
                       
 

 

 

 

• Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden 
öğretmene doğru iki taraflı olarak 
öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler 
önem taşımaktadır. 
 
• Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden 
daha bilgili birine ihtiyacı bulunmaktadır. 
 
• Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri 
veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri 
bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili 
bir şekilde öğrenirler. 

 
1- Yukarıda bazı temel ilkeleri verilen, 
Vygotsky’ye ait öğrenme teorisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Bilişsel gelişim kuramı 
B) Sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme  
C) Çoklu zekâ 
D) Beyin temelli öğrenme 
E) Harmanlanmış öğrenme 

 

 

2- Farklılaştırılmış öğretimin temel ilkeleri ile ilgili 
olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri 

için öğrenmeyi destekler. 
B) Nitelikli öğretim programı geneldir. 
C) Öğrenciler için ulaşılabilir görevler tüm 

öğrencilerin kapasitesine saygı gösterir. 
D) Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri 

içerir. 
E) Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm 

öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme 
için      gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Öğrenme deneyimini sosyal ve işbirlikçi bir 
süreç olarak gören Tomlinson  sınıfta 
olanlardan önce kimin sorumlu olduğunu 
belirtmektedir? 
 

A) Öğrencilerin 
B) Okul müdürünün 
C) Velilerin 
D) Devletin 
E) Öğretmenlerin 

 
 
 
“Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zekâ 
tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri 
gibi unsurlardan etkilenir.” 
 

4- Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir? 
 

A) Öğrenme profilleri 
B) İlgi 
C) Farklılaştırma 
D) Hazırbulunuşluk 
E) Yöntemler 

 

 

 

 

 

   Bu okullardaki tamamı özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrenciler eğitim saatleri dışında normal 
hayatlarına devam edebilir. 

 

5- Yukarıda bahsedilen özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim 
ortamlarından hangisidir? 
 
A) Yatılı özel eğitim okul ve kurumları 
B) Özel eğitim sınıfı 
C) Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları 
D) Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 
E) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 
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6- Eğitim ve iletişim arasındaki bağa ilişkin 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Eğitim bir etkileşimdir ve etkileşimin aracı ise 

iletişimdir. 
B) Okulda iletişim süreci hem eğitsel faaliyetler 

için hem  de yönetsel faaliyetler için temel bir 
gerekliliktir. 

C) Genellikle okullarda formal iletişim daha 
baskındır. 

D) Okullarda formal iletişim, iletişimin kademeli 
olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik 
aktarımıdır. 

E) Kamu ve özel okulların yapılarında iletişimin 
türü değişebilmektedir. 

 

Zor insanlara karşı verilmesi gereken mesaj,  

I. Dolaylı yoldan, 
II. Hemen, 

III. Üstü kapalı bir şekilde, 
IV. Dürüstlükle, 
V. Karşıdakini incitmeden iletilmelidir. 

 

7- Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
 
A) I- II -IV 
B) IV- II 
C) II-IV-V 
D) I-III- V 
E) Hepsi 

 

8- Portfolyo oluşturma aşamalarından hangisi 
portfolyoyu herhangi bir çalışma dosyasından 
ayıran en önemli aşamadır? 
 

A) Yansıtma 
B) Toplama 
C) Seçme 
D) Sonuç 
E) Dosya oluşturma 

 

9- Türkiye, PISA çalışmalarına hangi yıldan beri 
katılım göstermektedir?  
 

A) 2000    B) 1999     C) 2013      D) 1997    E) 2003 

 

 

 

Sosyal bilgiler dersi öğretmeni Bülent Bey dersinde 
ezberciliğin önüne geçmek için mümkün olduğunca 
öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak 
etkinliklere yer vermektedir. Bu etkinlikleri 
belirlerken oldukça fazla duyu organını devreye 
sokmak için çaba harcamaktadır. Bu sayede 
öğrencilerinin daha kalıcı bir öğrenmeye ulaştıklarını 
gözlemektedir.  

10- Yukarıda verilen bilgiye göre Bülent Öğretmen 
hangi öğretim ilkesini derslerinde ağırlıklı olarak 
kullanmaktadır diyebiliriz? 
 

A) İşevurukluk 
B) Yakından uzağa 
C) Yaparak yaşayarak 
D) Aktüalite 
E) Somuttan soyuta 

 

 

 

Değerler eğitimi veren Funda Öğretmen 
öğrencilerinden toplumsal değerlerimiz ile ilgili bir 
kavram haritası yapmalarını istemiştir. Ortaya 
çıkan yukarıdaki kavram haritasında bir hata 
olduğunu belirterek öğrencilerinden hatayı 
düzeltmelerini istemiştir. 

11- Kavram haritasında bulunan hatanın kaynağı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kavram haritasının tek bir akış diyagramı 
şeklinde hazırlanması 

B) Haritada kavram olmayan bir isme yer 
verilmesi 

C) Haritada konu dışında kavram bulunması 
D) Haritada görsel kullanımının şart olması 
E) Kavramların birden fazla yazılması 

 

 

 

 



                       
12- Sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde 
tutma   ya da belirlenen bir yıla kadar istenen 
oranda azaltma girişimlerinin en önemlisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 

B) Kyoto Protokolü 
C) Paris Antlaşması 
D) Bonn Antlaşması 
E) Marakeş Uzlaşmaları 

 

 

Matematik Öğretmeni Murat Bey doğru bilgilere 
ulaşmak için ona sunulan bilgilerin kaynağını 
araştırır, sorgular. Farklı yeteneklere ve 
görüşlere sahip insanlarla çalışmaktan zevk alır. 
Teknoloji ile ilgili bilgilerini düzenli aralıklarla 
günceller. Başarısını garanti altına almak için kendi 
bilgilerini sürekli olarak değerlendirerek 
geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde çalışır.  

13- Yukarıda Murat Öğretmen ile ilgili olarak 
verilen bilgiler incelendiğinde 21. yüzyıl becerileri 
olarak adlandırılan değerlerden hangisine 
değinilmediği söylenebilir? 
 
A) Takım çalışması 
B) Teknoloji okuryazarlığı 
C) Eleştirel düşünme 
D) Problem çözme 
E) Sürekli öğrenme ve gelişim 

 

Türkân Hanım yeni aldığı robot süpürgeyi cep 
telefonuna yüklediği bir uygulama sayesinde 
kendisi işteyken çalıştırmakta ve evinin 
süpürülmesini sağlayabilmektedir. Aynı zamanda 
süpürgede bulunan kameralar sayesinde evinden 
telefonuna görüntü aktarabilmektedir. 

14- Yukarıda bahsedilen teknoloji hangisi için bir 
örnektir? 
 

A) Veri bilimi 
B) Blok zincir 
C) Yapay zekâ 
D) Nesnelerin interneti 
E) Otonom araçlar 

 

 

Okullarda güvenliği etkileyecek bazı risk 
alanları/faktörleri vardır. Bu alanların varlığı okul 
iklimine olumsuz etki eder.  

15- Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliği açısından 
risk alanları arasında gösterilemez? 
 

A) Servis kazaları 
B) Sınav kaygısı 
C) Öğretmen- idareci şiddeti 
D) Akran zorbalığı 
E) İnternet bağımlılığı 

 

16- 2018 yılında gençlerin sanal oyun bağımlılığını 
davranış    bozukluğu olarak tanımlayan kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) WHO 
B) UNICEF 
C) UNESCO 
D) WWO 
E) ULUSAL AJANS 

 

17- Barışyapıcılık uygulamasını kullanmak isteyen 
bir öğretmenin aşağıdaki adımlardan hangisini 
yapmasına gerek yoktur? 
 

A) Okul yöneticilerini bilgilendirmek 
B) Her bir öğretmenin desteğini kazanmak 
C) Arabulucu öğrencilerin velilerinden yazılı izin 

almak 
D) Uygulama başlamadan önce şubelerde 

tanıtım yapmak 
E) Projenin etkililiğini değerlendirmek 

 
 

18- Aşağıdakilerden hangisinde değerlendirme söz 
konusudur? 
 

A) Kaç kg oldukları ölçülen bir grup öğrenciden 
en ağırı Selim olmuştur. 

B) Cemre kur sınavı sonunda aldığı 90 puanla bir 
üst kura geçmiştir.  

C) Zehra testte sonuncu olmuştur. 
D) Selin, edebiyat yazılısından 100 almıştır. 
E) Can’ın zekâ bölümü 135’tir. 

 

 

 

  



                       
19- Bilimsel raporlarda yer alan şekillerde 

kullanılacak yazılarının puntosu en fazla kaç 
punto olabilir? 
 

A) 8       B) 12       C) 14      D) 10      E) 11 

 

20-  Aşağıdakilerden hangisi patentin özelliklerinden 
biri değildir? 
 

A) Yenilik 
B) Buluş basamağı 
C) Sanayiye uygulanabilirlik 
D) Girişimcilik 
E) Koruma süresi 

 

                       

                    “Sosyal medyada geçen bunca yılda 
çok çeşitli insanla karşılaştım. Hiçbiri beni uzman 
olmadıkları hâlde uzmanmış gibi konuşan,   yarı-bilgili 
hâllerinin kısmen farkında olan ve aldıkları yarım 
yamalak bilgileri aceleyle olayın bütünüymüş gibi 
sunanlar kadar yıpratmadı.  

Karşıdakini incitmek çok kolaydır. Siber 
zorbalar sadece cahillerin arasından çıkar diyen 
hata eder.” 

21- Yukarıdaki ifadeleri dile getiren biri hangi tipte 
insanlardan yakınmaktadır? 
 

A) Kötümserler 
B) Çokbilmişler 
C) Suskun tepkisizler 
D) Sürekli yakınanlar 
E) İnaktifler 

 

2021 yılı Kasım ayında Kayseri’deki ilkokul 
öğrencilerinin hazır gıda tüketim sıklığını 
belirlemeye yönelik bir araştırma 
başlatılmıştır. Bu yıl araştırma sonuçları 
duyurulacaktır. 

22-  Yukarıda bahsi geçen araştırmanın evren 
birimi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kayseri 
B) Hazır gıda 
C) İlkokul öğrencisi 
D) Tüketim sıklığı 
E) Kasım ayı 

 

23-  Aşağıdakilerden hangisi özel yeteneklilerle 
çalışan öğretmenlerde olması gereken 
özelliklerden biri değildir? 
 

A) Öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına 
uygun vermelidir. 
B) Ödevlerde tekrarlara ve alıştırmalara ağırlık 
vermelidir. 
C) Farklı öğrenme ve öğretme teknikleri, 
malzeme ve araç-gereç kullanmalıdır. 
D) Tartışma, proje ve drama çalışmalarına önem 
verilmelidir. 
E) Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını 
içeren çalışmalar yapmalıdır. 

 

Sternberg ve Zhang tarafından ortaya konan 
Beşgen Kuramı özel yeteneğin ortaya çıkması 
için bazı ölçütlerden bahseder.  

24-  Aşağıdakilerden hangisinde bu ölçütlerden 
biri yanlış verilmiştir? 

 
A) Mükemmellik 
B) Nadirlik 
C) Kanıt 
D) Üretkenlik 
E) Girişkenlik 

 

“Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen 
öğretmen vardır.” 

25-  Yukarıdaki anlayışın sahibi ve o ismin temsilcisi 
olduğu strateji aşağıdakilerden hangisinde 
doğru eşleştirilmiştir? 

          Strateji Temsilcisi 
A) Araştırma İnceleme 

Yoluyla Öğrenme 
J. Dewey 

B) Buluş Yoluyla Öğretim Bruner 
C) Yapılandırmacı Öğrenme Piaget 
D) Tam Öğrenme Bloom 
E) Sunuş Yoluyla Öğretim Ausubel 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1-B 6-C 11-B 16-A 21- B 

2-B 7-C 12-A 17-C 22-C 

3-E 8-A 13-D 18-B 23-B 

4-A 9-E 14-D 19-C 24-E 

5-C 10-C 15-E 20-D 25-D  

 

 

 

 

 


