
                       
 

 

 

 

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili 
ortaklarla çalışarak eğitim sisteminin 
kapasitesinin her öğrenciyi kapsayacak 
şekilde güçlendirilmesine teknik destek 
veriyor. Kapsayıcı eğitimin tarihsel gelişimi 
göz önünde bulundurulduğunda 2000 ve 
sonrasında kapsayıcılık kavramının 
dezavantajlı grupları da içine aldığını 
görmekteyiz.  
 

1- Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in de 
desteklediği dezavantajlı gruplar arasında 
gösterilemez? 
 
A) Hapishanedekiler 
B) Mülteciler 
C) Okuma yazma bilmeyenler 
D) Marjinal gruplar 
E) Kırsalda okula gidenler 

 
 

2- Betimsel araştırma soruları için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 
A) Farklılıkları sorgular. 
B) Nedir sorusuyla tanımlama yapar. 
C) Aradaki ilişkiyi sorgular. 
D) Karşılaştırmaya odaklanır. 
E) İfadeler iki kavram arasındaki ayrımı 
vurgular. 

 
 
“Eldeki geçerli ve güvenilir verilere bakarak 
henüz gerçekleşmemiş bir olguya il işkin 
yapılan tahmindir.” 
3- Yukarıdaki ifadede hangi geçerlilik 
sorgulama yönteminden bahsedilmektedir? 
 
A) Ölçüt dayanaklı geçerlilik 
B) Kapsam geçerliliği 
C) Yordama geçerlil iği 
D) Zamandaş geçerlilik 
E) Yapı geçerliliği 

 

 
 
 

 

 

Gamze Öğretmen uygulayacağı bir sözlü sınav 
öncesinde 70 alanların bir sonraki aşamaya 
geçebileceklerini belirtmiştir. Tüm katılımcılara 
sonuçlarını uygulama bitiminde bildirmiştir. 
Sınavdan 60 alan üç öğrencisini yetiştirme 
kursuna almıştır.  
  
4- Yukarıda bahsedilenlere göre ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sözlü sınav uygulaması 
B) Geçme notu olarak belirlenen 70 puan 
C) Üç öğrencinin almış olduğu 60 puan 
D) Yetiştirme kursu 
E) Sonuçların sınav bitiminde açıklanması 

 
 
 

5- Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim 
sisteminin bütün olarak işliyor olduğunun kanıtı 
olarak gösterilebilir? 

 

A) Çıktıların hedeflerle tutarlı olması 
B) Yönetimin işi yüklenmesi 
C) Programın doğru yapılandırılmış olması 
D) Eğitimcilerin özverili çalışması 
E) Yöntemlerin belirlenmiş olması 

 

 

6- Öğrencinin matematik dersinde öğrendiği 
bazı kuralları kimya dersinde de kullanabilmesi 
hangi öğretim ilkesine örnek olarak 
gösterilebilir? 
 
A) Sosyallik ilkesi 
B) Yakından uzağa ilkesi 
C) Transfer edebilme ilkesi 
D) Tümdengelim ilkesi 
E) Bütünlük ilkesi 
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Menekşe Koleji, birinci sınıflara öğrenci alırken 
ön kayıt yaptıran adaylara bir seviye tespit 
sınavı uygulamaktadır. Sınav sonuçlarına göre 
seviye grupları oluşturmakta ve sınavda 
istenilen temel hazırbulunuşluk düzeyine 
ulaşamayan adayları okula kabul 
etmemektedir. 
 
7- Buna göre Menekşe Kolejinin yapmış 
olduğu değerlendirme türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Formatif 
B) Rehberlik amaçlı 
C) Program değerlendirmeye yönelik 
D) Diyagnostik 
E) Düzey belirlemeye yönelik 

 

 
 

8- Portfolyo ile ilgili olarak verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bireysel gelişim dosyasıdır. 
B) Öğrencinin öğrenme ve gelişim sürecini 

yansıtır. 
C) Porfolyonun sunumunu yapmak 

öğrencide özgüven gelişimi sağlar. 
D) Öğrenciyi başarılı/başarısız olarak 

sınıflandırmayı sağlar. 
E) Her çalışmanın ve öğretmen kayıtlarının 

üzerine tarih yazılmalıdır. 
 

 
9- Yukarıdaki tabloda yer alan hangi 
basamaklar bahsedilen proje yaşam 
döngüsü temel basamaklarından değildir? 
 

A) 3 ve 5 
B)  1, 2 ve 6 
C) 4 ve 6 
D) Sadece 4 
E) 2, 5 ve 6 

 

Fiziksel iklim bileşenleri; 

• İçsel interaktif bileşenler ve 
• Dış bileşenler olarak ikiye ayrılmaktadır . 

10- Aşağıdakilerden hangisi dış bileşenlerden 
biridir? 
A) Deniz buzu 
B) Albedo 
C) Okyanuslar 
D) Atmosfer 
E) Yerküre yörüngesi 

 

11- Eğitim ortamında ekolojik sistem 
yaklaşımının hangi ögesi yaşanan zaman 
dilimini ifade eden ve öncesi kapsamların 
tamamını kapsayan sistemdir? 

 
A) Makrosistem 
B) Mezosistem 
C) Ekosistem 
D) Mikrosistem 
E) Kronosistem 

 
 

12- Öğretmenlerin öğrencilerine öğretmekle 
sorumlu tutulduğu eğitim teknolojilerine ait 
standartları belirleyen ve geçerliliği en çok 
kabul gören kuruluş aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) BM 
B) ISTE 
C) TSE 
D) UNICEF 
E) AB 

 
 

13-  Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin 
paydaşlarından değildir? 
 
A) Aileler 
B) Öğretmenler 
C) Bakanlıklar 
D) Sivil toplum kuruluşları 
E) Okul yöneticileri 

 

 

 

 

Özgün bir ürün, hizmet veya 
sonucu yaratmak için 
yürütülen geçici girişimlere 
proje denilmektedir. Proje 
yaşam döngüsü beş temel 
basamaktan oluşur. 



                       
14- Aşağıda verilen BM Sürdürülebilir 
Kalkınma amaçlarından hangisi sosyal boyutlu 
amaçlar arasında gösterilir? 

 
A) Eşitsizliklerin azaltılması 
B) İnsana yakışır iş 
C) Sağlık ve kaliteli yaşam 
D) Temiz su ve sanitasyon 
E) Sorumlu üretim ve tüketim 

 
 

Okul Müdürü Mehmet Bey, acele ve günlü 
ibaresiyle kendisine gelen bir resmi yazının 
içeriğini ivedilikle özetleyerek o an okulda 
bulunmayan okul çalışanlarına Whatsapp 
grubundan yollamıştır. Konunun özet 
biçiminde yollanması tam anlaşılmamasına 
ve gereğinin yerine getirilmemesine sebep 
olmuştur.   
 

15- Yukarıda bahsedilen durumda iletişim in 
önündeki engel aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Teknik engeller 
B) Zaman baskısı 
C) Semantik unsurlar 
D) Algılamadaki seçicilik 
E) Fiziksel unsurlar 

 
 

16-Ülkemizde Sıfır Atık politikası 
uygulamaları hangi yılda başlamıştır? 

 
     A)2017    B)2019    C)2020    D)2000    E)2018 

 
 

17- Aşağıdakilerden hangisi internet 
bağımlılığının sosyal sonuçlarındandır? 
 
A) Çaresizlik hissi 
B) Kan dolaşımı bozuklukları 
C) Güvensizlik 
D) Kendinden şüphe duyma 
E) Yalnızlaşmanın başlaması 
 
 
 

  

Yeşim Öğretmen, ödev yapma konusunda 
tutarsız olan ancak giyimine aşırı önem 
veren öğrencisi Pınar’ı birkaç kez 
arkadaşlarının önünde, Orhan Veli’nin şu 
dizeleriyle eleştirmiştir: 

“ne atom bombası, 

ne Londra konferansı; 
bir elinde cımbız, 

bir elinde ayna; 

umurunda mı dünya!” 

18- Yeşim Öğretmen’in öğrencisiyle kurduğu 
bu iletişimin öğrenci üzerinde yaratacağı tepki 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

A) Direnç gösterme 
B) Bıkkınlık 
C) Korku 
D) Benlik saygısında azalma 
E) İsyankârlık 

 

19- IEA tarafından beş yılda bir uygulanan ve 
okuma becerilerini ölçmeye yönelik olan 
uluslararası izleme çalışması hangisidir? 
 
A) PIRLS        B) PISA          C) TMF-ÖBA  

    D) TIMSS             E) ABİDE 

 

20- Aşağıdakilerden hangisinde farklılaştırılmış 
öğretimde öğretim süreci sonrasında 
kullanılan değerlendirme tekniklerinden biri 
değildir?  
 

A) Konuşma Halkası 
B) Döngüsel Yansıma 
C) Sarmal Oluşturma 
D) Gerçekle Yüzleşme 
E) Simit Tekniği 

 
 

CEVAP ANAHTARI 

1-E 6-C 11-E 16-A 
2-B 7-D 12-B 17-E 

3-C 8-D 13-C 18-D 
4-B 9-A 14-C 19-A 
5-A 10-E 15-B 20-D 

 

 

 

 


