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1.  Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme İçin İşbirliği 
(CASEL), tarafından oluşturulan sosyal-duygusal öğren-
me ile ilgili beş temel beceriyi özetleyen sınıflandırma 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Öz farkındalık

B)  Öz yönetim

C)  Sosyal farkındalık

D)  İş birliği yapma

E)  Sorumlu karar alabilme

2.   Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda benlik saygısını ge-
liştirecek önerilerden biri olamaz?

A)  Sorunları onun yerine çözmek

B)  Bireye yeteri kadar ve dengeli şekilde dönüt vermek

C)  İfade şansı tanımak

D)  Başarılı olduğu alanlarda kendini denemesi için daha çok 
fırsat tanımak

E)  Kendini başkasının gözünden görmesine fırsat vermek

3.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerilerde negatif du-
rumları gösteren davranışlardan biri değildir?

A)  Biriyle konuşurken aşağı bakmak

B)  Kendi hakkında olumsuz şeyler söylemek

C)  Oturmak ya da dik durmak

D)  Konuşurken çok yumuşak ve kısık bir ses kullanmak

E)  Sesin üzgün, huysuz veya ağlayan tonda çıkması

4.  Aşağıdaki verilenlerden hangisi okulda sosyal duygusal 
öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlardan duygu koçluğu-
nun adımlarından biri olarak gösterilemez? 

A)  Duygunun farkında olmak

B)  Bir soru ile netleştirmek

C)  Çocuğun duygusunu doğrulamak ve yansıtmak

D)  Çocuğa duygusunu anlaması ve ifade etmesi için fırsat tanı-
mak

E)  Çocuktan problemlerini kendi başına çözmesini beklemek

5.  Bireylerin birbirlerini dinlemeleri, iş birliği yapmala-
rı, problemleri etkin dinleme ve ifade etme aracılığıyla 
çözmeleri, ihtiyaç duyduğu yardımı dile getirmeleri gibi 
özellikleri aşağıdaki becerilerden hangisinin geliştiğini 
gösterir?

A)  Öz farkındalık

B)  Sosyal farkındalık

C)  Öz yönetim

D)  İlişki becerileri

E)  Sorumlu karar alabilme

6.  Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal duygusal öğ-
renmeyi kullanarak olumlu okul iklimi oluşturmak ve 
okulun akademik başarısına katkı sağlamak için yapıl-
ması gereken çalışmalardan biri olamaz?

A)  Akran eğitimi

B)  Girişkenlik eğitimi

C)  Yaşam becerilerini geliştirme

D)  Duyguları yönetme

E)  Öğrenme biçimlerini değiştirme
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10. 

Yukarıda Piramit Modeli ile ilgili verilen aşamaların genel-
den özele doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak ve-
rilmiştir? 

A)  III - I - II

B)  II - I - III

C)  I - II - III

D)  II - III - I 

E)  III - II - I

11.  Aşağıdakilerden hangisi işe yaramayan (olumsuz) duy-
gulara örnek olarak gösterilemez?

A)  Şüpheli

B)  Heyecanlı

C)  Endişeli

D)  Korkunç 

E)  Sinirli

12.  OECD tarafından belirlenen sosyal duygusal öğrenme 
becerileri arasında yer alan ve “Başarı için motivasyon”, 
“kendi kendini kontrol edebilme”, “sorumluluk” ve “se-
bat etme/ısrarcı olma” şeklinde dört alt beceriden olu-
şan, sosyal duygusal öğrenme becerisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dışa dönük olma  

B)  Görev performansı  

C)  İşbirliği yapma  

D) Duygu düzenleme 

E)  Açık fikirli olma

7.  Başkalarıyla bağlantı kurmak için sosyal-duygusal beceriler 
çok önemlidir. Bu beceriler, duygularımızı yönetmemize, 
sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve empati kurmamıza yardımcı 
olur. Çocuklarda sosyal-duygusal gelişimin temelde beş bo-
yutu tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları; I- sosyal yeterlilik, 
II- bağlanma, III- duygusal yeterlilik olarak gösterilebilir. 
Bu boyutlara yönelik geliştirilmesi gereken beceriler, bire-
yin yaşamına hem akademik hem de sosyal ve duygusal an-
lamda katkı sağlayacaktır.

Paragraftaki sosyal-duygusal gelişimin boyutları ile ilgili bil-
giler incelendiğinde, verilenlerden hangilerinin çocuklarda 
sosyal-duygusal gelişimin boyutları içerisinde yer aldığı söy-
lenebilir?   

A)  I-II ve III

B)  Yalnız II

C)  Yalnız I

D)  II ve III

E)  I ve II

8.  Aşağıdakilerden hangisi akran öğretimi ile ilgili doğru 
değildir?

A)  Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme sağlar.

B)  Fazla zaman almayan bir öğretim tekniğidir.

C)  Akran öğreticiler için kendi öğrenmelerini pekiştirme fır-
satı verir.

D)  Akran öğretimi mali açıdan verimli bir alternatiftir.

E)  Öğrenciler arasında doğrudan etkileşim, aktif öğrenme 
sağlar.

9.  Aşağıdakilerden hangisi pozitif durumları gösteren dav-
ranışlar arasında yer almaz?

A)  Konuşurken göz teması kurulması

B)  Kendinden emin olunması

C)  Kısık bir ses kullanılması

D)  Diğer insanlar hakkında olumlu şeyler söylenmesi

E)  Gelecek hakkında olumlu şeyler söylenmesi

I. İkinci Önleme Aşaması

II. Üçüncül müdahale Aşaması

III. Evrensel Destek Aşaması
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15.  

I. Çocuğun üstün yararı temel alınarak oluşturulmuş etkili 
bir şikayet ve geri bildirim mekanizmasının olması gerekir.

II. Akran zorbalığına ilişkin güvenilir ve ayrıntılı veriler tutul-
malıdır. 

III. Öğrencilerin akran zorbalığı ile ilgili farkındalıkları artırıl-
malıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisinin veya hangilerinin akran 
zorbalığına karşı okul idareci ve öğretmenleri tarafından çö-
züm önerisi olarak benimsemeleri doğru olur? 

A)  I-II ve III

B)  Yalnız I

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız II

13.  Aşağıdakilerden hangisi akran ilişkileri ile ilgili değiş-
kenler arasında yer almaz?

A) Kişisel faktörler

B)  Duygu ve iyi oluş

C)  Davranış ve sağlık

D)  Çevresel faktörler

E)  Ekonomik faktörler

14. 

-  Öğretmenin kendi duygularını dikkate alması ve bu sayede 
çocuğu anlaması için bir araçtır.

-  Çocukların davranış sorunlarını azaltma ve önlemede etkili 
bir yöntemdir.

-  Çocuklara duyguları, duyguların nedenlerini ve sonuçlarını 
öğretmede ve empatiyi geliştirmede etkilidir.

Yukarıda verilen bilgiler okulda sosyal duygusal öğrenmeyi 
destekleyen yaklaşımlardan hangisi ile ilgilidir?

A)  Piramit Modelin Evrensel Destek Aşaması 

B)  Piramit Modeli

C)  Hayata Dair Mükemmel Beceriler Programı 

D)  Duygu Koçluğu 

E)  Bütün Okul Yaklaşımı

1) D 2) A 3) C 4) E 5) D 6) E 7) A 8) B 9) C 10) A 11) B 12) B 13) E 14) D 15) A
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