
 
 
 

               
“100 puan olacak şekilde kendinize sorular seçin ve sadece seçtiklerinizi yanıtlayın.” 

1) Bu iki çocuğun hayal dünyalarını karşılaştırınız ve bir noktaya varınız. 
Birinci Çocuk: “Ben ılık yaz gecelerinde yıldızların altında uyurdum.” 
İkinci Çocuk: “Ben evde, tavanı yapay yıldızlarla kaplı odamda uyurdum.” (20p) 

2) Yeni bir ürün geliştiren bir şirket yetkilisi size geldi ve ürünlerinin satışını arttırmak için sizden kendilerine bir 
reklam hazırlamalarını talep etti. Siz bir ürün belirleyin, reklamınızın hangi iletişim alanında kullanacağınıza 
(tv, radyo, dergi, gazete vb.), bu iletişim alanını neden seçtiğinize ve en sonda nasıl bir reklam içeriği ve 
yöntemi hazırlayacağınızı yazınız. (20p) 

3) Çocuklara ya da bir zamanlar size sorarlardı “en çok annenizi mi yoksa babanızı mı seversin?” sorusunu kendi 
açınızdan değerlendirin? (15p) 

4) Nasıl bir kentte yaşamak istersin? (10p) 
5) Zifiri karanlık bir odada kitap okuman gerekiyor. Orada ne mum ne lamba ne ay ışığı… yani anlayacağın ortalık 

feci şekilde siyah. Kitap okumayı nasıl başarırsın? (5p) 
6) Bu sınavı açık uçlu biçim yerine test biçiminde sorsaydım senin bu durumu değerlendirme biçimin nasıl 

olurdu? (5p) 
7) Bir gün şehrinden ayrılmak zorunda kaldın ve ayrıldın. Seni şehrinden ayırmak zorunda bırakan ne olabilir 

yani şehrinde neler olursa istemeden kentini ardında bırakırdın? (10p) 
8) Sen bir Türkçe sınavı hazırlaşan nasıl hazırlardın ve neden öyle hazırlardın? (10p) 
9) Biri size geldi ve şunu dedi: “Senin elinden ya televizyonu ya da oynayacağın boş arsayı elinden alacağım. 

Bunlardan birini seç.” dedi. Siz hangisini vermezdiniz, neden, verseniz yaşamınızda ne olur? (15p) 
10) Ben Türkçe Öğretmeniniz Aydın Meral ve diyelim ki sizi mezun ettikten sonra bir gün kardeşiniz geldi ve 

Türkçe Öğretmeninin Aydın Meral olduğunu söyledi. Siz de okula gelip bana önerilerde bulunuyorsunuz, 
Hocam şunu yapın ya da şunu yapmayın diye, bunlar neler olurdu ve neden önerileriniz bunlar olurdu? (20p) 

11) İnsanlarda çoğunlukla meslek seçimini para ve etraftaki insanların isteklerine göre yapar ama işe başladıktan 
sonra bu iki etmenin mutluluk getirmediğini öğrenir ve yaşamdan şikayet etmeye başlar. Peki, siz hangi 
mesleği seçersiniz ve bunu seçerken ki nedenleriniz nedir? (15p) 

12) Sizin yönetiminiz altındaki bireyler istemeden bir yanlış yaptılar ve bu yanlış bu büyük sorunlara yol açtı. Sizin 
bu çalışana yönelik tepkiniz ne olacaktır ve neden bu tepkiyi ya da tepkileri verirdiniz (10p) 

13) Aşağıdaki görsellerden birini seçip görseli olabildiğince değişik yönlerden değerlendirin (15p) 

 
14) Sınav sorularınızı okuduğunuzda, soruları yanıtladığında ve sınav bitecek olduğunda sizde oluşan ve oluşacak 

olan duygusal değişmeler ne olacaktır? (10p) 
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