
ATAŞEHİR İBRAHİM MÜTEFERRİKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ GELİŞİM 1. DÖNEM 1. SINAVI 

 
Adı Soyadı:       No:   Sınıfı: 11 B / AML 
A. Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz. (8x5=40 puan) 
1. Aktarılan bilgi, duygu ve düşünceleri alan alıcı bunları nereden alır? 

a) Duygu  b) ileti   c) Kaynak  d) Düşünce 
 
2. Toplumda var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Hukuk Kuralı  b) Ahlak Kuralı  c) Genel Kurallar d) Görgü Kuralı 
 
3. Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır? 

a) İnsan davranışlarını düzenler.  b) Niyet ve düşünceye önem verir. 
c) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir. d) uymayanlar kanunla cezalandırılır. 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi mesajın taşıması gereken özelliklerden değildir?  

a) Mesaj karmaşık olmalıdır.   b) Mesaj açık olmalıdır.  
c) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.  d) Mesaj uygun kanalı izlemelidir. 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden  biri değildir? 

a) Güvensizlik     b) Yeterli bilgi   
c)  Yüzyüze iletişim olanağı bulamamak  d) Karmaşık ve aşırı teknik dil 

 
6. “İki kişi konuşurken araya girilmez.” yargısı hangi görgü kuralı kapsamındadır? 

a) Giyinme Kuralları    b) Karşılaşma ve Selamlaşma Kuralları 
c) Toplum Kuralları    d) Tanışma ve Tanıştırılma Kuralları 

 
7. Canlıları belli hedeflere yönelten, ihtiyaç, istek gibi davranışlara ……………… denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 
a) Güdü  b) Dürtü  c) Merak  d) İstek 

 
8. İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara ne denir? 

a) Değer yargısı  b) Bilinç  c) Olgunlaşma  d) Kişilik 
 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun kelime veya kelimelerle doldurunuz.  (6x5=30 puan) 
1. ……………………………….., insanların anlamak ve öğrenmek için duydukları istektir 
2. Her aşamada sonuç ve sürecin takip edilerek değerlendirilmesi ve takip edilmesine  ……………………………..denir. 
3. İletişim sürecinde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve tekniklere ……………………… denir. 
4. …………………………..,  mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgelerin anlama dönüştürülmesidir. 
5. Yaşanılanların, öğrenilenlerin ve algılananların geçmiş ve gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüne 

…………………………………….. denir. 
6. Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir 

anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlara …………………………………………………….denir. 
 

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını kısaca yazınız. 
1. Boğaziçi işletmesinin müdürü Necati Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır, 

herkes kolları sıvasın.” Şeklinde e-mail göndermiştir. Bu iletişimde öğeler nelerdir? (20 puan) 
Kaynak (verici):  
Alıcı (Hedef):  
Mesaj (Bilgi) :  
Kanal (Araç):  

 Kod:  
 Filtre (Algı): 
 Dönüt (Geribildirim):  
 
2. Kendini tanımada zihinsel faaliyetlerin kapsadığı süreçler nelerdir? Yazınız. (10 puan) 

 
 

 


