
BAŞÖĞRETMENLİK

DENEME TESTİ 2

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1.  Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

2.  Her sorunun beş seçeneği vardır. Beş seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3.  Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4.  Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

5.  Cevaplarınızı cevap kağıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.

 Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:

A B EDC
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1.

I. Öğrencinin belirli bir öğrenme alanıyla ilgili mevcut bilgi, 
anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. 

II. Yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konu ile il-
gili belirli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş noktasını 
temsil eder. 

Yukarıda yer alan açıklamalar bireysel farklılaşmanın hangi 
alanını tanımlar?

A) İlgi

B) Hazırbulunuşluk

C) Öğrenme profili

D) Süreç

E) İçerik

2. - Eksik bırakılan bir işi tamamlama

 - Öğrencilerin empati düşünme becerilerini geliştirme

 - Öğrencilerde iş birlikli çalışma alışkanlığını destekleme

Becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğre-
tim tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

A)  İstasyon

B)  Rol oynama

C)  Modüler öğretim

D)  Gösterip-yaptırma

E)  Konuşma halkası

3.  Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin değerlendirilmesi 
önemli yer tutar. Öğrencilerin değerlendirilmesi; öğreti-
min başında, öğretim sürecinde ve öğretim sonunda olmak 
üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Bu nedenle değerlendir-
me teknikleri öğretim öncesi, sırası ve sonu olmak üzere üç 
başlık altında özetlenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretim süreci ön-
cesinde kullanılan tekniklerden biridir? 

A) Kutu yapma

B) Parmakla işaretleme

C) Yumruk yapma

D) Gerçekleşme yüzleşme

E) Sarmal oluşturma

4.  Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenin öğrencilerine “Bu 
sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hız-
lı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. 
Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok 
çalışmanızı isteyeceğim.” şeklindeki söylemi ile vermiş ol-
duğu mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yatırım mesajı

B)  Kalıcılık mesajı

C)  Düşünme mesajı

D)  Davet mesajı

E)  Fırsat mesajı

5.  Ellis tarafından uygulanması planlanan eğitim programının 
uzmanlar tarafından önerildiğini ve programın uygulan-
ması sırasında asıl kararı öğretmenin verdiği ifade edilen 
bu program; uygulanan, dolaylı, işevuruk, gerçekleşen ya 
da öğretilen program olarak da adlandırılmaktadır. Resmî 
programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafın-
dan  gerçekten uygulanan bir programdır.

Paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki hangi programı tanım-
lamaktadır?

A)  Test edilen program

B)  Örtük program

C)  Uygulamadaki program

D)  Resmi programa

E)  Desteklenen program

6.

I. Devlet tarafından hazırlanıp eğitim bakanlığınca yürütülen 
programdır.

II. Resmî/formal program dışında yazılı ve resmî olmayan, 
farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan program türüdür.

III. Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, 
etkinlik bu programın içinde yer alır.

Program türleri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğru 
olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir?

I. II. III.
A) Resmi program Karşıt program Örtük program
B) Resmi program Önerilen program Karşıt program
C) Uygulamadaki program Örtük programa İhmal edilen program
D) Uygulamadaki program Test edilen program Desteklenen program
E) Resmi program Örtük program Ekstra program
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10. Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanarak sunulan 
“Ulusal Eğitim Programı 2015-2022” hangi program türü-
ne örnek teşkil eder?

A)  Önerilen program

B)  Desteklenen program

C)  Karşıt program

D)  Ekstra program

E)  Resmi program

11. Kavramların özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Kavramlar deneyimler sonucu doğuştan değil sonradan  
öğrenilir.

B)  Kavramlar anlaşılabilirdir.

C)  Kavramların anlamları üzerinde ortak bir fikir birliği  
bulunmaması gerekir.

D)  Kavramlar hiyerarşik olarak organize edilir ve genelden 
başlayarak daha özel hâle geçer.

E)  Kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa 
güçlüdür.

12. 

I. Nesnelerin, olayların ya da olguların var olan özellik-
lerinden yola çıkarak bir genel ilkeye ulaşma sürecine 
genelleme denir.

II. Ayrım, benzemeyen özelliklerin vurgulanmasıdır.
III. Örneklerden yola çıkarak genel hâlin açıklanma süreci-

ne tümevarım denir.

Kavram geliştirme süreci ile ilgili olarak yukarıda verilen bil-
giler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğ-
ru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I. II. III.

A) D D Y

B) D D D

C) Y Y D

D) D Y D

E) Y D D

7.  Eğitim programı içinde yer alan ve özellikle öğrenme-
öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını 
kapsayan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ekstra program

B)  Öğretim programı

C)  Ders programı

D)  Karşıt program

E)  Önerilen program

8.

I.   Programın planlanması

II.  Programın uygulanması

III. Programın değerlendirilmesi

IV. Program tasarısının hazırlanması

V.  Programa süreklilik kazandırılması

Yukarıda verilen program geliştirme süreci aşamaları aşağı-
dakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)  I-IV-V-II-III

B)  IV-II-V-III-I

C)  I-IV-II-III-V

D)  IV-I-II-V-III

E)  V-IV-II-I-III

9.

-  Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kâ-
ğıtların asılması

 -  Öğrencilerin küçük gruplara ayrılması ve köşelere giderek 
burada bulunan kâğıtlara konu hakkındaki düşüncelerini 
yazması

 -  Grupların kendilerine verilen işaretle bir sonraki konunun 
yer aldığı bölüme gitmesi

şeklinde devam eden ve en son grupların bulundukları kö-
şedeki kâğıtları alarak kâğıttaki konu ile ilgili yazılanları 
sınıfta okumaları ve tartışmaları ile tamamlanan öğretim 
sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Portfolyo

B)  Konuşma halkası

C)  Döngüsel yansıma

D)  Simit tekniği

E)  Sarmal oluşturma
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15.  Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar, tesadüfi değişken olma 
özelliğine sahiptir. Bu nedenle psikometride hata kuramı 
tesadüfi hatalar üstüne kurulmuştur. Tesadüfi hataların 
genellikle dört kaynağı olduğu kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi hataların kaynaklarından 
bir tanesi değildir?

A) Ölçme işlemini yapan kişiden / öğretmenden kaynaklanan 
hata

B) Bireyden / öğrenciden kaynaklanan hata

C) Ölçme aracından kaynaklanan hata

D) Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata

E) Geçerlilikten kaynaklanan hata

16.  Bir araştırmacı yaptığı araştırma sonucunda öğretmenlerin 
boyları ile aylık ücretleri arasında sistematik bir ilişkinin 
olmadığını tespit etmiştir. 

Öğretmenleri boyları ve aylık ücret değişkenleri arasında 
bulunan korelasyona ne ad verilir?

A) Pozitif korelasyon

B) Sıfır Korelasyon

C) Negatif Korelasyon

D) Ters korelasyon 

E) Yüksek korelasyon

17.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kapsam geçerliliği bir testin dayandığı kuramsal temelleri 
ne derece iyi örneklediğiyle ilgilidir.

B) Zamandaş geçerlilik ile ölçme aracından elde edilen 
puanların ölçüt bir puanla (testin tahmin etmeye çalıştığı 
ve geçerliliği yüksek bir puan) karşılaştırılarak geliştirilen 
ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılır.

C) Yordama geçerliliğinde ölçme aracından elde edilen 
puanlar, ölçme aracının tahmin ettiği puanla (ölçüt 
puan) karşılaştırılır ve tahminin ne ölçüde doğru olduğu 
belirlenmeye çalışılır.

D) Ölçüt dayanaklı geçerlilik türü alanyazında hâlihazır 
geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği 
adı ile de anılmaktadır.

E) Yapı geçerliliği, bir testin ölçülmek istenen davranışları ne 
derece kapsadığıyla ilgilidir.

13. 

• Belirli bir konu / ünite vb. sonunda öğrencilerin öğretime 
konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer bir 
deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla 
yapılır. 

• Amaç not vermek değildir. 

• Bu değerlendirme türünde öğrenciye o ünitedeki öğrenme 
eksikleri bildirilir, bir sonraki kapsama geçmeden öğrenme 
eksikleri giderilir ya da öğrenme eksiklerinin giderilip 
giderilmediği denetlenir.

• Bu değerlendirme türünde kullanılan testlere alanda 
“izleme testi” ya da “tarama testi” denir.

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Değer Biçmeye / Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme

B) Rehberlik Amaçlı Değerlendirme

C) Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme

D) Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme

E) Program Değerlendirme

14.  Bu tür değerlendirme belirli bir öğretim sürecinin sonunda, 
not vermek8 amacıyla yapılmaktadır. Öğrencinin belirli 
bir öğretim süreci sonunda durum tespiti yapılır çünkü 
artık hedeflenen öğretim sürecinin sonuna gelinmiştir. 
Bu amaçla uygulanan testlere “alanda erişi testi” denir. 
Bitirme sınavları, sertifika sınavları, üniversitedeki vize ve 
finaller, eğitim-öğretim kurumlarında not vermek amacıyla 
uygulanan yazılı yoklamalar bu ölçme ve değerlendirme 
türüne örnek olarak verilebilir.

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Diyagnostik Değerlendirme

B) Formatif Değerlendirme

C) Summatif Değerlendirme

D) Rehberlik Amaçlı Değerlendirme

E) Program Değerlendirme
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21. “Bireyde toplumca istenen davranışları geliştirme sürecine 
……………… adı verilmektedir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A)  Rehberlik

B)  Eğitim

C)  Danışma

D)  Öğretim

E)  Yönetim

22. 

I-  Öğretim

II-  Yönetim

III-  Başarı

IV-  Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri eğitim sürecinin 
ana alanları arasındadır? 

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  I, II ve IV

D) II, III ve IV

E)  I, II, III ve IV

23.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme 
Komisyonu, aşağıdaki hangi aylarda olmak üzere yılda 
en az iki kez toplanır? 

A)  Eylül / Şubat

B)  Ekim / Mayıs

C)  Kasım / Nisan

D)  Aralık / Haziran

E)  Eylül / Haziran

18.  Bir araştırmacı hazırlamış olduğu testi aynı gruba iki kere 
uyguladığında gruptaki her bir kişi testte yaklaşık olarak 
aynı puanı almıştır. 

Araştırmacının uygulamış olduğu test ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Geçerlidir

B) Güvenilirdir

C) Kapsayıcıdır

D) Yordayıcıdır 

E) Tutarlıdır 

19.  Bu yöntem ile test güvenilirliğini test etmek için bir test, 
aynı gruba, belli bir zaman aralığıyla iki kez uygulanır. 
Daha sonra bireylerin birinci uygulamadan aldıkları 
puanlarla ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki 
korelasyon hesaplanır.

Yukarıda bahsedilen, güvenilirliği test etmek için uygulanan 
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşdeğer testler

B) Test yarılama

C) Cronbach Alfa

D) Test tekrar test

E) KR-20

20.  Aşağıda verilen Test-Tekrar Test yöntemi ile ilgili ifade-
lerden hangisi doğru değildir?

A) Test-tekrar test yöntemi, başarı testleri için çok tercih edil-
mektedir.

B) Test-tekrar test yöntemi ile test güvenilirliğini test etmek 
için bir test, aynı gruba, belli bir zaman aralığıyla iki kez 
uygulanır.

C) Test-tekrar test yönteminde testi farklı zamanda ikinci kez 
uygulamak için grup bulmak bazen zor olabilir.

D) Test-tekrar test yönteminde iki test arasında geçen zaman, 
hem ölçme aracının ölçtüğü özellik bakımından yanıtlayı-
cıların önemli ölçüde değişmelerine hem de birinci uygula-
mada verilmiş olan yanıtların hatırlanmasına izin vermeye-
cek bir uzunlukta olmalıdır.

E) Test-tekrar test yöntemi daha çok iki uygulama arasında 
kolaylıkla değişmeyen özellikleri ölçen testler için uygun-
dur.
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27.  “Rehberliğin İlkeleri” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlış bir bilgidir? 

A)  Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına 
uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.

B)  Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze 
alan bir eğitim anlayışını öngörür.

C)  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik 
esastır.

D)  Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları bazı yönleri 
ile tanımak gerekir.

E)  Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir 
biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

28.  “Her yıl … ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından 
bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen 
risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim 
kurumuna ait risk haritasını oluşturur.” 

“Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın Görevleri” ile 
ilgili olarak, yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Eylül

B)  Ekim

C)  Kasım

D)  Aralık

E)  Ocak

24.  Özelliği, kişilerin mesleki seçim süreçlerine yardımcı ol-
mak, mesleki rehberlik etmek olan model aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  Özellik Faktör Modeli

B)  Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model

C)  Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli

D)  Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören 
Rehberlik Modeli

E)  Parsons Modeli

25.  “Rehberlik Tanımlarının Ortak Yanları” ile ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)  Rehberlik bir sonuçtur.

B)  Rehberlik bireye yardım etme işidir.

C)  Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine 
yardım etmektir.

D)  Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

E)  Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

26. “Bu hizmetler, öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyum-
larını ve böylece öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en et-
kili bir şekilde yararlanmalarını amaçlayan hizmetlerdir.”

Yukarıda verilen metinde bahsedilen kavram aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A)  Rehberlik

B)  Oryantasyon

C)  Psikolojik Danışma

D)  Öğretim

E)  Eğitim
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31.  

I-  İl Millî Eğitim Müdürü 

II-  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

III-  RAM Müdürü

IV-  RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm 
Başkanı

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme 
Komisyonu”nda yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri 
bulunur? 

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  I, II ve III

D) I, III ve IV

E)  I, II, III ve IV

32. Aşağıda sayılanlardan hangisi iyi bir testin sahip olması 
gereken özelliklerden biri değildir?

A)  Ölçülebilirlik

B)  Güvenirlik

C)  Kullanışlılık

D)  Ekonomiklik

E)  Geçerlik

33.  “Araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test 
etmek istediği değişkendir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir? 

A)  Bağımsız Değişken

B)  Sayıltı

C)  Süreksiz Değişken

D)  Sürekli Değişken

E)  Bağımlı Değişken

29.  

*  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, merkezî sınavlar-
da görev alabilir. 

*  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, istemesi hâlinde 
belleticilik görevi yapabilir.

*  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, ders saatinde bi-
reysel veya grupla yürütülen çalışmalarda öğrencinin de-
vamsız görünmemesi için okul yönetimi ve ders öğretme-
niyle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

*  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara ancak zorunlu-
luk halinde nöbet görevi verilebilir.

*  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, her yıl ekim ayı 
içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği 
rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altın-
daki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna 
ait risk haritasını oluşturur.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

A)  Bir

B)  İki

C)  Üç

D) Dört

E)  Beş

30. Aşağıda verilenlerden hangisi “Öğrenci Kişilik 
Hizmetleri” arasında yer almaz?

A)  Sosyal Yardım Hizmetleri

B)  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

C)  Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri

D)  Sınav ve Değerlendirme Hizmetleri

E)  Sağlık Hizmetleri
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37.  

 I-  Sayıltı 

 II-  Örneklem

 III-  Evren

 IV-  Bağımsız Değişken

A-  Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına 
gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir.

B-  Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği 
evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük küme.

C-  Araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test 
etmek istediği değişkendir.

D-  Araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan 
verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan 
büyük gruba denir.

Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  I=D, II=C, III=B, IV=A  

B)  I=C, II=B, III=D, IV=A

C)  I=D, II=A, III=C, IV=B

D) I=A, II=B, III=D, IV=C

E)  I=A, II=D, III=C, IV=B

38.  “Burak Bey dersinde öğrencilerin excel programını 
kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğini incelemek istemektedir. Bunun için evreni 
cinsiyete göre tabakalara ayırdıktan evrendeki ağırlıklarına 
göre seçim yapmıştır.

Buna göre Burak Bey, aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden 
hangisini kullanmıştır? 

A)  Basit Seçkisiz Örnekleme

B)  Sistematik Örnekleme

C)  Uygun Örnekleme

D) Amaçlı Örnekleme

E)  Tabakalı Örnekleme

34.

I-  Medeni durum

II-  Sınav puanı

III-  Cinsiyet

IV-  Yaş

Yukarıda kısaca bilgiler verilen ana alan aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  (I) Sürekli değişkendir.

B)  (II) Nitel değişkendir.

C)  (III) Nicel değişkendir.

D) (I) ve (II) sürekli değişkenlerdir.

E)  (I) ve (III) süreksiz değişkenlerdir.

35. “Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuç-
larını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalar-
dır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir? 

A)  Sayıltı

B)  Sınırlılıklar

C)  Hipotez

D)  Değişken

E)  Problem

36.  “Çağrı Bey iş yerine giderken, bir pastaneden birkaç tane 
simit satın alıyor. Bir simidin fiyatı 5,00 TL’dir.”

I-  Bağımlı değişken, satın alınan simit sayısıdır.

II-  Bağımsız değişken, satın alınan simit sayısıdır.

III-  Bağımlı değişken, simitler için harcanan para miktarıdır.

IV-  Bağımsız değişken, simitler için harcanan para miktarıdır.

Yukarıda bahsedilen araştırmada hangisi/hangileri doğru-
dur? 

A)  Yalnız II

B)  Yalnız III

C)  II ve III

D)  I ve IV

E)  I ve III
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42.

I-  1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme

II-  1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi

III-  1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

IV-  1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi/hangileri “Özel Ge-
reksinimli Çocuklara Yönelik Süreç” içinde yer alır? 

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

43.  “1982 Anayasası’nın 10. maddesinde “Herkes dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve ben-
zeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 
ifadesi yer almaktadır.”

Yukarıda verilen yasa metninde geçen ifade, milli eğitimin 
temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

A)  Her Yerde Eğitim

B)  Demokrasi Eğitimi

C)  Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları

D)  Genellik ve Eşitlik

E)  Okul-Aile İşbirliği

44.  Aşağıda verilenlerden hangisi “Kapsayıcı Eğitime Yönelik 
Ulusal Yasal Düzenlemeler” arasında değildir? 

A)  5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

B)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

C)  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

D) 573 Sayılı KHK

E)  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

39.  “Merve Hanım, okul müdürlerinin liderlik özellikleri ile 
öğretmenlerin stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
için bir çalışma yapmayı planlamaktadır.”

Merve Hanım’ın planladığı çalışmaya en uygun araştırma 
türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)  Korelasyonel Araştırmalar

B)  Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları

C)  Tarama Araştırmaları

D)  Yüzeysel Araştırmalar

E)  Deneysel Araştırmalar

40.  Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Kapsayıcı 
Eğitimin İlkeleri” arasında sayılamaz? 

A)  Başarıların yanı sıra, olumlu okul ortamı oluşturmanın  
değerini öne çıkarma,

B)  Ayrımcılığa uğramış bazı insanların aidiyet hissetmesine 
destek olma,

C)  Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma  
hakkını kabul etme,

D) Çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları  
öğrenme için bir kaynak olarak ele alma,

E)  Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan 
durumları azaltma,

41.  Tarihsel süreçte gelinen aşama kapsayıcı eğitimin önemini 
açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle uygulama boyutunda 
konuştuğumuz tüm yararların uygulamada karşılığını bula-
bilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Buna göre, gelinen bu aşamada uygulama boyutunda aşağı-
dakilerden hangisi özellikle dikkat edilen hususlardan biri 
değildir? 

A)  Toplumun sürece dâhil edilmesi.

B)  Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik verilerin top-
lanması.

C)  Özel sektörlü bir yaklaşımın kullanılması.

D)  Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulması.

E)  Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin mesleki gelişimine 
destek verilmesi.



BAŞÖĞRETMENLİK DENEME TESTİ 2

10

46.  

I-  Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısının yüksel-
mesini destekler.

II-  Bazı dezavantajlı çocukların toplumsal yaşama katılımını 
sağlar.

III-  Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle ge-
tirir.

IV-  Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yak-
laşımların önüne geçer.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri kapsayıcı eği-
timin önemi arasında sayılamaz? 

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

47. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimle ilgili yanlış 
bir anlayıştır? 

A)  Çocukların/öğrencilerin yapabildikleri temelinde okuldaki 
tüm personel tarafından desteklenmesi kapsayıcı kültürü 
oluşturan en temel adımdır.

B)  Kapsayıcı okullar yetersizliklerine, tanılarına, kültürel özel-
liklerine bakılmaksızın tüm çocukların aynı ortamda eği-
tim alabildiği okullardır.

C)  Kapsayıcı okullarda çocuklar okul ortamının her yerine eri-
şebilir durumdadır.

D) Kapsayıcı okul; farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin ba-
şarabileceğine inanan, ortak bir anlayış geliştirmiş, kişisel 
haklara ve eşitliğe değer veren okulları tanımlamakta kulla-
nılan bir kavramdır.

E)  Bütün bu çalışmalar neticesinde bütün çocuklar başarılı 
olur anlayışı geçerlidir.

45. 

I-  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

II-  573 Sayılı KHK

III-  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

IV-  6883 Karar Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği

A-  “Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde zihnen, 
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların 
eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.”

B-  “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları 
dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde 
uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine 
öncelik verilir.”

C-  “54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi 
eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim 
hizmeti verilebilir.”

D-  “Eğitim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din 
ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıda verilen yasal düzenleme ve madde metni eşleştiril-
mesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir? 

A)  I=D, II=C, III=B, IV=A  

B)  I=C, II=B, III=D, IV=A

C)  I=C, II=A, III=D, IV=B

D) I=A, II=B, III=D, IV=C

E)  I=A, II=D, III=C, IV=B
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50.  Sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutmak 
ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltmak 
amacıyla gerçekleştirilen en önemli girişim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kyoto Protokolü

B) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

C) Paris Antlaşması

D) Glasgow Konferansı

E) Glasgow İklim Paktı

51.  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM 
SKA) olarak belirlenen 17 amaç, 169 hedef ve 247 gösterge, 
gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde varlıklarını 
sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması temeline da-
yanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın eko-
nomik, sosyal ve çevresel boyutları bulunmaktadır. 

I.  Erişilebilir ve Temiz Enerji

II.  İklim Eylemi

III.  Sudaki Yaşam

IV.  Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

V.  Temiz Su ve Sanitasyon 

Yukarıdakilerden hangileri  Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’nın çevresel boyutları arasında yer alır? 

A) I, II, III

B) I, III, IV

C) II, III, V

D) II, IV, V

E) III, IV, V

48.  Ortalama kalınlığı yaklaşık 11 km olan ve atmosferdeki 
bulut, yağış ve fırtına gibi hava olaylarının büyük bölü-
münün gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Termosfer

B) Mezosfer

C) Troposfer

D) Stratosfer

E) İyonosfer

49.  Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre ülkemiz ile 
ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu 
Anadolu’nun en doğusunda Van-Iğdır bölümü orta enlem 
yarıkurak step özelliklerini taşır. 

B) Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
ile İç Anadolu’nun batı ve güney bölümleri yazı kurak sıcak 
ve çok sıcak subtropikal Akdeniz özelliklerini taşır.

C) İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta-kuzey 
bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak yazı kurak nemli 
karasal (soğuk) özelliklerini taşır.

D) Kuzeydoğu Anadolu’nun (Erzurum-Kars Bölümü) ve İç 
Anadolu’nun kuzeyindeki görece dar bir alan ise kurak 
mevsimi olmayan nemli karasal (soğuk) özelliklerini taşır.

E) Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli 
orta enlem (ılıman) iklimlerin yazı nemli subtropikal 
Akdeniz özelliklerini taşır. 
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55. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımlarından biri 
olamaz?

A)  Kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, 
anlamın anlaşılmasıdır. 

B)  Katılanların bilgi ya da sembol üreterek birbirlerine 
ilettikleri iletileri anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları bir 
süreçtir.

C)  Duygu düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla 
başkalarına aktarılmasıdır.

D)  Dünyanın anlamlı kılındığı ve bu anlamın başkaları ile 
paylaşıldığı insani bir süreçtir.

E)  Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur.

56. 

I. Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve 
simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü-
dür.

II. Kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, 
anlamın anlaşılmasıdır.

III. Kaynaktan çıkan mesajın hedef tarafından tam ve doğru 
olarak alınmasını etkileyen unsurlardır.

İletişim süreçleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerin 
doğru olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
verilmiştir?

I. II. III.
A) Kod açma Gürültü Kodlama
B) Geri bildirim Yorumlama Gürültü
C) Gürültü Geri bildirim Kodlama
D) Yorumlama Geri bildirim Gürültü
E) Kodlama Kod açma Gürültü

57.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin işlevleri 
birlikte verilmiştir?

A)  Kaynak - Mesaj - Kanal

B)  Bireysel -Toplumsal - Kültürel

C)  Kodlama - Kod açma - Geri bildirim

D)  Yatay - Dikey

E)  Olumlu - Olumsuz

52. 

 

Öncülde yer alan “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” sembolleri ile aşağıdaki amaçlar eşleştirildiğinde 
hangi amacı gösterir sembol bulunmamaktadır?

A) Erişilebilir ve Temiz Enerji

B) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

C) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

D) Amaçlar İçin Ortaklıklar

E) Yoksulluğa son

53.  “Yerkürenin Güneş’in çevresindeki yörüngesini, başka 
bir deyişle ekliptik düzlemini izleyerek yaptığı dönüş 
hareketidir.”

Öncülde tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Revulasyon 

B) Evapotranspirasyon 

C) Rotasyon

D) Radyant

E) Presesyon

54. ........................., yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen 
olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer 
dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem 
açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Aridite

B) Arid bölge

C) Kurak bölge

D) İklim değişikliği

E) İklim değişkenliği
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61. 

I.    Kişi-içi iletişim

II.   Kişilerarası iletişim

III.  Grup-içi iletişim

IV.  Kitle iletişimi

Yukarıda verilen iletişim türleri hangi iletişim sınıfı içinde 
yer alır?

A)  Etkilerine göre iletişim

B)  İlişki sistemlerine göre iletişim

C)  Bireylerin konumlarına göre iletişim

D)  Zaman ve mekan boyutuna göre iletişim

E)  Kullanılan kod sistemine göre iletişim

62. Teknoloji destekli eğitimin vazgeçilmezlerinden birisi öğ-
retim yönetim sistemidir.  Bu sistemlerin ortak özelliği içe-
rik sunumu, ders yönetimi, sınav ve test oluşturma, ödev 
verebilme ve takibi, notlandırma ve içerik paylaşımı yapa-
bilmesidir. Öğretim yönetim sistemlerinin sunduğu servis-
lerin etkin kullanımı da öğretmenlerin dijital yetkinlikleri 
için önemli bir bileşendir. İçeriklerin dijitalleştirilmesi ve 
kaliteli öğretim materyallerinin hazırlanması en önemli ge-
reksinimdir. 

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yönetim sistemlerinden biri 
değildir?

A) Moodle

B) Google Classroom 

C) Sakai LMS 

D) Base LMS 

E) Balsamiq

63. 2008 yılında Uluslararası Eğitimde Teknoloji Toplulu-
ğu (International Society for Technology in Education, 
ISTE), öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Stan-
dartlarını güncelleyerek aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine dikkat çekmiştir?

A) Dijital kimlik

B) Dijitalleşme

C) Dijital ayak izi

D) Dijital dönüşüm

E) Dijital vatandaşlık

58.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan “Doküman 
Yönetim Sistemi” (DYS) ile yapılan iletişim aşağıdaki 
hangi sınıf iletişim şekline örnek olarak gösterilemez?

A)  Grup içi iletişim

B)  Uzaktan iletişim

C)  Yüz yüze iletişim 

D)  Yazılı iletişim

E)  Çift yönlü iletişim

59.

I.    Öğretmen sürekli aktif, öğrenci pasiftir.

II.   Sınıfta istenmeyen davranışlarda artış gözlemlenir.

III.  Öğrencilerin anlamadıkları konularda soru sorma olasılığı 
azdır.

Yukarıda verilen davranışların daha çok hangi iletişim şekli 
uygulanan sınıflarda görülmesi beklenir?

A)  Olumlu iletişim

B)  Yüz yüze iletişim

C)  Tek yönlü iletişim 

D)  Yatay iletişim

E)  Çift yönlü iletişim

60.  İletişimde sözsüz kodlamanın etkililik oranı aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  % 7

B)  % 15 

C)  % 38 

D)  % 55 

E)  % 80 
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66. DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçeve-
sinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 6 seviyede de-
ğerlendirilmektedir. 

Aşağıdaki seviyelerin hangisinde öğretmenler dijital tekno-
lojilerin öğretimleri ve mesleğini iyileştirmek için potansi-
yellerini deneme ve keşfetme aşamasındadır?

A) keşfedici (A2), 

B) birleştirici (B1) 

C) uzman (B2) 

D) lider (C1) 

E) öncü(C2)

67. Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak 
her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etme-
lerini sağlayan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Karma Öğrenme

B) Mobil Öğrenme

C) Aktif Öğrenme

D) Bilişsel Öğrenme

E) Motor Öğrenme

68. Aşağıdakilerden oyun bağımlılığını önleyici tedbirler 
arasında yer almaz?

A)  Oyun araç-gereçlerini evin/mekanın dışına çıkarma,

B)  Geceleri oynanan oyunlardan hemen sonra yatmak yerine 
oynama ve yatma zamanı arasında belli bir süre bırakılma-
lıdır. 

C)  Tatile giderken veya seyahat esnasında oyun konsollarını 
mümkünse yanına almama, telefon ve bilgisayarlardaki 
oyunlara az takılmaya dikkat edilmelidir. 

D)  Oyuna harcanan zamanın farkında olunmalıdır. 

E)  Oyun bağımlılığının başladığına işaret eden belirtiler fark 
edildiğinde oyun oynama zamanı bilinçli bir şekilde azaltıl-
malı veya uzmanlardan destek alma yolları aranmalıdır.

64. Dijital veriyi; veri tabanları, tablolama yazılımları ve diğer 
formatlarda bulma, yönetme, bunlara erişme ve kullanabil-
menin yanında analiz ve raporlar ile yorumlayabilme. Ki-
şisel verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili iyi uygulamaları 
yapabilme. Verinin kişisel, mesleki hayatta ve kamu haya-
tında etik, kanun ve güvenlik açılarından nasıl toplandığı 
ve kullanıldığını kavrama. 

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Medya Okuryazarlığı

B) BİT verimliliği 

C) Veri okuryazarlığı 

D) Dijital üretim 

E) Bilgi okuryazarlığı 

65. Avrupa Birliğinin birleşik araştırma merkezi tarafından or-
taya konulan European Framework for the Digital Compe-
tencies of Educators (DigCompEdu - Eğitimcilerin Dijital 
Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi) çerçevesi öğretmenlik 
mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eği-
tim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olma-
ları gereken alan ve yeterlilikleri tanımlar. 

Aşağıdakilerden hangisi “Öğretim ve öğrenim” alanında yer 
alan bir yeterlilik değildir? 

A) Kendi kendine öğrenme 

B) İş birliğine dayalı öğrenme 

C) Rehberlik yapma 

D) Öğretim 

E) Kurumsal iletişim 
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72.  Öğrenciler arasında şiddeti veya riskli davranışları azalt-
mak için kullanılan yöntemlerin başarılı olmamasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Etkili olmayan rehberlik çalışmaları

B)  Önlemlerin disiplin ve cezalandırmaya yönelik olması

C)  Önlemlerin yazılı formlarda kalması, uygulamaya geçile-
memesi

D)  Kolluk görevlilerine bilgi verilmemesi

E)  Ailelerin yetersiz bilgiye sahip olması

73.  Aşağıdakilerden hangisi şiddeti önleme programları 
arasında yer almaz?

A)  Şiddeti önleme programları genel anlamda öğrencilerin 
duygusal ve sosyal becerilerini desteklemeye odaklanmak-
tadır.

B)  Şiddeti önleme programları genellikle yapılandırılmış ve 
müfredatın içine yedirilmiş ve sınıf temellidir. 

C)  Şiddeti önleme programları öğretmen-öğrenci bağını ve 
okul ortamında akranlarla sağlıklı etkileşimi güçlendirmeyi 
de içermektedir. 

D)  Şiddeti önleme programlarına becerilerin kazanılması açı-
sından bakıldığında aile temelli düzenleyici programları, 
düzeltici ve tedbir alma uygulamaları içermektedir.

E)  Şiddeti önleme programlarında, duygusal ve sosyal beceri 
eğitiminin kritik bileşenleri arasında duygusal okuryazar-
lık, öz kontrol, sosyal yeterlilik, olumlu akran ilişkileri ve 
kişiler arası problem çözme yer almaktadır.

69.  Aşağıdakilerden hangisi şiddet için önemli risk faktörleri 
arasında yer almaz?

A)  Aile içi şiddet; 

B)  Genel ahlaki problemler

C)  Tutarsız, gevşek ve sert disiplin uygulamaları

D)  Anti sosyal akranlarla ilişki

E)  Bilgisayar oyunları ve okula karşı olumsuz tutumlar

70. 

I.  Sosyal ret

II.  Sosyal dışlanma 

III.  Dedikodu

IV.  Hakaret

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri “dolaylı/
ilişkisel şiddet” özellikleri arasında yer alır? 

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

71. Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler arasındaki bir 
şiddet türü olarak zorbalık davranışlarının dağılımı ince-
lendiğinde aşağıdakilerden hangi davranışın gözlenme 
yüzdeliği daha yüksektir?

A)  Vurma

B)  Göz ardı etme

C)  Lakap takma

D)  Gruba katılmasına izin vermeme

E)  İtme
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76. 

I. Paylaşımcı bir yönetim anlayışını ve işbirliğine dayalı bir ça-
lışma sistemini esas alan bu okul geliştirme modelinde; okul 
gelişim yönetim ekibi, okul toplumunu oluşturan bütün birim-
lerden temsilcilerin katılımı ile kurulacak olan gelişim süreci-
nin yürütülmesinde rol alır.

II. Okulun tüm üyeleri ile birlikte öğrenmeyi hedefleyen bir yak-
laşımdır. Eğitim ile amaçlanan bireylerin öğrenmeyi öğrenme-
lerini sağlamaktır. 

III. Eğitim sistemindeki kaynakların tahsisi ile karar alma yetki ve 
sorumluluğun okula ait olması olarak ifade edilen bu yaklaşım, 
okula karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek özerkliğini 
artırır.

Okul geliştirme modelleri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgile-
rin doğru olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde verilmiştir?

I. II. III.

A) Pedagojik okul 
geliştirme

21. yüzyıl esnek 
okul modeli

Öğrenen okul 
yaklaşımı

B) Öğrenen okul 
yaklaşımı

Okula dayalı 
yönetim

21. yüzyıl esnek 
okul modeli

C) Milli Eğitim 
Bakanlığı okul 

geliştirme modeli

Pedagojik okul 
geliştirme

Öğrenen okul 
yaklaşımı

D) Milli Eğitim 
Bakanlığı okul 

geliştirme modeli

Öğrenen okul 
yaklaşımı

Okula dayalı 
yönetim

E) Milli Eğitim 
Bakanlığı okul 

geliştirme modeli

Kurumsallaşmayı 
esas alan okul 

geliştirme modeli

Öğrenen okul 
yaklaşımı

74.

I. Eğitim sistemindeki kaynakların tahsisi ile karar alma yetki 
ve sorumluluğunun okula ait olması gerektiğini savunur.

II. Okul ile ilgili kararların okula en yakın insanlar tarafından 
alınmasını ve öğretmenin okulda daha etkin rol oynaması 
hedeflenir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen okul yönetim modeli aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)  Pedagojik okul geliştirme

B)  P.Dalin ve H.G. Rolff ’ün okul geliştirme modeli

C)  Kurumsallaşmayı esas alan geliştirme modeli

D)  21. yüzyıl esnek okul modeli

E)  Okula dayalı yönetim modeli 

75.  Aşağıdakilerden hangisi okula dayalı yönetim modelinin 
avantajlarından biri değildir?

A)  Mali kontrolü artırır

B)  Yenilikçiliği destekler

C)  Uzmanlığın etkisini zayıflatır

D)  Yeniden yapılanma fırsatı sağlar

E)  Personelin bağlılık ve katılımını yükseltir
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80. 

I. Örgütün informal yapısına odaklanır.

II. İnsan unsurunu önemser.

III. Motivasyon kuramlarını ortaya çıkarmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen yönetim yaklaşımı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Klasik yönetim 

B)  Neo-klasik yönetim

C)  Modern yönetim

D)  Bürokratik yönetim

E)  Yönetim süreçleri

81.  Örgütlerde kabul görme, ait olma ve güvenlik gibi sosyal 
ihtiyaçların çalışanların performanslarında daha etkili 
olabileceğini savunan temel yönetim yaklaşımı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)  Klasik yönetim

B)  Neo-klasik yönetim

C)  Modern yönetim

D)  Post-modern yönetim

E)  Toplam kalite yönetimi

82.  Eski ve yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumları-
na bakışları ile ilgili aşağıda yapılan karşılaştırmalardan 
hangisi yanlıştır?

Eski yaklaşımlar Yeni yaklaşımlar

A) Bilgi kesindir. Bilgi geçicidir.

B) Eğitim yarışmaya dayalıdır. Eğitim birlikteliğe dayalıdır. 

C) Öğretmen öğrenciye 
bilgi aktarır.

Öğretmen öğrenciye 
sorgulamayı öğretir.

D) Süreç temelli eğitim esastır. Ürün temelli eğitim esastır.

E) İletişim tek yönlüdür. İletişim çift yönlüdür.

77.  Okulda karar verme sürecinde;

•  Okul içi ve dış ögelerin katılımının sağlanması,

•  Bütçe, eğitim programı, personel ve öğretim boyutlarında 
okulların özerk bir yapıya     

   kavuşturulması,

•  Öğretmenin okulda daha etkin rol oynaması,

•  Öğretimin zenginleştirilmesi; okul ortamı, eğitimci perso-
nelin rollerinin yeniden 

   belirlenmesi,

•  Okulun amaçlarının belirlenmesinde yönetici, öğretmen, 
uzman, öğrenci ve toplum katılımının  

       sağlanması,

gerektiğini savunan okul geliştirme yaklaşımı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Okula dayalı yönetim yaklaşımı

B)  Pedagojik okul geliştirme yaklaşımı

C)  Öğrenen okul yaklaşımı

D)  Kurumsallaşmayı esas alan okul geliştirme modeli

E)  21. yüzyıl esnek okul modeli

78.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenemeyen örgütlerin özel-
liklerinden biridir?

A)  Çalışanların kendilerini yeterli görmesi

B)  Karşılaşılan her problemin dış etkenlere bağlanması

C)  Sorumluluk almaktan kaçınılmaması

D)  Yaşanan olaylara takılıp kalınmaması

E)  Değişime açık olunması

79.  Örgütlerin rasyonel olarak ele alındığı ve çalışanların gö-
rev ve sorumluluklarının açık olarak tanımlanması so-
nucunda verimin artacağını savunan yönetim yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Klasik yönetim 

B)  Neo-klasik yönetim

C)  Modern yönetim

D)  Dinamik yaklaşım

E)  Toplam kalite yönetimi
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86.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını etkileyen 
okul dışı faktörlerden biridir?

A)  Öğrenme ortamlarının uygunluğu

B)  Öğretim programının içeriği

C)  Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi

D)  Okulun amaçları

E)  Okul iklimi

87.  Aşağıdakilerden hangisi etkili okulun özellikleri arasın-
da gösterilemez?

A)  Yöneticiler kendilerini öğretim lideri olarak görmesi

B)  Ürün temelli eğitime önem verilmesi

C)  Temel beceriler üzerine odaklanılması

D)  Tüm paydaşların yüksek beklentilere sahip olması

E)   Öğrencilerin öğrenmesini geliştiren öğrenme imkânları ve 
fırsatları verilmesi  

88.  Aşağıdakilerden hangisi değişimin temel özelliklerinden 
biri değildir?

A)  Örgütün belli bir bölümünü içerir.

B)  Zaman içinde sürdürülebilirdir.

C)  Planlı ve yönlendirilmiş değişim, sıradan bir örgütü yüksek 
performanslı bir örgüte dönüştürebilir.

D)  Kalıcılığa sahiptir.

E)  Spesifiktir, yeni ve daha yüksek örgütsel sonuçların elde 
edilmesine yönelik planlanmış ve yönlendirilmiştir.

83. Aşağıdakilerden hangisi örgütün yenileşme sürecinin 
aşamalarından biri değildir?

A)  Kabul

B)  İlgisizlik

C)  Pasif direniş

D)  Aktif direniş

E)  İhtiyacın belirlenmesi

84. Planlı değişim sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Değişim ihtiyacının belirlenmesi

B)  Tanı koyma

C)  Değişim programı

D)  Değişim programının uygulanması

E)  Değerlendirme 

85.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını etkileyen 
okul dışı faktörler arasında yer almaz?

A)  Ailenin eğitim düzeyi

B)  Öğrencinin kişisel özellikleri

C)  Öğretmenin niteliği 

D)  Eğitim politikaları

E)  Öğrencinin öğrenmeye yönelik tutumu
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92. Aşağıdakilerden hangisi duygu koçluğunun beş adımın-
dan biri değildir?

A) Duygunun farkında olması

B) Bir soru ile netleştirmek

C) Duyguyu önemsememek

D) Problem çözmesini desteklemek

E) Çocuğun duygusunu doğrulama

93.

I.  Kardeşlerin eğitim düzeyi

II.  Ailenin ekonomik durumu

III.  Ailedeki kardeş sayısı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri benlik saygısı 
gelişimini etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – III

E) I-II-III 

94. “Bazı bireyler, kendi durumunu gerçekçi olarak algılamakta 
zorlanmakta ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek 
için harekete geçmekte yetersiz kalabilmektedirler.” 

Buna göre, sözü edilen bireylerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Araştırmacı değildirler

B) Otoriter değildirler

C) Depresyon belirtileri gösterebilirler

D) Yaratıcı yönleri zayıftır

E) Kendine güvenleri tamdır

89. Aşağıdakilerden hangisi faydalı (işe yarayan) duygular-
dandır?

A) Rahatsız olmuş

B) Meydan okuyan

C) Kederli

D) Korkunç

E) Değersiz

90. “Cinsiyet, göz rengi, zeka kapasitesi, fiziksel özellikler bazı 
kişilik özelliklerindendir.”

Bu özellikler aşağıdaki bireysel farklılıklardan hangisi ile 
ilgilidir?

A) Çevre

B) Motivasyon

C) Zihinsel özellikler

D) Kalıtım

E) Bilgi düzeyleri

91. Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyma-
sına ne ad verilir?

A) Benlik

B) Empati

C) Kişilik

D) Yargı

E) Sosyallik
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98.  Eleştirel düşünme ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Eleştirel düşünme ile ulaşılan yargıların geçerli ve somut 
delillere dayanması, gelişigüzel olmaması gerekmektedir. 
(akıl yürütmeye dayalıdır)

B) Akla dayalı bir düşünce üretmek, başkasına ve kendine ait 
düşünceleri bilinçli bir biçimde değerlendirmekle mümkün 
olur. (derinlemesine düşünmeyi gerektirir)

C) Düşünmeyi gerçekleştiren bireyin amacı ve/veya inan-
cı kapsamında en iyi kararı verme çabası ile odaklanma 
mümkün kılınır. (Odaklanmayı gerektirir)

D) Doğrusal olduğundan tasarıya göre ilerler. 

E) Çok yönlü yönelimlerin hâkim olduğu bir süreç 
olduğundan eleştirel düşünmenin anlaşılması için farklı 
görüşlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

99. Çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı 
aksatarak ona düşmanca duygular beslemek olarak 
tanımlanabilir. Bu tutum ortamında yetişen çocuk; 
yardımlaşmayı bilmeyen, gergin, hayal kırıkları olan, 
korkak, diğerlerine özellikle kendinden küçüklere karşı 
düşmanca duygulara sahip bir birey olabilir. 

Yukarıda açıklanan ebeveyn tutumu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Otoriter 

B) Aşırı koruyucu 

C) İzin verici 

D) Demokratik 

E) Reddedici 

95. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten 
uzun süreli belleğe aktarılması ile oluşur?

A)  Dikkat-Algı

B)  Sürekli-Tekrar-Gruplama

C)  Açık/Örtük Tekrar-Kodlama

D)  Hatırlama-Unutma

E)  Kodlama-Unutma

96.  Aşağıdakilerden hangisi insanlar hakkındaki izlenimle-
rimizin ve çıkarımlarımızın nasıl oluştuğu ile ilgilidir?

A) Algı yanılması

B) Algısal Değişmezlik

C) Algı eşiği

D) Duyum Ötesi Algı 

E) Sosyal Algı

97.

• Sınıflandırma ve tahmin etmede kullanılan önemli veri ma-
denciliği teknikleri arasında yer almaktadır. 

• Kuralların elde edilmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilebil-
mektedir. 

• Böylece kararın sonuçlarını tahmin etme kolaylaşmaktadır.

Yukarıda yer alan öncüllerde özellikleri verilen karar teorisi 
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Geleneksel Yaklaşım

B) Rasyonel Karar Verme

C) Beyin Fırtınası

D) Karar Ağacı

E) Betimsel Karar Verme
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100.

I. Yaratıcılıkla ilgili öz yeterlik algısı bireyin yaratıcılığı hak-
kında yapılan övgüler ve olumlu dönütlerle ve olumsuz ifa-
delerden kaçınılarak artırılabilir. 

II. Bireyin performansı hakkında sürekli olarak olumsuz geri 
bildirim verilmesi yaratıcı olma eğilimini düşürebilir. 

III. Model alma ve mentör de yaratıcı öz yeterliği artırabilir. 

IV. Ünlü yaratıcı kişilerin yaşamlarının incelenmesi; hataları-
nın, başarılarının ve başarısızlıklarının belirlenmesi, birey-
de ilham alma eğilimi yaratabilir. 

V. En iyilerin bile zaman zaman başarısız olabildiğini gözlem-
leyen kişi, kendi yeterliğine ilişkin olumsuz algılarını dü-
zenleyebilir.

Yukarıda öncüllerde verilenler yaratıcılığın gelişimini etkile-
yen faktörlerden hangisine aittir? 

A) Duygusal

B) Tutumsal

C) Kişiler arası

D) Bilişsel

E) Çevresel

1) B 11) C 21) B 31) D 41) C 51) C 61) B 71) C 81) B 91) B

2) A 12) A 22) C 32) A 42) A 52) C 62) E 72) B 82) D 92) C

3) A 13) C 23) E 33) A 43) D 53) A 63) E 73) D 83) E 93) A

4) A 14) C 24) E 34) E 44) B 54) A 64) C 74) E 84) A 94) E

5) C 15) E 25) A 35) B 45) D 55) A 65) E 75) C 85) C 95) C

6) E 16) B 26) B 36) C 46) B 56) E 66) A 76) D 86) C 96) E

7) B 17) C 27) D 37) D 47) E 57) B 67) B 77) A 87) B 97) D

8) C 18) B 28) C 38) E 48) C 58) C 68) A 78) B 88) A 98) D

9) C 19) D 29) C 39) A 49) E 59) C 69) B 79) A 89) B 99) E

10) A 20) A 30) D 40) B 50) B 60) D 70) D 80) B 90) D 100) B
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