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1. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşi-
sinin ikinci basamağında yer almaktadır?

A) Kendini gerçekleştirme

B) Saygınlık

C) Sevgi/Ait olma

D) Güvenlik

E) Fizyolojik ihtiyaçlar

2. İlgili literatür incelendiği zaman güvenli okul kavramının 
farklı yönlerine işaret eden tanımlamaların yapıldığı ve 
bunların güvenli okulun farklı boyutlarıyla ilgili olduğu gö-
rülmektedir. 

I.  Empati kültürünü geliştirme

II.  Doğal afetlerden uzak olma

III.  İhtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme

IV.  Okulu oluşturan mekânların kontrolü

V.  Örgütsel sosyalleşme

Yukarıdakilerden hangisi güvenli okulların özellikleri ara-
sında yer almaz?

A) I, III ve V

B) II, IV ve V

C) II, III ve IV

D) I ve IV

E) Yalnız V

3. Aşağıda verilen okul güvenliği ile ilgili bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Göçmen öğrencilere sahip okul idareleri, öğretmenler ve 
diğer çalışanlar bu öğrencilerden kaynaklanan problemle-
rin nasıl yönetilebileceği konusunda deneyim sahibi olma-
lıdırlar.

B) Okul müdürü, öğretmen, öğrenci, çalışan ve diğer paydaş-
ların güvenli okul için sorumluluk almaları gerekmektedir.

C) Akademik başarısı düşük olan okullarda güvenli okul ikli-
mini tehdit eden problemler daha az yaşanmaktadır.

D) Sağlıklı öğrenmelerin meydana geldiği okulların temel gös-
tergelerden biri okulu oluşturan paydaşlar arasındaki açık 
ve kesintisiz iletişimdir.

E) Okulun paydaşları arasındaki samimiyet, okul güvenliğinin 
temel göstergelerinden biridir.

4.    I.  Okul idaresinin ve öğretmenlerinin etkili liderlik  
 sergilemeleri 

 II.  Okulun bütün mekânlarına hâkim olunması

 III.  Okulda alay, nefret dili ve sosyal dışlanmanın   
 olmaması

 IV.  Doğal afetlerin yaşanması

 V.  Öğrencilere eşit muamele edilmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okulların güvensiz 
hale gelmesindeki sebeplerdendir?

A) II, III ve IV

B) III, IV ve V

C) I ve II

D) Yalnız IV

E) Yalnız V
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7. 

• İntikam alma arzusu

• Cezalandırma arzusu

• Popüler olma arzusu

• Aile içinde yaşanan sorunlar

• Yüksek öz güven 

• Gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada 
yakalama arzusu

Yukarıdakilerden kaç tanesi siber zorbalığın nedenleri ara-
sında yer almaktadır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

8.  İnternet bağımlılığı belirtileri 3 gruba ayrılmaktadır. Bun-
lar: davranışsal belirtiler, fiziksel ve zihinsel belirtiler ve 
sosyal belirtilerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi davranışsal belirtilerden bir tanesi-
dir?

A) İnternette geçen sürenin giderek artması

B) Panik atak ve kızgınlık hâllerindeki artış

C) İnternetle ilgili obsesif düşünceler ve hayallerde artış

D) İş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek 
gerilim ve rekabet ortamı oluşması

E) İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete

5.  

• Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana yal-
nızca fiziksel olarak zarar verme amacı güden söz ve eylem-
lerdir.

• Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri 
gibi, kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup ola-
rak zarar görebilirler. 

• Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruya-
mayacak ve savunamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikte 
olması gerekir. 

• Zorbalık bir kereye mahsustur.  

• Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu ey-
lemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür. 

• Zorbalar, kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, kü-
çük düşmesinden zevk alırlar. 

Yukarıdakilerden kaç tanesi zorbalığın ayırt edici özellikle-
rindendir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

6.  Aşağıda verilen geleneksel ve siber zorbalık ile ilgili ifa-
delerden hangisi doğru değildir?

A) Çocukların siber zorbalığı geleneksel zorbalığa tercih etme-
sinin nedenlerinden biri daha az izleyiciye ulaşmasıdır.

B) Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafın-
dan tanındığı ve bu da kaygıyı artırdığından dolayı çocuk-
lar genellikle siber zorbalığı tercih etmektedirler.

C) Geleneksel zorbalık yapan bireyler ve çocuklar siber zorba-
lığı da sıklıkla tercih etmektedir.

D) Siber zorbalığın geleneksel zorbalığa tercih edilmesindeki 
diğer bir neden de yazılı tacizlerin etkisinin sözel kelimelere 
göre daha büyük olmasıdır.  olduğundan ve bireyler siber 
zorbalığı her zaman her yerde uygulayabilirler.

E) Bireyler siber zorbalığı her zaman her yerde uygulayabi-
leceğinden dolayı siber zorbalık geleneksel zorbalığa göre 
daha fazla tercih edilmektedir. 
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11. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin güvenli eğitim 
iletişimi sağlamak için öğrenciler ve diğer paydaşlar ara-
sında kuracağı iletişim süreçlerinde benimseyeceği stra-
tejilerden biri değildir?

A) Pasif dinleme edimini uygulamak 

B) Dedikodudan kaçınmak 

C) Gizliliğe saygı göstermek 

D) Okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektir-
diği sorumluluklar kapsamında hareket etmek 

E) Uzlaşılan noktaları vurgulamak ve ödün vermeye rıza gös-
terebilmek 

12.  I.  Veli şiddeti

 II.  Sınav Kaygısı

 III.  Sağlıksız gıdalar

 IV.  Akran Zorbalığı 

 V.  Servis kazaları 

 VI.  Öğretmen-idareci şiddeti

Yukarıdakilerden hangileri okul güvenliğini olumsuz yönde 
etkileyen risk alanlarındandır? 

A) I- III- IV

B) II- III- IV

C) I- IV - V- VI

D) II- III- IV- V

E) I-II-III-IV-V-VI

9.  

Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin 
yer değiştirmesi gerekmektedir?

A) 1-4

B) 2-5

C) 4-5

D) 2-6

E) 1-6

10.  Chibbaro, Ricks ve Lanier dijital bağımlılıkların önlenme-
sinde okul psikolojik danışmanlarına/rehber öğretmenlere 
yönelik bir model önermişlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu modelde yer alan maddelerden 
bir tanesidir?

A) Aile ve toplum eğitimi 

B) Profesyonel gelişim 

C) Önleyici çalışmalar 

D) Öğrenci değerlendirmesi 

E) Hepsi

İnternet Bağımlılığının 
Davranışsal belirtileri

İnternet 
Bağımlılığının 
Fiziksel ve zihinsel 
belirtileri

İnternet 
Bağımlılığının 
Sosyal belirtileri

1. İnterneti diğer 
problemlerden kaçmak 
için kullanma

3. Konsantrasyon 
eksikliği

5. İnternet kullanımı 
ilgili yalan söyleme

2. İş yerinde veya 
okulda azalan 
üretkenlikle birlikte 
yüksek gerilim ve 
rekabet ortamı 
oluşması.

4. İnternet kullanımını 
kontrol etmek veya 
azaltmak için süregelen 
bir istek ve arzunun 
olmaması

6. Mesleki ve serbest 
zaman faaliyetlerinin 
internet kullanımı 
yüzünden bırakılması
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15. ..................... bireylerin ev sahibi toplumla ilişki kurmak için 
geçirdiği değişimler olarak tanımlanmaktadır. Bireyin ken-
di kültürü perspektifinden ev sahibi ülkenin kültürel dav-
ranışlarını, değerlerini ve inançlarını anlama ve birleştirme 
süreçlerini içermektedir.

Öncüldeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Sosyal uyum

B) Asimilasyon

C) Entegrasyon

D) Psikolojik adaptasyom

E) Davranışsal uyum

13.  Aşağıdakilerden hangisi 21. yy. eğitim konseptindeki 
eğitimcilerin rollerinden biri değildir?

A) Sorumluluk taşımak 

B) Yenilikçi-araştırmacı olmak

C) Etkileşimli olmak

D) Asimilasyon sağlamak

E) Dengeli ve adil olmak

14.  .................... bireyin sahip olduğu kimliğini bırakıp yalnızca 
yeni toplumun kültürel değerleriyle yaşamına devam etme-
sidir. 

Öncüldeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Sosyal uyum

B) Asimilasyon

C) Kültürel uyum

D) Psikolojik adaptasyom

E) Davranışsal uyum

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

CEVAP ANAHTARLARI / DENEME TESTİ - 1
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