
BAŞÖĞRETMENLİK

DENEME TESTİ 3

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. Bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konu-
ya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder. 

II. Bir kişi için ilginç olan konular, olaylar veya örnekler o kişi-
nin dikkatini çeker; merak uyandırır veya hayranlık uyan-
dırır. 

Yukarıda yer alan açıklamalar bireysel farklılaşmanın hangi 
alanını tanımlar?

A) Hazırbulunuşluk

B) Öğrenme profili

C) Süreç

D) İlgi

E) İçerik

2.

I. Kısmen istasyonlara benzemektedir ancak aynı konunun 
farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu yönüyle istasyon-
dan ayrılır.

II. Pratikte, ilgi ve öğrenme olmak üzere iki türü kullanılmak-
tadır.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Öğrenme sözleşmeleri

B) Merkezler

C) Ajanda

D) Katlı öğretim

E) Karmaşık öğretim

3.  Bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan 
program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ekstra program

B)  Desteklenen program

C)  Karşıt program

D)  Örtük program

E)  Önerilen program

4.   Bir ders ya da kursun amaçlarını, içeriklerini, öğren-
me-öğretme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan 
program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ders programı

B)  Öğretim programı

C)  Eğitim programı

D)  Örtük program

E)  Karşıt program

5. Program geliştirme, “programın ögeleri arasındaki dinamik 
ilişkiler bütünüdür.” Bu nedenle  program geliştirme öge-
leri birbirileriyle sürekli ve karşılıklı etkileşim içindedir. 

Bu bulgu ışığında aşağıdakilerden hangisi programın içerik 
ögesi değerlendirilirken sorulması gereken sorular arasında 
yer almaz?

A) İçerik ölçme ve değerlendirme durumlarına uygun mu? 

B)  İçerik güncel konuları içeriyor mu?

C) İçerik kendi içinde aşamalı mı?

D)  İçerik kendi içinde tutarlı mı?

E)  İçerik kazanımlarla tutarlı mı?

6.  Bu program türünde;

-  Resmi programda yazılmayan etkinlikler yer alır. 

-  Belirli bir planlaması vardır. 

-  Öğrencilerin kazanmaları beklenen yeterlikleri içerir. 

Örneğin:  Hafta sonu okullarda açılan kurslar bu program kap-
samındadır. Bu haliyle açılan kurslar planlı olup, gelişigüzel de-
ğildir. Kursların temel amacı ise öğrencilerin sınavlara hazırlan-
malarını kolaylaştırmaktır.  

Bu özelliklerle ilgili program çeşidi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Eğitim programı

B) Ders planı

C) Öğretim programı

D) Örtük program

E) Ekstra program
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10.  Planlı/amaçlı öğretme çabası/etkinliklerine “öğretim” ismi 
verilir. Okul öğrenmeleri söz konusu olduğunda öğretim 
etkinlikleri, öğretim programları doğrultusunda hazırlanır.

Yukarıda açıklaması yapılan tanımlama aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Öğretme

B)  Öğretim

C)  Öğretim programları

D)  Kavram

E)  Zihin haritaları

11.  Bireyler öğrenme görevlerini rastgele yapmazlar. Neyi, ne-
den yaptıklarını bilemezlerse öğrenmek için harekete geç-
mezler. Öğrenme sırasında bireyin iki temel hedefi vardır: 

1.  Yapılan işin anlamını kavramak 

2.  Kendi öğrenmesini düzenlemek 

Örneğin okurken bir yandan harflerle oluşturulan kodu çözme-
ye çalışırız, bir yandan da anlayıp anlamadığımızı kontrol ede-
riz.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Öğrenme hedefe yöneliktir.

B)  Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. 

C)  Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. 

D)  Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. 

E)  Öğrenme gelişimden etkilenir.

12.  Temelde üç tip bilgi vardır. Bunlardan birincisi, dünyayı 
tanımlamamızı sağlayan, tanımlayıcı bilgidir. İkincisi, iş ve 
işlemlerin yapılışını formüle eden, işlemsel bilgidir. Üçün-
cüsü ise bir işlemsel bilgiye ne zaman başvurmamız gerek-
tiğini ortaya koyan koşul bilgisidir.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öğrenme stratejiktir.

B) Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. 

C) Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. 

D) Öğrenme gelişimden etkilenir.

E) Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır.

7.  Öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağır-
lıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara 
yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildi-
rimler için  daha uygundur.

Yukarıda açıklaması verilen web 2.0 aracı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Kahoot 

B)  Formative 

C)  Socrative 

D)  Edmodo 

E)  Actively

8.  Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla 
kavram haritalarından yararlanmak doğru olmaz?

A)  Öğrenilen bilgileri bütünleştirmek

B)  Bilgi, olgu ve kavramları somutlaştırmak

C)  Öğrenci ilgilerini saptamak

D)  Sınıftaki öğrencilerin bilgi düzeylerini belirlemek

E)  Öğrencilerin öğrenilecek konuyu bütün olarak görmelerini 
sağlamak

9.  Betül Öğretmen, “hücre bölünmesi ve kalıtım” konusunu 
işlerken öğrencilerde oluşan kavram  yanılgılarını gider-
mek ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla onlardan 
üreme, büyüme, hücre bölünmesi, kromozom ve kalıtım 
ile ilgili akıllarına gelen kelimeleri söylemelerini ister.  
Bu kelimeler tahtaya yazıldıktan sonra öğrenciler gruplara 
ayrılır ve her grup bu kavramlar  arasında ilişkileri gös-
teren şemalar hazırlar. Böylece öğrenilen kavramlar daha 
kalıcı hale getirilir.

Betül Öğretmen bu süreçte aşağıdaki öğretim uygulamaları-
nın hangisinden yararlanmıştır?

A)  Kavram haritası

B)  Kavramsal değişim metni

C)  Anlam çözümleme tablosu

D)  Yapılandırılmış grid

E)  Kavramsal karikatür
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15.  Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış soru türünün 
özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle öğrencinin bilimsel gerçekleri, tarihî olayları, ke-
sin yargıları tanıması ve hatırlaması; olguları ve gerçekleri 
kişisel yargı ve görüşlerden ayırt etmesi ölçülmek istendi-
ğinde kullanışlıdır.

B) Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay, diğer bir ifa-
deyle kullanışlıdır.

C) Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur.

D) Öğrenme eksiklerini belirler. 

E) İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçe-
mez.

16.  Aşağıda verilen çoktan seçmeli maddeler ile ilgili bilgi-
lerden hangisi doğrudur?

A) Sentez düzeyinde soru sormak mümkündür.

B) Puanlama subjektiftir.

C) Sistematik hata karışma ihtimali yüksektir. 

D) Puanlara şans başarısı karışma ihtimali yoktur. 

E) Çeldirme mantığı temellidir. 

17.  Portfolyo oluşturma süreci toplama, seçme, yansıtma ve so-
nuç aşamalarından oluşmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi toplama aşamasında gerçekleştiri-
len eylemlerden biri değildir?

A) Okulda yapılan çalışmalarla öğrenilenler arasında somut 
bağlar kurulması

B) Hangi çalışmaların toplanacağına ve hangi özelliklerin göz-
leneceğine karar verilmesi 

C) Öğrencilere çalışmalarının bir dosyada toplanacağının 
açıklanması ve çalışmalarını saklama konusunda öğrenci-
lerin teşvik edilmesi 

D) Her öğrenci için sınıfta çalışmalarının toplanacağı ayrı bir 
kutu, dosya vb. oluşturulması 

E) Her bir çalışmanın ve öğretmen kaydının üzerine tarih ya-
zılması 

13. Aşağıdaki güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları ile 
ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Puanlama nesnelliği, güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. 
Çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, kontrol listeleri gibi 
puanlaması nesnel araçlar güvenilirliği büyük ölçüde etki-
ler. 

B) Bir testteki madde sayısı azaldıkça birimler küçüldüğünden 
duyarlılık azalır, bu nedenle hata miktarı azalacağından gü-
venilirlik artar. 

C) Öğrencilere test uygulaması öncesinde ve gerekliyse süreçte 
yönerge vermek, test almaya güdülenme ve hazır bulunuş-
luluğun artması açısından önemlidir. Buna yönelik alınacak 
önlemler özellikle bireyden kaynaklanabilecek hataları as-
gariye indirir. 

D) Uygulamada bireylerin dikkatini dağıtacak ve/veya kaygı-
sını artıracak davranışlardan kaçınılması, puanlama ya da 
veri girişi yapılırken dikkatli ve titiz davranılması ölçme 
işlemini yapan kişiden kaynaklanabilecek hataları azaltaca-
ğından dolayı güvenilirliği artırır. 

E) Fiziksel ortamın ses, sıcaklık, ışık, koku, dikkat dağıtıcı 
uyarıcılar, ergonomi vb. etmenler açısından uygun hâle ge-
tirilmesi güvenilirliği artıran bir başka etmendir. 

14. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ölçme araç ve yön-
temleri arasında yer almaz?

A) Sözlü yoklama

B) Cümle tamamlama

C) Kontrol listesi

D) Eşleştirme

E) Kısa cevaplı
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21. Aşağıdakilerden hangisi “Testlerin Sonuçları Bireye Bildi-
rilirken Uyulması Gereken Kurallar”dan değildir?

A)  Sonuçları bildirmeye başlamadan önce danışanın bunları 
gerçekten bilmek isteyip istemediğinden emin olmak gere-
kir.

B)  Yetenek testi sonuçlarından hemen önce ilgi testleri açık-
lanmalıdır.

C)  Test sonuçlarını açıklarken danışanın soru sormasına ve 
katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemesine izin veril-
meli hatta teşvik edilmelidir.

D)  Test puanları açıklanmadan önce danışanın testten ne bek-
lediği anlaşılmalıdır.

E)  Yetenek testlerinden, ilgi ve kişilik envanterlerinden elde 
edilen bulgular açıklandıktan sonra bütün olarak ele alınıp 
birbirleriyle uyuşan ve çelişen yönler üzerinde durulmalı-
dır.

22. 

I-  İlgi Envanterleri

II-  Tutum Ölçekleri

III-  Başarı Testleri

IV-  Kişilik Testleri

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlikte Kulla-
nılan Testler” 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.  Aşağıda verilenlerden hangisi “Test Dışı Teknikler”den 
biri değildir? 

A)  Tutum Ölçekleri

B)  Otobiyografi

C)  Sosyometri

D) Arzu Listesi

E)  Sosyal Uzaklık Ölçeği

18.

I.  Gözlem formı

II.  Rubrik

III.  Öz değerlendirme 

IV.  Kontrol listesi

V.  Derecelendirme ölçeği

Yukarıdakilerden hangisi öğretmen tarafından gerçekleşti-
rilen performans değerlendirme araç ve yöntemleri arasında 
yer almaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

19.  PISA sınavı ile aşağıdaki alanlardan hangisinde araştır-
ma yapılmaktadır?

A) Matematik ve Fen ve Okuma becerileri

B) Yetişkinlik becerileri

C) Matematik ve Fen

D) Vatandaşlık becerileri

E) Dijital okuryazarlık

20.  

I.  PISA

II.  ABİDE

III.  PIRL

IV.  TIMMS

V.  TMF-ÖBA

Yukarıdakilerden hangileri ulusal izleme çalışmaları arasın-
da yer alır?

A) I- II

B) I-IV

C) II-V

D) III-V

E) IV-V
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26. 

I-  Eğitim kurumuna ait özel hedeflerin belirlenmesinde görüş 
bildirir. 

II-  Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, idareciler ve öğret-
menler arasında etkili iletişim kurulabilmesi için yapılacak 
çalışmaları belirler.

III-  Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultu-
sunda yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenler kuruluna bilgi 
verir.

IV-  İhtiyaç olması durumunda okulda gerçekleştirilecek psi-
ko-sosyal destek hizmetlerinde görev alır.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”nun görevleri 
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

27. “Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hiz-
metlerine İlişkin Görevleri” ile ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlış bir bilgidir? 

A)  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülme-
sinden birinci derecede sorumludur.

B)  Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psiko-
lojik danışman bulunması halinde bir rehber öğretmen/
psikolojik danışmanı koordinatör olarak görevlendirir ve 
gerekli gördüğü takdirde görev değişikliği yapar.

C)  Sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf reh-
berlik planlarını onaylar ve uygulanmasını izler.

D)  Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan okul 
rehberlik ve psikolojik danışma programını en geç Eylül ayı 
son haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden onaylamak 
yoluyla eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve 
araştırma merkezine ulaştırır.

E)  Haftalık ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamaları-
na ayrılan saatlerde rehberlik hizmetlerinin sunulması için 
gerekli tedbirleri alır.

24. “Öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini tanınmasını gerekti-
ren ve çok sayıda ölçme aracının geliştirilmesine katkıda 
bulunan bir modeldir.”

Günümüzde tüm dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl ol-
ması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşım ve modeller vardır. 
Buna göre, yukarıdaki metinde bahsedilen model aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir? 

A)  Parsons Modeli

B)  Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model

C)  Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli

D)  Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören 
Rehberlik Modeli

E)  Klinik Model

25. “Her yıl … ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenlerinin iş 
birliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetince oluş-
turulan okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulun-
duğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır.” 

“Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetle-
rine İlişkin Görevleri” ile ilgili olarak, yukarıda verilen metin-
de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Eylül

B)  Ekim

C)  Kasım

D)  Aralık

E)  Haziran
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30. Aşağıda verilenlerden hangisi “Koordinatör Rehber Öğ-
retmen/Psikolojik Danışmanın Görev ve Sorumlulukları” 
arasında yer alır?

A)  Sınıf rehberlik programı kapsamında rehberlik alanında 
özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular.

B)  Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma teknik-
lerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak öğrenci-
lere geri bildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır.

C)  Yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birli-
ğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri planlar.

D)  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile eğitim kurumu 
yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

E)  Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim-
leri ile ilgili yapılacak çalışmalar için görüş bildirir.

31. 

I-  Haziran ve Eylül aylarında yapılan her iki toplantıda alınan 
kararların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. 

II-  Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tara-
fından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine 
iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek 
eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.

III-  Belirlenen yerel hedeflerin Eylül ayının ilk haftasında 
e-Rehberlik sistemine işlenmesini sağlar.

IV-  Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkez-
leri ile ilgili değerlendirmede bulunur ve alınan kararlar 
doğrultusunda Bakanlığa gönderilmek üzere il millî eğitim 
müdürlüğüne teklifte bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu”nun görevle-
ri arasındadır? 

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  I, II ve III

D) I, III ve IV

E)  I, II, III ve IV

28.  Aşağıda verilenlerden hangisi “Sınıf Rehber Öğretmeni-
nin Rehberlikle İlgili Görevleri”nden biri değildir? 

A)  Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tara-
fından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine 
iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek 
eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.

B)  Sınıf rehberlik programı kapsamındaki etkinlikleri sınıfın-
da uygular.

C)  Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedef-
lerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik danışma 
servisiyle iş birliği yapar.

D)  Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği 
almaları için rehberlik ve psikolojik danışma servisini bilgi-
lendirir.

E)  Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin ra-
poru her dönem sonunda eğitim kurumu müdürüne sunar.

29.

I-  Akademik 

II-  Kariyer

III-  Sosyal Duygusal

IV-  Kişisel 

“Sınıf Rehberlik Programı (SRP)” nda yukarıda verilenlerin 
hangisi/hangileri gelişim alanı olarak tanımlanmıştır? 

A)  Yalnız IV

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV
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35.  Aşağıda verilenlerin hangisi “Durum Çalışmalarının 
Olumlu Yönleri”nden biri değildir? 

A)  Yaşamın bir kesiti ile ilgili doğrudan ve derinlemesine bilgi 
sağlar.

B)  Okuyucunun kendi bulunduğu durumla verilen durumu 
karşılaştırma şansı olur.

C)  Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler.

D) Araştırmacı önceden belirlenen soru ve veri toplama yön-
temlerini güncelleyebilir.

E)  Sonuçların genellenebilirliği yüksektir.

36.

I-  Dini Etnografi

II-  Yaşam Öyküsü

III-  Ampirik Etnografi

IV-  Feminist Etnografi

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Etnografi Araştır-
maların Türleri” arasındadır? 

A)  Yalnız III

B)  I ve IV

C)  I, II ve IV

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

37.  Aşağıda verilenlerden hangisi “Geçerlik Türleri” arasında 
değildir? 

A)  İşlem Geçerliği

B)  Görünüş Geçerliği

C)  Yapı Geçerliği

D) Ölçüt Geçerliği

E)  Kapsam Geçerliği

32. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “Sınıf Rehberlik Prog-
ramının İlkeleri” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)  Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 
bilişsel ve psiko-motor (devinsel) davranışların kazandırıl-
ması amaçlanmış ve buna odaklanılmıştır.

B)  Gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

C)  Programda tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel 
farklılıklar dikkate alınmıştır.

D)  Bu program Millî Eğitim Bakanlığının tüm eğitim ve öğre-
tim kurumlarındaki öğrencilere yöneliktir.

E)  Programda tek bir modele dayanmak yerine özellikle geli-
şimsel, güçler temelli, problem odaklı ve kültürel farklılık-
ları dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir.

33.  “Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar” ile ilgili 
olarak aşağıdaki bilgilerden hangis doğru değildir?

A)  Nitel araştırmalarda tümdengelimdir.

B)  Nicel araştırmalarda başlangıçta belirlenen hipotezlere sa-
dık kalınır.

C)  Nitel araştırmaların genellenebilirliği yoktur.

D)  Nicel araştırmalar sayısal değerlere indirgenir.

E)  Nicel araştırmalar kesin ifadelerle sonuçlanır.

34.

I-  Eylem Araştırması

II-  Etnografi Araştırması

III-  Fenomenoloji Çalışmaları

IV-  Deneysel Araştırmalar

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Nitel Araştırma 
Türleri” arasındadır? 

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  I, II ve III

D) II, III ve IV

E)  I, II, III ve IV



BAŞÖĞRETMENLİK DENEME TESTİ 3

9

40.

I-  Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme

II-  Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hak-
kını kabul etme

III-  Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan 
durumları azaltma

IV-  Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Kapsayıcı Eğitimin 
İlkeleri” arasındadır?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  I, III ve IV

D)  II, III ve IV

E)  I, II, III ve IV

41.  “Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerinin uyarlandığı 
sınıflar ile geleneksel sınıflar arasında belirgin farklılıklar 
bulunmaktadır.”

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda “Geleneksel Sınıf-
lar” ile “Öğretimin Uyarlandığı Sınıflar” ile ilgili aşağıda veri-
lenlerden hangisi doğru değildir? 

A)  Geleneksel Sınıflarda öğretim öğretmen merkezlidir.

B)  Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda öğretmen tüm öğrencile-
re aynı ödevi verir.

C)  Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda farklı gruplama formatla-
rı (büyük grup, küçük grup, akran eşleme) vardır.

D) Geleneksel Sınıflarda öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir 
kaynağa güvenir.

E)  Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda öğretim birden fazla yolla 
sağlanır.

38.

a-  Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi

b-  Çalışılacak olan konunun saptanması

c-  Verilerin toplanması

d-  Verilerin analizi

e-  Hipotezlerin üretilmesi

f-  Analizin yorumlanması

Yukarıda verilen “Nitel Araştırmaların Aşamaları” aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

A)  b-a-c-d-e-f

B)  a-b-c-d-e-f

C)  f-e-d-c-b-a

D) b-a-e-c-d-f

E)  c-d-e-b-a-f

39.  “Yazım Kuralları” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır? 

A)  Sayfa numarası, sayfanın sağ üst köşesine (tezlerde ise sağ 
alt köşe veya alt orta) yerleştirilmelidir.

B)  Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk 
bırakılmalıdır.

C)  Satır aralığı özelliklerini çift (tezlerde 1,5) olarak düzenle-
mek gerekir.

D)  Yazılar sağa hizalı olacak şekilde yazılmalı, sağ kenar girin-
tili olarak bırakılmalı ve kelimeler satır sonunda kesinlikle 
bölünmemelidir. (Tezler için iki yana yaslanmalıdır.)

E)  Ofis yazılımlarından Kelime İşlemci programı İngilizce ise 
ondalığı (nokta), Türkçe ise (virgül) ile yazmak gerekir.
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44.  Aşağıda verilenlerden hangisi “Sınavların Süreleri” ile 
ilgili olarak yapılabilecek uygulamalar arasında sayıla-
maz? 

A)  Ara verme gereksinimi olan öğrencilere kısa molalar sağ-
lanması

B)  Yönergeleri anlamakta zorlanan öğrencilere öğretmenlerin 
açıklaması

C)  Sınav süresine ilişkin hatırlatmalar yapılması

D) Yanlarında yiyecek bulundurması gereken öğrencilere fırsat 
tanınması

E)  Sınavlarda ihtiyacı olan öğrencilere ek süre tanınması

45.  “Fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın her noktasının 
tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması, öğrenmeyi 
desteklemeye yönelik çeşitli türde etkinliklere izin veren 
şekilde sınıf ortamının düzenlenmesi ve sınıftaki tüm ma-
teryallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri te-
melinde kullanılabiliyor olması.”

“Kapsayıcı Eğitim” ile ilgili olarak yukarıda tanımı verilen 
kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)  Katılım

B)  Teknik Destek

C)  Erişim

D)  Eşitlik

E)  Kapsayıcılık

46.

I-  Görme bakımından desteklenmesi gereken öğrenciler için 
aydınlık bir ortam tercih edilebilir.

II- Bireysel sınavlarda ya da grup değerlendirmelerinde ona 
göre ortam seçilmelidir.

III- Hassasiyeti olan öğrenciler için ortamın ısı ve ışık bakımın-
dan düzenlenmesi sağlanabilir.

IV-  Kalabalık ortama alışmamış öğrenciler için özellikle kala-
balık ortamlar tercih edilebilir.

“Değerlendirme Ortamının Uyarlanması”nda yukarıda veri-
lenlerden hangisi/hangileri yapılabilir? 

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

42.

I-  Rutinlerin dışında, etkinliklere öğrenciler tarafından bek-
lenmedik özellikler taşıyan bazı içerikler eklenebilir.

II-  Okul dışı öğrenme ortamları olabildiğince öğrenme süreç-
lerine dâhil edilebilir.

III- Mümkün olduğunda öğrencilerin seçimlerine, etkinlikler 
içerisinde tercihlerini kullanmasına yönelik özellikler ders-
lere eklenebilir.

IV-  Ders heyecanlı hâle getirilebilir.

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Motivasyonu Dü-
şük Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Süreçleri Kapsamında Yapı-
labilecek Alternatifler” arasında 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. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Çeşitli 
Nedenlerle Öğrenilmiş Çaresizlik Yaşayan Öğrenciler İçin 
Yapılabilecekler” arasında yer almaz?

A)  Bu öğrenciler için kısa vadeli hedefler belirlenebilir.

B)  Mutlak başarılı olması gerektiği onlara hissettirilebilir.

C)  Çeşitli bakımlardan desteğe gereksinimi öğrencileri destek-
lemeye yönelik öneri geliştirilebilir.

D)  Sevdiği, rol modeli olan kişiler varsa onlarla iletişim kur-
maları sağlanabilir ve hatta sınıfta onlarla bir paylaşım or-
tamı oluşturulabilir.

E)  Yapabildiklerine yönelik geri bildirim verilerek başarabil-
diklerine olan inançlarını sağlamaları teşvik edilebilir.
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49.  Küresel iklim, en genel anlamıyla, atmosfer, hidrosfer, kra-
yosfer, litosfer ve biyosfer olarak adlandırılan başlıca beş 
bileşeni bulunan ve bu bileşenler arasındaki karşılıklı etki-
leşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir.  

Küresel iklim bileşenleri: 

I. Atmosfer a. Yaşam küre

II. Hidrosfer b. Su küre

III. Krayosfer c. Buz küre

IV. Litosfer d. Taş küre

V. Biyosfer e. Hava küre

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde küresel iklim bileşenleri 
doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A) Ic, IIb, IIIe, IVe, Va

B) Id, IIc, IIIa, IVb, Ve

C) Ie, IId, IIIb, IVa, Ve

D) Ie, IIb, IIIc, IVd, Va

E) Ib, IIc, IIIa, IVe,Vd

50.  Aşağıdakilerden hangisi binalardaki enerji verimliliği-
nin artırılması için gerçekleştirilecek eylemlerden biri 
değildir?

A) Klimanın mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştı-
rılması

B) Elektrikli ev aletlerinde B sınıfı ve üstü ekipmanların kulla-
nılması

C) Gereksiz aydınlatmanın önlenmesi 

D) Uzun ömürlü verimliliği yüksek lambaların tercih edilmesi 

E) Buzdolabının ısı kaynaklarından uzak bir yere konulması

47.

I-  Öğrencilerin İlgileri

II-  Velilerin İstekleri

III-  Alternatif Hedefler

IV-  Boyut/Miktar

Öğrenme içeriğinin uyarlanması çeşitli yollarla yapılabilir. 
Buna göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri dikkate alına-
rak öğrenme içeriğinin uyarlanması gerçekleştirilebilir? 

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  I, III ve IV

D)  I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

48. ……………herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer ko-
şullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu olarak 
tanımlanır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Hava  

B)  Atmosfer 

C)  İklim

D) İklim değişikliği 

E)  İklimsel değişkenlik
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53.  Nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insa-
nın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkilerini önleyecek 
bir düzeyde durdurmayı başarmak olan Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Türkiye 
hangi yılda taraf ülke olarak kabul edilmiştir?

A) 2003

B) 2004

C) 2005

D) 2006

E) 2007

54.  Aşağıda verilen ülkemiz ile ilgili bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Türkiye’deki egemen iklim tipi, kışı ılıman/soğuk ve yağışlı, 
yazı kurak ve sıcak/çok sıcak subtropikal Akdeniz iklimidir.

B) Türkiye’de, aridite koşullarına göre, farklı şiddetlerde çöl-
leşmeye açık ya da çölleşmeden etkilenebilirliği olan, ya-
rıkurak, kurakça-yarınemli ve nemlice-yarınemli bölge ve 
yöreler vardır

C) Türkiye’de toplam kullanılabilir su tutarı, 112 milyar m3 
(112 km3) olarak hesaplanmıştır.

D) Türkiye, subtropikal kuşak karalarının batı bölümünde 
gözlenen bir makroklima bölgesinde yer almaktadır.

E) Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre Türkiye’de İç 
Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu Anadolu’nun 
en doğusunda Van-Iğdır bölümü kurak mevsimi olmayan 
nemli karasal iklim sınıfına girer.

51. 

a.  Açlığa son

b.  Nitelikli eğitim

c.  Yoksulluğa son

d.  Sağlıklı ve kaliteli yaşam

e.  Toplumsal cinsiyet eşitliği

Yukarıda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
sembolleri ile amaçları verilmiştir. 

Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde semboller ve amaç-
lar doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A) 1a, 2c, 3d, 4e, 5b

B) 1c, 2a, 3d, 4b, 5e

C) 1b, 2c, 3a, 4d, 5e

D) 1d, 2b, 3c, 4e, 5a

E) 1e, 2d, 3a, 4b, 5e

52.  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. 

Aşağıdakilerden hangisi “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”-
nın ekonomik boyutlarından biri değildir?

A) Barış, adalet ve güçlü kurumlar

B) İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

C) Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

D) Eşitsizliklerin azaltılması

E) Sorumlu üretim ve tüketim
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57.  ………………; kişinin kendisine ve diğerlerine saygı duy-
ması, empati, etkin dinleme, somutlaştırma, ben dilini kul-
lanma, içten ve samimi olmayı kapsamaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilirse doğru olur?

A)  İletişim becerisi

B)  Sempati

C)  Yatkınlık

D)  Empatik düşünme

E)  Etkileşim

58.  Özellikle sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da 
içeren iletişimin temeli olan bir değerdir. İnsanlara yalnızca 
insan oldukları için değer verilmesidir. Aynı zamanda din, 
dil, ırk, sosyoekonomik durum, cinsiyet, yaş ve eğitim dü-
zeyi vb. gibi farklılıkların olduğu gibi kabul edilmesini de 
kapsar.

Yukarıda verilen bilgiler iletişimin hangi temel değeri ile il-
gilidir?

A)  İçtenlik 

B)  Samimiyet

C)  Etkin dinleme

D)  Empati

E)  Saygı duyma

59.  Rogers, bu iletişim becerisini “Birinin sizin hakkınızda pe-
şin hüküm vermeden adınıza sorumluluk almaya veya sizi 
belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi gerçekten 
iyi hissettirir.” şeklinde açıklarken, Rosenberg, “dünyamızı 
yeni bir bakış açısıyla yeniden algılayabilmemizi ve yola de-
vam etmemizi sağlar.” şeklinde açıklamaktadır.

Rogers ve Rosenberg’in açıklamış olduğu iletişim becerisi 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Saygı 

B)  Empati

C)  Etkin dinleme

D) Ben dili kullanma

E)  Etkin katılım

55.  Joseph Luft ve Harrington Ingham, 1950 yılında Johari 
Pencerisi Modeli’ni geliştirerek, insanın sosyal ilişkilerinde 
kendisi ile ilgili aktarımda bulunduğu alanlarının yanı sıra 
paylaşımda bulunmadığı, bulunmak istemediği alanları da 
ortaya çıkarmışlardır. Böylece kişilerin kendilerini tanıma-
ları sağlanmış, başkaları tarafından da nasıl görüldükleri 
tanımlanabilir hâle gelmiştir.

Aşağıda Joseph Luft ve Harrington Ingham tarafından geliş-
tirilen Johari Pencerisi alanlarına yer verilmiştir.  

Açık/Serbest Alan Kör Alan

Gizli Alan Bilinmeyen Alan

Buna göre, kişinin başkaları tarafından bilinen ancak kişi ta-
rafından bilinmeyen alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Açık alan

B)  Gizli alan

C)  Kör alan

D)  Bilinmeyen alan

E)  Bu alan Johari Penceresinde yer almaz.

56.   Eğitim ile iletişim arasında bir bağ kurmamız gerekirse, 
eğitim bir etkileşimdir ve etkileşimin aracı ise iletişimdir. 
Bu sebeple okulda iletişim süreci hem eğitsel faaliyetler için 
hem de yönetsel faaliyetler için temel bir gerekliliktir. Okul 
ortamlarında “formal” ve “informal” olmak üzere iki tip 
iletişim türü kullanılır. Formal iletişim, iletişimin kademe-
li olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarımıdır. İn-
formal iletişim ise okullarda daha sık gördüğümüz kişi  
ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişen ve okula dair 
düzensiz yaklaşımları olan bir iletişim türüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi formal iletişime örnek 
olarak verilemez?

A)  Ayşe Öğretmenin okul müdürüne sınıfı hakkında bilgi ver-
mesi

B)  Okul müdürünün öğretmenler kurulu toplantısında okul 
kuralları ile ilgili açıklama yapması

C)  Müdür Yardımcısı Ahmet Bey’in derse geç kalan öğrencile-
re gerekli açıklamalarda bulunması

D) Hakan Öğretmenin öğretmenler odasında sınıf yönetimi 
hakkında konuşması

E)  Betül’ün ödevini neden yapmadığı ile ilgili öğretmenine 
açıklamada bulunması
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62.

I. Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etki-
leşimde en çok kullandıkları yöntem, ekranlar üzerindeki 
grafik arayüzdür. 

II. Grafik arayüz tasarımı insan bilgisayar etkileşimi ilkelerine 
göre yapılan iki boyutlu düzlemde bilgisayara verilecek ko-
mutlara karşılık alınacak geri bildirimin planlama çalışma-
sıdır. 

III. gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine sanal olarak daha faz-
la bilgi yerleştirmedir.

Yukarıda yer alan öncüllerde özellikleri verilen gelişen tek-
noloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Zekası

B) Veri Bilimi

C) Sosyal Ağlar

D) Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

E) Nesnelerin İnterneti 

63.

I. Öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri 
dijital bir ortam sunmaktadır. 

II. Web üzerinden erişilebileceği gibi mobil uygulama olarak 
akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarla da servis vermektedir.

III. Gönüllülük esasıyla eğitim firmaları, öğretmen ve öğrenci-
lerin farklı dersler ve konularda içerik paylaşmasına olanak 
sağlamaktadır. 

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen platform aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) EBA (Eğitim Bilişim Ağı)

B) Microsoft Teams

C) Google Formas

D) Moodle Google Classroom

E) Educandy 

60.  “İşitme, anlama ve zihinde yapılandırma” dinleme alanla-
rının hangi boyutu ile ilgilidir?

A)  Etkileşim

B)  İşlem

C)  Sözlü anlama

D)  Yazılı anlatım

E)  İletişim

61. Dinleme alanları işlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak 
üzere üç boyutta incelenir.

I. İşlem boyutu: Bu süreçte hem fiziksel hem de zihin-
sel çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler işitme, 
anlama ve zihinde yapılandırma olmak üzere üç aşa-
mada ele alınmaktadır.

II. Etkileşim boyutu: Konuşmacı ile dinleyici arasında 
sözlü konuşmalar, aktarılan bilgiler ve iletişimin ger-
çekleştirildiği ortamla gerçekleşmektedir.

III. Sözlü anlama boyutu: Anlama işlemi hem süreçsel 
hem de etkileşimsel olarak gerçekleşmektedir.

Dinleme alanları ile ilgili yukarıdaki bilgilerin doğru - yanlış 
sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

I. II. III.

A) Y Y Y

B) Y D Y

C) D D D

D) D Y D

E) D D Y
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67.  Aşağıdakilerden hangisi  Öğretmenlerin Etkileşimli vi-
deo ve animasyon araçlarını kullanabilecekleri yazılım 
hizmetlerinden birisi değildir?

A) Snagit

B) ExplainEverything

C) Canva 

D) Sway 

E) Storyboardthat

68.  Başkalarının bakış açısını almak ve onlarla empati kurma 
becerisi; bireysel ve grup benzerliklerini ve farklılıklarını 
tanıma ve takdir etme becerisi; toplumsal davranış stan-
dartlarını anlama ve uyma becerisi; aile, okul ve toplum 
kaynaklarını tanıma ve kullanma becerisi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Öz yönetim

B)  Öz farkındalık

C)  Sosyal farkındalık

D)  Etkili karar alma

E)  İlişki kurma

69.  Öğrencilerden beklenen yaşadıkları anlaşmazlıkları çö-
züme kavuşturmalarında önerilen en etkili yöntem aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)  Yapıcı-barışçıl çözüm

B)  Rehberli-uygulamalı çözüm 

C)  Düzeltici-önleyici çözüm 

D)  Yapıcı-düzeltici çözüm 

E)  Rehberli-barışçı çözüm

64.  Bilişim teknolojilerinin toplum içinde bilinçli kullanılması 
için gerekli bilgi ve becerileri ………………. olarak adlan-
dırılır.

 ……………………..; günümüz dünyasında çalışabilmek, 
öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi 
bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şe-
kilde yapabilecek kadar becerilere sahip olmak demektir.

Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden han-
gisi gelir?

A) Dijital beceri/ Dijital yeterlilik

B) Dijital beceri/ Dijital okuryazarlık

C) Dijital okuryazarlık/ Dijital beceri

D) Dijital okuryazarlık/ Dijital okuryazarlık

E) Dijital beceri/ Dijital beceri

65.

I. Öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitim-
cilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için 
sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterliği tanımlar.

II. Modelde yeterlikler seviyelendirilmiştir. 

III. Modelde Yeterlikler arasında ilişki kurulmuştur. 

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen model aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi 

B) Geniş Tabanlı Öğretmen Dijital Yeterlik Çerçevesi

C) Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi  
(DigCompEdu)

D) UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi 

E) JISC Dijital Yeterlikler Çerçevesi 

66.  En yalın hâliyle öğreten ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı 
yerlerde bulunduğu öğretim yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Uzaktan Eğitim

B) Dizgeli Eğitim

C) Kuantum Öğrenme

D) 5E Öğretim Modeli

E) Mobil Öğrenme
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73. “Bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık 
vermesi ve taciz etmesi” aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru tanımlanmıştır?

A)  Geleneksel zorbalık 

B)   Siber zorbalık 

C)  Siber suç

D)  Bilişim suçu

E)  Bilişim mağduriyeti

74. 

-  Bilimsel yönetim yaklaşımı

-  Yönetim süreçleri yaklaşımı

-  Bürokratik yönetim yaklaşımı

Yukarıda verilen yönetim yaklaşımları hangi düşünce sistemi 
içerisinde yer alır?

A)  Klasik yönetim

B)  Neo-klasik yönetim

C)  Modern yönetim

D)  Post-modern yönetim

E)  Dinamik yönetim

75. 

I. Örgütü bütün olarak görür.

II. Liderlik, demokrasi, kalite, strateji kavramlarını önemser.

III. Her örgütü kendi gerçekliği içerisinde değerlendirir.

Yukarıda özellikleri verilen yönetim yaklaşımı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Klasik yönetim 

B)  Neo-klasik yönetim

C)  Modern yönetim

D)  Bürokratik yönetim

E)  Yönetim süreçleri

70.  Çocukların ve yetişkinlerin duygularını tanımak ve yönet-
mek, sorumlu kararlar vermek ve zorlu sosyal durumları 
yapıcı bir şekilde ele almak, başkalarını önemsemek ve ilgi 
göstermek, olumlu ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları 
bilgi, tutum ve becerileri edindikleri süreçler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Sosyal bilişsel öğrenme 

B)  Yapısal duygusal öğrenme

C)  Sosyal yapısal öğrenme

D)  Sosyal duygusal öğrenme

E)  Bilişsel duygusal öğrenme

71. Aynı ortamda bulunulduğunda kişide öfke, huzursuzluk, 
korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşatan; dinleme, an-
lama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksik-
liğinden kaynaklanan sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep 
olan insanlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

A)  Hareketli insan

B)  Zor insan

C)  Negatif insan

D)  Proaktif insan 

E)  Kötümser insan

72.  Aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özellikleri 
arasında yer almaz?

A)  Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fi-
ziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar verme 
amacı güden söz ve eylemlerdir.

B)   Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıkla-
rında tekrarlanıyor olması gerekir. 

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

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

E)  Zorbalar, eylemden sonra kurban veya kurbanlarının acı 
çekmesinden büyük pişmanlık duyarlar.
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78. 

   
Değişim

ihtiyacının belirlenmesi

Tanı Koyma

Değişim Programı

?

Değerlendirme

Erdoğan’a göre yukarıda verilen değişim sürecinin ilerlemesi 
ile ilgili “?” işareti yerine aşağıdakilerden hangisinin getiril-
mesi gerekir?

A)  Kontrol sürecinin başlaması

B)  Değişim programının uygulanması

C)  Yenileşme

D)  Dönüşüm

E)  Reform

79.  Örgütün yenilik ile yaşamak zorunda olduğunu anlama-
sı ve yeniliği benimsemesi aşağıdaki basamak alanların-
dan hangisiyle ilgilidir?

A)  Kabul

B)  İlgisizlik

C)  Pasif direniş

D)  Aktif direniş

E)  Sabote

76. Aşağıdakilerden hangisi Newton ve Tarrant’a göre de-
ğişim sürecinde meydana gelen değişimler ve bu süreci 
etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A)  Değişim, örgüt üyelerine yeni fırsatlar sunar.

B)  Değişim kurumda farklı yeni grupların doğmasına neden 
olur.

C)  Değişim ile güven ortamı oluşur.

D)  Değişim, örgütsel ve bireysel ayrılıkların artmasına neden 
olur.

E)  Değişim ile üyeler bireysel gelişim imkânı bulur.

77. Rastlantıdan çok istenmiş ve planlanmış bir hareket, 
planlı bir değişim, toplumda ve eğitim sistemi içinde bir 
etkileşim sonucu oluşan ve bireyler tarafından yeni ola-
rak görülen süreçlere ne ad verilir?

A)  Neo-klasik

B)  Gelişim

C)  Dönüşüm

D)  Değerlendirme

E)  Yenileşme
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82. 

I. Programın planlama, uygulama ve değerlendirme safhala-
rına katılımcıların katılımının sağlanması

II. Yetişkin eğitim prensiplerinin göz önünde bulundurulması

III. Değişim süreçlerinde bireysel isteklere de cevap verebilecek 
ihtiyaçları içeren değişim araştırmalarını göz önünde bu-
lundurması

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Glickman vd. 
göre etkili mesleki gelişim programlarının özelliklerinden-
dir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  I-II ve III

E)  II ve III

83.  Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen öğretmen mesleki 
yeterlikleri hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A)  Eleştirel düşünme - esneklik - iletişim

B)  Mesleki bilgi - mesleki beceri - tutum ve değerler

C)  İletişim - işbirliği - uyarlanabilirlik

D)  Problem çözme - işbirliği - tutum ve değerler

E)  Mesleki gelişim - iletişim - işbirliği

84.  Öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce aldığı öğret-
menlik mesleğine yönelik eğitimlere ne ad verilir?

A)  Staj eğitimi

B)  Mesleki bilgi

C)  Hizmet içi eğitim

D  Mesleki gelişim

E)  Hizmet öncesi etkinlikler 

80. 

- Okulun kültürü değişime uyum ve cevap verme yeteneğini 
destekler. Okulda açık iletişim ve problem çözme becerisi 
yükselir.

- Katılımcıların sistematik, iş birlikçi problem çözme süreç-
lerine sıkı sıkıya bağlı olabildikleri bir dizi net, açık ve iyi 
bilinen prosedürlere sahiptir.

- Sorunların çözümü için yalnızca iç enerji, fikir, kaynaklara 
güvenen bir örgütten ziyade, sorunların çözümü için uygun 
fikirleri ve kaynakları araştırmaya ne zaman ve nasıl ulaşı-
lacağını bilen bir örgüttür.

Yukarıda verilen bilgiler hangi okulların temel özelliklerin-
dendir?

A)  Değişen okul

B)  Öğrenen okul

C)  Gelişen okul

D)  Kendi kendini yenileyen okul

E)  Etkili okul

81.  Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen mesleki yeterlikleri 
kaç başlıkta toplanmıştır?

A)  2 

B)  3 

C)  4 

D)  5 

E)  6
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88.   

I. Okul çevresini “öğrenci başarısı” amacı için örgütle-
melidir.

II. Mesleki öğrenme toplumu üyeleri, kendi öğrenme 
toplumlarını oluşturmalıdır.

III. Okulun hedefleri, amaçları ve vizyonu paylaşılmalı-
dır.

Cooper, Allen ve Bettez, okulların mesleki öğrenme toplumu 
olmaları için bazı adımlar atmaları gerektiğini belirtmişlerdir.  

Cooper, Allen ve Bettez’e göre, yukarıdaki verilenler doğru 
(D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

I. II. III.

A) D Y D

B) D D D

C) Y Y D

D) D D Y

E) Y D Y

89. Büyük Beşli Sosyal ve Duygusal Beceriler Modeline göre 
“yaratıcılık, hoşgörü, merak” beş faktörlü modeli oluştu-
ran aşağıdaki alanlardan hangisinin alt alanlarıdır?

A) Açık fikirli olma

B) Dışa dönük olma

C) İş üretkenliği

D) İş birliği yapma

E) Duygu düzenleme

90. Aşağıdakilerden hangisi “Akran İlişkileri” ile ilgili çevre-
sel faktör değişkenlerinden biri değildir?

A) Aile 

B) Akran grubu

C) Duygusal zeka

D) Okul

E) Sosyal hayat

85. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim 
etkinliklerinden hizmet içi eğitimler arasında yer almaz? 

A)  Lisans üstü eğitim

B)  Akran koçluğu

C)  Danışmanlık süreci

D)  Projelere etkin katılım

E)  Öğretmen ağlarına katılım

86.  21. yüzyıl becerileri ve öğretmen rolü ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi alanyazın tarafından yapılan sınıf-
landırmalardan biri değildir?

A)  Hizmet içi eğitim

B)  Eleştirel düşünme ve problem çözme

C)  İletişim

D)  İş birliği

E)  Esneklik ve uygulanabilirlik

87.  Aşağıdakilerden hangisi okulların mesleki öğrenme top-
luluğu hâline dönüşebilmeleri için çalışanların göster-
meleri gereken özelliklerden biridir? 

A)  Öğrenmede klasik uygulamalara devam edilmesi

B)  Öğretmen merkezli öğrenmelere önem verilmesi

C)  Çalışanların bireysel öğrenmelerinin teşvik edilmesi ve so-
rumluluk almalarının sağlanması

D)  Öğretmenlerin takım çalışması yerine bireysel çalışmaları 
ön planda tutması 

E)  Okul müdürünün tek lider olarak karar alması
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95. 

I. Çalışma alanında derin bilgi ve tecrübe birikimine sahip, 
kaosta düzen bulan, yeni yapılar kuran, yeni buluşlara ve 
bilgiye karşı hazır bekleyen.

II. Kendine güvenen, bireysel ve farklı olmaktan çekinmeyen, 
kendi kurallarını oluşturan, statükoya karşı, öz denetimci, 
bağımsız karar alan. 

III. Cesaretli, yeni şeyleri denemekten korkmayan, farklı olma-
nın yaratabileceği sonuçlara aldırmayan, başkalarının koy-
duğu sınırları reddeden. 

Yukarıda verilen öncüllerde yaratıcı bireylerin özellikleri 
ilgili tanımlamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril-
miştir? 

A) Bağımsız kararcı - Sıra dışı düşünen - Mantıksal düşünen

B) Bilgili, tecrübeli - Bağımsız kararcı - Risk alan

C) Yaratıcılık farkındalığı - Mantıksal Düşünen - Sorgulayıcı

D)  Sorgulayıcı - Bilinmeyene karşı ilgili - Hayal gücü

E) Orijinallik - Yüksek zekâ - Sıra dışı düşünen

96. ………………. normların dışına çıkmamaya, çelişki ve 
çatışma yaratmamaya, egemen düşünce biçimine saygı 
duymaya ve otoriteye baş eğmeye neden olur. Bağımsız 
düşünme, sıra dışı ve yaratıcı davranışa öncülük ederken 
normlara uyum, geleneksel düşünmeye neden olarak yara-
tıcı yeniliğin oluşumuna ket vurur.

Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Kültür

B) Tecrübe ve Bilgi

C) Alışkanlıklar

D) Kollektivizm

E) Konformizm 

91. Aşağıdakilerden hangisi “sosyal beceriler”de pozitif du-
rumları gösteren davranışlardandır?

A) Özensiz olmak

B) Olumsuz şeyler söylemek

C) Kısık sesle konuşmak

D) Gelecek kaygısı taşımak

E) Gülümsemek

92. Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığının fiziksel etki-
lerinden biridir?

A) Depresyon

B) Anksiyete

C) Baş ağrısı

D) Davranış problemleri

E) İntihar girişiminde bulunma

93. Aşağıdakilerden hangisi sosyal-duygusal gelişimin ka-
zandırdığı beceriler arasında yer almaz?

A) Duyguları anlamak

B) Karar verme mekanizmasını geliştirmek

C) Hedeflenen beceriye kısa yoldan ulaşabilme

D) Empati kurabilme

E) Sağlıklı iletişim kurabilme

94. “Bazı insanlar çekingendir. Kendilerini sevilmeye veya be-
ğenilmeye değer görmediklerinden insanlarla iletişim kur-
mazlar.”

Bu tür kişilerde aşağıdakilerden hangisinin yeterince geliş-
mediği söylenebilir?

A) Empati

B) Benlik

C) Benlik saygısı

D) Yeterlik düzeyi

E) Korunma içgüdüsü
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99.

• Bütün, kendisini oluşturan parçalardan daha fazla anlam 
taşımaktadır. 

• İnsanlar, uyarıcıları tam ve eksiksiz olarak algılama eğili-
mindedirler 

• Bütünü oluşturan parçalardan çok, bu parçalar arasındaki 
ilişkiler önemlidir. 

Yukarıda yer alan öncüllerde özellikleri verilen kavram aşa-
ğıdakilerden hangisine aittir?

A) Algı yasaları

B) Dikkat

C) Bellek

D) İllüzyon

E) Duyum

100. Aşağıdakilerden hangisi bilginin uzun süreli bellekten 
kısa süreli belleğe tekrar getirilmesi ile oluşur?

A)  Dikkat - Algı

B)  Sürekli - Tekrar - Gruplama

C)  Açık/Örtük Tekrar - Kodlama

D)  Hatırlama - Unutma

E)  Kodlama - Unutma

97.

• Bu ebeveyn tutumu; çocuklarının eğitimi, güvenliği, her 
türlü faaliyetleri, kısacası çocuklarının hayatlarının tüm 
yönleri ile takıntılı düzeyde ilgilenen, aşırı koruyucu, prog-
ramlayıcı ve mükemmeliyetçi anne babaların davranışıdır. 

• genç kuşak anne babalarda ve sosyoekonomik düzeyi or-
talamanın üstünde olan ailelerde ve tek çocuklu ailelerde 
daha fazla gözlenmektedir. 

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen ebeveyn tutumu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Otoriter 

B) Aşırı koruyucu 

C) İzin verici 

D) Demokratik 

E) Helikopter Ebeveyn 

98. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, öğretilmesi planla-
nan içerik birimi ile birlikte eleştirel düşünmenin de öğ-
retilmesini öngörmektedir?

A) Konu Temelli Eğitim Yaklaşımı

B) Konuya Entegre Etme (İnfüzyon) Yaklaşımı

C) Genel Yaklaşım (Beceri Temelli Yaklaşım)

D) Karma Yaklaşım

E) Özel Yaklaşım

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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