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ÇOCUK EĞİTİCİSİ B
1.  Belirli eğitim amaçlarına ve program hedef-

lerine ulaşmak için öğretim etkinliklerinden 
hangilerinin seçileceğini, bunların öğrencilere 
niçin ve nasıl yaptırılacağını, hangi yardımcı 
ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanıla-
cağını, elde edilen başarının nasıl değerlendi-
rileceğini önceden tasarlayıp kâğıt üzerinde 
saptama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçme  B) Plan
C) Öğretim  D) Eğitim

2.  Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin ödevlen-
dirilmesinin sebeplerinden biridir?

A) Öğrencileri desteklemek ve öğrenilenleri pe-
kiştirmek

B) Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmek
C) Öğrenciler arasında rekabet oluşturmak
D) Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak

3.  Aşağıdakilerden hangisi planlı çalışmanın 
bireye sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Bireyin motivasyonunu arttırır.
B) Gereksiz zaman kaybını önler.
C) Bireyin odaklanmasını güçleştirir.
D) Eğitimin verimini ve niteliğini arttırır.

4.    I. Bu değerlendirme eğitim ve öğretimin sonunda 
gerçekleştirilir.

 II. Öğrencilerin sahip olması gereken ön koşul 
becerileri belirler.

III. Öğrencilerin önceden sahip olduğu davranışları 
ortaya koymaz.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tanıma ve 
yerleştirmeye yönelik değerlendirmenin özel-
liklerindendir?

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

5.  Girdiği derse ait sınav sorularını hazırlayarak, 
öğrencilere uyguladıktan sonra onları inceleyen 
ve puanlayan bir öğretmen eğitim sürecinin 
hangi aşamasında yer almaktadır?

A) Analiz  B) Geliştirme
C) Uygulama D) Değerlendirme

6.  Aşağıdakilerden hangisi çocuğun bilime ve 
teknolojiye olan merakını arttırmak için ebe-
veynlerin yapabileceklerinden biri değildir?

A) Çocuğun sorduğu soruları geçiştirmeden 
cevaplamak

B) Çocuğa neden-sonuç ilişkisi kurabileceği soru-
lar yöneltmek

C) Çocukla birlikte evde basit deneyler yapmak
D) Çocuğa sürekli bilim kurgu filmleri izletmek

7.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde teknoloji 
kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta-
lardan biri değildir?

A) Cihazı kullanma konusunda öğretmen bilgi 
sahibi olmalıdır.

B) Teknoloji kullanımı çocuğa bir ödül olarak 
sunulmalıdır.

C) Teknoloji ürünleri sınıf içinde erişilebilir olma-
lıdır.

D) Öğrenci merkezli eğitimden uzaklaşılmamalıdır.

8.  Aşağıdakilerden hangisi teknoloji temelli içerik 
seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri 
değildir?

A) Kullanılan içerik çocuğun gelişimsel düzeyine 
uygun olmalı

B) Çocuğa öğretilen değerlere aykırı unsurlar 
barındırmamalı

C) Çocuğun kontrolü kendinde hissedeceği kadar 
etkileşimli olmalı

D) Kullanılan içerikte sadece teorik bilgi öğretimi-
ne odaklanılmalı
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9.  Bilgisayarlar uygun koşullarda ve uygun 
yazılımlarla kullanıldığında eğitim ortamını 
zenginleştiren ve çocukların gelişim alanlarına 
olumlu katkıları olan araçlardır. Aşağıdakiler-
den hangisi bilgisayarın çocuklar için uygun 
olmayan kullanımlardan biridir?

A) Çizim yapmak
B) Oyun oynamak
C) Ödev hazırlamak
D) Araştırma yapmak

10.  Aşağıdakilerden hangisi öğretimde teknoloji 
kullanmanın faydalarından biri değildir?

A) Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar.
B) Öğretimi canlı ve açık hâle getirir.
C) Öğrencilerin dikkatini dağıtır.
D) Zamandan tasarruf sağlar.

11.  Çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
sanat eğitimi almasının sağlanması, aşağıda-
kilerden hangisine sebep olmaz?

A) Hayal gücünü kullanabilmesine
B) Kendi çevresini fark edebilmesine
C) Kendine olan güveninin azalmasına
D) Yeni durumlara uyum sağlayabilmesine

12.    I. Yaşantılara dayalı olmalı
 II. Uygulamaya olanak vermeli
III. Çocuğun estetik duyarlılığını geliştirmeli
IV. Sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi 

sağlamalı

Çocuklar için düzenlenen sanat programları 
yukarıdakilerden hangilerini içermelidir?

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

13.  Aşağıdakilerden hangisi sanat eğitiminin ço-
cuğun fiziksel eğitimine sağladığı katkılardan 
biridir?

A) Özsaygısını geliştirir.
B) Güven duygusunu geliştirir.
C) Paylaşma duygusunu geliştirir.
D) İnce motor becerilerini geliştirir.

14.  Çocukların gelişigüzel çizimler yaptığı ve çi-
zimlerin daha çok oyun amaçlı olduğu dönem 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şematik dönemi B) Doğalcılık dönemi
C) Karalama dönemi D) Şema öncesi dönem

15.  Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda yaratıcılığın 
artmasına sebep olan etkenlerden biridir?

A) Çocuklardan yetişkin gibi düşünmelerinin 
istenmesi

B) Çocuğun rahatça soru sormasına izin verilmesi
C) Çocuğun merak güdüsünün uyarılmaması
D) Sıkı bir disiplin altında tutulması

16.  Sınıf ortamında öğretmen ve öğrencilerin 
çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğ-
retim zamanının uygun kullanılması ve öğren-
cilerin derse etkin katılımının sağlanması için 
aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre bir 
öğretmen tarafından daha öncelikli olarak ele 
alınmalıdır?

A) Değerlendirme B) Gözlem
C) Planlama D) Sınıf yönetimi
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17.    I. Öğrencilerin yeteneklerini ve öğrenme alışkan-

lıklarını dikkate alması
 II. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde 

bulundurması
III. Sınıf ortamında sergilenen problem davranış-

ları pekiştirmesi

Yukarıdakilerden hangisini/hangilerini bir 
öğretmenin sınıfta uygulaması sınıf yönetimi 
açısından işlevsel değildir?

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

18.  Öğrenciler genellikle canları sıkıldığında ve 
otoriteye karşı çıkma ihtiyacı duyduklarında 
problemli davranış sergileyebilirler. Böyle bir 
durumla karşılaşan öğretmenin aşağıdakilerden 
hangisini yapması uygun olur?

A) Ara vermeden konuyu anlatmaya devam 
etmek

B) Öğrencilerin derse karşı ilgilerini arttırıcı etkin-
likler yapmak

C) Ele aldığı konuyu yarıda keserek farklı konuya 
geçmek

D) Süreci hızlandırarak planlanan süreden önce 
dersi bitirmek

19.  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sınıflarda 
görülen bir uygulama değildir? 

A) Öğrenci merkezlidir.
B) Dersler daima sınıfta yapılır.
C) Ödevler not verme amaçlıdır.
D) Sınıfta belli bir oturma planı uygulanır.

20.  İletişimin en önemli ögesi dildir. Etkili bir sınıf 
ortamında öğretmen sade, yargılayıcı olmayan, 
betimleyici bir dil kullanmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymayan 
bir dil kullanılmıştır? 

A) Gayret edersen yapabilirsin.
B) Sürekli aynı hatayı yapıyorsun.
C) Birlikte başaracağımıza inanıyorum.
D) Farklı çözüm yollarını deneyebilirsin.

21.  Bir öğretmenin, öğrencilerinden kendi yaşa-
dıkları bir durumu doğaçlama yoluyla can-
landırmasını istediği yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Drama  B) Monolog
C) Skeç  D) Tiyatro

22.  Aşağıdakilerden hangisi, dramada oyun grubu 
ile yapılacak ilk çalışmalarda dikkat edilmesi 
gereken hususlardan biri değildir? 

A) Çocukların rol yaparken zevk almaları sağlan-
malıdır.

B) Drama çalışmaları, en fazla 10-12 kişilik grup-
larla yapılmalıdır.

C) İstenilen rolleri yerine getiremeyen çocuklar 
oyundan çıkarılmalıdır.

D) Çalışmalarda grubu oluşturacak öğrencilerin 
özellikleri belirlenmelidir.

23.  Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinde 
katılımcılardan beklenen davranışlardan biri 
değildir?

A) Alıştırmalar sırasında gereksiz yere konuşmamak
B) Kendilerini başkalarıyla kıyaslamamak
C) Tüm süreçlere içtenlikle katılmak
D) Mükemmel olmaya çalışmak

24.  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir drama liderinin 
sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Çalışma esnasında verdiği yönergeler anlaşılır 
olmalıdır.

B) Katılımcıları yapamayacakları etkinliklere 
zorlamalıdır.

C) Katılımcılarla arasında güvene dayalı bir ilişki 
kurabilmelidir.

D) Çalışmalara önceden gerekli hazırlıkları yapa-
rak gelmelidir.
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25.  Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinde 
çalışma ortamının sahip olması gereken özel-
liklerden biri değildir?

A) Çalışma için gerekli ses ve ışık düzeni olma-
lıdır.

B) Ortamda kullanılabilecek materyaller hazır 
olmalıdır.

C) Sınıf haricinde başka ortamlarda uygulama 
yapılmamalıdır.

D) Katılımcıların rahat hareket edebilecekleri 
büyüklükte olmalıdır.

26.  Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı dramayı, 
tiyatrodan ayıran özelliklerden birisidir?

A) Metin  B) Sahne
C) Yönetmen D) Lider

27.  Nereye gideceği ve nasıl sonuçlanacağı 
önceden kestirilemeyen, belli bir başlangıç 
noktasından yola çıkılarak yapılan canlandırma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğaçlama B) Pantomim
C) Rol oynama D) Tiyatro

28.  Aşağıdakilerden hangisi, dramanın bireye 
sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Olaylara farklı pencerelerden bakmayı sağlar.
B) Bireyin özgüven geliştirmesini sağlar.
C) Bireyin hayal gücünü geliştirir.
D) Bireyin kaygı düzeyini arttırır.

29.  Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılmış 
bir statüdür?

A) Kadın olmak B) Kültürlü olmak
C) Erkek olmak D) Yaşlı olmak

30.  Aşağıdaki düşünürlerden hangisi diğerlerinden 
farklı dönemde yaşamıştır?

A) Weber  B) Farabi
C) Gazali  D) Platon 

31.  Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin bileşenle-
rinden biri değildir?

A) Zekâ  B) Yetenek 
C) Mizaç  D) Cinsiyet 

32.  Birey içinde yaşadığı kültürün özelliklerini 
öğrenerek, ona uygun davranışlar sergiledi-
ğinde aşağıdaki süreçlerden hangisi gerçek-
leşmiş olur? 

A) Büyüme  B) Olgunlaşma
C) Toplumsallaşma D) Öğrenme 

33.  İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile 
birlikte, bunların altında yatan nedenleri ince-
leyen ve araştıran bilim dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sosyoloji B) Psikoloji
C) Biyoloji  D) Fizyoloji 

34.  Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in Bilişsel 
Gelişim Dönemlerinden birisi değildir?

A) Yetişkinlik dönemi
B) Duyusal-motor dönem
C) Somut-işlemler dönemi
D) Soyut-işlemler dönemi

35.  Kuşların göç etmesi aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile açıklanabilir?

A) Dürtü  B) Güdü
C) Bilinç  D) İçgüdü
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36.  İnsanı merkez alarak insanın gelişme gücünü 

kendisinden aldığını, çevrenin etkisiz olduğunu 
savunan ve insanı insan yapan, duyguları, 
hisleri, ümit ve beklentilerinin önemini vur-
gulayan psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Psikanalitik yaklaşım
B) Yapısalcı yaklaşım
C) Hümanist yaklaşım
D) Biyolojik yaklaşım 

37.  Erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda bir 
öğretmenin çocuğu tanıması ve değerlendir-
mesi neden gereklidir?

A) Ailelerin memnuniyet düzeyini arttırmak için
B) Ailenin gelir düzeyini kestirebilmek için
C) Eğitim programları düzenlemek için
D) Kurumun itibarını arttırmak için

38.  Aşağıdakilerden hangisi çocukları tanıma ve 
değerlendirmede kullanılan “gözlem” tekni-
ğinde dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri 
değildir?

A) Gözlemin hangi ortamlarda ve hangi yön-
temlerle yapılacağı ve nasıl kayıt edileceği 
önceden belirlenmelidir.

B) Gözlem sürecinde çocuğa doğal hareket et-
mesi için gerekli ortam koşulları sağlanmalıdır.

C) Gözlem sonuçları kaydedilirken, gözlenen 
çocuk bunu hissetmemelidir.

D) Gözlem subjektif olmalı, gerektiğinde gözlemci 
kendi yorumlarını da katmalıdır.

39.  Erken çocukluk eğitimi verilen bir kurumda, 
bir öğretmen gözlem sürecinde hem kendisi 
kayıt alırken hem de video kaydı alarak kendi 
elde ettiği verileri video kaydından tekrar 
kontrol ederse aşağıdakilerden hangisine 
katkı sağlamış olur?

A) Güvenirlik B) Kararlılık 
C) Duyarlılık D) Kullanışlılık

40.  Aşağıdakilerden hangisi gözlem tekniğinin 
faydalı yönlerinden biri değildir?

A) Kullanması kolay bir tekniktir.
B) Sadece belirli yaşlarda uygulanabilir.
C) Herhangi bir araç gerektirmez, ekonomiktir.
D) Doğal ortamda çocukları izleme imkânı vardır.

41.    I. Gelişim Kontrol Listeleri
 II. Gelişim Raporları
III. Gelişim Dosyaları
IV. Standart Testler

Yukarıdakilerden hangileri, çocuk hakkında 
genel bir değerlendirme yapabilmek için kulla-
nılan tanıma tekniklerinden biridir?

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

42.  Erken çocukluk döneminde gözlenmek istenilen 
gelişim alanına ait becerilerin listelenip, belirli 
zamanlarda yapılan gözlemlerle “evet/hayır”, 
“yapabiliyor/yapamıyor”, “az/çok” gibi çeşitli 
formatlarda öğretmen tarafından doldurulan 
değerlendirme tekniği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Portfolyo B) Gözlem
C) Kontrol listesi D) Görüşme

43.  Aşağıdakilerden hangisi eğitsel tanılama ve 
değerlendirme ilkelerinden biri değildir?

A) Eğitsel değerlendirme ve tanılama erken yaşta 
yapılır.

B) Eğitsel değerlendirme ve tanılama yalnızca 
sınıf ortamında yapılır.

C) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin 
eğitim ihtiyacı ve gelişimi dikkate alınarak 
gerektiğinde tekrarlanır.

D) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin ye-
tersizliğine göre birden fazla yöntem ve teknik 
ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır.
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44.  Çocuğun öğretmeni, ana-babası ve diğer uz-
manlar tarafından gelişim özellikleri ile eğitim 
yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen 
düzeyden anlamlı farklılıklar gösterdiğinin 
tespit edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanılama B) Farkına varma
C) Değerlendirme D) Bilgi toplama

45.  Aşağıdakilerden hangisi, eğitimcilerin çocuk-
ları tanımak için bilmesi gereken yönlerden 
biri değildir?

A) Soyağacı ve etnik kökeni ile ilgili bilgiler
B) Ailesi, yakın çevresi ile ilgili bilgiler
C) İlgi ve yetenekleri ile ilgili bilgiler
D) Kişilik özellikleri ile ilgili bilgiler

46.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıma ve değerlendirme çalışmaları çocuğun 
yapamadıkları üzerine yoğunlaştırılmalıdır.

B) Çocukların meraklarını gidermek için sordukları 
sorulara önem verilmelidir.

C) Çocukların bildikleri kadar merak ettiği konu-
larda dikkate alınmalıdır. 

D) Çocuğun kendisiyle ilgili olumlu benlik algısı 
güçlendirilmelidir.

47.  Aşağıdakilerden hangisi “Eğitsel Değerlen-
dirme” yapılarak elde edilen kazanımlardan 
biri olamaz?

A) Alınabilecek eğitsel önemleri belirleme
B) Eğitim öğretime nereden başlanacağını belir-

leme
C) Bireyin yerleştirilebileceği kurumlara karar 

verme
D) Değerlendirmeyi yapan kişinin yetkinliğini 

belirleme

48.  Aşağıdakilerden hangisi psiko-motor gelişim 
alanlarından biri değildir?

A) Emekleme B) Öğrenme
C) Oturma  D) Yürüme

49.  Bireyin en hızlı gelişim gösterdiği evre aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ergenlik Dönemi
B) Yetişkinlik Dönemi
C) İlk Çocukluk Dönemi
D) İkinci Çocukluk Dönemi

50.  Doğumdan başlayarak çevremizdeki dünyayla 
etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlama-
mıza yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, 
saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzen-
lenmesine ve değerlendirilmesine yardım 
eden, bütün zihinsel süreçleri içine alan gelişim 
alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psiko-motor Gelişim
B) Duygusal Gelişim
C) Bilişsel Gelişim
D) Sosyal Gelişim

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 
sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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1.  B
2.  A
3.  C
4.  A
5.  D
6.  D
7.  B
8.  D
9.  B

10.  C
11.  C
12.  A
13.  D
14.  C
15.  B
16.  D
17.  A
18.  B
19.  A
20.  B
21.  A
22.  C
23.  D
24.  B
25.  C

26.  D
27.  A
28.  D
29.  B
30.  A
31.  D
32.  C
33.  B
34.  A
35.  D
36.  C
37.  C
38.  D
39.  A
40.  B
41.  D
42.  C
43.  B
44.  B
45.  A
46.  A
47.  D
48.  B
49.  C
50.  C


