
                       
 

 

 

 

Akademisyen olarak çalışan Aynur Hanım 
dijital bilgileri akademik ve mesleki amaçlar 
için yorumlayabilmektedir. Topladığı dijital 
bilgileri farklı ortamlarda gözden geçirir, 
analiz eder ve yeniden yorumlamasını 
yapabilir.  
 

1- Aynur Hanım için aşağıdaki alanlardan 
hangisinde kendisini geliştirmiştir denilebilir? 
 
A) Veri okuryazarlığı 
B) Bilgi okuryazarlığı 
C) Medya okuryazarlığı 
D) Kodlama 
E) Dijital dönüştürme 

 
 

2- Atatürk İlkokulunda Rehberlik Hizmetleri 
Yürütme Komisyonu toplantısı yapılmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisinin toplantıda yer 
almasına gerek yoktur? 

 
A) Okul müdürü 
B) Rehber öğretmen 
C) Okul aile birliği başkanı 
D) Temizlik görevlisi 
E) İkinci sınıflardan temsilci öğretmen 

 
 
Matematik Öğretmeni Murat Bey, 
derslerinde “fonksiyonlar, fonksiyon 
grafikleri, doğrusal fonksiyonlar” üzerinde 
uzun süre durmuş ve bu üniteye ağırlık 
vermiştir. Ancak sınavda daha çok sayma ve 
olasılık konularından soru sormuştur.  

3- Buna göre Murat Öğretmen yapmış 
olduğu uygulamayla hangisini riske atmış olur? 
 
A) Güvenirliği 
B) Objektifliği 
C) Kullanışlılığı 
D) Geçerliliği 
E) Yordamayı 

 

 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi alanyazın 
taramalarında ikincil kaynaklardandır? 

 

A) Ansiklopediler 
B) Tezler 
C) Araştırma raporları 
D) Araştırma makaleleri 
E) Özgün kitaplar 
 
 

Emre ve Ceren aynı sınıfta okuyan lise 
öğrencileridir. Kimya dersi için hazırlayacakları 
bir proje için ön çalışma yapmaya 
başlamışlardır.  

5- Aşağıdakilerden hangisi Emre ve Ceren’in 
projesini başarıya götürecek etkenler arasında 
gösterilemez? 

 

A) Proje paydaşlarının doğru seçilmesi 
B) Projenin uzun yıllar sürecek olması 
C) İhtiyaçların tanımlanması 
D) Bilgi sahibi bir proje yöneticisiyle çalışma 
E) Rutin işlerden farklılık arz etmesi 

 

Levent içine kapanık bir gençtir. Toplum içinde 
konuşmaktan kaçar. Sorumluluk almak 
istemez. Okulda popüler olmak istese de bunu 
başarabilecek cesareti gösteremez . Ancak 
bilgisayar başına geçtiğinde bambaşka biri olur. 
Katıldığı online oyunlarda rakiplerini tacize varan 
hareketler sergilemekte ve siber zorbalığa 
başvurmaktadır.  

6- Yukarıda verilen bilgiye göre Levent’i 
siber zorbalığa iten neden aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 
A) Aile baskısı 
B) İntikam alma isteği 
C) Özgüven eksikliği 
D) Kıskançlık 
E) Cezalandırma arzusu 
 

  

 

 



                       
7- Aşağıdakilerden hangisi iklimin içsel 
interaktif bileşenleri arasında değildir? 
 
A) Kara yüzeyi 
B) Albedo 
C) Yerküre yörüngesi 
D) Atmosfer 
E) Karasal buzullar 

 
• Sorunların farkındadır. 
• Sorunlardan kaçmaz, aynı zamanda 
geliştiricidir. 
• Sorun çözmede amaca yönelik, 
uzlaşmacı ve yapıcıdır.  

8-  Yukarıda özellikleri verilen insan tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) İnaktif kişilik 
B) Reaktif kişilik 
C) Normal insan 
D) Sağlıklı insan 
E) Sağlıksız insan 
 
 
Ülkemizde Sıfır Atık Politikası 2017 yılından beri 
yürütülmektedir.  
9- Aşağıdakilerden hangisi bu sıfır atık 
yönetim felsefesinin ilkelerinden değildir? 
 
A) İsrafın önlenmesi 
B) Kaynakların daha verimli kullanılması 
C) Atık oluşumunun en aza indirilmesi 
D) Atıkların kaynağında ayrı toplanması 
E) Oluşan atıkların tamamının yok edilmesi 

 

10- Ülkemizdeki özel eğitim ortamlarından 
hangisi özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için en 
fazla kısıtlayıcı olandır? 
 
A) Yatılı özel eğitim okulları 
B) Özel eğitim sınıfı 
C) Tam zamanlı kaynaştırma 
D) Gündüzlü özel eğitim kurumları 
E) Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

 

 

Fulya Öğretmen dördüncü sınıflarda 
alan bilgisi konusuna giriş yaparken bu 
konunun yaşamda nerelerde 
kullanılabileceğine örnekler vermiş, ne işe 
yarayacağını açıklamış ve öğrencilerin 
öğrenmeye güdülenmesini sağlamıştır.  

11- Fulya Öğretmen’in hangi öğretim ilkesine 
uygun hareket ettiği söylenebilir? 
 

A) Sosyallik ilkesi 
B) Açıklık ilkesi 
C) Anlamlılık ilkesi 
D) Ekonomiklik ilkesi 
E) Güncellik ilkesi 

 

Yapılan bir değerlendirme işleminde ölçme 
birimi km iken ölçüt mil cinsinden verilmiştir.  

12- Bu durumda değerlendirme işleminde 
hangi sorunla karşılaşılacağı söylenebilir? 
 

A) Değerlendirmede doğru kararın 
alınmasına engel olur. 

B) Ölçmenin güvenirliği artar. 
C) Ölçmenin duyarlığı azalır. 
D) Yordama devreye girer. 
E) Ölçüt kullanışlılığını artırır.  

 

Cemal Öğretmen kapsayıcı eğitim anlayışını 
benimsemiştir. Kapsayıcı eğitim ortamında 
katılımı sağlamak için bazı faaliyetler 
yapmaktadır.  

13- Aşağıdakilerden hangisi Cemal Öğretmen’in 
uygulamalarından biri olamaz? 
 
A) Çocukların tercihlerinin dikkate alınması 
B) Etkinliklerin tek tipte hazırlanması 
C) İçerikler uygulanırken etkinliklerin 

basitleştirilmesi 
D) Farklı türde geri bildirimler kullanılması 
E) Bireysel özellikler dikkate alınarak 

değerlendirme yapılması 

 

 

 

 



                       
Bilge Öğretmen, öğrencileriyle birlikte sınıf 
kurallarını belirlemiştir. Bu kuralları görsellerle 
zenginleştirerek levhalar hâline getirmiş ve 
sınıfta görülebilecek bir yere asmıştır. Bu 
kurallardan bazıları şunlardır:  

 

14- Kaç numaralı levhanın sınıf iklimine katkı 
sağlayacağı söylenemez?  

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 
Altı yaşındaki Elif tıpkı on üç yaşındaki ablası 
gibi resim yapabilmek istemektedir. Ancak 
ne kadar çabalarsa çabalasın çizdiği 
resimler ablasınınkiler kadar ayrıntılı ve 
perspektife uygun oranlarda çizimler 
içermemektedir.  
 

15- Bu durum öğrenme ile ilgili aşağıdaki 
kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir? 
 
A) Genel uyarılmışlık hâli 
B) Beceri geliştirme 
C) Türe özgü hazırbulunuşluk 
D) Olgunlaşma 
E) Dikkat 

 

 

 

Yoğun sınav kaygısı taşıyan Elif, okullarındaki 
Rehber öğretmen ile bir süredir 
görüşmektedir. Rehber öğretmen Elif’in 
izniyle öğrencinin ailesi ile de bir görüşme 
planlamıştır. Yapılan görüşmede aileye, 
konuyla ilgili ev ortamında ne gibi 
düzenlemeler yapılabileceğine dair öneriler 
sunmuştur. Elif’in kaygısını azaltmada aileye 
düşen rollerden bahsetmiştir.  

16- Rehber öğretmenin Elif’in gelişimi 
açısından aileye yönelik sunduğu 
rehberlik hizmeti aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Oryantasyon 
B) Bireyi tanıma 
C) Bilgi toplama ve yayma 
D) Yöneltme ve yerleştirme 
E) Müşavirlik 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem 
yaklaşımına göre ekzosisteme ait bir 
unsurdur? 
 

A) Okullar 
B) Aile 
C) Yakın akrabalar 
D) Arkadaş çevresi 
E) Kamu kurumları 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engel 
teşkil eden durumlar arasında değildir? 
A) Sorguya çekmek 
B) Empati yapmak 
C) Şakacı tavırlar takınmak 
D) Alay etmek 
E) Emir kipiyle konuşmak 

CEVAP ANAHTARI 

1-B 6-C 11-C 16-E 
2-D 7-C 12-A 17-E 
3-D 8- D 13-B 18-B 
4-A 9-E 14-D  
5-B 10-A 15- D  

 
  


