
ÇOCUK GELİŞİM SORULARI 

 

1.Bebeklikten sonra en hızlı fiziksel değişimlerin gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

a  ilk çocukluk dönemi 

b  ikinci çocukluk dönemi 

c  ergenlik dönemi 

d  genç yetişkinlik dönemi 

2.Bireyin ekonomik bağımsızlığını kazanması ve karşı cinsle yakın ilişkiler kurarak aile kurmaya 

yönelmesi hangi dönemde gerçekleşmektedir? 

a  genç yetişkinlik dönemi 

b  ergenlik 

c  orta yetişkinlik dönemi 

d  ileri yetişkinlik dönemi 

3.Aşağıdakilerden hangisi gelişim evrenlerinin temel özellikleri arasında yer almaz? 

a  her evrenin kendine özgü genel sorunları vardır  

b  evreler davranıştaki niteliksel farklılıkları içerir  

c  evreleri değişmez ardışık bir sıra izler  

d  evreler toplumdan topluma farklılık gösterirler  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki kasların görevlerinden değildir?  

A)Vücudun enerji deposudur 

B)İskelet sisteminin hareketini sağlar 

C)Kalbin çalışması ve kan dolaşımında etkin rol alır 

D)Karaciğerin işlevini görmesinde etkindir 

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeğin bıngıldaklarının geç kapanmasına neden olur?  

A) Beyin gelişimi problemi olmayan çocuklarda 

B) Sinir sistemi ile ilgili problemi olan çocuklarda 

C) Kemik hastalığı olan çocuklarda 

D) Hepsi 

 

6. insan ve hayvanların çevrelerine daha iyi uyum sağlayabilmeleri için yaşamlarında geçirdikleri 

değişimlere ne denir? 

a  biyolojik süreç 

b  genetik 

c  evrim 

d  etoloji 

7. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen özelliklerden biri değildir? (5p.) 



a. Bu dönemde kızların beden ağırlığı 16kg, erkeklerin beden ağırlığı ise 20 kg kadar artar. 

b. Bu dönemde kızlarda ve erkeklerde iç salgı bezlerinin çalışma fonksiyonu artar. 

c. Kızlarda bu dönemde ilk adet ( regl ) kanaması görülür 

d. Erkeklerde testesteron hormonu daha az salgılanır 

8. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen özelliklerden biri değildir? (5p.) 

A) Bu dönemde kızların beden ağırlığı 16kg, erkeklerin beden ağırlığı ise 20 kg kadar artar. 

B) Bu dönemde kızlarda ve erkeklerde iç salgı bezlerinin çalışma fonksiyonu artar. 

C) Kızlarda bu dönemde ilk adet ( regl ) kanaması görülür 

D) Erkeklerde testesteron hormonu daha az salgılanır 

9. Hangisi yoğurma maddeleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? 

 

A- Yoğurma maddeleri elma büyüklüğünde yuvarlaklar halinde verilmelidir. 

 

B- Kıvamı ele yapışmayacak şekilde olmalıdır. 

 

C-Daha muntazam çalışmaları için kopya edilebilecek modeller verilmelidir. 

 

D- Bol miktarda artık malzeme  de bulundurulmalıdır. 

 

10. Bireylerin doğuştan sahip oldukları öğrenilmemiş davranış kalıpları, hangi gelişim süreçleri ile 

ilişkilidir? 

a  bilişsel süreçler 

b  psikolojik süreçler 

c  psikososyal süreçler 

d  ahlaki süreçler 

11.Dil gelişimi ile bireyde oluşan değişimler hangi gelişim süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır? 

a  pisikolojik süreçler 

b  psikososyal süreçler 

c  evrimsel süreçler 

d  bilişsel süreçler 

12. Özbakım becerilerinin kazanılmasının ön plana çıktığı gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

a  bebeklik dönemi 

b  ilk çocukluk dönemi 

c  ikinci çocukluk dönemi 

d  ilköğretim dönemi 

13 Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme’’aşağıdakilerden  hangisi bu amacın kazanımlarından biridir? 

 

A Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.    

 

B- Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 



 

C- Duygularının nedenlerini açıklar 

 

D- Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.  

 
14. Çocuklar tuvalet alışkanlığını hangi yaşlarda kazanır? 

a. 1 yaş 

b. 4 yaş 

c. 6 yaş 

d. 2-3yaş 

15. Bellek,dikkat, problem çözme,algı ve öğrenme gibi etkinlikler hangi başlık altında 

toplanmaktadır? 

a  biyolojik süreçler 

b  bilişsel süreçler 

c  psikososyal süreçler 

d  toplumsal süreçler 

16. Aşağıdakilerden hangisi kâğıt çalışmaları içinde yer alan etkinliklerdendir? 

A-Parmak boyası    B-Kazıma tekniği     C-Katlama tekniği     D-Baskılar  

17. Yaydırma resim tekniği aşağıdaki boya çalışmalarının hanisinin içerisinde yer alır? 

A-Parmak boyası    B-Sulu boya              C-Şeker boya               D- Pastel boya  

18. Bir gelişim evresinden diğerine geçişte gelişim süreçlerinde ani nitel değişikler olduğunu ileri 

süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

a  gelişimde sürekliği savunan görüş 

b  psikolojik süreç 

c  bilişsel süreç 

d  gelişimde sürekliliği savunan görüş 

19.Serbest zaman etkinliklerinde çocukların ortaya çıkardıkları ürünler nasıl değerlendirilmelidir? 

a. Çocuğun adı,soyadı,tarih yazlılarak ve çocuğun yaptığı ürünle ilili anlatımları kısa notlar alınarak 

sınıf –okul panolarında sergilenerek. 

b. Çocukların ürünleri kendilerine ait dosyalarda saklanarak 

c. Çocukların ürünleri aynı gün çocuğun ailesine gönderilerek 

d. Çocukların ortaya çıkardıkları ürünler sınıfta kitap köşesinde sergilenerek değerlendirilir  

 

20. Çocuklar ellerinde merceklerle okul bahçesinde inceleme yaparlar ve ilginç buldukları taş, yaprak, 

ağaç dalları, salyangoz kabukları vb.  toplayarak sınıfa getirirler. Bu materyallerin  sınıfın hangi ilgi  

köşesinde  sergilenmesi doğru olur? 

a. Fen ve matematik köşesi       

b. Kukla köşesi      

c. Blok köşesi     

d. Resimli kitap köşesi  

21.Çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneğin  aynı anda 

sunulduğu etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a.Türkçe dil etkinlikleri   b.Serbest zaman etkinlikleri   c.Oyun etkinlikleri   d.Müzik etkinlikleri 

22. -‘ Bir olayın olası nedenlerini söyler.’’bu   hangi alanın içerisinde yer alan kazanımlardır? 



 

A-Özbakım becerileri     B- Psiko-motor alan   C- Bilişsel alan   D-Sosyal-duygusal alan  

23. Aşağıdakilerden hangisi Özbakım becerileri içerisinde yer almaz? 

 

A-Eşleştirme           B-Ellerini yıkama     C-Uygun giyinme        D-Yorulduğunda dinlenme  

 
24. Aşağıdakilerden hangisi kâğıt çalışmaları içinde yer alan etkinliklerdendir? 

a.Parmak boyası    b.Kazıma tekniği     c.Katlama tekniği     d.Baskılar  

25.Çocukların dilinin hızlı geliştiği 2-4 yaşlarını kapsayan dönem hangisidir? 

a.Sembolik dönem  b.Bilişsel dönem  c.Sosyal dönem   d.Psikososyal dönem 

 

 

26.İnsanların ahlaki gelişimlerinin bilişsel gelişime parelel olarak geliştiğini öne süren bilim adamı 

hangisidir? 

a. Freud  b.Piaget c.Socrates d.Platon 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi masa oyuncakları köşesinde bulundurulması gereken malzemelerden 

biridir? 

A-Boyalar   B-Mutfak gereçleri    C-Marakaslar    D-Eğitici oyuncaklar  

 
28. Aşağıdaki yargıların hangisinde empatiden söz edilebilir? 

a. Başkaları senin hakkında ne düşünür? 

b. Ben olsam böyle davranmazdım. 

c. Çok yanlış davranmışsın. 

d. Ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyorum. 

 

29. dil gelişimi ile bireyde oluşan değişimler hangi gelişim süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır? 

a  pisikolojik süreçler 

b  psikososyal süreçler 

c  evrimsel süreçler 

d  bilişsel süreçler 

30. Aşağıdakilerden hangisi kızamık hastalığında görülen lekeleri anlatan tıbbi terimdir? 

a.Koplik     b.Vezikül 

c.Bül         d. Papül 

31.Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür? 

a. 6 ay 6 yaş arası çocuklarda 

b. İlkokul çocuklarında 

c. Her yaşta 

d. 1 yaşına kadar olan bebeklerde 

32. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden olamaz? 

a. Karşılık vermeden önce düşünür 

b. Konuşanı rahatsız etmemek için uzakta durur 

c. Yüzü konuşana dönüktür 

d. Dinlerken ne diyeceğinin provasını yapmaz 

33.3yaşında gözlenen inatçı davranışların oluşmasına yol açan temel faktör hangisidir? 

a.Benmerkezcilik 

b.Aşırı Genelleme 

c.Korkular 



d.Ön kabuller 

34. “0-1 yaş arası, çocuğun temel güven duygusunu kazanması gerekir. Bu dönemde temel güven 

duygusu kazanılmadığı takdirde, daha sonra kazanılması güçtür.” demektir. 

Bu ifade hangi gelişim ilkesini vurgulamaktadır? 

a. Gelişim nöbetleşedir  

b. Gelişim genelden özeledir 

c. Gelişimde kritik dönemler vardır 

d. Gelişimin belli aşamaları vardır 

35. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki kasların görevlerinden değildir?  

a. Vücudun enerji deposudur 

b. İskelet sisteminin hareketini sağlar 

c. Kalbin çalışması ve kan dolaşımında etkin rol alır 

d. Karaciğerin işlevini görmesinde etkindir 

36. Ergenlerin çevresindeki herkesin kendisiyle ilgilendiği,kendisine baktığı gibi bir düşünce yapıları 

vardır.Bunu Elkind hangi kavramla belirtir? 

a. Hayali seyirciler 

b. Değiştirme gayreti 

c. Mutlakçılık 

d. Ön kabuller 

37. Hangisi çocukluktan erinliğe geçişi başlatan işareti verir? 

a.Hipofiz b.Parotis c.Tiroit  d.Frontal 

38.Bireyin kısıtlı bir zihin gücü ile dünyaya gelmesi,onun sosyal gelişimi üzerinde; sosyal gelişimi ise 

kişilik gelişimi üzerinde belirleyici rollere sahiptir  

aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi ifade etmektedir? 

a  gelişim süreçleri birbirlerini etkiler 

b  gelişimin temelini zihinsel gelişim oluşturur  

c  bilişsel süreçler bireyin kişilik gelişimini etkiler 

d  gelişim her bireyde farklı şekillerde olur  

39.Akciğerin iltihaplanmasına ne denir ? 

a. Pnömoni 

b. Bronşit 

c. Astım 

d. Grip 

40.Dünya sağlık örgütünün adı nedir 

a.WHO  b.AHO  c.SGO  d.ASO 

41. Monosakkaritler hangi besin grubundandır? 



a.Protein b.Karbonhidrat  c.Yağ  d.Vitamin 

42. özbakım becerilerinin kazanılmasının ön plana çıktığı gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

a  bebeklik dönemi 

b  ilk çocukluk dönemi 

c  ikinci çocukluk dönemi 

d  ilköğretim dönemi 

43. aşağıdakilerden hangisi gelişim evrenlerinin temel özellikleri arasında yer almaz? 

a  her evrenin kendine özgü genel sorunları vardır  

b  evreler davranıştaki niteliksel farklılıkları içerir  

c  evreleri değişmez ardışık bir sıra izler  

d  gelişim evrelerinin her birinde çocuğun farklı türden gelişim sorunları yaşanır  

44 bireyin içinde bulunduğu bilişsel gelişim döneminin özelliklerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle 

aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

a  psikolojik olgunlaşma 

b  öğrenme 

c  psikososyal süreçler 

d  büyüme 

45. Empati etkili ise aşağıdakilerden hangisi kişinin hissedeceği duygulardan olamaz? 

a. Anlaşılmış 

b. Rahatsız 

c. Değer verilmiş 

d. Sevilmiş 

 

46. Hangisi Yağda eriyen vitaminlerden biridir? 

a.A vitamini 

b.C vitamini 

c.B12 vitamini 

d.Tiamin 

 

47. Diş sağlığı için önemli olan mineralin adı nedir? 

a.Fosfor b.Flor  c.Potasyum d.Demir 

48. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nun kısaltması nedir? 

a.ACHD b.BCHD c.ADHD d.CASD 

 49. Aşağıdakilerden hangisi dinleme nedenlerindendir? 

a. Geri bildirim vermek için 

b. Anlatmak için 

c. Bilgi vermek için 

d. Kişisel çıkar için 

50. Karanlıkta ağaçlara baktığımızda yaprakları yeşil olarak algılarız. Buna algılamada ne denir? 

a. Renk değişmezliği 

b. Büyüklük değişmezliği 

c. Zıtlık 

d. Motivasyon 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


