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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “yasak-

lar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşeb-

büsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik ede-

mezler.

B) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bil-

gileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın 

yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

C) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, ya-

saklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu en 

geç 7 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yü-

kümlüdürler.

D) Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya 

kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir 

teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad 

altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

E) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının 

kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti se-

viyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin 

listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevli-

lerden istemeye yetkilidir.

I. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 

bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday 

memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

II. Aday olarak atanan memurların önce bütün memurla-

rın ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfla-

rı ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve 

Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olma-

ları şarttır.

III. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim farklı kurumda ya-

pılır

IV. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları 

ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer 

hususlar Bakanlıkca hazırlanacak bir yönetmelikle dü-

zenlenir.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “adaylık” 

ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II   B) II ve III  

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

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur-

lardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

I. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine 

bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek

II. Üstüne haber vermek şartıyla bir ay dolmadan olağa-

nüstü mazeretle

III. Devir ve teslim ile yükümlü olup da bu işlemleri ta-

mamlamadan

IV. Olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâllerinde veya 

genel hayata müessir afetlere uğrayanyerlerde yerine 

atanacak kişi gelip işe başlamadan

görevi bırakanlardan hangilerinin tekrar Devlet memu-

ru olabilmeleri için altı ay geçmesi yeterlidir?

A) I ve II  B) II ve III  

B) C) III ve IV  D) I, II ve III  E) I, II, III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu kapsamındadır?

A) Belediye konservatuvarlarının uzman memurları

B) Il özel idarelerinde çalışan memurlar

C) Sayıştay meslek mensupları

D) Emniyet Teşkilatı mensupları

E) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’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
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10. 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) Il Idare Kurulu 

E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

“Soruşturma izni, - - - -, - - - - veya iddia konusu olaylar 

ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma

sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.”

11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izninin 

kapsamı ile ilgili yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerle-

re hangisi getirilmelidir?

A) ihbar - şüphe      B) şikâyet - ihbar

C) şüphe - itham     D) şikâyet - itham      E) ihbar – itham

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni 

verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme ya-

pılan Cumhurbaşkanlığında görevli memurların itiraz-

larına aşağıdakilerden hangisi bakar?

A) Yargıtay

B) Anayasa Mahkemesi

C) Danıştay Ikinci Dairesi

D) Asliye Ceza Mahkemeleri

E) Bölge Idare Mahkemeleri

6. 657 sayılı Kanun’a göre, Devlet memurlarına tanınan 

aylıksız izinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıştır? 

A) Memura, verilen refakat izninin bitiminden itibaren, 

sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istek-

leri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

B) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş 

hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memu-

riyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, 

toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

C) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerek-

tiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, otuz gün içinde 

göreve dönülmesi zorunludur. 

D) Eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren 

istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

E) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresin-

ce görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; uyarma 

cezası alan Devlet Memuru bu cezasının özlük dosya-

sından çıkarılması için kaç yıl sonra yetkili makamlara 

başvurabilir?

A) 5  B) 4  C) 3  D) 2  E) 1

I- Uyarma

II- Kınama

III- Aylıktan kesme

IV- Devlet memurluğundan çıkarma

8. 657 sayılı Kanun’a göre, yukarıdaki disiplin cezaların-

dan hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?

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

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

9.  657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre hizmet 

süresi olarak onuncu yılını çalışan bir devlet memuruna 

kaç gün yıllık izin verilir?

A) 5  B) 10  C) 20  D) 30  E) 40
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I. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırı-

mı gözetilmeksizin herkese açıktır.

II. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti-

yaz tanınamaz.

16. Yukarıda yer alan açıklamalar 1739 sayılı Millî Eği-

tim Temel Kanunu’na göre, Türk millî eğitiminin temel 

ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

A) Eğitim hakkı

B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

C) Her yerde eğitim

D) Genellik ve eşitlik

E) Fırsat ve imkân eşitliği

17. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağı-

dakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve görevlerin-

den değildir?

A) Iktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve 

sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek

B) Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullan-

ma alışkanlıkları kazandırmak

C) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak

D) Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, 

benimsetici nitelikte eğitim yapmak

E) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kül-

türel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları 

hazırlamak

I. Genel kültür

II. Özel alan eğitimi

III. Pedagojik formasyon

18. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, öğ-

retmenlik mesleğine hazırlık yukarıdakilerden hangisi/

hangileri ile sağlanır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III 

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

13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Türkiye Büyük Mil-

let Meclisinde görevli memurlar hakkında soruşturma 

izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Idare Amirleri

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

D) Cumhurbaşkanı

E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı

14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il merkezindeki 

okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma 

izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali 

B) Bakan 

C) Okul Müdürü 

D) Il Millî Eğitim Müdürü 

E) Cumhurbaşkanlığı Idari Işler Başkanı

15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Aşağıdakilerden 

hangisi Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili 

merciler tarafından işleme konulmayacak ihbar ve şikâ-

yet dilekçesidir?

A) Ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi

B) Ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olması

C) Ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin iş veya 

ikametgâh adresinin bulunması

D) Ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinindoğru 

ad, soyad ve imzasının bulunması

E) Ihbar ve şikâyet dilekçesindeki iddiaların ciddî bulgu ve 

belgelere dayanması,
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I. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim 

kurumları

II. Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları

III. Turizmin yoğun olduğu yörelerde bulunan okulların ta-

til olduğu dönemleri

22. 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 kapıdan kapıya en 

az 100 (yüz) metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Bu 

zorunluluk yukarıda belirtilen hangi durumlarda uygu-

lanmaz?

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) I ve II   D) I-II-III  E) Yalnız III

I. Içişleri,

II. Millî Eğitim

III. Sağlık

IV. Kültür ve Turizm

V. Çevre ve Şehircilik

23. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, 

uzaklıkla ilgili esaslar belirlenirken yukarıda belirtilen 

bakanlıkların hangisi/hangileri ile müşterek yönetmelik 

hazırlanır?

A) I-II   B) Yalnız II 

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

24. 222 Sayılı Kanun’a göre, her öğrenci velisi özrü yü-

zünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç 

gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

A) 10  B) 7  C) 5   D) 4  E) 3 

19. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakan-

lığının “bilimsel danışma ve inceleme organı” aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı

B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

C) Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı

D) Strateji Geliştirme Başkanlığı

E) Özel Kalem Müdürlüğü

20. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakan-

lığında bakanlık kuruluşunun en üst amiri aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Genel Müdür

D) Daire Başkanı

E) Müsteşar

21. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Kasım ayında 

emekli olmak için dilekçe veren Tarih Öğretmeni Ahmet 

Bey’in, görev yaptığı il sınırları içinde branşında öğret-

men fazlasının bulunması ve emekliliğinin Bakanlıkça 

da uygun bulunması durumunda emeklilik işlemi en er-

ken hangi ay içinde yapılabilir?

A) Şubat

B) Haziran

C) Kasım

D) Ağustos

E) Temmuz
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29.MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yö-

netmeliği’ne göre, “Öğrenci Başarısının Değerlendiril-

mesi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortaokullarda, eğitim ve öğretim yılında özürsüz 30 

gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu 

puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf 

tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmen-

ler kurulunda karar verilir.

B) Ortaokullarda, kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin 

puanları değiştirilmez.

C) Ilkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması 

esastır.

D) Ilkokullarda, okula hiç devam etmeyen öğrencilere sı-

nıf tekrarı yaptırılır.

E) Istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğren-

cilerine, velisinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi 

süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı 

yaptırılabilir.

30.MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yö-

netmeliği’ne göre, “Öğretmenlerin Nöbet Görevi” ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce baş-

lar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer.

B) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumun-

da, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran 

öğretmenlere, istememeleri hâlinde nöbet görevi veril-

mez.

C) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylı-

ğını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok 

ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

D) Bağımsız anaokulu öğretmenleri okul öncesi eğitim 

öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde 

ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

E) Hamile öğretmenlere, hamileliğin on dördüncü haf-

tasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin 

bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet 

görevi verilmez.

25. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda “öğretim 

yılı” nasıl tanımlanmıştır?

A) Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim 

ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süre. 

B) Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar ge-

çen ve iki dönemi kapsayan süre.

C) Okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki ta-

rihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

D) Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tati-

li bitiminden ders kesimine kadar geçen süre.

E) Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar ge-

çen süre.

26. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, mec-

buri ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kap-

samaktadır?

A) 6-14   B) 5-14 

C) 6-13   D) 5-13   E) 6-15

27. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Ka-

nunu’na göre dilek ve şikayetleri konusunda yetkili ma-

kamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmak-

ta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en 

geç kaç gün içinde olarak cevap verilir? 

A) 15  B) 20  C) 30  D) 45  E) 60

28. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kamu 

yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belge-

lerin açıklanabilmesi için, kurum ve kuruluşlar tarafın-

dan ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek 

yazılı rızasının alınması gerekmektedir?

A) 30  B) 15  C) 10  D) 7  E) 3



7

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN
DENEME TESTİ 2

34. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-

meliğine göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin 

nöbet görevleri ile ilgili doğru değildir?

A) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar zümre öğret-

menler kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

B) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haf-

tasından itibaren nöbet görevi verilmez.

C) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen 

hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi 

işlem yapılır.

D) Hamile öğretmenlere doğumdan itibaren bir yıl süre ile 

nöbet görevi verilmez.

E) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya gün-

lerde nöbet görevi verilir.

35. MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeli-

ği’ne göre, “Sosyal Etkinlikler Kurulu” eğitim kurumun-

da bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal 

etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri hangi aydan itibaren 

planlar ve yürütür?

A) Eylül  B) Ekim

C) Kasım D) Aralık E) Haziran

36. MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetme-

liği’ne göre, “Sosyal Etkinlikler Kurulu ve Görevleri” ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kurul, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içe-

risinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri 

ekim ayından itibaren planlar ve yürütür.

B) Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planla-

ma ve kararları, ilçe milli eğitim müdürünün onayından 

sonra yürürlüğe girer.

C) Kurul, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen 

anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci 

kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar ara-

sı, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında 

gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapar ve eğitim 

kurumu müdürünün onayına sunar.

D) Kurul, sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek öğrenci-

leri belirler, buna ilişkin listeyi ilçe milli eğitim müdürü-

nün onayına sunar.

E) Kurulun sekretarya işleri okul-aile birliğince yürütülür.

31.MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yö-

netmeliği’ne göre, bir sınavda kopya çeken öğrenciye 

uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma

B) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma

C) Okul Değiştirme

D) Kınama

E) Uyarma

32. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-

meliğine göre,  aşağıdakilerden hangisi okul değiştirme 

cezasını gerektiren fiili ve davranışlardan biri değildir?

A) Türk Bayrağına saygısızlık etmek

B) Hırsızlık yapmak

C) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek

D) Yerine başkasını sınava sokmak

E) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak

33. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet-

meliğine göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin nö-

bet görevleri ile ilgili doğru değildir?

A) Personelin yapması gereken görevler verilemez.

B) Eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez.

C) Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sa-

yılmaz.

D) Pansiyonlu okullarda ara tatillerde nöbet görevi veri-

lebilir.

E) Öğrencilerin nöbet günleri okul yönetimince belirlenir.
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41. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj 

devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi 

içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak 

durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin “di-

siplin” amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı 

ile ilişkileri kesilir. Bu hüküm gereğince ilişiği kesilenler 

kaç yıl boyunca devlet memurluğuna alınamazlar?

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5

42.Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destek-

leme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslar-

da görev almak isteyen öğretmenlerin seçimi ve görev-

lendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasın-

dan veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak gö-

revlendirilir.

B) Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla di-

ğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme 

yapılabilir.

C) Öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda 

belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya 

millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

D) Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısı-

nın yetersiz olması hâlinde, aday öğretmen olarak atana-

bilme şartlarını taşıyanlar arasından görevlendirme yapı-

lamaz.

E) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebe-

biyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.

43. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Des-

tekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre aşağı-

dakilerden hangisi kurslarda tutulacak defter ve dosya-

lar arasında yer almaz?

A) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri 

B) Aylık faaliyet rapor dosyası

C) Gelen ve giden yazı dosyası 

D) Kurs ders defteri

E) Denetim defteri

37. MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 

göre, yapılacak gezilerde, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci-

ler için sorumlu öğretmen belirlenmesi nasıl yapılır?

A) 40 öğrenciye kadar en az 1 öğretmen,

B) 40 öğrenciye kadar en az 2 öğretmen,

C) 20 öğrenciye kadar en az 1 öğretmen,

D) 20 öğrenciye kadar en az 2 öğretmen,

E) 10 öğrenciye kadar en az 2 öğretmen,

38. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönet-

meliği kapsamında, Rehberlik hizmetleri il danışma ko-

misyonu hangi aylarda toplanır?

A) Eylül-Ekim B) Eylül-Haziran

C) Ekim-Kasım D) Ekim-Mart E) Haziran-Temmuz

39. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönet-

meliği’ne göre, öğrencinin iş yaşamına ve mesleğe ha-

zırlanmasına yönelik rehberlik hizmeti aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Eğitsel Rehberlik

B) Mesleki Rehberlik

C) Bireysel Rehberlik

D) Bilgi verme

E) Kişisel Rehberlik

40. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönet-

meliği’ne göre, “Üniversitelerin ilgili bölümlerinden bi-

rinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi 

almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, in-

celeme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak 

psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli 

olanları geliştiren personel” aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Psikolog 

B) Psikometrist 

C) Özel Eğitimci 

D) Eğitim Programcısı 

E) Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
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47. Pilotların uçuş öncesi yapay koşullarda eğitim gör-

meleri, uçak bombardıman birlikleri ve astronotların 

eğitimi, tıpçıların kadavra üzerinde çalışmaları aşağıda-

ki hangi öğretim tekniği ile gerçekleşmektedir?

A) Örnek olay

B) Benzetim

C) Eğitsel oyun

D) Mikro öğretim

E) Programlı öğretim

48. Aşağıdakilerden hangisi 7E modelinin birinci ve ye-

dinci boyutlarıdır?

A) Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma - Keşif

B) Açıklama - Genişletme

C) Ilişkilendirme - Fikir Alışverişi / Paylaşma

D) Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma - Değerlendirme

E) Açıklama – Değerlendirme

• Diğer bireylerin isteklerini, güdülerini, tarzlarını, hare-

ketlerini anlama ve tepkide bulunmada etkiliyim

• Diğer bireylerle işbirlikli öğrenme, grup çalışması, pay-

laşma, empati, sempati becerilerine sahibim

• Iletişim becerilerini kullanabilirim

49. Yukarıdaki ifadeleri belirten bir öğrenci çoklu zeka 

alanının hangisine öncelikle sahiptir?

A) Sosyal  B) Dilsel 

C) Öze dönük D) Görsel  E) Mantıksal

Yirmi soruluk bir Fizik testini çözen Serhat bu testte on 

yanlış yapmıştır. Daha sonra Serhat başka bir teste geç-

memiş, yaptığı yanlışlar üzerinde durmuş ve nedenlerini 

araştırmıştır.

50. Serhat’ın bu uygulaması Carroll’un okulda öğrenme 

modelinin hangi öğesiyle ilişkilidir?

A) Yetenek      B) Öğretimin kalitesi

C) Kararlılık (sebat)   D) Fırsat E) Öğretimin niteliği

…………….. dayalı olan aktiviteler ile öğrencilerin problem 

çözme, sıra dışı düşünme, öğrendiklerini gerçek hayatta 

kullanabilme, öğrendiği bilgileri gözden geçirme imkânı 

bulduklarını belirtmektedir. Bu yöntem, sosyal ilişkilerle 

ilgili bir durumu, bir sorunu, inceleme, sorunun neden-

lerini meydana çıkarma, çözüm yolları verilmek istendiği 

zaman, olayı genel bir hava içerisinde ve problem merke-

ze alınmak suretiyle tartışma amaçlı kullanılabilir.

44. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelme-

lidir?

A) Benzetim yöntemine

B) Gösterip yaptırma yöntemine

C) Örnek olay yöntemine

D) Programlı öğretim yöntemine

E) Drama yöntemine

45. Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemleri ile ilgili 

yanlış bir uygulamadır?

A) Problem çözme yönteminde öğrencilerin problemi et-

kili bir biçimde hissetmeleri ve tanımlamalarını sağlan-

malıdır.

B) Proje yönteminde öğretmen sadece ürünü değil aynı 

zamanda süreci de değerlendirmelidir.

C) Örnek olay yönteminde öğrencilerin neden sonuç ilişki-

si kurmaları sağlanmalıdır.

D) Tartışma yönteminde öğrenciler taraf olarak fikirlerini 

ortaya koyarlar.

E) Gösterip yaptırma yöntemi dersin girişinde etkilidir

Şenol öğretmen öğrencilerine bir olay ya da problem ko-

nusunun çözümü ile ilgili olarak aşağıdaki öneriyi yap-

mıştır; “Eleştirel bakışı geliştirin ama olumlu yanlarını 

da görün, tarafsızca net bilgileri elde edin ama konu ile 

ilgili hislerinizi de belirtin, farklı düşünerek yerinde karar 

verin.”

46. Şenol öğretmenin öğrencilerine bu becerileri kazan-

dırması aşağıdaki yöntem/tekniklerden hangisiyle ger-

çekleştirilebilir?

A) Drama  B) Soru cevap

C) Altı şapka D) Drama E) Örnek olay



10

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN
DENEME TESTİ 2

53. “Sosyoloji hem de kent sosyolojisi konusunda benim 

bu ifadelerimin üzerinde görüş belirtmenizi istemiyo-

rum.” diyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinin 

öğretim süreçlerinde gelişmesini engellemiştir?

A) Eleştirel düşünme

B) Yakınsak düşünme

C) Yansıtıcı düşünme

D) Özenli düşünme

E) Bilgi üretimi ve paylaşımı

54. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin boyutla-

rından biri değildir?

A) Ilişki düzenlemeleri

B) Plan-program etkinlikleri

C) Mevzuat düzenlemeleri

D) Davranış düzenlemeleri

E) Fiziksel düzenlemeler

55. Başarılı bir öğretmenin sınıf içinde karşılaştığı disip-

lin problemlerini çözmek için aşağıdakilerden hangisini 

yapması beklenmez?

A) Problemli davranışları olan öğrencinin diğer öğretmen-

leriyle işbirliği yapma

B) Okuldaki meslektaşlarından fikir alma

C) Öğrencinin ailesiyle görüşüp istenmeyen davranışlarını 

gidermeye çalışma

D) Öğrencinin sınıf içindeki davranışlarını sistematik bir 

biçimde gözleyerek öğrenciyi disipline etme

E) Öğrencinin benzer davranışları farklı öğretmenlerinin 

derslerinde de yapıp yapmadığını öğrenme

51. Problem çözme, belli aşamaları takip etmeyi gerek-

tiren zihinsel bir süreçtir. Aşağıda problem çözme süre-

cinin basamakları karışık olarak verilmiştir.

I. Çözüme ulaşma

II. Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama

III. Problemin farkına varma ve onu sınırlama

IV. Problemin çözümü için denenceler kurma

V. Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize 

etme

VI. Denenceleri test etme

Bu basamakların doğru sıralanışı aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) II – III – IV – V – VI – I

B) III – II – IV – V – VI – I

C) III – II – VI – IV – I – V

D) IV – III – I – II – VI – V

E) VI – V – IV – III – II – I

52. Öğrencilerin;

•  Kendilerini ifade etmelerini sağlamak,

•  Grup karşısında kendi cümleleriyle konuşabilmek,

• Savundukları görüşler hakkında diğer öğrenciler ile 

karşılıklı etkileşmelerini sağlamak,

İsteyen bir öğretmen aşağıdaki hangi yöntemi uygula-

malıdır?

A) Örnek olay yöntemi

B) Gösterip-yaptırma yöntemi

C) Eğitsel gezi yöntemi

D) Tartışma yöntemi

E) Proje yöntemi
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Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide he-

def doğrultusunda istendik davranış değişikliğini meyda-

na getirmektir. 

59. Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından 

hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende his-

setmelerine katkısı yoktur? 

A) Öğrencilere eşit davranmak. 

B) Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek. 

C) Ilkeli ve kararlı davranmak.

D) Öğrencileri not ile tehdit etmek. 

E) Sınıf içinde gerginlik yaratmamak.

60. Saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen dav-

ranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı 

ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorunun kaynağını doğru olarak tespit etmeye çalışmak

B) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmak

C) Sorunlu öğrencileri uyarmak

D) Uygun olmayan davranışları yasaklamak

E) Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek

61. Bir sınıfın duvarları ve mobilyasının renk ve görünüş 

olarak birbirine uyumlu, eşyaların simetrik görünümde 

olması, yeterince ışık alan ve içeri girenlerin ne hoş bir 

sınıfmış demelerine sebep olacak kadar çekici bir düzen 

ve tertibe sahip olması, sınıfın fiziki düzeni içinde yer 

alan hangi kavramla ifade edilebilir? 

A) Renk uyumu  

B) Temizlik 

C) Estetik  

D) Düzenli  

E) Aydınlık

– Ailenin ekonomik düzeyinin olumsuzluğu ve aile eğitim 
anlayışının yetersizliği,

– Arkadaş ortamının olumsuz tesirleri,

– Öğrencinin sahip bulunduğu bedeni özürler,

– Psikolojik gerginlikler ve heyecansal durumlar,

– Öğrencilerdeki başarısızlık kaygısının yüksekliği,

56. Öğrenme-öğretme süreçlerinde yukarıdaki durum-
lar mevcut ise aşağıdakilerden hangisi öncelikle oluşur?

A) Disiplin problemleri

B) Şiddet olayları

C) Olumlu öğrenme ortamları

D) Sınıf yönetiminin etkisi

E) Güdülenme süreci

Iyi bir öğretmen öğrencilerinin başarısızlıklarını kınamak 
ve onlara hoş olmayan sıfatlar yakıştırmaktan kaçınma-
lıdır. Öğrencilerin olumlu davranışlarını ön plana çıkar-
malıdır. Ayrıca sınıf içinde ders düzenini bozacak davra-
nışlarla karşılaştığında sakin olmalı ve davranışın olumlu 
hale dönüşmesi için çalışmalıdır.

57. Yukarıdaki ifadede öğretmenlere daha çok hangi ko-
nuda öneri de bulunulmaktadır?

A) Sorulara akılcı çözümlerle yaklaşma

B) Sınıf içi olayları çok yönlü ele alma ve nedenleri saptama

C) Eğitsel ilkelerden ödün vermeden hoşgörülü davranma

D) Örgün bir çalışma ortamı sağlama

E) Eğitimde ilke ve kuralları önceden düzenleme

I- Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması. 

II- Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçe-

si ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi. 

III- Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yük-

sek sesle bağırması. 

58. Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin 

davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangi-

sinde doğru sıra ile belirlenmiştir? 

A) Gelişimsel-Tepkisel-Önlemsel 

B) Tepkisel-Önlemsel-Gelişimsel 

C) Önlemsel-Gelişimsel-Tepkisel 

D) Tepkisel-Gelişimsel-Önlemsel

E) Gelişimsel-Önlemsel-Tepkisel
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Ölçme ve değerlendirme öğretmeni Yücel, sınıfında mad-

de analizi konusunu işlemektedir. Madde analizi ile ilgili 

bazı temel bilgileri tahtaya yazmıştır.

I. Maddenin kalitesi hakkında bilgi verir.

II. Tüm soruların güçlük derecelerinin ortalaması, testin 

ortalama ayırt edicilik derecesini verir.

III. Madde güçlük indeksinin 0,40 ile 0,60 arasında olması 

testin güvenirliğini artırır.

IV. Madde yeterince ayırt edici ise, üst grubun maddeyi 

yanlış yanıtlamış olması, alt grubun maddeyi doğru yanıt-

lamış olması beklenir.

65. Yücel Öğretmen’in verdiği bilgilerden hangileri mad-

de analizi ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) I, II ve IV

I. Sınıflama Ölçeği 

II. Sıralama Ölçeği 

III. Eşit Oranlı Ölçek 

IV. Eşit Aralıklı Ölçek 

66. Yukarıda verilen ölçek türlerinin en çok bilgi veren-

den 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

Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları 

karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve 

zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, teneffüste oyu-

na dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda 

durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. 

62. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden 

hangisi söylendiğinde doğru olur? 

A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda il-

kelerine 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

63. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kontrolsüz 

disiplin 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 

araştırmak

Yapılan bir dizi ölçümde 45, 55, 31, 76, 62 sonuçları elde 

edilmiştir. 

64. Buna göre bu dağılımın ranj’ı aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A) 76  B) 55  C) 31  D) 45  E) 62
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Ögrenci No 1. Sınav 2. Sınav 3. Sınav

12 40 11 40

20 70 68 69

23 60 60 60

34 86 84 82

36 90 91 92

39 70 68 70

42 20 23 19

47 50 50 50

51 27 26 26

53 60 59 60

56 87 88 86

70. Bu uygulama sonuçları göz önüne alındığında, uygu-

lanan testlerle ilgili yapılabilecek en doğru yorum aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Üç uygulamadan da benzer sonuçlar alınması ölçülen 

özelliğin kararlı olduğunun göstergesidir.

B) Üç uygulamadan benzer sonuçlar alınması testle-

rin konu ve hedefleri örneklendirme bakımından benzer 

özelliklere sahip olduklarının bir göstergesidir.

C) Üç uygulama kısa zaman aralığıyla yapılıp, uygulama-

lardan benzer sonuçlar elde edildiği için testler ölçüte da-

yalı geçerliliğe yüksek düzeyde sahiptir.

D) Üç uygulamadan elde edilen sonuçlar arasındaki kore-

lasyon testlerin iç tutarlılığını yorumlamada kullanılabilir.

E) Her üç uygulamadan benzer sonuçlar elde edilmesi, 

puanlayıcı objektifliğine kanıt oluşturur.

71. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz (kesikli) bir değiş-

kendir? 

A) Cinsiyet 

B) Başarı 

C) Zeka 

D) Yaş

E) Uzunluk

Bir tarih öğretmeni, bilgisayar ortamında hazırladığı testi 

bir imla kontrol programı ile kontrol etmiş ve bilgisaya-

rın işaretlemiş olduğu hataları düzeltmiştir. Bu öğretmen, 

yaptığı uygulamadan memnun kaldığı için diğer arkadaş-

larına da bu programı kullanmalarını önermiştir.

67. Öğretmenin bu programı kullanmış olması, öncelikle 

aşağıdaki özelliklerden hangisini olumlu etkilemiştir?

A) Kararlılık 

B) Geçerlilik 

C) Tutarlılık 

D) Objektiflik

E) Kullanışlılık

I- Öğretimin başında düzey belirlemede 

II- Öğretim sürecinde ara değerlendirmelerde 

III- Öğretim süreci sonunda değerlendirmede 

IV- Öğrencinin gelişimini takip etmede 

68. Eğitim-öğretimde, ölçme ve değerlendirme hangi 

basamak veya basamaklarda gerçekleştirilir? 

A) Yalnız II  B) I ve III 

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

Yapılan ölçme işlemleri, kullanılan ölçeğe göre elde edi-

len sonuçların sağladığı veri düzeyi bakımından düzeylen-

dirilebilir.

69. Buna göre, aşağıdaki ölçme işlemlerinden elde edi-

len bulgulardan hangisi daha üst düzeyde bilgi sağla-

maktadır?

A) Zeynep, Türkçe sınavından 70 puan aldı.

B) Uygulanan sınavda 100 soru yer almaktadır.

C) Tugay, orta saha oyuncusudur.

D) Öğrencilerin matematik dersine karşı ilgileri düşük dü-

zeydedir.

E) Hava sıcaklığı 10 °C’dir.
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I. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştiril-

melerini sağlar. 

II. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olma-

sını sağlar. 

III. Öğretmen ve öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı 

kazandırır. 

IV. Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazan-

dırır. 

75. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri plânlı çalışmanın 

yararlarındandır? 

A) Yalnız I

B) Yalnız II 

C) I-II-III  

D) I-II-IV 

E) I-II-III-IV

76. Aşağıdakilerden hangisi plân yapmanın ilkeleri ara-

sında yer almaz? 

A) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurum-

larının özel amaçlarına uygun olmalıdır. 

B) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygula-

mada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. 

C) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğre-

tim dalına ve amacına uygun olur. 

D) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmaz. 

E) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. 

I. Ucu sıfır noktasından 3 cm kırık olan 20 cm.’lik bir cet-

vel ile farklı boylara sahip cisimler ait uzunlukların belir-

lenmesi.

II. Ağırlığı 2 kg’dan fazla olan her cismi 10 g eksik tartan 

bir terazi ile ağırlıkları 1, 3, 4 ve 5 kg olan farklı cisimlerin 

tartılması.

III. Pili zayıflayan bir kronometre ile bir yarışmacının belli 

bir mesafeyi koşma süresinin belirlenmesi.

72. Yukarıdaki öncüllerde örneklendirilen hata türleri 

sırasıyla hangileridir?

A) Sabit \ Sabit \ Tesadüfi

B) Sabit \ Sistematik \ Tesadüfi

C) Sabit \ Sistematik \ Sistematik

D) Sistematik \ Sistematik \ Tesadüfi

E) Sistematik \ Sabit \ Sistematik

73.  Aşağıdakilerden hangisinde mutlak sıfır kullanılmıştır?

A) Bir yarışmacının 100 metreyi ne kadar sürede koştu-

ğunun belirlenmesi.

B) Bir öğrencinin fizik dersindeki başarısının belirlenmesi.

C) Bir yerin coğrafi yükseltisinin belirlenmesi.

D) Bir ildeki hava sıcaklığının belirlenmesi.

E) Bir bireye ait zeka testi puanının belirlenmesi.

74. “Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzde bulunan sinirin 

adıdır?” sorusu, aşağıdaki soru tiplerinden hangisine 

girmektedir? 

A) Kısa cevaplı 

B) Eşleştirmeli 

C) Çoktan seçmeli 

D) Açık uçlu 

E) Sözlü
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80. “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 

I. Içeriği Sunma 

II. Ara Özet 

III. Tekrar 

81. Yukarıda geçenler, ders plânı hazırlama aşamaları-

nın hangi basamağında yer alır? 

A) Hazırlık Basamağı 

B) Sunu Basamağı 

C) Uygulama Basamağı 

D) Ölçme Basamağı 

E) Değerlendirme Basamağı

I. Psikolojik Ortam 

II. Fizyolojik Ortam 

III. Sosyal Ortam 

IV. Biyolojik Ortam 

82. Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri öğretim or-

tamının 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 

83. Sınıf ortamının gürültülü olması durumunda, öğret-

menin yukarıdaki davranışlarından hangisi ya da hangi-

leri yanlış olur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

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

“…….., öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü 

olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da 

konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda 

işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmen-

ler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak 

hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen ça-

lışma plânıdır.” 

77. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakiler-

den hangisi gelmelidir? 

A) Günlük Plân 

B) Haftalık Plân 

C) Aylık Plân 

D) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân 

E) Senelik Plân 

78. “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 deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygu-

lama çalışmalarını, 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

I. Dersin Adı  II. Sınıf 

III. Konu  IV. Ünite No  V. Öğrenci Sayısı 

79. 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 
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I. Masalar olmadan sadece sandalyeler kullanılarak ça-

buk 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 dönüştürü-

lebilir. 

88. Yukarıda bahsedilen yerleşim şekli hangisidir? 

A) “U” Şeklinde Yerleşim 

B) “N” Şeklinde Yerleşim 

C) Çalışma Istasyonu Yerleşim Şekli 

D) Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli 

E) Daire Şeklinde Yerleşim 

89. Sınıfta olumlu davranışları sergileyerek öğrencile-

rine model olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı 

düzeyini artıran, güvenli sınıf ortamı oluşturan bir öğ-

retmenin öncelikle sahip olduğu özellik aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Öğretme-öğrenme kuramlarında bilgi sahibi 

B) Gelişime ve değişime açık 

C) Etik değerlere saygılı 

D) Öğretimsel liderlik özelliklerini kazanmış 

E) Mesleki standartları gelişmiş 

90. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içinde-

ki 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 

I. Bilgi yapılandırılır 

II. Öğrenci merkezlidir 

III. Öğrenme süreci daha önemlidir 

IV. Katı disiplin vardır 

84. Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri çağdaş öğ-
renme ortamının özelliklerindendir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

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

85. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlan-

masında sıraların yerleşim şekillerinden değildir? 

A) “Y” Şeklinde Yerleşim 

B) “U” Şeklinde Yerleşim 

C) Daire Şeklinde Yerleşim 

D) Çalışma Istasyonu Yerleşim Şekli 

E) Konferans Masası Yerleşim Şekli 

86. 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 

süreklidir. Ama her öğrenci diğerlerinden farklıdır. 

D) Öğrenme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecidir. 

E) Öğretimde, her yaşantı her öğrenci için aynı önemi ta-

şımalıdır. 

Nefes alma, kan basıncı ve nabzı etkilediği belirlenen 

renkler öğrenciyi etkilemektedir. Buna göre; 

Açık Mavi : ferahlatıcı, 

Kırmızı     : heyecan ve gerilim uyandırıcı, 

Turuncu   : acıktırıcı, etkidedir 

87. Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgi-

lidir? 

A) Psikolojik Ortam 

B) Fizyolojik Ortam 

C) Sosyal Ortam 

D) Sınıf Ortamı 

E) Biyolojik Ortam
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95. Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulu-

nabilmesi 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

Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunma-

sıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görev yerine getirmiyor, 

belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir. 

96.  Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini 

vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından mi-

lis güçleriyle başladığını

B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer 

ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu

C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin 

bulunduğunu

D) Uluslararasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin 

giderek öneminin azaldığını

E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu 

Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı 

devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde kay-

naklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.

97. Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı 

tepkinin sonucudur? 

A) I. Dünya Savaşı

B) Trablusgarp Savaşı

C) Türk Kurtuluş Savaşı

D) II. Dünya Savaşı

E) II. Balkan Savaşı 

Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğ-

retmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir. 

91. Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergi-

lerse 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

92. Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kurallar be-

lirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat 

edilmelidir? 

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 

93. Aşağıdaki sınıf düzeylerinin hangisinde, öğrenciler 

arasında iletişim ve iş birliğinin en fazla olması bekle-

nir? 

A) Yarım daire düzeni 

B) Küme düzeni 

C) Tam daire düzeni 

D) Sıralı düzen 

E) Karma düzen 

94. Tüm öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin 

olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin 

ortadan kalkmış olması beklenir? 

A) Öğrenme düzeyi farklılıklarının 

B) Grupla çalışma olanaklarının 

C) Pekiştirme ihtiyaçlarının 

D) Bireysel çalışmaların 

E) Disiplin sorunlarının 
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98. İlk TBMM hükümeti üyeleri kimler arasından seçil-

miştir? 

A) Kurtuluş Savaşı’nı yürüten komutanlar

B) Meclis dışındaki yetenekli kişiler

C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri

D) Meclis başkanlığınca belirlenen kişiler

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

Atatürk, “Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve 

fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin 

girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli 

ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin 

bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin 

uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli 

olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp ba-

şarması tercih olunmalıdır.” demiştir.

99. Atatürk’ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisi-

nin gerekçesini vurguladığı savunulabilir?

A)Laiklik  B) Cumhuriyetçilik 

C)Devletçilik  D) Halkçılık  E) Milliyetçilik

100) 1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıt-

çılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesin-

de toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetle-

rinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Etibank

B) Halkbank

C) Sümerbank

D) Türkiye ¡ş Bankası

E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 






