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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başla-
mama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur? 

A)  Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispa tı mümkün 
zorlayıcı sebepler olmaksızın ya sal süre içinde işe başlama-
yanların atanmala rı iptal edilir. 

B)  Bir göreve yeniden atananlardan belge ile is patı mümkün 
zorlayıcı sebepler olmaksızın ya sal süre içinde işe başlama-
yanlar 2 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edile-
mezler. 

C)  Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispa tı mümkün 
zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli 6 ayı aş-
tığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal 
edilir. 

D)  Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde ha-
reket ederek belli yol süresi so nunda yeni görevlerine baş-
lamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine 
baş layış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük 
bir süre daha verilebilir.

E)  Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendi-
lerine tebliğ gününü, izleyen 15 iş günü içinde işe başlamak 
zorundadırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu’nda tesis edilen sınıflardan  biri değildir?

A)  Emniyet Hizmetleri Sınıfı

B)  Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

C)  Yardımcı Hizmetler Sınıfı

D)  Jandarma Hizmetleri Sınıfı

E)  Mühendislik Hizmetleri Sınıfı

3.  I- Uyarma

 II- Kınama

 III- Aylıktan kesme

 IV- Devlet memurluğundan çıkarma

 657 sayılı Kanunu’na göre; yukarıdaki disiplin cezaların-
dan hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?

A)  I ve II   B) I,III ve IV C) II ve IV  

D)  I,II,III ve IV E) Yalnız I

 I.  Türk Vatandaşı olmak

 II. Genel olarak 18 yaşını tamamlamış olmak

 III. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en az 15 
yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı almış olmak

 4. 657 sayılı Kanun’a göre, yukarıdakilerden hangisi/hangi-
leri Devlet memurluğu için aranan şartlardandır? 

A)  I, II ve III B) II ve III C) I ve II

D)  I ve III  E) Yalnız I

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve 
kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç 
oranında engelli çalıştır mak zorundadır? 

A)  1  B) 3  C) 5  D) 10  E) 15

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Borçlarını 
kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına 
neden olmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangi-
sini gerektirir? 

A)  Devlet memurluğundan çıkarma  

B)  Kınama 

C)  Uyarma 

D) Aylıktan kesme 

E)  Kademe ilerlemesinin durdurulması

7. 657 sayılı Kanun’a göre, Devlet memurlarına tanınan ay-
lıksız izinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Memura, verilen refakat izninin bitiminden itibaren, sağlık 
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzeri-
ne on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

B) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hiz-
met yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti 
boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 
bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

C) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren 
sebebin ortadan kalkması hâlinde, otuz gün içinde göreve 
dönülmesi zorunludur. 

D) Eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren is-
tekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

E) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince gö-
rev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.
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11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A)  Soruşturma izni; şikayet, ihbar veya iddia konularını kap-
sar. 

B)  Soruşturma ile ilgili olay ve konudan tamamen ayrı veya 
farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir fiil ortaya çıktığın-
da, yeniden izin alınması zorunlu değildir.

C)  Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınması-
nı gerektirmez.

D)  Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler 
ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış 
bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymaz-
lar.

E)  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargı-
lanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma 
izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağı-
dakilerden hangisine bildirir?

A)  Valiliğe   

B)  Danıştaya

C)  Cumhuriyet Başsavcılığına 

D)  Üst Disiplin Amirine

E)  İlgili Bakanlığa

13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli lerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar 
ve diğer kamu görevlile rinden hangisi hakkında hazırlık 
soruşturma sını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?

A) Valiler 

B) Bakan Yardımcıları 

C) Kaymakamlar 

D) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

E) TBMM Genel Sekreteri 

14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni ve-
rilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan 
memurun itirazı yetkili merciin kararının tebliğinden 
itibaren kaç gündür?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10  E) 15

8. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet 
memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerden 
biridir? 

A) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında 
yapmamak 

B) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

C) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

D) Terör örgütlerinin propagandasını yapmak

E) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, günlük 
çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme 
süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre illerde 
aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? 

A) Bakanlar Kurulu

B) Cumhurbaşkanı 

C) Valiler

D) İl İdare Kurulu

E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

10. 657 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi-
nin sonucunda Devlet memurluğu sona ermez? 

A) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetme-
si 

B) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadı-
ğının sonradan anlaşılması 

C) Memurluktan çekilmesi

D) Memur hakkında kovuşturma açılması

E) Memurluktan çıkarılması
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18. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, okul 
ile ailenin işbirliği ilkesinde: “Eğitim kurumlarının amaç-
larının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile 
aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-ai-
le birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve 
öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, 
okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zo-
runlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışla-
rı kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve 
kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir.”  ifadesi 
yer almaktadır. Bu  ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetleri-
ne etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla da olsa sos-
yal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemez. 

B) Okul-aile birlikleri okulun amaçlarını gerçekleştirmek için 
katkıda bulunabilir. 

C) Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetle-
rine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla okulların 
bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yer-
leri işlettirebilir.

D) Okul aile birlikleri tarafından öğrenci velileri hiçbir surette 
bağış yapmaya zorlanamaz.

E) Okul-aile birlikleri okulların ihtiyaçlarını imkanları ölçü-
sünde karşılayabilir. 

19.  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesine göre,  “Öğretmenlerin nitelik-
leri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yöne-
lik çalışmalar yapmak” aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlığı 
hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

A)  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

B)  Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürlüğü

C)  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D)  Personel Genel Müdürlüğü

E)  Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni 
verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare 
mahkemesi bakar?

A)  Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar

B)  Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar

C)  Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel 
meclisi üyeleri

D)  İlçelerdeki belde belediye başkanları

E)  Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar

 

16. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda-
ki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden 
biri olan “Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamakta-
dır?

 A)  Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrenci lerin en yüksek 
eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak 
amacı ile parasız yatılılık, burs, kredi gibi yollarla gerekli 
yardımlar yapılır.

B)  Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca de-
vam etmesi esastır.

C)  Millî eğitim hizmeti toplum ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

D)  Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz ta-
nınamaz.

E)  Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı 
gözetilmeksizin herkese açıktır.

17. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda-
kilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer 
almaz?

A) Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlama-
ları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak

B) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel 
gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazır-
lamak

C) İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı 
yaşama şekil ve usullerini benimsetmek

D) Öğrencileri,  istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultu-
sunda hayata ve iş alanlarına hazırlamak 

E) Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, be-
nimsetici nitelikte eğitim yapmak
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23. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 
meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 
merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki 
satılan yerlerin okul binalarından uzaklıkları ile ilgili 
esasların belirlendiği yönetmeliğin müştereken hazırlan-
masında aşağıdaki hangi bakanlık yer almaz?

A) Milli Eğitim Bakanlığı 

B) Sağlık Bakanlığı

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı

D) İçişleri Bakanlığı

E)  Adalet Bakanlığı

24. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanu-
nu’na göre dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makam-
lara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan 
işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiple rine en geç kaç 
gün içinde olarak cevap verilir?

A)  15   

B)  20   

C)  30 

D)  45  

E)  60 

25. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi 
Edinme De ğerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur?

A)  6  B) 7  C) 8

D)   9  E) 12

26. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bu Ka-
nunda yazılı olan idarî para cezaları aşağıdakilerden 
hangisi tarafından verilir?

A) İl Milli Eğitim Müdürü

B) İl Emniyet Müdürü

C) Muhtarlar

D) Mahallî Mülkî Amir

E) Okul Müdürü

20. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesine göre, “Yapılan sınavların so-
nuçlarını değerlendirmek suretiyle ilgili hizmet birimlerine 
veri desteği sağlamak” aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlığı 
hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

A)  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

B)  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

C)  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D)  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü

E)  Özel Kalem Müdürlüğü 

21.  I. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş 
olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek

 II. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğ-
renim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim 
alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışın-
daki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile 
ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak

 III.  Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğre-
tim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sis-
temimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri 
almak

 IV. Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim 
ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve 
gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesine göre, yukarıda verilenlerden hangisi 
veya hangileri Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt 
Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında 
yer almaktadır?

A)  III ve IV                     B) I ve II                    C)  I, II, III ve IV 

D)  Yalnız I                      E) Yalnız III   

22. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Ku-
rum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, 
kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin 
reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü 
içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?

A)  On              B) On beş           C) Yirmi 

D)  Otuz  E) Altmış



ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN 

DENEME TESTI 2

6

31. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-
meliğine göre, yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi ta-
kip eden kaç işgünü içinde öğrencilere duyurulur?

A) 5 

B) 7

C) 10

D) 15

E) 20

32. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-
meliğine göre, yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ilgili ola-
rak hangi seçenekte geçen bilgiler doğru değildir?

A) Haftalık ders saati üç ve üçten fazla olan derslerden en az üç 
yazılı sınav yapılır. 

B) Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama 
şeklinde yapılması esastır.

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 değer-
lendirilir.

E)  Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavla-
rın sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâller-
de fazladan bir sınav daha yapılabilir.

33. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-
meliğine göre, öğrenciler devam etmek zorunda olduk-
ları telafi programına ait, özürlü özürsüz toplam ders 
saatinin en az ne kadar devamsızlık yapmaları halinde, 
puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar?

A) 1/3  

B)  1/5  

C)  1/6  

D)  1/10 

E)  1/15

27. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, Okula 
gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekar-
dan fazla olamaz?

A) 10  B) 25  C) 50
D)  100  E) 500

28. I. Muhtar
 II. Bölge ilköğretim müfettişleri
 III. İlçe eğitim müdürü 
 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre tek öğ-

retmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izin-
leri aşağıdakilerden hangisi tarafından okul ve kurumla-
rın korunması da gözönünde tutularak ayarlanır?

A)  Yalnız III   
B)  I, II ve III
C)  I ve III   
D)  I ve II
E)  II ve III 

29. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre İlköğre-
time ait gelir kaynakları kapsamında; Özel idare bütçele-
rine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler 
hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen mik-
tardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % kaçı 
oranında ödenek konur?

A) 5   B) 10   C) 15 
D)  20  E) 30  

30. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-
meliği’ne göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğ-
retmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler.  

B)  Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmen-
leri nöbet görevinden muaf tutulur.

C)  Nöbet görevi ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bi-
timinden 15 dakika sonra biter. 

D)  İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler tek dev-
rede nö bet tutarlar.

E)  Bayan öğretmenlere, doğumundan sonra altı ay nöbet göre-
vi verilmez. 
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37. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine göre İlköğretim kurumların-
da, öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üze-
rine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 
en çok kaç güne kadar izin verilebilir? 

A)  5   B) 15  C) 20

D)  25                E) 30 

38. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin-
likler Yönetmeliği’ne göre, Sosyal Etkinlikler Kurulunun 
sekretarya işleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yü-
rütülür? 

A) Eğitim Kurumu Müdürlüğü

B) Okul-Aile Birliği

C) Danışman Öğretmenler

D) Rehber Öğretmenler

E) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

39. “Okullar arası yarışmalar, …………………… bilgisi ve izni 
dışında düzenlenemez.”

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin-
likler Yönetmeliği’ne göre, yukarıdaki cümlede geçen 
noktalı yere hangisi gelmelidir? 

A) İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin

B) Eğitim Kurumu Müdürlüğünün

C) Kaymakamlığın

D) Valiliğin

E) Bakanlığın

40. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin-
likler Yönetmeliği’ne göre, birden fazla ilin katılımı ile 
düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için 
aşağıdakilerden hangisince izin verilir? 

A) Kurum Müdürlüğü

B) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

C) Kaymakamlık

D) Valilik

E) Bakanlık

34. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi 
ilköğretim kurumlarında ders yılı süresi ve haftalık ders 
programlarının uygulanması ile ilgili doğru bir bilgi de-
ğildir? 

A)  Ders yılı, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, 
Bakanlıkça her yıl düzenlenen  çalışma takviminde belirti-
lir.

B)  Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hâl-
lerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır.

C)  Ders programları ilgililere imza karşılığı duyurulur.

D)  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı sü-
resinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

E)  Hazırlanan il çalışma takvimi, valilik önerisi ve il millî eği-
tim müdürlüklerinin onayı ile yürürlüğe girer.

35. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine göre, ilköğretim okullarına 
kayıt tarihi ne zaman başlar?

A)  Eylül ayının ilk iş gününde

B)  Temmuz ayının ilk iş gününde

C)  Ağustos ayının onbeşinde 

D)  Ağustos ayının ilk iş gününde

E)  Haziran ayının ilk iş gününde

36. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine göre, “nakil” ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

A)  Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli 
ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın gö-
rev yaptıkları okula yapılır.

B)  Okul yönetimi, öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvu-
rusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir. 

C)  İller arası nakillerde en çok onbeş günlük süre devamsızlık-
tan sayılmaz. 

D)  Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri hâlinde 
öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya baba-
sının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.

E)  Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebe-
biyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeş-
lerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden 
birinin okuluna yapılır.
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44. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destek-
leme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre, kursların 
açılmasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru-
dur?

A) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 ders-
ten dönemlik açılan kurs süresi 48 ders saatinden az 
olamaz.

B) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 ders-
ten yıllık açılan kursun süresi 92 ders saatinden az ola-
maz.

C) Bir kurs saatinin süresi 45 dakikadır

D) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma 
günlerinde ders saatleri dışında saat 20:00’ ye kadar 
yapılabilir.

E) İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile 
yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir.

45. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge kap-
samında Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde uygu-
lanacak Yetiştirme Programı, aşağıdakilerden hangisi 
tarafından hazırlanır?

A) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

B) Personel Genel Müdürlüğü

C) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

E) Strateji Geliştirme Başkanlığı

 I. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmeleri-
ni sağlar.

 II. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını 
sağlar.

 III. Öğretmen ve öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı ka-
zandırır.

 IV. Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

46. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri plânlı çalışmanın ya-
rarlarındandır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) I-II-III

D)  I-II-IV  E) I-II-III-IV

41. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetme-
liği’ne göre, “Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde 
psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış reh-
berlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, 
teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme 
araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren per-
sonel” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikolog

B) Psikometrist

C) Özel Eğitimci 

D) Eğitim Programcısı

E) Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi

42. MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, Rehber-
lik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu hangi aylarda top-
lanır?

A) Şubat-Haziran

B) Ocak-Haziran

C) Şubat-Eylül

D) Nisan-Kasım

E) Eylül-Haziran

43. “Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, im-
kân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime 
ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme 
sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bi-
reye ve ailesine sunulan hizmettir.” ifadesinde sözü edilen 
rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Eğitsel Rehberlik    

B)  Meslekî Rehberlik

C)  Bireysel Rehberlik    

D)  Grup Rehberliği

E)  Önleyici Rehberlik
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 I. Dersin Adı

 II. Sınıf

 III. Konu

 IV. Ünite No

 V. Öğrenci Sayısı

50. Bir ders plânında yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
bulunur?

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

D) I-II-III-IV E) I-II-III-IV-V

51. “Dikkat Çekme” ders plânı hazırlama aşamalarının hangi 
basamağında yer alır?

A) Hazırlık Basamağı

B) Sunu Basamağı

C) Uygulama Basamağı

D) Ölçme Basamağı

E) Değerlendirme Basamağı

52. “Gözden Geçirme” ders plânı hazırlama aşamalarının 
hangi basamağında yer alır?

A) Hazırlık Basamağı

B) Sunu Basamağı

C) Uygulama Basamağı

D) Ölçme Basamağı

E) Değerlendirme Basamağı

 I. İçeriği Sunma

 II. Ara Özet

 III. Tekrar

53. Yukarıda geçenler, ders plânı hazırlama aşamalarının 
hangi basamağında yer alır?

A) Hazırlık Basamağı

B) Sunu Basamağı

C) Uygulama Basamağı

D) Ölçme Basamağı

E) Değerlendirme Basamağı

47. Aşağıdakilerden hangisi plân yapmanın ilkeleri arasında 
yer almaz?

A) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumları-
nın özel amaçlarına uygun olmalıdır.

B) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada 
değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.

C) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim 
dalına ve amacına uygun olur.

D) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmaz.

E) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir.

 “…….., öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan 
sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları 
hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyecek-
lerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya 
şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders 
yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.”

48. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

A) Günlük Plân

B) Haftalık Plân

C) Aylık Plân

D) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân

E) Senelik Plân

49. “Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan 
ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç 
ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin de-
ney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışma-
larını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu 
olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak 
katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plân” 
olarak tanımlanan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ders Plânı

B) Haftalık Plân

C) Aylık Plân

D) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân

E) Yıllık Plân
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58. Aşağıdaki hangi seçenekte geçen bilgi yanlıştır?

A) Sınıf kültürel gelişme ve eğitim merkezidir.

B) Sınıf toplumsal yaşamın canlı bir kesitidir.

C) Öğrenci bir bütün olarak gelişir. Büyüme ve gelişme sürek-
lidir. Ama her öğrenci diğerlerinden farklıdır.

D) Öğrenme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecidir.

E) Öğretimde, her yaşantı her öğrenci için aynı önemi taşıma-
lıdır.

 Nefes alma, kan basıncı ve nabzı etkilediği belirlenen renkler 
öğrenciyi etkilemektedir. Buna göre;

 Açık Mavi  : ferahlatıcı,

 Kırmızı  : heyecan ve gerilim uyandırıcı,

 Turuncu  : acıktırıcı, etkidedir 

59. Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Psikolojik Ortam

B) Fizyolojik Ortam

C) Sosyal Ortam

D) Sınıf Ortamı

E) Biyolojik Ortam

60. Yukarıda verilen yerleşim şekli aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) “U” Şeklinde Yerleşim

B) “N” Şeklinde Yerleşim

C) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli

D) Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli

E) “Y” Şeklinde Yerleşim

 I. Psikolojik Ortam

 II. Fizyolojik Ortam

 III. Sosyal Ortam

 IV. Biyolojik Ortam

54. Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri öğretim orta-
mının öğelerindendir?

A) Yalnız I  B) I-II  C) II-III

D)  I-II-III  E) I-II-III-IV

 I. Kısa süre sessiz kalmak

 II. Sesini yükseltmek

 III. Varlığını hissettirmek

 IV. Mimiklerini kullanmak

55. Sınıf ortamının gürültülü olması durumunda, öğretme-
nin yukarıdaki davranışlarından hangisi ya da hangileri 
yanlış olur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II-III

D)  I-III-IV  E) I-II-III-IV

 I. Bilgi yapılandırılır

 II. Öğrenci merkezlidir

 III. Öğrenme süreci daha önemlidir

 IV. Katı disiplin vardır

56. Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri çağdaş öğren-
me ortamının özelliklerindendir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II-III

D)  I-II-III  E) I-II-III-IV

57. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanma-
sında sıraların yerleşim şekillerinden değildir?

A) “Y” Şeklinde Yerleşim

B) “U” Şeklinde Yerleşim   

C) Daire Şeklinde Yerleşim

D) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli 

E) Konferans Masası Yerleşim Şekli
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65. Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kurallar belir-
lenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edil-
melidir? 

A)  Kısa ve öz olmasına

B)  Öğretmenin isteğine uygun olmasına

C)  Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına

D)  Net ve anlaşılır olmasına

E)  Olumsuz davranışı tanımlayıcı olmasına

66.  Aşağıdaki sınıf düzeylerinin hangisinde, öğrenciler ara-
sında iletişim ve iş birliğinin en fazla olması beklenir?

A)  Yarım daire düzeni

B)  Küme düzeni

C)  Tam daire düzeni 

D)  Sıralı düzen

E)  Karma düzen

67. Tüm öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin ola-
rak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin orta-
dan kalkmış olması beklenir? 

A)  Öğrenme düzeyi farklılıklarının

B)  Grupla çalışma olanaklarının

C)  Pekiştirme ihtiyaçlarının

D)  Bireysel çalışmaların

E)  Disiplin sorunlarının

68. Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulunabil-
mesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin tam ve doğru 
olarak yapılmasına bağlıdır? 

A) Problemin çözüm yollarının tartışılması 

B) Probleme ilişkin bilgi ve bulguların toplanması 

C) Problemin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması 

D) Problemin çevresel etkilerinin sınırlandırılması

E) Benzer problemlerin çözümünün örnek alınması

 I. Masalar olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve 
kolaylıkla oluşturulabilir. 

 II. Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir. 

 III. Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları 
oluşturulduktan sonra eski haline kolaylıkla dönüştürülebilir.

61. Yukarıda bahsedilen yerleşim şekli hangisidir?

A) “U” Şeklinde Yerleşim

B) “N” Şeklinde Yerleşim

C) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli

D) Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli

E) Daire Şeklinde Yerleşim

62. Sınıfta olumlu davranışları sergileyerek öğrencilerine 
model olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı düze-
yini artıran, güvenli sınıf ortamı oluşturan  bir öğretme-
nin öncelikle sahip olduğu özellik aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Öğretme-öğrenme kuramlarında bilgi sahibi

B)  Gelişime ve değişime açık

C)  Etik değerlere saygılı

D)  Öğretimsel liderlik özelliklerini kazanmış

E)  Mesleki standartları gelişmiş

63. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki 
disiplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en  
etkili yöntemdir? 

A)  Otoriteyi baştan kurma

B)  Görev dağılımı yapma 

C)  Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma

D)  Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği

E)  Davranış kuralları oluşturma ve uygulama

64. Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğ-
retmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir.

 Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergilerse 
öğrenci bundan olumsuz yönde etkilenir? 

A)  Yargılayıcı ve suçlayıcı

B)  Yönlendirici ve Rehberlik edici

C)  Hatırlatıcı ve Kuralcı

D)  Esnek ve Yapıcı

E)  Eleştirel ve Tutarlı
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71.  Öğretmenin sınıf içerinde problemin yerine, zamanına 
ve duruma göre farklı yaklaşımları kullanması ve iste-
nilen davranışı ortaya çıkarmak için   uygun ortamları 
oluşturması öncelikle hangi sınıf yöntem yaklaşımı uy-
gulamasıyla mümkündür?

A)  Geleneksel yaklaşım
B)  Önlemsel yaklaşım
C)  Bütünsel yaklaşım 
D)  Tepkisel yaklaşım 
E)  Gelişimsel yaklaşım  

72.  Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kontrolsüz di-
siplin sorunlarından birisi değildir?

A)  Ders için hazırlanmamak
B) Sık sık cezaya başvurmak
C) Öğrencileri gözden çıkarmak
D) Öğrencilere bağırmak
E) Öğrencileri cezalandırmadan önce cezanın nedenini araş-

tırmak

73.  Aşağıdakilerden hangisi öğretmeni disiplin sorununa 
geliştirdiği tepki yöntemlerinden birisi değildir?

A)  Fiziksel Yakınlık
B) Tutarlılık
C) Öğrenci ile konuşmak
D) Yeniden yönlendirmek
E) Görmezlikten gelmek

74. Ölçme sonucundaki hata miktarı düştükçe güvenirlik artar. 
Sabit hata ve sistemli hatalar güvenirlikten önce geçerliği 
düşürürken tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi güvenirliği etkiler? 
A)  Öğretmenin siyasi görüşüne yakın öğrencilere yüksek puan 

vermesi 
B)  Manavın yaptığı ölçümlerde tartı değerinin 40 gr fazla tart-

ması 
C)  Manavın yaptığı ölçümlerde sadece akrabalarına fazla tart-

ması 
D)  Aynı mesafeyi aynı sürede koşan yarışmacılara kronomet-

renin dikkatsiz kullanımı sonucu farklı sürelerin yazılması 
E)  Öğretmenin yazısı güzel olan öğrencilere daha yüksek puan 

vermesi

69. Sınıfta öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemley-
en bir öğretmenin, Ecrin ve Kağan isimli iki öğrencisi ile 
arasında şu konuşma geçer: 

 Öğretmen  : Ecrin sen bu konuda ne düşünüyorsun?      

 Ecrin   : Bilmiyorum öğretmenim.

 Öğretmen : Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun?   

 Ecrin   : Bilmiyorum.

 Öğretmen : Peki, Kağan senin fikrin nedir? 

 Kağan  : Ne fikri?   

 Öğretmen  : Konuya ilişkin fikrin.      

 Kağan   : Bilmiyorum. 

Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması 
daha uygun olur?

A)  Bu öğrencilere hemen neden böyle davrandıklarını sorması 

B)  Verilen yanıtları hiç önemsenmeden ders sonuna kadar ko-
nuyu anlatmaya devam etmesi.

C)  Bu öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi

D)  Öğrencileri sert bir ifadeyle bu davranışlarının çok yanlış 
olduğu konusunda uyarması

E)  Bu öğrencilere  farklı sorumluluklar vermesi

70. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları 
karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve 
zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, teneffüste oyuna 
dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda du-
rup hafifçe enselerinden iteklemektedir.

Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi 
söylendiğinde doğru olur? 

A)  Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkele-
rine bağlı

B)  Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda 
öğrencilere model

C)  Tutumları ile davranışları çelişkili

D)  Şiddet konusunda duyarlı, zorbalıkla mücadele eden ve 
aynı zamanda disiplinli

E)  Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında 
küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan



ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN 

DENEME TESTI 2

13

79. “Öğrenci, çevredeki problemleri algılar, tanımlar, verileri 
toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün 
olup olmadığını test eder. Bu şekilde yetişen öğrenciler, ge-
lecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve 
metotlarla çözmeyi öğrenmiş olurlar.”  Örnek olay, labora-
tuar, problem çözme gibi metotların kullanıldığı strateji 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme

B) Tam öğrenme stratejisi

C) Gösteri

D) Keşfetme (buluş) yoluyla öğretim yaklaşımı

E) Soru-cevap

80. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek, 
bu materyallerin doğal yerleşiminde çalışma imkanına 
sahip oldukları ve öğrencilerin akademik ,sosyal ve dav-
ranışsal ufuklarının gelişiminin sağlandığı öğretim yön-
temi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gözlem gezi 

B) Laboratuar

C) Örnek olay

D) Soru Cevap

E) Problem Çözme

81. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “öğretme öğrenme yön-
temini uygulamaya koyma biçimine” verilen addır?

A) Araç

B) Yöntem

C) Teknik

D) Program

E) İlke

82. Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi iki yada daha 
fazla sayıda öğretmen ve diğer görevli kişilerin, öğretim 
etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirme anlam-
lı ve sistematik bir işbirliği içinde çalışmalarını sağlayan 
yöntemdir?

A) İşbaşında Eğitim 

B) Ekiple Öğretim

C) Rol oynama

D) Problem Çözme

E) Programlı Öğretim

75. I. Sınıflama Ölçeği

 II. Sıralama  Ölçeği

 III. Eşit Oranlı Ölçek

 IV. Eşit Aralıklı Ölçek

 Yukarıda verilen ölçek türlerinin en çok bilgi verenden 
en az bilgi verene doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

A)  I-II-III-IV 

B)  III-II-I-IV 

C)  III-IV-II-I  

D)  IV-III-II-I 

E)  III-IV-I-II

76. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz (kesikli) bir değişken-
dir?

A) Cinsiyet

B)   Başarı

C)   Zeka

D)   Yaş

E)  Uzunluk

77. Aşağıdakilerden hangisi Bloom’a göre bilişsel alan dav-
ranışlarından birisidir?

A)  Alma

B)   Tepkide bulunma

C)   Uyarılma

D)   Beceri haline getirme

E)  Kavrama

78. “İlkokul çağındaki çocuk, varlıkları, olayları ve kendisine 
öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış 
bir halde kavrayamaz. O, genel olarak varlıkları ve olayları 
toptan algılama durumundadır.” İlkokullarda toplu öğre-
tim uygulamasının yapılmasının gerekçesi olan ilke aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Bilinenden bilinmeyene ilkesi

B) Yakından-Uzağa

C) Tasarruf (Ekonomiklik) ilkesi

D) Bütünlük ilkesi

E) İş ilkesi
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86.  Öğrenciye kazandırılacak hedef – davranışların bilişsel 
alanın;

 • uygulama

 • analiz

 • sentez

 • değerlendirme

 gibi üst düzeyde olmasını gerektiren öğrenme stratejisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sunuş yoluyla öğretim stratejisi

B)  Buluş yoluyla öğretim stratejisi

C)  Araştırma - inceleme yoluyla öğretim stratejisi

D)  Tam öğrenme stratejisi

E)  İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi

87. I. Öğrencilerin örnek vermelerinin sağlanması.

     II. Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıflandırılma-
sının sağlanması.

 III. Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuş-
turulması.

 IV. İlgili kavram, ilke, genelleme ve olgularla, diğer kavram, 
ilke ve olguların ilişkilerinin kurulması.

 V. İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tara-
fından açıklanması.

 Yukarıdaki sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama 
basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

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

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

E)  V - IV - III - II - I

88.  Bu zeka alanı baskın olan kişiler, bilimsel düşünme, objektif 
gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yar-
gıya varma ve hipotez kurma, sayılarla işlem yapma, birbiri 
ile ilişkili kavramları anlama, düşünceler arasındaki karma-
şık ilişkileri anlama yeteneklerini kuvvetli bir şekilde kulla-
nabilirler.

 Yukarıda sözü edilen çoklu zeka alanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  İçsel-Özedönük zeka B) Ritmik-Müzikal zeka

C)  Sosyal-Kişilerarası zeka D) Matematiksel-Mantıksal zeka

E)  Sözel-Dilsel zeka

 

83. - Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi Temel Alır

 - Öğrenen Kişi İşte Ve İşyerinde Deneyim Kazanır

    - İşi Bizzat Yaparak Gerektiği Biçimde Öğrenir.

   Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?

A) Ekiple Öğretim

B) Mikro Öğretim

C) İşbaşında Eğitim

D) Problem Çözme

E) Programlı Öğretim

84. Bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, 
olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve 
mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildi-
ğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanım-
lanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyin Fırtınası 

B) Programlı Öğretim

C) Soru - Cevap

D) Rol Oynama

E) Benzetişim (Simülasyon)

85. Gösteri yönteminin sınırlılıklarına ilişkin olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Göstericinin çok fazla planlama ve hazırlık yapmasını ge-
rektirir. 

B) Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda ya da çok küçük obje-
lerde tam olarak uygulanamaz.

C) Gösteri “anlama” olmaksızın “taklit etme” ye dayanır. 

D) Bilişsel ya da yüksek seviyeli duygusal öğrenmede kullanı-
mı güçtür.

E) Ekonomik değildir.
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92. Fen Bilgisi Dersinde öğrenciler, sütün bozulmasına sıcaklığın 
etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istemektedirler. Aynı 
marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı 
tutularak, özdeş  iki kaba süt konulmuş, birinci kaptaki süt,  
5 C0’de, ikinci kaptaki süt ise 30 C0’de tutulmuştur.

 Yukarıda açıklanan çalışmada bağımlı değişken aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sıcaklık

B) Sütün Bozulması

C) Süt Miktarı

D) Sütün Markası

E) Sütün Konulduğu Kap

 I. Öğrencinin kişilik özelliği puanlamayı etkiler,

 II. Uygulanması zaman alır,

 III. Puanlama güvenirliği düşüktür.

93. Yukarıdaki özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğru-Yanlış Testleri

B) Sözlü Yoklama

C) Açık Uçlu Testler

D) Eşleştirme Testleri

E) Çoktan Seçmeli Testler

 I. Öğrencilerin gelecek kurslardaki başarısını yordamak

 II. Öğretim programının hedeflerine ulaşma düzeyi hakkında 
bir değer yargısına varmak

 III. Belirlenen hedefler doğrultusunda erişilen öğrenme düze-
yini belirlemek

94. Yukarıda amaçları verilen değerlendirme türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Değer biçmeye dönük değerlendirme 

B) Kritere dayalı değerlendirme

C) Yetiştirmeye dönük değerlendirme

D) Yerleştirme amaçlı değerlendirme

E) Kişiye dönük değerlendirme 

89.  Önlemsel sınıf yönetimi modelini benimsemiş bir öğret-
men için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A)  Sınıfta meydana gelebilecek olası olumsuz davranışlar için 
sınıf kuralları oluşturmak

B)  Sınıfta istenmeyen bir davranış meydana geldiğinde ceza 
yöntemini uygulama

C)  Olumsuz davranışları görmezden gelerek sönmesini sağla-
mak

D)  Öğrencilerin olumsuz davranışlarını görmesini sağlamak 
amacıyla tartışma ortamı oluşturmak

E)  Öğrencilerin olumsuz davranışlarına empati kurmadan 
yaklaşma

90. Akademik çalışmalar yayımlayan hakemli bir dergi, yayım-
layacakları makalelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
takipçilerine duyurmuşlar, bu kurallara uymayan eserleri 
yayınlamayacaklarını belirtmişlerdir.

 Buna göre, derginin belirtmiş olduğu kurallar hangi ölç-
me ve değerlendirme kavramı ile açıklanır?

A) Ölçme Kuralı

B) Ölçme

C) Değerlendirme

D) Ölçüt

E) Nitelik

91. Müzik öğretmeni Ülkü Hanım, öğrencilerine proje görevi 
vermiştir. Puanlama için kullanacağı ölçütleri ise şöyle sıra-
lamıştır: 1- araştırma, 2- içerik uyumu ve (3) sunum. Ancak 
yazısı güzel olan bir öğrencisine ek puan vermiştir.

 Bu ölçme işlemine karışan hata türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kişisel Yanlılık Hatası

B) Sabit Hata

C) Niteliksel Hata

D) Tesadüfi Hata

E) Türetilmiş Hata
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98.  Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti ilan etme nedenleri ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A)  Saltanatın kaldırılmasıyla devlet devlet başkanlığı bunalı-
mının doğması

B)  Lozan Antlaşması’ndan sonra TBMM’nin yeni hükümeti 
kuramaması

C)  Halk egemenliğe dayalı bir rejim kurmanın amaçlanması 

D)  Dünya devletleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmanın 
amaçlanması 

E)  Türkiye’nin de çağdaş bir rejimle yönetilme istenmesi

99.  Lozan Barış Görüşmelerinde gündeme gelen;

 I. Irak sınırı

 II. Nüfus mübadelesi 

 III. Patrikhane’nin durumu 

 Konularından hangileri doğrudan İngiltere ile Türkiye 
arasındaki sorunlardır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I ve III

100.  Kurtuluş Savaşı sırasında, “Ulusal egemenliğimizin ko-
şulsuz olarak gerçekleştirilmesine” ilk defa nerede karar 
verilmiştir?

A) Erzurum Kongresinde

B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde

C) Sivas Kongresi’nde

D) İlk TBMM’de

E) Amasya Görüşmesinde

 Portfolyo, öğrencilerin öğretim süresi boyunca ortaya koymuş 
olduğu çalışmaların ve ürünlerin sistematik olarak bir dos-
yada toplanmasıdır. Öğrencinin öğrenme sürecindeki perfor-
mansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisin-
de yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının örneklerinin bulundu-
ğu böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir.

 I. Bilgiyi ne şekilde yapılandırdı?

 II. Hangi öğrenci çok biliyor?

 III. Yeteneklerini kullanabildi mi?

 IV. Karşılaştığı güçlüklere karşı ne yaptı?

95. Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde yukarıda 
yöneltilen sorulardan hangisine/hangilerine cevap aran-
maz?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

D)  II-III  E) I-IV 

96. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında, İngiltere ile yaşanan Musul 
Sorunu da etkilidir.

 Buna göre, Şeyh Sait İsyanı’nın Menemen Olayı’ndan 
ayıran özellikler arasında, 

 I. Rejime karşıtı olması

 II. Dış güçlerce desteklenmesi 

 III. Demokrasinin gelişimini engellemesi 

 Durumlarından hangileri yer alır? 

A)  Yalnız I 

B)  Yalnız II 

C)  Yalnız III 

D)  I ve III 

E)  II ve III

97.  Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili döneme geçiş dene-
mesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıy-
la başlamıştır. Bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’nde, 

 I.  Halka siyasi hakkı sunulması

 II.  İktidarın denetlenebilmesi 

 III. Birden fazla partiyle seçim yapılması 

 Durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebi-
lir? 

A)  Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II 

D)  II ve III   E) I, II ve III




