ben neyim?
C) Görüşme
D) Anket
E) Arzu listesi

6. “Sınava odaklanmakta çok zorlanı-
yorum. Aklımda hep sınav sonrası 
var. Kazandığımda elde edeceklerim 
ve kazanamazsam yaşayacaklarım, 
hep bunları düşünüyorum.” diyen 
bir bireye verilebilecek aşağıdaki 
tepkilerden hangisi insancıl yak-
laşımın “empati” kavramına uygun 
düşer?

A) Sürekli sınav sonrasını düşünür-
sen sınava odaklanmakta elbet-
te zorlanırsın.

B) Sınav sonrasını düşünmenin şu 
an için sana bir faydası yok.

C) Şu an gerekli çalışmaları yap-
mazsan sınav sonrası istediğin 
gibi olmayabilir.

D) Seni çok iyi anlıyorum; fakat 
olumsuz sonuçları düşünmek 
seni kaygılandırabilir.

E) Sınav sonrasındaki olasılıkları 
düşünmek sınava yoğunlaşmanı 
engelliyor.

7. Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı 
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ile belirtildiği 
üzere özel eğitimin ilkelerinden 
birisi değildir?

A) Özel eğitime ihtiyacı olan tüm 
bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, 
yetenek ve yeterlilikleri doğrultu-
sunda ve ölçüsünde özel eğitim 
hizmetlerinden yararlandırılır.

B) Özel eğitime ihtiyacı olan bi-
reylerin her tür ve kademedeki 
eğitimlerinin kesintisiz sürdürü-
lebilmesi için rehabilitasyon hiz-
metlerini sağlayacak kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapılır.

C) Özel eğitime ihtiyacı olan birey-
ler için bireyselleştirilmiş eğitim 
planı geliştirilir ve eğitim prog-
ramları bireyselleştirilerek uygu-
lanır.

D) Özel eğitime ihtiyacı olan birey-
lerin eğitimine ilkokul kademe-
sinden itibaren, birey belirli bir 
olgunluğa eriştikten sonra baş-
lanır.

E) Özel eğitim hizmetleri, özel eği-
time ihtiyacı olan bireyleri sosyal 
ve fiziksel çevrelerinden müm-
kün olduğu kadar ayırmadan 
planlanır ve yürütülür.




