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1.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet  Memurları 

Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis 

edilen sınıflardan  değildir? 

A)  Din Hizmetleri Sınıfı 

B)  Adalet Hizmetleri Sınıfı 

C)  Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 

D)  Jandarma Hizmetleri Sınıfı

2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Belirlenen 

kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiili aşağıdaki 

disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A)  Aylıktan Kesme

B)  Kademe İlerlemesinin Durdurulması

C)  Uyarma

D)  Kınama

3.  657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Devlet 

memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz?

A) Memurun mesleki bilgileri

B) Mal bildirimleri 

C) Sicil Raporları

D) Denetim Raporları

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Aday” olarak 

atanmış Devlet Memurunun adaylıkta geçireceği süreler kaç 

yıldan fazla olamaz?

A)  5 

B)  3 

C)  2 

D)  4

5.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Devlet 

Personel Başkanlığının teklifi üzerine merkezde, günlük 

çalışmanın başlama ve bit me saatleri ile öğle dinlenme 

süresi aşağıdaki lerden hangisi tarafından tespit olunur?

A)  Başbakanlık

B)  Bakanlar Kurulu 

C)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

D)  İçişleri Bakanlığı

6.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi 657 sayılı kanun kapsamında değildir?

A)  Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

B)  Genel Bütçeli Daireler 

C)  Belediyeler

D)  İl Özel İdareleri 

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Terör 

örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere 

yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri 

desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu 

örgütlerin propagandasını yapmak.” fiili aşağıdaki disiplin 

cezalarından hangisini gerektirir?

A) Devlet memurluğundan çıkarma 

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması

C) Aylıktan kesme

D) Kınama

8.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet 

memurluğuna alınacaklarda aranan  genel şartlardan biri 

değildir? 

A)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış 

olmak

B)  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

C)  Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları 

taşımak

D)  Genel olarak 18 yaşını tamamlamış olmak

9.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Devlet 

memurlarının kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinde; 

“müracaat, şikâyet ve dava açma” ile ilgili aşağıdaki 

hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Müracaat ve şikâyetler sadece yazı ile en yakın amir atlanarak 

silsile yolu ile yapılır.

B) Amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan 

idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına 

sahiptirler.

C) Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye 

bildirilir.

D) Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça 

hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
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15.  4483 sayılı Kanun’a göre Cumhuriyet başsavcıları memurlar 

ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren 

suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında 

yapacakları ilk işlem nedir?

A) Hakkında şikâyette bulunulan Kamu Görevlisinin İfadesini 

alırlar.

B) Kamu Görevlisi Hakkında Suç Duyurusunda bulunurlar.

C) Kaybolması Muhtemel Belgeleri tespit ederler.

D) Şikâyette bulunan kişinin ifadesine başvururlar.

16. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre  mecburi 

ilköğretim çağı ne zaman biter?

A)  11 yaşını bitirip 12 yaşına girdiği yılın öğretim  yılı sonunda

B)  12 yaşını bitirip 13 yaşına girdiği yılın öğretim  yılı sonunda

C)  13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim  yılı sonunda

D)  14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim  yılı sonunda

17.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre  ilköğretim 

kurumlarının kuruluş ve kuruluş  şekilleriyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır? 

A)  İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul  olarak birlikte tek 

müdürlük altında kurulması  esastır. 

B)  Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz.  Peygamberimizin 

hayatı, isteğe bağlı seçmeli  ders olarak okutulur.

C)  Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise  eğitimini 

destekleyecek şekilde öğrencilerin  yetenek, gelişim ve 

tercihlerine göre seçimlik   dersler oluşturulur.

D)  İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu  ilkokullar ile 

dört yıl süreli, zorunlu ve farklı  programlar arasında tercihe 

imkân veren orta-okullar ile imam-hatip ortaokullarından 

oluşur.

18. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre  “okuma - 

yazma öğretmek, eksik eğitimlerini  tamamlamaları için 

sürekli eğitim imkânları  hazırlamak” aşağıdakilerden 

hangisinin amaç  ve görevleri arasında tanımlanmıştır? 

A)  Yaygın Eğitim  

B)  İlkokul 

C)  Ortaokul  

D)  Ortaöğretim 

10.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kurum ve 

kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır? 

A)  2  B) 3   C) 4   D) 5 

11. 4483 sayılı Kanun’a göre Soruşturma izni verilmesine ya da 

verilmemesine ilişkin karara itirazlar en geç kaç ay içinde 

karara bağlanır?

A)  1 B) 2  C) 3  D) 4 

12. I. Başbakan

 II. Müsteşar

 III. Bakan 

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Bakanlar Kurulu 

kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı 

kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla 

atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme 

yetkisi yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine aittir?

A)  Yalnız I  B) I ve III  

C)  I ve II   D) II ve III

13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile rinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, ön inceleme yapılarak 

hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı 

kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir?

A)  10   B) 15   

C)  18   D) 20  

 I. Büyükşehir Belediye Başkanları

 II.  Belediye Meclisi üyeleri

 III.  İl Genel Meclisi Üyeleri

14.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıda yer alanlar 

hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin 

verme yetkisi kime aittir?

A) İçişleri Bakanı

B) Başbakan

C)  Cumhurbaşkanı

D) Bakanlar Kurulu
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23.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 

“kurum açma izni” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A)  Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı 

yapılamaz.

B)  Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izin 

başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır.

C)  İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim 

yılının otuzuncu gününden sonra verilen kurum açma izinleri, 

ertesi ders yılından itibaren geçerlidir.

D)  Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, 

kurucu tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin 

tebliğinden itibaren on iş günü içinde Bakanlığa itirazda 

bulunulabilir.

24. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a 

göre TBMM yapılan başvuruların incelenmesi ile ilgili 

aşağı dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, 

Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 30 

(otuz) gün içinde sonuçlandırılır. 

B) Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

C) İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

D) İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 

(otuz) gün içinde cevaplandırır. 

25.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi 

Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden 

hangisi tarafından seçilir?

A)  TBMM     B) Başbakan 

C)  Bakanlar Kurulu    D) Cumhurbaşkanı 

26. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na  göre bilgi 

edinme istemi reddedilen başvu-ru sahibi, yargı yoluna 

başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün 

içinde  Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz  

edebilir? 

A)  Beş  

B)  Yedi  

C)  On   

D)  On beş 

19. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdaki-

lerden ahngisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 

görevleri arasında yer almaz?

A) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini 

yürütmek

B) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu 

devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar 

oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

C) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi 

yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak 

ve uygulanmasını koordine etmek.

D) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim 

kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın 

eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 

eğitim ve öğretim vermek.

20. “Bakanlık ………, (1) ………….. (2) ve ………….. (3) 

teşkilatından oluşur.”

 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıya 

sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Merkez-Taşra-Yurtdışı

B) Müsteşarlık-Genel Müdürlük-İl Müdürlüğü

C) Merkez-Yurtdışı-İl Müdürlüğü

D) Genel Müdürlük-İl Müdürlüğü-Ataşelik

21.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 

Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer 

eğitimlere ilişkin usûl ve esaslar aşağıdakilerden hangisiyle 

belirlenir?

A)  Kanun   B) Yönetmelik

C)  Yönerge   D) Kararname

22.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Bu Kanun 

kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları  

için hangi tarihiden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi 

eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir?

A)  1 Eylül 

B)  15 Nisan 

C)  15 Mayıs 

D)  1 Mart



ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI 

DENEME TESTI 1

5

32.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeli-

ğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır

B) Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası 

dinlenme süresi ise 60 dakikadan az olamaz

C) Her blok ders, 2 ders saati süresiyle sınırlıdır

D) Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden 

değerlendirilir.

33.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine 

göre, yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ilgili olarak hangi 

seçenekte geçen bilgiler doğru değildir?

A) Haftalık ders saati üç ve üçten fazla olan derslerden en az üç 

yazılı sınav yapılır. 

B) Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında Şube Öğretmenler 

Kurulunca belirlenir ve Okul Müdürünün onayından sonra 

e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.

C) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini 

aşamaz.

D) Öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân 

vermek üzere birden fazla   

     şubede okutulan tüm derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları 

ortak yapılır ve ortak değerlendirilir.

34.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeli-

ğine göre, yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi takip eden 

kaç gün içinde öğrencilere duyurulur?

A) 5 gün 

B) 7 gün

C) 10 gün

D) 15 gün

35.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’ne göre doğal afet, sağlık ve ailenin 

adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne 

zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder?    

A)  Ekim ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü 

kalıncaya kadar devam eder.

B)  Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü 

kalıncaya kadar devam eder. 

C)  Ders yılı ikinci haftasında başlar ve ders yılı sonuna 20 gün 

kalıncaya kadar devam eder.

D)  Ders yılı üçüncü haftasında başlar ve ders yılı sonuna 30 gün 

kalıncaya kadar devam eder.

27.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci 

velisi yahut vasisi veya aile başka-nı özrü yüzünden okula 

gidemeyen çocuğun  durumunu en geç kaç gün içinde okul 

idaresi-ne bildirmekle yükümlüdür? 

A)  Bir    B) İki 

C)  Üç    D) Dört 

28.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda  yazılı olan idari 

para cezaları aşağıdakilerden  hangisi tarafından verilir? 

A)  Bakanlık

B)  Okul Müdürü

C)  İdare Mahkemesi

D)  Mahallî Mülki Amir

29. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretimin 

başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Haziran ayı sonunda başlar.

B) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar.

C) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı başında başlar.

D) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar.

30. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğretim yılı 

hangi sürelerden oluşur?

A) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, karnelerin 

verildiği güne kadarki süredir

B) Derslerin başladığı günden, son sınıf sınavlarının bittiği güne 

kadarki süredir

C) Derslerin başladığı günden, karnelerin verildiği güne kadarki 

süredir

D) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf 

sınavlarının bittiği güne kadarki süredir

31. “Devamsızlık süresi özürsüz - - - - günü, toplamda - - - - günü 

aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır 

ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.”

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan 

yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  5 - 20    

B)  7 - 25

C)  12 - 45    

D)  10 - 30
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39. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında 

yapılacak gezilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?

A) Ders öğretmenleri veya danışman öğretmenler, yapacakları 

gezi ile ilgili gezi planlarını hazırlar ve en az 20 gün önce okul 

müdürlüğüne verirler.

B) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle 

ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî 

eğitim müdürünce verilir.

C) Gezilerde 30 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla beş 

sorumlu öğretmen, gerektiğinde gönüllü veli görevlendirilir.

D) İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, okul 

müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce 

verilir.

40. MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 

danışman öğretmenin görevlerinden değildir?

A) Kulüpteki öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler 

kuruluna bildirir.

B) Projenin uygulama aşamasında öğrenci velisi ile işbirliği içinde 

bulunur.

C) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.

D) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye 

teşvik eder.

41. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre Toplum 

hizmeti çalışmaları, hangi kapsamda yaptırılamaz?

A) Öğrencilerin Yaş ve Bilgi Seviyelerine Uygun Öğrenci Kulübü 

Çalışmaları Kapsamında

B) Bireysel Olarak Projelerde

C) Grupla Hazırlanacak Çalışma Planlarına ve Projelerde

D) Sınıf içi performans görevlerinde

42. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, öğrencinin, özelliklerine 

uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme hizmeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğitsel Rehberlik  B) Mesleki Rehberlik

C) Bireysel Rehberlik  D) Bilgi verme

36.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliğine göre;  “nakil” ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

A)  Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli 

ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev 

yaptıkları okula yapılır.

B)  Okul yönetimi, öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu 

üzerine ortamında gerçekleştirir. 

C)  İller arası nakillerde en çok onbeş günlük süre devamsızlıktan 

sayılmaz. 

D)  Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri hâlinde 

öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının 

çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.

37.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliğine göre;  ilkokullarda öğrenci 

başarısının değerlendirilmesi ile ilgili aşağıda verilen 

       bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

B)  İlkokul öğrenimi süresinde öğrencilere bir defaya mahsus 

olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

C)  Okula en az bir dönem devam etmeyen mazeretsiz öğrencilere 

sınıf tekrarı yaptırılır.

D)  Birleştirilmiş sınıflarda sınıf tekrarı yaptırılmaz.

 “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi  

ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı 

uygulama birimidir.”

38. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’ne göre, yapılan bu tanımlama aşağıdakilerden 

hangisini ifade etmektedir?

A) Ana sınıfı

B) Anaokulu

C) Okul öncesi eğitim kurumu

D) Uygulama sınıfı
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 I- Sivas Kongresi

 II- Misakımillî

 III- Amasya Genelgesi

 IV- Erzurum Kongresi

47. Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelerden 

hangileri aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir? 

A) I ve II 

B) II ve III

C) III ve IV 

D) I, III ve IV

48. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye sınırlarından 

çıkmasıyla, Misak-ı Millî’den ilk taviz verilmiştir? 

A) Hatay 

B) Musul

C) Batum 

D) Selanik

49. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

C) 1924 Anayasası

D) Kanunu Esasi

50. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin özel şartları ve 

dünyanın 1929’da yaşadığı ekonomik bunalımın sonucunda 

ülkemizde ekonomik model olarak uygulanan Atatürk 

ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Laiklik 

B) Halkçılık

C) Devletçilik 

D) Milliyetçilik

51.  Planlama süreci ile ilgili olarak;

 I. Planlama sürecinde öncelikli olarak  programlar incelenme-

lidir.

 II. İhtiyaç belirleme aşamasında öncelikli olarak öğretmen 

özellikleri dikkate alınır.

 III. Öğretmen planlama sürecinin bütün aşamalarında tek ba-

şına sorumludur.

 Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız III   B) Yalnız I

C)  I ve III   D) II ve III

43.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, 

RAM’da (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) çalışan psikolojik 

danışmanın görevlerinden biri değildir?

A) Öğrencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, 

meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler 

hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi 

mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri 

ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları 

geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini 

giderebilmelerine yöneîik psikolojik yardım hizmetlerini verir. 

B)  Çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının 

özellik, kademe, türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve 

programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin 

çalışmaları organize eder ve bu çalışmalara katılır. 

C)   Psikolojik ölçme araçlarım standartlarına uygun olarak 

uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini 

verir. 

D)  Merkezin ve bulunduğu bölümün hizmetlerinin gerektirdiği 

psikolojik ölçme araçlarına ilişkin olarak ihtiyaçlarını belirler.

44.  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme 

ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre yaz döneminde 

açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında 

açılacak kurslarda, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi 

kaç ders saatinden az olamaz? 

A) 16  B) 24   C) 32   D) 40

45. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme 

ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre örgün eğitim 

kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders 

saatleri dışında saat kaça kadar yapılabilir?

A)  19:00

B)  20:00

C)  21:00

D)  22:00

46. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan 

cemiyetlerden biri değildir? 

A) Wilson Prensipleri Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) Hınçak Cemiyeti

D) Taşnak Cemiyeti
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56. “İlköğretim veya ortaöğretim düzeyinde, aynı dersi yürüten 

öğret menlere zümre öğretmeni denilmektedir. Zümre 

öğretmenleri, her öğretim yılı başında bir araya gelerek çeşitli 

kararlar alırlar ve dene yimlerini birbirleriyle paylaşırlar.” 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi zümre toplantılarında 

görü şülen konulardan biri değildir? 

A)  Okutulacak ders kitaplarının incelenmesi ve görüşlerin 

alınması 

B)  Güncel müfredat programlarının incelenmesi

C) Sınıf rehber öğretmenlerinin ve okul nöbet günlerinin 

belirlenmesi 

D) Uygulanacak sınav tarihlerinin, türlerinin ve kurallarının 

belirlenmesi

57.  • Çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 

 • Sunu yolu stratejisiyle soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirilir. 

 • “Yaşadığımız Yeri Tanıyalım” ve “Gezelim Görelim” ünitesi/     

   konusu ele alınır. 

 • Kavram haritası, poster sunuları, proje hazırlatma ve gözlem  

   yaptı rarak öğrenme düzeyleri belirlenir. 

 Kerim Öğretmen’in Sosyal Bilgiler dersi için hazırladığı 

günlük planının bazı bölümleriyle ilgili bilgiler yukarıda 

verilmiştir. 

 Buna göre, günlük plan hazırlanırken hangi bölüme 

değinilme miştir?  

A)  Öğrenme materyallerinin seçimi

B)  Değerlendirme etkinliklerinin belirlenmesi 

C)  İçeriğin belirlenmesi

D)  Kazanımların saptanması

58.  Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğretime hazırlık yapar-

ken gözönünde bulunduracağı faktörlerden birisi değildir? 

A)  Plan  B) Öğrenci   C) Konu  D) Koşullar

59.  Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde planlı 

çalışmanın yararlarından biri değildir? 

A)  Hedefleri gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve 

gereçle rin seçilmesini, derslere hazırlıklı gidilmesini sağlar. 

B)  Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin 

zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca programların 

süresi içinde tamamlanmasını sağlar. 

C)  Planlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, 

onlara güven kazandırır. 

D)  Konuların zamanından önce tamamlanmasını sağlar.

52.  Sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerinin etkili ve 

verimli bir süreç ortaya koymalarını istemiş ve bu doğrultuda 

planlama yaparak derste neyi, nasıl ele alacağını ortaya 

koymuştur.

 Buna göre öğretmen dersinin verimli olmasında plan 

yaparken öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini dikkate 

almalıdır?

A) Öğretim hedefleri 

B) İçerik tasarımı

C) Öğretmen özelliği

D) Öğrencilerin hazırbulunuşluğu

53. Fen teknoloji dersinde öğretmen derse sindirim sistemi 

organlarını gösteren fotoğraflarla gelmiş ve “Bugün dersimizde 

böbrek ve böbreğin görevlerini öğreneceğiz.” diyerek derse 

başlamıştır. 

 Buna göre öğretmenin derse bu şekilde başlaması dersin 

işleniş basamaklarından hangilerini dikkate aldığını 

gösterir?

A) Dikkat çekme – Geçiş

B) Güdüleme – Özet

C) Dikkat çekme – Gözden geçirme

D) Hedeften haberdar etme-Özet

54.  Sosyal bilgiler dersinde öğretmen “coğrafi bölgeler ve 

özellikleri” konusu ile ilişkili olarak ders planı hazırlayacaktır.

 Buna göre, öğretmen planlama sürecinde aşağıdakilerden 

hangisini öncelikle dikkate alır?

A) Bireylerin ilgi ve ihtiyaçları

B) Bireylerin gelişim dönemi

C) Öğrencilerin ön bilgileri

D) Öğretim programı

55. “Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Hanım, öğrencilerine 

voleybolda parmak pasının nasıl yapıldığını tekrar göstermiş, 

sonra öğrencileri ikili gruplara ayırmış, parmak pas 

alıştırmaları yapmaları nı sağlamıştır.” 

 Paragraftaki bilgiler doğrultusunda, Yasemin Hanımın 

dersin hangi aşamasında olduğu söylenebilir? 

A)  Hazırlık aşaması  

B)  Uygulama aşaması 

C)  Sunum aşaması  

D)  Değerlendirme aşaması
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66.  Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı düşünmenin ön planda 

oldu ğu bir öğrenme ortamında, öğretmen ve öğrencilerin 

görevle rinden değildir?

A)  Üst düzey zihinsel işlemler gerçekleştirilir. 

B)  Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimi sağlanır. 

C)  Öğrenme süreci yalnızca öğretmen tarafından yönlendirilir. 

D)  Öğretmen ve öğrencinin hedefleri birlikte belirlemesi söz 

konusu dur.

67. “Bütün memeliler çok hücrelidir. İnsanlar da memelidir. O 

hâlde insanlar da çok hücrelidir.” 

 Öğretmenin sunduğu bu örnek, öğrenme ortamında, 

problem çözme tekniklerinden hangisinin işe koşulduğunu 

gösterir?

A)  Tümevarım  B) Tümdengelim 

C)  Analoji   D) Somuttan soyuta

68.  “Fatma Öğretmen, matematik dersinde “fonksiyon” konusunu 

işler ken önce öğrencilere ön bilgilerini hatırlatmış, sonra 

konuyla ilgili kuralları tahtaya yazarak anlatmıştır. Dersin son 

bölümünde ise örnekler vererek çeşitli açıklamalar yapmıştır.” 

 Buna göre Fatma Öğretmen öğrenme ortamında 

aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisini 

kullanmıştır?

A)  Proje tabanlı öğretim 

B)  Buluş yoluyla öğretim 

C)  Sunuş yoluyla öğretim 

D)  Araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

69.  “Bir öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinin son ünitesine 

geldiğinde öğrencilere uyguladığı sınavın başarısının bir hayli 

düşük olduğunu gözlemle miştir. Bu durumun nedeni olarak 

önceki ünitelerden birçok öğren me eksikliğinin olduğunu fark 

etmiştir.” 

 Öğretmenin bu sorunu çözmek için öğrenme – öğretme 

sürecin de aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun 

olur? 

A)  Soyut kavramlara daha çok yer vermesi 

B)  Derse katılımı sürekli pekiştirme ile sağlaması 

C)  Tüm süreçte sunuş yoluyla öğretimi kullanması 

D)  İzleme testleri uygulayarak tamamlama etkinlikleri yapması

60.  Öğretmen dersi işlerken aşağıdaki davranışlardan hangisini 

yapar? 

A)  Konuyu bütün olarak verir 

B)  Öğretimi kolaylaştırır 

C)  Konuyu anlatırken hareket eder 

D)  Konular soyuttan somuta olmalı

61.  - Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yerleşim şeklidir. 

 - Öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma alanı bulurlar. 

 - Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir.

 - Öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişim kurabilirler.  

 Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Sınıf Yerleşim şekli 

aşağıdakilerden?

A) “U” Şeklinde Yerleşim

B) Ekip Çalışması Yerleşim Şekli

C) Konferans Masası Yerleşim Şekli

D) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli

62.  I. Sergilerle edinilen yaşantılar.

 II. Dramatizasyonla edinilen yaşantılar.

 III. Görsel semboller.

 IV. Televizyonla edinilen yaşantılar.

 Dale’nin yaşantı konisine göre verilen öncüllerin az sayıda 

duyu organına hitap edenden çok sayıda duyu organına 

hitap edene doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)  II - I - IV - III  B) I - II - III - IV

C)  III - II - I - IV  D) III - IV - I - II

63. “Öğrenci çevresinden gelen uyarıcıların bazılarını seçer ve 

bunlara dikkat eder.” 

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

A) Algıda organizasyon   B) Algıda seçicilik 

C) Algıda değişmezlik  D) Algıda süreklilik

64.  Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı eğitim programının 

içerik boyutu na işaret eder? 

A)  Ne öğretilecek?  B) Nasıl öğretilecek? 

C)  Niçin öğretilecek?  D) Ne kadar zamanda öğretilecek?

65. Aşağıdakilerden hangisi öğretim ortamının öğelerinden 

değildir? 

A)  Psikolojik ortam  B) Fizyolojik ortam 

C)  Biyolojik ortam  D) Sosyal ortam
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73.  Sınıf yönetimi sürecinde bireylerin içinde bulunduğu ortamın 

özelliklerine dikkat edilmelidir.

 Buna göre sınıf içindeki araç gereçler ve araç gereçleri 

düzenleme biçimi ile ilişkili olarak aşağıda verilenlerden 

hangisi yanlıştır?

A) Gösteriye dayalı uygulamaların yapılacağı ortamlarda u 

oturma düzeni kullanılmalıdır.

B) Bireylerin tartışma ortamına katılmalarını desteklemek amacı 

ile çember oturma şekli kullanılmalıdır.

C) Bilgisayar laboratuvarlarında sabit oynamayan sandalyelere yer 

verilmeli ve bireyler sadece önünde yer alan olaya konsantre 

olmalıdır.

D) Sıralı oturma düzeni bireylere tek taraflı aktarımın yapılacağı 

durumlarda kullanılmalıdır.

74. Sınıf içinde öğrencilerinden bazılarının saldırganlık ve 

yalan söyleme gibi davranışlarının olduğunu gözlemleyen 

öğretmene önerilecek öncelikli davranış aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Sözel uyarıcılarda bulunmak.

B) Disiplin kuruluna yönlendirmek.

C) Rehberlik servisi ile görüşmeye yollamak.

D) Sorunun kaynağını belirlemek.

75.  Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme 

faa liyetlerine ne ad verilir? 

A)  Öğretme 

B)  Öğretim

C)  Program

D)  Öğrenme

76.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamı değişkenlerinden 

birisi değildir?

A)  Ödül ve teşvik 

B)  Grup normları 

C)  Ait olma 

D)  Fiziksel çevre

70.  Çağdaş Öğrenme Ortamı     

Geleneksel Öğrenme Ortamı 

 I. Öğrenme ürünü daha önemlidir.   

   Öğrenme süreci daha önemlidir.   

 II. Öğrenci merkezlidir.     

     Öğretmen merkezlidir.

 III. Bilgi yapılandırılır.     

      Bilgi doğrudan aktarılır.

 IV. Demokratik ve esnek bir ortam vardır. 

      Katı disiplin vardır.  

 Çağdaş ve geleneksel öğrenme ortamları ile ilgili özellikler 

yukarıda verilmiştir. 

 Buna göre hangi satırda hata yapılmıştır? 

A)  I.  

B)  II.   

C)  III.   

D)  IV.

71.  Şarkı söylemek, yap-bozla oynamak, tv. İzleme gibi sözel ya 

da bedensel bir uğraşı gerektiren pekiştireç türü aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A)  Nesnel Pekiştireçler

B)  Etkinlik Pekiştireçleri

C)  Sosyal Pekiştireçler

D)  Sembol Pekiştireçler

72.  Sınıf yönetimi süreci ile ilişkili olarak;

 I.  Disiplin problemi yaratan bireylere de olumlu tavır  

  geliştirilmelidir.

 II.  Kontrol etmek yerine önleyici süreçler    

  kullanılmalıdır.

 III.  Olumsuz davranış sergileyen öğrenciler üzerinde  

  odaklanılmalıdır.

 IV.  Sınıf kurallarının nedenleri açıklanmalıdır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)  Yalnız III  

B)  III ve IV

C)  I ve II  

D)  I, II ve IV
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81.  Bu eğitim sürecinde öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktan 

çok, onların düşünmesini, anlamasını,  kendi öğrenmelerinden 

sorumlu olmalarını,  kendi davranışlarını kontrol etmesini ve 

deneyimler yaşaması ön plandadır.

 Buna göre yukarıda özellikleri verilen eğitim kuramı 

aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Gösterip - yaptırma

B) Programlı öğretim

C) Davranışçılık

D) Yapılandırmacılık

82.  Ali Öğretmen, dersin kazanımları doğrultusunda öğrenme 

ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri 

sağlamıştır. Konuyu işlerken öğrencilerinin etkili katılımlarını 

destekleyerek uygun ortamlar oluşturmuştur. Etkinlikler 

tamamlandıktan sonra öğrencilerine izleme testleri yaparak 

öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan 

kaldırmaya çalışmıştır.

 Ali Öğretmen,  öğrenme-öğretme modellerinden hangisinin 

temel ilkelerini kabul ederek dersinin etkinliklerini 

düzenlemiştir? 

A) Modüler öğretim 

B) Aktif öğrenme

C) Tam öğrenme

D) Basamaklı öğretim

83. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyunların seçiminde ve 

uygulanmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında 

sayılmaz?

A) Her öğrencinin etkin katılımı sağlanmalıdır.

B) Bilişsel becerilerinin geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

C) Çok yönlü gelişimi sağlamalıdır.

D) Konuların pekiştirmesi fırsatı tanınmalıdır.

84.  Özellikle öğretmen adaylarının mesleğinin gerektirdiği rol ve 

davranışlarını kazanmalarında uygulanan ve davranışların 

analiz edilmesi, geri besleme ve bireye yönelik olma gibi 

özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mikro öğretim

B) Proje yöntemi 

C) Örnek olay

D) Programlı öğretim

77.  İstenen davranışı arttırmaya, istenmeyen davranışı azalt-

maya yarayan uyaranlara pekiştireç adı verilir. 

 Aşağıdakilerden hangisi davranış pekiştireç tiplerinden bi-

risi değildir? 

A)  Zorlayıcı pekiştireçler 

B)  Araç-gereç pekiştireçler 

C)  Koşullandırılmış pekiştireçler

D)  Etkinlik pekiştireçler

78.  Kounin’e göre öğrencilerin dikkatini aynı anda aynı etkinliğe 

çekmeyi başarabilen öğretmenler, daha az disiplin sorunuyla 

karşılaşmakta ve öğrenciler daha fazla şey öğrenmektedirler. 

 Aşağıdakilerden hangisi, sınıfı canlı tutmada, öğrencilerin 

dik katlerini sürdürmelerinde etkili olabilecek öğretmenin 

yapaca ğı bir davranış değildir? 

A)  Anlatacağı konuya merak uyandırma 

B)  Sık sık elindeki kalemle sıraya ya da tahtaya vurma 

C)  Soruya doğru cevap vereni ödüllendireceğini söyleme 

D)  Yanıt veren öğrencinin yanıtına ilgisiz kalan diğer öğrencilerin 

yanıt hakkındaki düşüncelerini sorma

79.  Eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında meydana 

gelmesi istenen değişmeler ve farklılaşmalara ne ad verilir? 

A)  Davranış   

B)  Hedef 

C)  Değerlendirme  

D)  Disiplin

80. “Bir öğretmen dersini işlerken en arka sıradaki iki öğrenci 

tartışmaya başlamış, sonra öğrencilerden biri sınıftan ağlayarak 

çıkmıştır.” 

 Bu durum karşısında öğretmen öncelikle aşağıdakilerden 

han gisini yapmalıdır?

A)  İki öğrenciyi de disiplin kuruluna sevk etmelidir. 

B)  Sorunun altında yatan nedenleri araştırmalıdır. 

C)  Arkadaşını ağlatan öğrenciyi cezalandırmalıdır. 

D)  Bu öğrencilerin yerlerini değiştireceğini söylemelidir.
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89.  Fatma Öğretmen’in, Zeynep’e ev ödevi vermesindeki amaç 

aşağıda kilerden hangisi olmamalıdır?

A)  Zeynep’e sınıfta tamamlayamadığı çalışmaları tamamlayabilme 

fırsatı vermek 

B)  Zeynep’in öğrenme deneyimlerini zenginleştirmesi için fırsat 

oluştur mak 

C)  Zeynep’e bağımsız olarak çalışabilme sorumluluğu vermek 

D)  Zeynep’i araştırmaya yöneltmek

90.  “Programlı Öğretim Yaklaşımı”nın esas alındığı bir spor 

lisesinde basketbol dalında önce öğrencinin bedensel 

gelişimine göre; top tutma, top sürme, sıçrama, turnikeye 

çıkma gibi çalışmalar aşamalı olarak verilmekte, daha sonra 

bu çalışmalar giderek zorlaşmaktadır. Hiçbir öğrencinin, bir 

çalışmayı tam ve doğru olarak tamamlamadan bir sonraki 

çalışmaya geçmesine izin verilmemektedir. Eğitim süre-

cinde bazı öğrenciler hala top sürme gibi basit çalışmalara 

devam ederken, bazıları da turnikeye çıkarak sayı çalışması 

yapmaktadır. 

 Tüm bu çalışmaları sırasıyla yapan öğrenciye yıldız verilmekte 

ve eğitim sonunda bu yıldızlar bir basketbol topu hediyesine 

dönüş mektedir.” 

 Buna göre spor lisesinde uygulanan “Programlı Öğretim 

Yaklaşımı”nın aşağıdaki temel ilkelerinden hangisine yer 

verilmemiştir?

A)  Aşamalı İlerleme  B) Küçük Adımlar 

C)  Bireysel Hız D) Anında Düzeltme

91.  Güvenirlik, bir ölçme aracının ölçtüğü özelliği hatalardan 

arınık olarak ölçebilme derecesidir.

 Buna göre, testin güvenirliği aşağıdakilerin hangisinden 

etkilenmez?

A)  Testte yer alan soruların konulara dengeli dağıtılması

B) Sınavdaki soruların kolaydan zora gidecek şekilde sıralanması

C)  Sınava giren öğrenci sayısının artırılması

D) Sınava eklenecek soruların orta güçlükte olması

92.  “Mod”un doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Bir puan dizisini tam ikiye bölen noktaya rastlayan puandır. 

B)  Ölçümlerin istenen bir yüzdesinin, kendisinden aşağıda 

kaldığı değe ri gösteren ölçümdür. 

C)  Bir dağılımdaki puanların toplamının puanların sayısına 

bölünme siyle elde edilen değerdir. 

D)  Bir puan dağılımında en çok tekrar eden ölçüm ya da puandır.

85.  Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinde mantıksal - mate-

matiksel zekâ alanını geliştirmek isteyen bir öğretmenin, 

öğrenme - öğretme sürecinde yer vereceği etkinliklerden 

biridir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya yönelik 

etkinliklere yer verme

B) Öğrenilen konuların kalıcılığının sağlanmasında akrostiş 

çalışmaları yaptırma

C) Ay’ın bir aylık süreçteki durumunun resimli gözlem çalışmasını 

isteme

D) Sorunlara çözüm önerileri bulabilmeleri amacıyla deney 

çalışması düzenleme

86. Sununun sonucunda dinleyicilerin konuşuculara konuya 

ilişkin sorular yönelttiği ve kendisine soru yöneltilen 

öğrencinin o sorunun yanıtını verebilecek en yetkili 

kişi olarak açıklamalar da bulunduğu tartışma yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Forum 

B)  Fikir Taraması 

C)  Seminer 

D)  Büyük grup tartışması

87. “Derste israfın evrensel bir problem olduğunu belirten öğret-

men, bu düşüncesini desteklemek için okulun elektriklerinin 

ve musluklarının kullanılmadığında kapatılmasına özen 

gösterilmesi gerektiğinden söz etmiştir.” 

 Bu örnekteki öğretmenin, öğretim ilkelerinden hangisine 

uygun davrandığı söylenebilir? 

A)  Yakından-Uzağa 

B)  Açıklık ilkesi 

C)  İş İlkesi 

D)  Hayata yakınlık ilkesi

88. Serhat Öğretmen’e göre, öğrencisi Meryem’in “ışık ve ses” 

konusunu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zaman miktarı 

6 saattir. Meryem’e tespit ettiği bu süreyi verirse onun istenilen 

hedefe ulaşacağına inanmaktadır. 

 Serhat Öğretmen, Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli’ndeki 

ilkelerden hangisini göz önünde bulundurmuştur?

A)  Fırsat   B) Yetenek 

C)  Sebat/Sabır  D) Öğretimin niteliği
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98.  Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümleri 

ile eğitim fakültelerinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

bölümlerine öğrenci seçme sınavı ve özel yetenek sınavları ile 

öğrenci alınmaktadır. Özel yetenek sınavlarının temel amacı, 

muhtemel adaylar arasında yetenekli ve başarılı olabilecek 

öğrencileri seçebilmektedir. Elde edilen veriler öğrenci seçme 

sınavı, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, özel yetenek puanı, 

mekik koşusu ve koordinasyon beceri parkuru puanları 

akademik başarı üzerine etkili olduğunu göstermektedir.

 Çalışma sonucundaki veriler ağırlıklı ortaöğretim başarı 

puanının hangi geçerliğinin yüksek olduğunu gösterir?

A) Yordama geçerliği  B) Uygunluk geçerliği

C) Kapsam geçerliği  D) Görünüş geçerliği

99. Ölçme ve değerlendirme tekniğinin uygulanması sırasında 

öğrenciye yaklaşık 30 sn süre verilir. Öğrenci bu süre içerisinde 

konuyla ilgili bir anahtar kavrama sıralı yanıtlar verir. Böylece 

öğrencinin zihninde kavramları nasıl ilişkilendirdiği, ilişkilerin 

yeterli olup olmadığı veya anlamlı olup olmadığı bu teknik ile 

tespit edilir.

 Özellikleri verilen ölçme ve değerlendirme tekniğinin en 

önemli sınırlılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencileri ezbere yöneltmesi

B) Üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinde zayıf kalması

C) Puanlama güvenirliğinin düşük olması

D) Şans başarısının yüksek olması

100.  “Genetik şifre ve protein sentezi” ünitesi ile ilgili kazanımlar 

aşağıda verilmiştir:

 I.  Genetik şifre ve protein sentezi arasındaki ilişkiyi açıklar  

 ve değerlendirir.

 II.  Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının  

 sağlık ve ekonomiye katkılarını inceler.

 Yukarıda verilen kazanımların değerlendirilmesinde hangi 

ölçme ve değerlendirilme aracı kullanılmalıdır?

A) Doğru-Yanlış testleri

B) Eşleştirme testleri

C) Çoktan seçmeli testler

D) Açık uçlu sorular

93.  Aşağıdakilerden hangisi ölçülürken dolaylı ölçme yapılır? 

A)  Bir sepet armutun kütlesi  

B)  Bilgisayar masasının yüksekliği 

C)  Öğrencilerin dört işlem becerileri  

D)  Koridorun uzunluğu

94.  Bir üniversite son sınıf öğrencisinden bitirme projesi 

hazırlaması istenmektedir. Projenin konusunu kendisi 

belirleyecek, araştırmayı belli ilişki ve kurallara göre birleştirip 

istatistiki bilgilerle ispatlayacak ve tüm araştırmayı kendi 

cümleleriyle raporlayacaktır. 

 Bu çalışma öğrencinin hangi davranış düzeyinde olduğunu 

gös termektedir? 

A)  Bilgi    B) Kavrama  

C)  Uygulama    D) Sentez

95.  Bir araştırmada ortamda gürültü arttıkça öğrencilerin derse 

yönelik ilgilerinin azaldığı belirlenmiştir. 

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu araştırmanın sonucu 

doğru yorumlanmıştır?

A) Gürültü ile ilgi arasında negatif bir ilişki vardır 

B) Gürültü miktarı, eğitim ortamındaki içsel faktör durumundadır

C) Araştırmanın bağımlı değişkeni gürültü miktarıdır

D) Öğrencilerin ilgileri farklı değişkenlerden etkilenmektedir

96.  I.  Öğrenciye rehberlik yapmada ve yönlendirmede   

  yardımcı olur.

 II.  Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.

 III.  Öğrenme sürecinin etkinliğini artırılmasını sağlar.

 Yukarıda verilen ifadelerden hangileri ölçme ve değerlen-

dirmenin işlevleri arasında yer alır?

A)  Yalnız I  B) Yalnız II

C)  Yalnız III  D) I, II ve III

97.  Fast Food alanında lider bir firma, yeni kurulan departmanına 

eleman almak için sınav uygulamıştır.

 Sınavın oldukça geçerli olduğunu açıklayan firmanın insan 

kaynakları departmanı,  sınavın hangi özelliğine vurgu 

yapmaktadır?

A)  Sınavın zor olduğuna

B) Nesnel sonuçların elde edildiğine 

C)  İlerideki performanslarını yansıtacak olmasına

D) Hedeflenen kritik davranışların ölçüldüğüne


