
                       
 

 

 

 

İnternet bağımlılığı olan bireylerde psikolojik, 
sosyal ve bedensel sorunların ortaya çıktığı 
gözlenir. Bu sorunlarla baş etmek gün 
geçtikçe zorlaşır.  
 

1- Aşağıdakilerden hangisi internet 
bağımlılığının yol açtığı sorunlar arasında 
gösterilemez? 
 
A) Çevresel ilişkilerin azalması 
B) Kendini değersiz görme 
C) Baş ve sırt ağrıları 
D) İş yerinde üretkenliğin artması 
E) Ev hayatını ihmal etme 

 
 

• Dünya’nın hareketlerindendir. 
• Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki 

dönüştür. 
• Gece- gündüz oluşumunu sağlar. 

2- Dünya’nın bu hareketine verilen isim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Rotasyon 
B) Revolusyon 
C) Presesyon 
D) Aridite 
E) Obsesyon 

 
 
3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kapsayıcı 
eğitimi benimseyen bir eğitim ortamında 
yetişen bir öğrenciye ait olabilir? 
 
A) Okulum güvenlik ihtiyacımı karşılayamaz. 
B) Okulumda yabancı uyruklu öğrencileri 

istemiyorum. 
C) Her etkinlikte lider ben olmalıyım. 
D) Okulumda arkadaş edinmem zor değildir. 
E) Okul yöneticimizi pek görmüyoruz.  

 
 
 

 

 

 

 

4- Gazi Paşa İlkokulu aile-toplum- okul iş 
birliğinin güçlü olduğu bir okuldur.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gazi Paşa 
İlkokulunun özellikleri arasında değildir? 

 

A) Öğrencilerin sınav başarıları yüksektir. 
B) Etkinliklerde ebeveyn gönüllülüğü 

artmıştır. 
C) Okul dışı öğrenme ortamlarıyla bağlantılar 

kurulur. 
D) Öğrenciler okula istekle devam ederler. 
E) Velilerden daha fazla bağış toplanır.  
 
 

Okul Müdürü Mehmet Bey bir grup 
öğretmenden okuldaki ihtiyaç sahibi 
öğrencileri belirlemelerini ve topladıkları 
verileri evrene genelleyerek rapor hâlinde 
sunmalarını istemiştir.  
 

5- Mehmet Bey’in istediği araştırmanın türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Anlık tarama araştırması 
B) Boylamsal tarama araştırması 
C) Geçmişe dönük tarama araştırması 
D) Korelasyonel araştırma 
E) Tek denekli araştırma 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik 
programının genel ilkelerinden biri değildir? 
 
A) Gelişimsel bir yaklaşımla geliştirilmiştir. 
B) Bireye yönelik hazırlanır. 
C) Öğrenci merkezli bir anlayış temel alınır. 
D) Tek bir modele dayandırılmaz. 
E) Hem bireye hem de topluma karşı 

sorumluluklar gözetilmelidir.  

 

 

 

  

 

 



                       
 

 

 

 

 

 

İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik 
yukarıdaki çoktan seçmeli maddeyi 
hazırlayan bir öğretmen maddeyi hazırlarken 
bir hata yapmıştır.  
 
7- Öğretmenin çoktan seçmeli madde yazımı 
ile ilgili yaptığı hata aşağıdakilerden hangisiyle 
ifade edilebilir? 
 

A) Madde kökünde gereksiz kelime 
kullanılması 

B) Karışık bir dil kullanılması 
C) Seçeneklerde gereksiz sözcük kullanılması 
D) Seçeneklerin birbiriyle tutarlı ve aynı 

gramatik yapıya sahip olmaması 
E) Gereksiz görsel kullanılması 

 
 
Kurtuluş Savaşı cephelerini işleyen bir 
Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni, cepheler ile 
ilgili öğrenmeleri derecelendirmek için 
öğrencilerden öz değerlendirme 
yapmalarını istemiştir. Yumruk yapma 
tekniğini kullanan öğretmen sınıftaki beş 
öğrencinin iki parmağının açık olduğunu 
görmüştür.  
 

8- Yukarıda ifadeye göre beş öğrenci, 
öğrenmeleri ile ilgili hangi geri bildirimde 
bulunmuşlardır?  

A) Henüz öğrenmenin başındayım. 
B) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım 

var. 
C) Başkalarına açıklayabilecek kadar iyi 

biliyorum. 
D) Yalnız başıma yapabilecek kadar 

biliyorum. 
E) Biraz yardıma ihtiyacım var. 
 

Alper Öğretmen trafik levha ve işaretleri ile 
ilgili dersini işlerken bir öğrencisinin, 
“Okulumuzun çevresinde hiç levha yok,” 
demesi üzerine tüm sınıfı okul bahçesine 
çıkarmış ve çevredeki trafik levha ve 
işaretlerini onlara yerinde göstermiştir.  
 
9- Yukarıdaki olayda Alper Öğretmen’in 
uygulamış olduğu program türü 
aşağıdakilerden hangisine örnek 
gösterilebilir? 
 
A) Uygulamadaki program 
B) İhmal edilen program 
C) Örtük program 
D) Ekstra program 
E) Desteklenen program 

 

10- Rehberlikle ilgili farklı tanımlar 
yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu 
tanımların ortak yanlarından biri değildir? 
 
A) Rehberlik bilimsel bir yardımdır. 
B) Rehberliğin esası bireyin kendini 

gerçekleştirmesine yardım etmektir. 
C) Hizmetlerin merkezinde toplum vardır.  
D) Rehberlik bir süreçtir. 
E) Rehberlik profesyonel bir yardımdır. 

 

2011’den sonra Türkiye’ye farklı statülerde beş 
milyondan fazla “göçmen” yerleşmiştir. 
Türkiye’ye yerleşmiş olan yabancı uyruklu 
vatandaşların önemli bir kısmı kamplarda 
yaşamamaktadır ve kontrol altında 
olmadıklarından dolayı da çocuklarını eğitim 
kurumlarına göndermemektedirler. 

11- Ülkemize yerleşmiş yabancı uyruklu 
vatandaşların büyük çoğunluğunu hangi 
kategoride yer almaktadır? 

 
A) Geçici koruma altında  
B) Uluslararası koruma altında  
C) Kısa ikamet izniyle  
D) Öğrenci ikamet izniyle  
E) Aile ikameti izniyle 

Aşağıdakilerden hangisi deprem 

öncesinde alınması gereken                            

önlemlerden biri değildir? 

 

A) Enkazlardan uzak durmak 

B) Evimizi doğal afetlere karşı 

sigortalatmak 

C) Acil durum çantası hazırlamak 

 

 

 



                       

Yukarıda bazı kavramlar ve bu kavramların 
akla getireceği isimler eşleştirilmiştir.  

12- Eşleştirilmenin doğru olabilmesi için hangi 
numaraların işaret ettiği isimlerin yer 
değiştirmesi gerekir? 

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

 
 
 

13-  Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan 
Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri Çerçevesinde 
(Dig Comp Edu) belirlenen 6 alandaki 22 
yeterlikten biri “yansıtıcı uygulama” olarak 
adlandırılır.  

Yansıtıcı uygulama yeterliği, Dig Comp Edu’nün 
hangi alanı ile ilgilidir? 

A) Ölçme 
B) Dijital kaynaklar 
C) Mesleki kullanım 
D) Öğretim ve öğrenim 
E) Öğrenenleri güçlendirme 

 

 

 

 

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

A) Eşitsizliklerin azaltılması 
B) Nitelikli eğitim 
C) Yoksulluğa son 
D) İklim eylemi 
E) Açlığa son  

 

 

 
15- Aşağıdakilerden hangisi kavram 
karikatüründeki sorunun cevabı olarak boş 
bırakılan konuşma balonuna yazılamaz? 
 
A) İmalat sanayisindeki süreçler 

yapılandırılmalıdır.  
B) Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. 
C) Hayvancılık ve gübre yönetiminde 

tedbirler alınmalıdır. 
D) Gıda kayıpları ve israf azaltılmalıdır. 
E) Ulaştırmada emisyon artırımına 

gidilmelidir. 
 
 
 

16- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimde 
paydaş olan sivil toplum kuruluşlarından biri 
değildir? 
 
A) TEGV 
B) TEV 
C) TED 
D) KAÇUV 
E) BBOM 

 

 

İklim 

değişikliğiyle 

nasıl mücadele 

edilebilir? 

Akıllı 
şebekeler 

tasarlanabilir

. 

 

 



                       
Ekolojik sistem kuramı çerçevesinde akran 
zorbalığına sebep olabilecek etmenler,  

• Mikrosistem 
• Mezosistem 
• Ekzosistem 
• Makrosistem olmak üzere dört 

boyutta ele alınmaktadır.   
17- Aşağıdakilerden hangisi mezosistem 

kapsamında ele alınabilecek bir 
etmendir? 

A) Televizyondaki şiddet içerikli programlar 
B) Okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz 

veya eksik olması 
C) İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile 

ortamı 
D) Okul bahçesi ve alanlarının yetersiz 

olması 
E) Şiddetin toplumda kabul görmesi 
 
 
 
Sedef arkadaşları tarafından oldukça 
dağınık bulunmaktadır. Dağınıklığı yüzünden 
kimse onunla aynı sırada oturmak 
istememektedir. Ancak Sedef ne bu 
durumun ne kendi dağınıklığının farkındadır. 
Onun bu tavrı arkadaşlarıyla arasında 
sağlıklı bir iletişim kurulmasının önünde engel 
oluşturmaktadır.  
 

18- Johari Penceresi modeline göre Sedef’in 
bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir? 
 
A) Açık alan 
B) Kör alan 
C) Gizli alan 
D) Bilinmeyen alan 
E) Hepsi 

 

 

 

 

 

• Kendilerini enerji küpü sanırlar. Bu enerji 
yapıcı değil yıkıcıdır. 

• Saldırgan tavırları yüzünden yalnızlık 
çekerler. 

• Etrafında yapıcı ve üretken insanlar 
gördükçe sıkıntıdan bunalırlar.  

• Kendilerini güçlü göstermek 
çabasındaki korkaklardır.  
 

19- Yukarıda özellikleri verilen kişilik yapısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Reaktifler 
B) Proaktifler 
C) İnaktifler 
D) Çok bilmişler 
E) Kötümserler 

 

20- Aşağıdakilerden hangisinde 
uluslararası izleme çalışmalarından 
TIMMS ve PISA karşılaştırılırken hata 
yapılmıştır? 
 

A) PISA üç yılda bir uygulanırken TIMMS 
dört yılda bir uygulanmaktadır. 

B) PISA, OECD tarafından uygulanırken 
TIMMS çalışması IEA tarafından yapılır. 

C) Türkiye TIMMS’e PISA’dan daha önce 
katılım göstermeye başlamıştır.  

D) PISA’da TIMMS’den farklı olarak okuma 
becerileri de izlenmektedir. 

E) PISA 4 ve 8. Sınıf öğrenci düzeyli 
uygulanırken TIMMS 15 yaş grubundaki 
öğrencileri hedef almaktadır.  

 
 

CEVAP ANAHTARI 

1-D 6-B 11-A 16-D 

2-A 7-E 12-D 17-B 

3-D 8- B 13-C 18-B 

4-E 9-C 14-A 19-A  

5-A 10-C 15-E  20- E 

 

 
 


