
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 
MERKEZ, TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN 

PERSONELE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
19/03/2016

KİTAPÇIK TÜRÜ

B

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’te	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etme-
niz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Adayın Adı ve Soyadı   : ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ..................................................................

ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 50 60

5. GRUP: 
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1.  Eğitimin ve öğretimin belirli amaçlar doğrultusunda 
en önemli uygulayıcısı öğretmenlerdir.

  I. Genel kültür
 II. Özel alan bilgisi
III. Pedagojik formasyon

Buna göre verilenlerden hangileri öğretmenlik 
mesleğinde sahip olunması gereken özellikler-
dendir?

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

2.  T.C. Anayasası’nda; “İlköğretim, kız ve erkek bü-
tün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okulla-
rında parasızdır.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki ifadede eğitimin temellerinden 
hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenme-
sinde hukuk kuralları etkindir.

B) Eğitim, öğrencinin ve öğrenmenin özelliklerinin 
zihinsel ve davranışsal süreçlerini açıklar.

C) Eğitim ve öğretim alanında geçmişte yapılan 
düzenlemeleri, sistemleri ve kurumları bugün-
kü durumlarla karşılaştırır.

D) Üretilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin ve 
bilginin toplumun çeşitli kesimlerine nasıl dağı-
tılacağını belirler.

3.  Eğitim, tüm vatandaşları demokratik değerler ve 
inançlar konusunda etkili bir bilgilendirme aracıdır. 
Bu amaçla, eğitim kurumları demokrasiye sahip 
çıkan ve geliştiren bireyler yetiştirmeye çalışır.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi eğitim 
ile kazandırılması hedeflenen demokratik 
insan niteliklerinden biri değildir?

A) Birlikte yaşamayı öğrenmek
B) Değişime kapalı olmak ve mevcut düzene 

bağlılığı kabullenmek
C) Bireyler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

kabul etmek
D) İş birliği yapma becerisi kazanmak

4.  Eğitim ve sosyal bilimlerde araştırmaları tasar-
lamak ve yönetmek belli bir bilgi birikimini ve 
sistematik veri toplama tekniklerini bilmeyi gerek-
tirir. Araştırma süreci, birbirini sistematik şekilde 
izleyen bir takım basamakları içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir araştırma 
sürecinin ilk basamağını oluşturur?

A) Literatür tarama
B) Hipotez oluşturma
C) Problemi tanımlama
D) Araştırma yöntemini seçme

5.  Öğretmenlik mesleğinin amacı, bireyi sosyalleş-
tirmek, kültürel mirası aktararak genç kuşaklarla 
toplumun değerlerini bütünleştirmek, öğrencinin 
bilimsel bilgileri kullanabilmesini ve çalışma alış-
kanlıkları kazanmasını sağlamaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik 
mesleğinin özelliklerinden biri değildir?

A) Eğitsel gözlem becerisi ister.
B) Empatik iletişim kurmayı gerektirir.
C) Yaratıcı ve esnek olmayı gerektirir.
D) Kendi düşünce ve inançlarını empoze eder.

6.  Eğitimin en genel amacı, yetişmekte olan çocuk-
ların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir 
biçimde uyum sağlamalarına yardım etmektir.

Buna göre eğitim;

  I. Davranış değiştirmedir.
 II. Yaşantı sonucu oluşur.
III. Süreçtir.

ifadelerinden hangisi/hangileri eğitimin temel 
özelliklerindendir?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III
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7.  Aşağıdakilerden hangisi sistem olarak eğiti-

min “girdi”lerinden değildir?

A) Öğretim yöntem ve teknikleri
B) Eğitim programı
C) Öğretmen
D) Veli

8.  Aşağıdakilerden hangisi eğitimde program 
kullanmanın faydalarından biri değildir?

A) Eğitimde verimi arttırır.
B) Eğitim faaliyetlerine yön verir.
C) Eğitimin çoğunlukla informal olmasını sağlar.
D) Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere rehberlik 

eder.

9.  Kişilerin çalıştığı sürece, bağlı bulundukları 
işveren tarafından düzenlenen eğitime “hizmet içi 
eğitim” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireylerin 
hizmet içi eğitim almaları için gerekli neden-
lerden biri değildir?

A) Kişilerin yeni koşullara kolaylıkla uyum sağla-
ması

B) Mesleki eksiklikleri gidermek ve mesleki nite-
likleri arttırmak

C) Gün geçtikçe eskiyen bilgilerin yerine güncel 
bilgiler sağlamak

D) Bireylerin çalışma süresince oluşan psikolojik 
sorunlarına çözüm bulmak

10.  •  Okul, hayata hazırlık değil, hayatın bizzat kendi-
si olmalıdır.

   •  Okul ve hayat iç içe olmalıdır.

Yukarıdaki ifadeler sırasıyla hangi felsefi akımı 
ve onun etkilediği eğitim felsefesini temel 
alır?

A) Varoluşçuluk - Yeniden Kurmacılık
B) Pragmatizm - İlerlemecilik
C) Realizm - Esasicilik
D) İdealizm - Daimicilik

11.    I. Testteki madde sayısının belirli bir oranda 
arttırılması

 II. Testin puanlanmasında yanlış cevapların dik-
kate alınmaması

III. Test yönergesinin ve maddelerinin açık, anlaşılır 
ve net olması

Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri ya-
pılırsa testin güvenirliğinde bir artış gözlenir?

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

12.  KPSS puanları sonucunda işe alınan bireylerin 
verilen görevlerde başarılı oldukları gözlenmiştir.

Buna göre KPSS’nin sahip olduğu hangi özel-
liğe dikkat çekilmiştir? 

A) Duyarlılığının yüksek oluşuna
B) Tesadüfi hatalardan arınık oluşuna
C) Kullanışlılık bakımından ekonomik oluşuna
D) Yordama geçerliğinin yüksek oluşuna

13.  Likert tipli bir tutum ölçeği geliştiren ölçme de-
ğerlendirme uzmanı ölçeğe ait Cronbach Alfa kat 
sayısını 0,98 olarak hesaplamıştır.

Buna göre bu tutum ölçeği için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) İç tutarlığı oldukça yüksektir.
B) Amaca hizmet eden bir ölçektir.
C) Güvenirliği yüksek bir ölçme aracıdır.
D) Ölçek maddeleri homojen bir yapıdadır.
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14.  Aşağıdaki tabloda Tarih, Coğrafya, Matematik ve 
Fizik testlerine ait aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri ile Eray’ın bu testlerden aldığı 
puanlar verilmiştir:

Dersler

İstatistikler
Tarih Coğrafya Matematik Fizik

Aritmetik
Ortalama

30 55 50 70

Standart
Sapma

5 10 10 15

Eray'ın
puanları

40 65 65 70

Buna göre Eray hangi derste daha başarılıdır?

A) Fizik  B) Coğrafya
C) Matematik D) Tarih

15.  Bir başarı testindeki 6. soruya üst ve alt gruplar 
bakımından öğrencilerin verdikleri yanıtların dağı-
lımı tabloda gösterilmiştir:

Yanıtlar

Gruplar
A* B C D E Boş Toplam

Üst 21 0 2 2 2 0 27

Alt 6 4 5 5 7 0 27

Doğru yanıt ‟A” olduğuna göre bu soru ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınıfın mevcudu 54 kişidir.
B) Soru orta güçlük düzeyindedir.
C) En iyi çalışan çeldirici E seçeneğidir.
D) Bilenle bilmeyeni ayırt eden bir sorudur.

16.  Aşağıda ölçme işlemini oluşturan bir diyagram 
verilmiştir:

Betimleme → ? → Ölçüm

Buna göre diyagramda boş bırakılan yere hangi 
kavram getirilmelidir?

A) Tanım  B) Ölçme Kuralı
C) Değerlendirme D) Karar

17.  Bir sosyal hizmet uzmanının sorumlu olduğu 
bölgedeki bireylerin çeşitli özellikleriyle ilgili 
yaptığı aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi 
dolaylı ölçmedir?

A) Bireylerin nüfusa kayıtlı oldukları illerin belir-
lenmesi

B) Ailelerin sahip oldukları çocuk sayılarının 
belirlenmesi

C) Bölge halkının, sosyal politikalara yönelik 
tutumlarının belirlenmesi

D) Bireylerin ikamet ettikleri evlerin kendilerine ait 
olup olmadığının belirlenmesi

18.  Bu değerlendirmenin ana işlevi, öğretim devam 
ederken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini 
belirlemek ve her öğrenciye dönüt vermektir. 
Bunun için ise izleme testi kullanılır.

Yukarıda bahsedilen değerlendirme türü veri-
lenlerden hangisidir?

A) Biçimlendirme - Yetiştirmeye Yönelik
B) Tanıma - Yerleştirmeye Yönelik
C) Değer Biçmeye Yönelik
D) Seçmeye Yönelik

19.  •  Birimleri birbirine eşittir.
   •  Gerçek sıfır noktasına sahiptir.
   •  Her türlü istatistiksel işlemler anlamlıdır.

Yukarıda verilen bilgiler hangi ölçme düzeyine 
aittir?

A) Sınıflama B) Sıralama
C) Eşit Aralıklı D) Oranlı
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20.  Bir uzman, verdiği eğitimin sonunda yapacağı 

çoktan seçmeli test ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
lendirmeyi yapmıştır:

   •  Sınav puanınızla, eğitimde başarılı olup olma-
dığınız hakkında karar verilecektir.

   •  Aritmetik ortalamanın üzerinde puan alan 
herkes başarılı sayılacaktır.

   •  Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika 
verilecektir.

Buna göre, uzmanın yapacağı ölçme ve değer-
lendirme işlemi için hangisi söylenemez?

A) Düzey belirlemeye yönelik bir değerlendirme 
yapacaktır.

B) Dolaylı bir ölçme işlemi gerçekleştirecektir.
C) Mutlak ölçüt kullanacaktır.
D) Başarı testi kullanacaktır.

21.  Kariyer eğitimi için verilen aşağıdaki hedeflerden 
hangisi ilkokul düzeyindeki öğrencilere verile-
bilecek en uygun örnektir?

A) Mesleki değerleri sıraya koyabilme
B) En çok ilgisini çeken mesleklerin adını söyle-

yebilme
C) İlgi kavramını bilme ve ilgiyi özentiden ayırt 

edebilme
D) Okulda kazanılan becerilerin mesleklerle bağ-

lantısını kurabilme

22.  Çocukla iletişim kurarken, olumlu bir benlik 
saygısı yaratmak için sen dili yerine ben dilinden 
ifadeler kullanmak gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ben dilinden 
bir ifadeye örnektir?

A) Sen böyle konuşunca kendimi değersiz hisse-
diyorum.

B) Benim hayatıma müdahale etmeye ne hakkın 
var?

C) Annenle konuşurken devamlı araya giriyorsun.
D) Tembel, düzensiz ve kötü birisin.

23.  Mesleki rehberliğin gelişimine en büyük 
katkıyı sağlayan ve mesleki rehberliğin baba-
sı olarak bilinen Frank Parsons’ın “bir kişinin 
kişilik özellikleri, beceri ve yetenekleri doğru 
olarak değerlendirilmeli, aynı zamanda meslekle-
rin gerektirdiği nitelikler belirlenerek bireye uygun 
iş ve işe uygun eleman eşleştirilmeli” şeklinde 
açıkladığı Mesleki Rehberlik Kuramı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İhtiyaç Kuramı 
B) Tipoloji Kuramı
C) Özellik-Etmen Kuramı
D) Sosyal Öğrenme Kuramı

24.  Çatışma çözme süreci, insanların birbirlerini 
suçlamadan ve aşağılamadan karşılıklı, sağlıklı 
bir iletişim kurarak sorunları konuşabildiklerinde 
başlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sürecin 
adımlarından biri değildir?

A) Uygulanabilir seçenekler üretilir.
B) Olumlu ve etkili bir ortam oluşturulur.
C) Kişisel ve paylaşılan gereksinimlere odaklanılır.
D) Her iki taraftan birine doyum sağlayacak an-

laşma yapılır.

25.  Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri 
için bilgi ve beceri kazandırmak isteyen bir öğ-
retmen aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öğrenci kulüpleri listesinin dışına çıkmamalıdır.
B) Öğrencilerin yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarına uy-

gun etkinlikler seçmelerine özen göstermelidir.
C) Okuldan sonra sanayi gibi kuruluşlarda para 

karşılığı çalışmaları için öğrencileri teşvik 
etmelidir.

D) Ödev ve sorumluluk miktarı arttırılarak boş 
zamanların ders çalışılarak geçirilmesi sağlan-
malıdır.
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26.  Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri-
nin ilkelerinden biri değildir?

A) Tüm öğrencilere yöneliktir.
B) Rehberlik birey adına karar verme sürecidir.
C) Her okulun rehberlik ihtiyaçları birbirinden 

farklıdır.
D) Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve örgüt-

lenmiş bir biçimde sunulur.

27.  Okuldaki yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer 
personelin, öğrencilerin sorunlarını çözmek 
amacıyla rehberlik servisiyle iş birliği içinde 
bulunmalarına ne ad verilir?

A) Yöneltme B) Oryantasyon
C) Konsültasyon D) Psikolojik danışma

28.  Etkili ve insancıl bir öğretmenin öğrenmeyi ko-
laylaştırıcı en önemli niteliklerinden biri empatik 
anlayıştır.

Buna göre empatik bir anlayışa sahip öğret-
menle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrenciyi yargılama ve değerlendirme imkânı 
verir.

B) Öğretmenin öğrencisine bir insan olarak duy-
duğu saygıyı güçlendirir.

C) Başarısızlık gibi olumsuz durumlarda doğru 
davranma imkânı sağlar.

D) Öğrencinin belli konulara karşı geliştirdiği 
olumlu ve olumsuz tutumları tanımasını sağlar.

29.  Bireyi tanımada kullanılan teknikler; testler ve test 
dışı teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi test dışı 
bir tekniktir?

A) Otobiyografi B) Tutum ölçeği
C) İlgi envanteri D) Kişilik envanteri

30.  “Bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı 
ve bireyin sahip olduğu bütün bu özelliklere ilişkin 
kendini değerlendirmesi” ifadesi aşağıdaki kav-
ramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Saygı  B) Empati
C) Benlik  D) Çatışma 

31.  Çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimseyen bir 
eğitim yöneticisi, eğitim kurumunda çalışan 
bireylerin güdülenme düzeyini arttırmak için 
aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Caydırıcı bir etken olarak ödüllendirmeden çok 
cezalandırmayı tercih etmeli

B) Öğretmen ve diğer görevlilerin gelişme ve 
yükselme eğilimlerini desteklemeli

C) Tüm personeli başarısızlık korkusunu gidere-
cek bir yaklaşımla başarıya yöneltmeli

D) Öğretmenlerin eğitim sistemine ve çalıştıkları 
okula bağlılık duygularını desteklemeli

32.  
20. Yüzyıl Eğitim    

Paradigması
21. Yüzyıl Eğitim     

Paradigması
  I. Zaman odaklı Çıktı odaklı
 II. Kitap odaklı Araştırma odaklı
III. Öğrenci merkezli Öğretmen merkezli
IV. Müfredat bölümlere 

(parçalara) ayrılmıştır.
Müfredat disiplinlerarası 
ve bütünleştirilmiştir.

Yukarıda 20. ve 21. yüzyıl eğitim paradigmalarıyla 
ilgili bazı karşılaştırmalar yapılmıştır.

Buna göre hangi satırdaki karşılaştırma yanlış 
olmuştur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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33.  Yenilenen eğitim programlarıyla birlikte müdürlerin 

yeni yönetim ve liderlik becerileri geliştirmeleri ih-
tiyacı daha büyük bir oranda ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, okul yöneticilerinin görevleri 
düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi 
bunlardan biri değildir?

A) Veli desteğine gerek duymadan eğitimi ve 
öğretimi iyileştirmek

B) Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerle-
melerini teşvik etmek

C) Kurumsallaşma ve sürdürebilirlik sağlamak, 
değişime ayak uydurabilmek

D) Değişime öncülük etmek, okulun değişimini 
küçük işlerden başlayarak sürdürmek

34.  “İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkı-
dır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim ku-
rumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yararlanırlar.” ifadesi Türk Millî Eğiti-
minin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?

A) Fırsat ve İmkân Eşitliği
B) Genellik ve Eşitlik
C) Eğitim Hakkı
D) Süreklilik

35.  •  Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma 
kuruludur.

   •  Eğitim ve öğretimle ilgili gerekli görülen konuları 
tetkik eder ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Yukarıda verilenler hangisinin görevidir?

A) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Yükseköğretim Kurulu
D) Millî Eğitim Şurası

36.    I. Toplumsal tabakaları benzer kılan kültürel 
yaşam biçimleridir.

 II. Toplumsal tabakalar arasında hiyerarşik ve 
işlevsel bir ilişki vardır.

III. Toplumsal tabakalaşma bir sosyal eşitsizlik 
biçimidir.

Toplumsal tabakalaşma sistemleri ile ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

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

37.  Kişilerin kendi iradesi ve yetenekleri ile elde ettiği 
statüye - - - denir. Anne veya baba olmak, bu 
statüye örnektir.

Boşluğa gelecek ifade, aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle doldurulmalıdır?

A) Pozitif statü B) Aktif statü
C) Verilmiş statü D) Kazanılmış statü

38.  Aynı toplumsal düzeyde kalmak şartıyla bir 
benzer grup ya da durumdan diğerine doğru ileri 
geri harekete “yatay hareketlilik” denir. Bir sosyal 
tabakadan diğer bir sosyal tabakaya geçiş ise 
“dikey hareketlilik” olarak ifade edilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey ha-
reketliliğe örnek olamaz?

A) Bir ortaokul müdürünün bir firmaya satış mü-
dürü olması

B) Bir çiftçinin Millî Piyangodan kazandığı parayla 
fabrikatör olması

C) Bir patronun iflas ettikten sonra tekstil fabrika-
sında işçi olarak çalışmaya başlaması

D) Bir iş yerinde çaycılık yapan Ali’nin üniversiteyi 
dışarıdan okuyarak öğretmen olması
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39.  Aşağıdakilerden hangisi eğitimin sosyo-kültürel 
amaçlarından değildir?

A) Kültürü zenginleştirmek ve biçimlendirmek
B) Toplumun yenileşmesine katkıda bulunmak
C) Bireye akılcı ve mantıksal davranış kazandır-

mak
D) Bireyde siyasal bilinç uyandırarak iyi vatandaş 

yetiştirmek

40.  Akran grupları çocuğun yakın çevresini oluşturan 
ve onun kişiliğinin oluşumunda önemli rolü olan 
gruplardır. Eğitim açısından akran grupları, örtük 
öğrenmenin en fazla gerçekleştiği ortamlardan 
biridir. Bu grupların olumlu ve olumsuz birtakım 
işlevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi akran gruplarının 
olumsuz işlevlerindendir?

A) Akran gruplarının antidemokratik tutumları, 
zayıf üyelerin kişiliklerini zedeler.

B) Çocuk; normlara uymayı ve normları benimse-
meyi akran gruplarında öğrenir. 

C) Akran grubu; sadakat, cesaret ve katılma duy-
gularını besler ve güçlendirir.

D) Gencin meşru biçimdeki macera ihtiyacı, akran 
grubunda karşılanır.

41.  •  Öğrencilerin akademik başarılarına veya ye-
tenek düzeylerine göre belirli kurlara ayrılarak 
eğitim aldığı bir uygulamadır.

   •  Yüksek akademik başarı gösteren öğrenciler 
üst kategoride sınıflara yerleştirilirken normal ve 
normalin altındaki öğrenciler daha alt düzeydeki 
sınıflara yerleştirilmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler, üstün zekâlı öğrenci-
lerin eğitiminde kullanılan öğretim stratejile-
rinden hangi tekniği açıklamaktadır?

A) Kaynak oda
B) XYZ grupları
C) Kısmen özel sınıf
D) Derse dayalı tekrarlı gruplar

42.  Aşağıdakilerden hangisi çoklu yetersizliği 
olan öğrencilere iletişim becerileri kazandırıl-
masında uygun bir yöntemdir?

A) Bireyin gelişim özelliklerine göre beceriler 
planlamak

B) Üst düzey bilişsel kazanımları hedeflemek
C) Sınıfta sadece sunu yöntemini kullanmak
D) Konuşurken uzun cümleler kullanmak

43.  Sınıfındaki kaynaştırma öğrencilerinin eği-
timinde, öğretmenin kullanacağı program 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ders Programı
B) Örtük Program
C) Öğretim Programı
D) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

44.    I. Amaçlar
 II. Değerlendirme
III. Öğretim öncesi kararlar
IV. Kontrol etme ve düzeltme 
 V. Öğretim amacının açıklanması ve iş birliğinin 

kurulması için gerekli düzenlemeler

Verilenlere göre özel eğitim ortamlarında iş 
birlikli öğrenme stratejilerinin, uygulanma 
aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

45.  Kaynaştırma ortamlarındaki öğretim sırasında 
yapılacak düzenlemelerden biri de öğretmen alış-
tırmalar yaptırırken öğrencilere, dönüt vermeli ve 
öğrencinin doğru cevaplarını pekiştirmelidir.

Buna göre öğretmenin dönüt verirken dikkat 
edeceği aşağıdaki hususlardan hangisi yan-
lıştır?

A) Yanlış cevaplar düzeltilmelidir.
B) Her alıştırmadan sonra hemen dönüt verilmelidir.
C) Verilen dönütler olumsuz davranışları çoğalt-

malıdır.
D) Öğrenciye doğru cevabı bulmasına yardımcı 

olacak dönütler verilmelidir.
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46.  “Kendini tanıma, mutluluğun ilk yasasıdır.”

Bu sözle anlatılmak istenilen düşünce becerisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabilişsel düşünme
B) Yansıtıcı düşünme
C) Eleştirel düşünme
D) Yaratıcı düşünme

47.  Coşkun Öğretmen, Coğrafya dersinde “yağış” 
kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine de-
ğinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, 
bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı 
özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.

Coşkun Öğretmen’in aşağıdaki öğretme 
yöntem/yaklaşımlarından hangisini kullandığı 
söylenebilir?

A) Buluş yoluyla öğretim
B) Sunuş yoluyla öğretim
C) İş birliğine dayalı öğretim
D) Araştırma inceleme yoluyla öğretim

48.  Hedefin gerçekleşme derecesine bakılarak siste-
min işleyip işlemediğini, işlemeyen yanların neler 
olduğunu, bunların nasıl ve ne yolla giderileceğini 
belirlemek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne 
dönüt denir. Diğer bir deyişle dönüt; öğrenme 
sürecinde, öğrenciye öğrenme eksikliklerinin ve 
yanlışlıklarının bildirilmesidir. Dönüt kendi içinde 
türlere ayrılır.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi 
açıklayıcı dönüte örnektir?

A) Semra, soruyu doğru cevaplamadın.
B) Akif, doğru cevap ‘İnsanlar’ olmalıydı.
C) Çocuklar, sınavda % 60’ınız başarısız olmuş.
D) Evet, doğru cevap C. İlk yerli tiyatro eserimiz 

Şair Evlenmesi’dir.

49.  Çaygeçit köyü geçimini tarımdan sağlamaktadır. 
Coğrafya dersinde “İklim ve Bitki Örtüsü” konusunu 
işleyecek olan Hülya Öğretmen öğrencilerine, köy-
lerinde hangi ürünlerin yetiştirildiğini sorarak derse 
başlar. Hülya Öğretmen, Çaygeçit’in ikliminin 
Akdeniz iklimi, doğal bitki örtüsünün maki oldu-
ğunu açıklar. Ders, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri-
nin iklimi ve bitki örtüsünün öğretilmesi şeklinde 
devam eder.

Verilen örneğe göre Hülya Öğretmen, aşağıdaki 
öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır?

A) Aktüalite B) Yakından Uzağa
C) Somuttan Soyuta D) Bilinenden Bilinmeyene

50.  Öğretmen öğrencilerine deprem videoları seyret-
tirerek derse başlamıştır. Öğrencilere, bu dersin 
sonunda deprem anında yapılması ve yapılma-
ması gerekenleri öğreneceklerini söylemiş ve 
bu konuyu öğrenmenin hayati bir önem taşıdığı 
hakkında gerekli açıklamaları yapmıştır. Konuyu 
günlük yaşamdan örnekler ile anlattıktan sonra 
öğrencilere sorular yöneltmiş, doğru cevap veren-
lere teşekkür etmiştir.

Öğretmen, bu uygulamada aşağıdakilerden 
hangisini kullanmamıştır?

A) Dikkat çekme B) Pekiştireç
C) İpucu sunma D) Hedeften haberdar etme

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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5. GRUP: ÖĞRETMEN B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  D
2.  A
3.  B
4.  C
5.  D
6.  D
7.  A
8.  C
9.  D

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

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


