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ALANLAR SORU  SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
657 ve 4483 sayılı Kanunlar 20

100 120Bakanlık Teşkilatı, Görevleri ve Mevzuatı 30
Öğretmenlik Uygulamaları 50

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da 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.
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1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, 
özel kanunları hükümlerine tabidir?

A) Belediyeler
B) İl Özel İdareleri
C) Genel Bütçeli Kurumlar
D) Sayıştay Meslek Mensupları

2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel 
ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) Adalet – Kariyer – Eşitlik 
B) Liyakat – Eğitim – Adalet  
C) Eğitim – Eşitlik – Sınıflandırma
D) Sınıflandırma – Kariyer – Liyakat

3.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nda yer alan ödev ve sorumlu-
luklardan biri değildir?

A) Sendikal faaliyetlerde bulunma
B) Davranış ve iş birliği
C) Mal bildirimi
D) Sadakat

4.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalış-
tırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan 
değildir?

A) Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 
B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 
C) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
D) Mühendislik Hizmetleri Sınıfı

5.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 4 
yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel du-
rumlar hariç) memurluğa giriş derece ve kade-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8/1  B) 8/2
C) 9/1  D) 10/2

6.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi öğretmeni görevden 
uzaklaştırmaya yetkili değildir?

A) İllerde valiler
B) Okul müdürleri
C) Atamaya yetkili amirler
D) İlçelerde kaymakamlar

7.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aday olarak atanmış Devlet memurunun 
adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Altı aydan az iki yıldan çok olamaz.
B) Bir yıldan az üç yıldan çok olamaz.
C) Bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. 
D) Altı aydan az üç yıldan çok olamaz.

8.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hiz-
metini yapmak üzere silahaltına alınanlardan 
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete 
dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 
en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak 
zorundadırlar?

A) 30   B) 45 
C) 60  D) 90

9.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görev-
lerinin yanında ikinci görev olarak verilemez?

A) Tabiplere, il ve ilçe sağlık müdürlüğü 
B) Öğretmenlere, şube müdürlüğü 
C) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara, baştabip 

yardımcılığı
D) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile 

ilgili baştabiplik 
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10.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
memurlar, kurumlarınca kabul edilen mazereti 
olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin 
kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde çekil-
me isteğinde bulunmuş sayılırlar?

A) 30  B) 20
C) 15  D) 10

11.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, do-
ğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 
on altı hafta süreyle analık izni verilir.  

B) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili 
çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali 
haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

C) Memura, eşinin ölümü hâlinde isteği üzerine 
bir gün izin verilir. 

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum 
sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden 
itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir. 

12.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna 
“aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesini 
gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzer-
lerini özel menfaat sağlamak için kullanmak

B) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde 
bulunmak

C) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları 
görev mahallinde gizlemek

D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

13.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak” 
fiiline aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi 
uygulanır?

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Devlet memurluğundan çıkarma 
C) Aylıktan kesme
D) Uyarma

14.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
disiplin cezalarına karşı itirazda süre, kararın 
ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

A) Yedi  B) On iki
C) Yirmi  D) Otuz

15.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar ve yar-
dımlardan değildir?

A) Emeklilik hakları
B) Ders görevi ücreti
C) Ölüm yardımı ödeneği
D) Öğrenim bursları ve yurtları

16.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-
rinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bir 
ilde görevli öğretmene soruşturma izni verme-
ye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali
B) Okul Müdürü
C) Millî Eğitim Müdürü
D) Maarif Müfettişleri Başkanı

17.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
“ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tara-
fından yapılabilir.

B) Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında 
inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır.

C) Yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercile-
rin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.

D) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden 
fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
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18.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-

nin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağı-
daki soruşturma izni verilenler hakkında hangi-
sinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?

A) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı 
veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak 
kararla atanmayan kamu görevlileri

B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli me-
murlar

C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri 
ile il genel meclisi üyeleri

D) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar

19.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı 
alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler 
için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A) Bölge idare mahkemesine 
B) İl asliye ceza mahkemesine
C) Yargıtayın ilgili ceza dairesine 
D) Yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine

20.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
müsteşarlar hakkında yapılacak olan hazırlık 
soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) İlgili Bakan
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C) Danıştay Savcısı
D) Maarif Müfettişi

21.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, 
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din 
ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde 
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.” şeklinde açıklanan temel ilke aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Eğitim hakkı 
B) Genellik ve eşitlik 
C) Fırsat ve imkân eşitliği 
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

22.    I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi 
okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksı-
zın açılamaz.

 II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakan-
lık tarafından açılmış veya açılacak okullar 
(Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecele-
rinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
“okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdaki-
lerden hangileri doğrudur?

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

23.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
ilk defa memuriyete başlayanlardan aday öğ-
retmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak 
kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda 
başarılı olamayan aday öğretmenler hakkında 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek tekrar 
performans değerlendirmesine tabi tutulurlar. 

B) Öğretmenlik mesleği dışında aylık dereceleri-
ne uygun başka memur kadrolarına atanırlar.

C) Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuri-
yetle ilişiği kesilir.

D) İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek tek-
rar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.

24.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 
göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Ku-
rumları Genel Müdürlüğünün görevidir?

A) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-
metlerini yürütmek

B) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesle-
ki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler 
geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını 
koordine etmek

C) Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve 
vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açıla-
cak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri 
kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılma-
sıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek 

D) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir 
eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş 
vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya 
mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim 
ve öğretim vermek
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25.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre özre dayalı yer değiştirme 
istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik 
sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlinde 
istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanın-
caya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, ka-
çıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamala-
rının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun 
boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

A) Dördüncü  B) Üçüncü
C) İkinci   D) Birinci

26.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre atama ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe em-
rine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır.

B) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer 
değiştirmeler yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde 
yapılır.

C) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetki-
sini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde 
valilere devredebilir.

D) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet 
bölge veya alanlarında en az iki eğitim öğretim 
yılı görev yapması esastır.

27.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na 
göre “eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi” 
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu 
olamaz.

B) Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurum-
ların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.

C) Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve 
haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygu-
lanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.

D) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan 
kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-
öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine 
karışamaz.

28.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na 
göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli 
öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü 
bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kada-
rı kadar özel okullarda ücretli ders verilebilir?

A) Beşte biri  B) Yarısı
C) Dörtte biri  D) Tamamı

29.  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve 
Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri 
ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusun-
da yetkili makamlara yaptıkları başvuruların 
sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı 
hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün 
içinde gerekçeli olarak cevap verilir?

A) Yedi  B) On C) Yirmi D) Otuz

30.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, 
yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebli-
ğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

B) Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değer-
lendirme Kurulunun istediği her türlü bilgi 
veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle 
yükümlüdürler.

C) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz, 
başvuru sahibinin idari yargıya başvurma 
süresini durdurmaz.

D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kendisi-
ne yapılan itiraz ile ilgili kararını otuz iş günü 
içinde verir.

31.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üye-
leri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
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32.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre 

mecburi ilköğretim çağı, 6 - 13 yaş grubundaki 
çocukları kapsar.

Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın hangi 
ayı sonunda başlar?

A) Eylül  B) Ekim
C) Kasım   D) Aralık

33.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim 
yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitire-
meyen çocukların ilköğrenimlerini tamamla-
mak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula 
devamlarına izin verilir?

A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

34.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile 
başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen ço-
cuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul 
idaresine bildirmekle yükümlüdür?

A) Üç  B) Beş  C) Yedi  D) On

35.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları 
için yapılmış ve yapılacak konutlardan köyler-
de olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis 
olunur ve başka iş için kullanılamaz. 

B) Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak 
çocuklarla, bu kurumlara devam eden ve ku-
rumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek 
ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belge-
lerle, bunların suretleri Damga Resmine tabidir.

C) Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında 
öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapıl-
mış olan konutlar, aynı okulda görevli öğret-
men ve müdürlerden başkasına verilemez.

D) Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira be-
delleri il daimi komisyonlarınca kararlaştırılır.

36.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre uygun ortamın ve öğretme-
nin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler 
kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumla-
rında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yönel-
tecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni 
seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir.

Bu gibi derslerin öğretim programı, aşağıdaki-
lerden hangisi tarafından hazırlanır? 

A) Eğitim bölgesi müdürler kurulunca
B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
C) Eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince
D) İl millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komis-

yonca

37.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre haftalık ders programı dü-
zenlenirken özen gösterilmesi gereken husus-
larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsün-
de birbirini izleyecek şekilde planlanır.

B) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya hafta-
nın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. 

C) Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi 
ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş 
gününe konulmasına özen gösterilir. 

D) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı 
günde yer verilmesi durumunda, uygulamalı ders-
lere öğleden önce, teorik derslere ise öğleden 
sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

38.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre “kayıt şartları” ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için orta-
okulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 
öğretim yılının başlayacağı tarihte 17 yaşını 
bitirmemiş olma şartı aranır. 

B) Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denk-
lik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Adres 
tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet 
adres bilgileri esas alınır. 

C) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt 
yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili 
mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. 

D) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken 
evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları 
e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya 
Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. 
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39.  “Devamsızlık süresi özürsüz - - - - günü, toplam-
da - - - - günü aşan öğrenciler, ders puanları ne 
olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı 
olarak velilerine bildirilir.”

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş 
bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) 5 - 20   B) 7 - 25
C) 10 - 30   D) 12 - 45

40.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 
ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt 
ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında 
sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve 
girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır. 

B) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve din-
lenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. 

C) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yöneti-
mince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır.

D) Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün 
beş ders saati süre ayrılır.

41.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul 
öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni 
kayıtlar, ne zaman başlar?

A) Temmuz ayının ilk iş gününde
B) Temmuz ayının son haftasında
C) Ağustos ayının ilk iş gününde
D) Ağustos ayının ikinci haftasında

42.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre do-
ğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi 
nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman 
başlar ve ne zamana kadar devam eder?

A) Ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 
iş günü kalıncaya kadar devam eder.

B) Ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 15 
iş günü kalıncaya kadar devam eder.

C) Ders yılı ikinci haftasında başlar ve ders yılı 
sonuna 20 gün kalıncaya kadar devam eder.

D) Ders yılı üçüncü haftasında başlar ve ders yılı 
sonuna 30 gün kalıncaya kadar devam eder.

43.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 
ilkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip 
ortaokullarında ölçme ve değerlendirmenin 
niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav 
sayısı 8’inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi 
geçemez. 

B) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan dersler-
de iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav 
yapılır. 

C) Sınavların zamanı, en az üç hafta önceden 
öğrencilere duyurulur. 

D) Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. 

44.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre “Toplum Hizmeti Çalışma Esasları” kapsa-
mında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının 
hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç 
saatten az olmamak üzere ders yılı başında ya-
pılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum 
hizmeti çalışmalarına katılırlar?

A) 3  B) 5  C) 12  D) 15



8

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI A
45.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta 

Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerin-
den biri değildir?

A) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları 
çalışmalara katılmaya teşvik eder.

B) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlen-
dirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.

C) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik 
yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.

D) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3’üncü 
haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti 
çalışmalarını başlatır.

46.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre gezilerde uyulacak hususlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve 
en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.

B) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal 
etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili 
onay, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi 
üzerine mülkî amirce verilir.

C) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak bi-
limsel, kültürel, turizm, spor ve ziyaret amaçlı 
geziler için, onay alınmadan önce velilerden 
öğrencilere ait yazılı izin belgesi alınır.

D) Sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğret-
menleri veya danışman öğretmenlerce, her-
hangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında 
yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları en az 7 
gün önce okul müdürlüğüne verilir.

47.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre bayrak törenlerinde göz önünde tutulacak 
aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Konuşmalar, İstiklâl Marşı söylendikten sonra 
yapılır.

B) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar 
tarafından birlikte, bestesine uygun ve yüksek 
sesle söylenir.

C) Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, 
ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, 
bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır.

D) Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili 
başlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere 
ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak 
direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve 
törenle bayrak direğine çekilir.

48.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde “üniversi-
telerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme 
araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, 
teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik 
ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları 
geliştiren personel” şeklinde tanımlanan aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Rehber Öğretmen B) Eğitim Programcısı
C) Psikometrist D) Pedagog

49.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşa-
ğıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik kapsa-
mında ele alınan hizmetlerden değildir?

A) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş 
dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına 
ilişkin güncel bilgileri sistemli olarak aktarma

B) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkin-
liklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme 

C) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma beceri-
leri geliştirmelerine yardım etme

D) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve 
artırma
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50.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşa-
ğıdakilerden hangisi genel olarak okul öncesi 
eğitim ve ilköğretimdeki rehberlik ve psikolo-
jik danışma hizmetlerini kapsamaz?

A) Etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile moti-
vasyonlarının artırılmasını

B) Öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesini, bi-
reysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini

C) Öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri 
ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer 
özelliklerinin fark edilmesini

D) Mesleğe ve işe yönlendirilmesini, iş yaşamı-
na hazırlığı, bireysel ve sosyal gelişimlerinin 
desteklenmesini

51.  Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders ver-
mekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program 
uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi 
aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda 
işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırla-
narak ders yılı başında okul yönetimine verilen 
çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük Plan B) Yıllık Plan
C) Ders Planı D) Deney Planı

52.  Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimde 
plan yapmanın faydalarından değildir?

A) Öğretmenin eğitim sürecinde neyi, ne zaman, 
nasıl ve niçin öğretmesi gerektiğini açıklayarak 
verimi artırır.

B) Ders konularının dağılımı belirlenir, derslerin za-
manında yapılıp tamamlanmasına yardımcı olur.

C) Öğretmen ve öğrencileri rastgele eğitimden 
kurtarır ve onlara güven kazandırır.

D) Öğrencilerin istenilen yönde tek tip yetiştirilme-
sine imkân sağlar.

53.  İsmail Öğretmen, bir ders saati içinde işlenecek 
olan konunun ana hatlarını, konunun işlenmesine 
yönelik yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme 
kriterlerini, dersin nerede ve hangi araç-gereçlerle 
yapılacağını, konunun amaçlarını belirten bir plan 
hazırlamıştır. Derse girdiğinde konuyu, önceden 
hazırladığı bu plan doğrultusunda işlemiştir.

İsmail Öğretmenin hazırladığı ve işe koştuğu 
bu plan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük Ders Planı B) Ünite Planı
C) İnceleme Planı D) Deney Planı

54.  Beden Eğitimi Öğretmeni Bengü Hanım, öğrenci-
lerine voleybolda parmak pasın nasıl yapıldığını 
bir kez daha göstermiştir. Daha sonra öğrencileri 
ikili gruplara ayırmış, parmak pas alıştırmaları 
yapmalarını sağlamıştır.

Paragraftaki bilgiler doğrultusunda, dersin 
hangi aşamasında olunduğu söylenebilir?

A) Hazırlık aşaması B) Uygulama aşaması
C) Sunum aşaması D) Değerlendirme aşaması

55.  Ders gezileri, öğrencinin bütün duyu organlarının 
katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler sağla-
mada çok etkilidir. Gezilerin planlanması, öğretim 
faaliyetlerinin istenilen yönde ve etkili bir şekilde 
yapılmasına katkı sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi gezi planında belirtil-
mesi gereken hususlardan değildir?

A) Gezinin amacı
B) Gezinin konusu
C) Gezinin maliyeti
D) Geziye kimlerin katılacağı
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56.  Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanır-

ken saptanacak konulardan değildir?

A) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları
B) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler
C) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer 

derslerle olan ilişkisi
D) Öğrenme ortamı ile öğrencinin öğrenme düze-

yi arasındaki ilişki

57.  Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak ders planı 
hazırlayacak olan Derya Öğretmen, etkinlikleri 
bireysel farklılıkları dikkate alarak ve farklı zekâ 
alanlarına uygun olarak hazırlamak istemektedir.

Buna göre Derya Öğretmen’in, ders planında 
yer verdiği hangi etkinlik Çoklu Zekâ Kuramı 
ile bağdaşmaz?

A) Mantıksal/Matematiksel zekâsı gelişmiş öğren-
cilere 5N1K soruları yazdırma

B) Bedensel/Kinestetik zekâsı gelişmiş öğrencile-
re drama yaptırma

C) Görsel/Uzamsal zekâsı gelişmiş öğrencilere 
konuyla ilgili bir şarkı yazdırma

D) Sosyal zekâsı gelişmiş öğrencilere grup çalış-
ması yaptırma

58.  Ders planı hazırlanırken bazı aşamalar göz önün-
de bulundurulmalıdır. Türkçe öğretmeni Namık 
Bey, bu bilgi doğrultusunda ders planını hazırla-
yacaktır. Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümle-
rinde yapacağı etkinlikleri belirleyecek ve dersini 
aşamalara uygun olarak işleyecektir.

Namık Bey, dersinin giriş bölümünde aşağı-
daki aşamalardan hangisine yer verirse yanlış 
yapmış olur?

A) Hedef davranışı söyleme 
B) Dikkat çekme
C) Tekrar güdüleme
D) Gözden geçirme 

59.  Selda Öğretmen, öğrencilerin dikkatini işlenecek 
konu üzerine toplamak istemektedir.

Selda Öğretmen’in bu isteği, ders planlarının 
hangi bölümünün başlıca amacıdır?

A) Hedefler bölümü B) Giriş bölümü
C) Kaynaklar bölümü D) Gelişme bölümü

60.  Aşağıdakilerden hangisi öğretimin planlanma-
sında, başlıca planlama ögelerinden değildir?

A) Okul Müdürü B) Program 
C) Öğretmen D) Öğrenci

61.  Çoklu Zekâ Kuramının kullanıldığı bir öğren-
me ortamında öğrenciler arasındaki bireysel 
farklılıklara hitap etmek ve öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçlarına uygun bir eğitim-öğretim süreci 
tasarlayabilmek için aşağıdakilerden hangisi-
ne yer vermek daha doğru olur?

A) Farklı yöntem ya da tekniklere yer verilmelidir. 
B) Öğrenciler istenilen düzeye ulaştığında, onlara 

pekiştireç verilmelidir. 
C) Konuyu anlamayan öğrenciler varsa, onlar da 

anlayana kadar konu tekrar edilmelidir.
D) Ders, sınıfın üst düzeyine veya alt düzeyine 

göre değil ortalama düzeye göre işlenmelidir.

62.  Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğ-
renme ortamının özelliklerinden olamaz?

A) Öğrenme gelişimseldir, öğrenci merkezlidir ve 
süreklidir.

B) Öğrenmede birey pasif alıcı değil aktif katılandır.
C) Öğretmen, öğreten değil deneyimler yaşatandır.
D) Öğrenme değil öğretme esastır.
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63.  Öğrenmeyi arttıracak ve destekleyecek anlamlı 
öğrenme ortamı hazırlayabilmek için internet 
özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan, bil-
gisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğrenme 
ortamıdır. Bir başka ifadeyle internet tarayıcısı 
ile izlenen ve bireyselleştirilmiş öğretim olarak da 
tanımlanabilir. 

Yukarıda sözü edilen öğrenme ortamı hangi-
sidir?

A) Tematik öğrenme ortamı
B) Web temelli öğrenme ortamı
C) Yapılandırmacı öğrenme ortamı
D) Yaşantısal öğrenme ortamı

64.  Öğrencilerinin yaratıcı düşüncesinin gelişme-
sini isteyen bir öğretmenin, nasıl bir öğrenme 
ortamı geliştirmesi beklenmez?

A) Bağımsız ve serbest bir öğrenme ortamı
B) Öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme ortamı
C) Sanatsal ve kültürel etkinliklerden uzak bir 

öğrenme ortamı 
D) Merak, keşfetme ve soru sorma çabalarını 

destekleyen bir öğrenme ortamı

65.  Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı düşünmenin 
ön planda olduğu bir öğrenme ortamında, öğ-
retmen ve öğrencilerin görevlerinden değildir?

A) Üst düzey zihinsel işlemler gerçekleştirilir.
B) Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimi sağla-

nır.
C) Öğrenme süreci yalnızca öğretmen tarafından 

yönlendirilir. 
D) Öğretmen ve öğrencinin hedefleri birlikte belir-

lemesi söz konusudur.

66.    I. Öğrenci
 II. Program
III. Araç

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri programlı 
öğretim modelinin uygulandığı bir öğrenme 
ortamındaki temel ögelerdendir?

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

67.    I. Kavramı, alt kavramları açıklama
 II. Kavramı ve kavramdaki terimleri açıklama
III. Olumlu ve olumsuz örnekleri verme

Sunuş yoluyla kavram öğretimi yapılacak olan 
bir öğrenme ortamında öğretmen, hangi sıra-
lamayı uygulamalıdır?

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

68.  Bütün memeliler çok hücrelidir. İnsanlar da me-
melidir. O hâlde insanlar da çok hücrelidir.

Öğretmenin sunduğu bu örnek, öğrenme orta-
mında, problem çözme tekniklerinden hangisi-
nin işe koşulduğunu gösterir?

A) Tümevarım B) Tümdengelim
C) Analoji  D) Somuttan soyuta

69.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında 
oluşan disiplin sorunlarının öğretmen kaynak-
lı nedenlerinden olamaz?

A) Otoriteye karşı gelme isteği
B) Derse zamanında başlamama 
C) Öğrencilere farklı davranma
D) Dersi erken bitirme

70.    I. Planlı çalışmak
 II. Akıcı etkinlik
III. Tutarlılık

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, öğrenme 
ortamında disiplin sorunlarını önleyici yön-
temlerdendir?

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



12

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI A
71.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının 

fiziksel düzenlemesinde öğretmenin dikkate 
alması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Öğrenci sayısı 
B) Isı-ışık faktörü 
C) Öğretmen yeterliliği
D) Öğrenci yaş ve sınıf düzeyi

72.  Sınıf içi öğrencilerin derse karşı tutumu, dik-
kati ve buna bağlı öğrenme durumları, öğret-
menin oluşturacağı olumlu sınıf atmosferine 
de bağlıdır. Öğretmenin oluşturması gereken 
ideal sınıf atmosferi nasıl olmalıdır?

A) Öğrencinin kendisini rahat ve güven içinde 
hissedeceği bir sınıf atmosferi

B) Öğretmen otoritesinin her an hissedilebildiği 
bir sınıf atmosferi

C) Öğrencinin her istediğini yapabileceği bir sınıf 
atmosferi

D) Öğrencinin kontrol altında tutulduğu bir sınıf 
atmosferi

73.  Sınıf içi istenmeyen davranışlara karşı öğret-
menden beklenen stratejiler içerisinde aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) İstenilen davranışa inandırmak 
B) İstenilen davranışı kolaylaştırmak 
C) Öğrencilerin istediği gibi davranmak
D) İstenen davranışı çağrıştırıcı davranmak 

74.  Öğretmenin olumsuz öğrenci davranışlarına 
karşı vereceği sözel uyarılarda dikkat etmesi 
gereken en önemli unsur ne olmalıdır?

A) Uyarıları öğrencinin kişiliğine yönelik vermek 
B) Yapılan olumsuz davranışın ne olduğuna ve 

sonucuna göre uyarı vermek
C) Uyarıları öğrencinin cinsiyetini göz önünde 

bulundurarak vermek
D) O uyarıyla tüm sınıfa mesaj vermeye çalışmak

75.  Kopya çekmesi muhtemel olan ve yan yana 
oturan iki öğrencinin sadece yerlerini değiş-
tiren bir öğretmen, aşağıdaki sınıf yönetimi 
modellerinden hangisini uygulamıştır?

A) Gelişimsel model
B) Duygusal model
C) Bütünsel model
D) Önlemsel model

76.  Öğrencileri ile kurduğu iletişimde mesajını daha 
etkili vermek isteyen öğretmenin “ben dili”  me-
sajlarını kullanması, davranış değişikliği oluştu-
rabilmek için önemlidir. Aşağıdakilerin hangisin-
de ben dili mesajı doğru olarak verilmiştir?

A) Hatice, derste arkadaşınla konuştuğun için 
dikkatim dağılıyor, dersi anlatamıyorum. Bu 
duruma çok üzülüyorum.

B) Onur, ben sana not tut dedim, arkadaşının 
kulağını değil, anlayışın kıt mı senin oğlum!

C) Levent, oğlum geri zekâlı mısın, kaç kez uya-
racağım seni, doğru yap şu hareketi artık!

D) Mehmet, yerine otur artık, ortalıkta gezmeyi 
bırak, yeter ama!

77.  İstenen davranışı arttırmaya, istenmeyen dav-
ranışı azaltmaya yarayan uyaranlara pekiştireç 
adı verilir. Davranış pekiştireç tipleri içerisin-
de aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Koşullandırılmış pekiştireçler
B) Araç-gereç pekiştireçler
C) Zorlayıcı pekiştireçler
D) Etkinlik pekiştireçler

78.  Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yöneti-
minin özelliklerinden biri değildir?

A) Öğrenci merkezli bir yönetimdir.
B) Sınıf kuralları yumuşak ve esnektir.
C) Kurallar öğrencilerle birlikte oluşturulur.
D) Öğrenciler toplu bir küme olarak görülür.
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79.  Dikkat eksikliği ve aşırı etkin öğrencilerin 
(hiperaktif) özellikleri; zihni meşgul, kısa 
süreli dikkat, örgütlenmede yetersiz ve yük-
sek düzeyde fiziksel hareketliliğe sahiptirler. 
Bu çocuklarla çalışmada başarı elde etmek 
isteyen bir öğretmenin yapmaması gereken 
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onlara yakından kılavuzluk etmek
B) Onlara sık sık kuralları hatırlatmak 
C) Öğrencilere rahatlama tekniklerini öğretmek
D) Adım adım, basamaklar şeklinde öğretim 

yapmak

80.  Kounin’e göre aynı anda aynı etkinliğe öğrenci-
lerin dikkatini çekmeyi başarabilen öğretmenler, 
daha az disiplin sorunuyla karşılaşmakta ve 
öğrenciler daha fazla şey öğrenmektedirler. 

Aşağıdakilerden hangisi, sınıfı canlı tutmada, 
öğrencilerin dikkatlerini sürdürmelerinde etkili 
olabilecek öğretmenin yapacağı bir davranış 
değildir?

A) Anlatacağı konuya merak uyandırma
B) Sık sık elindeki kalemle sıraya ya da tahtaya 

vurma
C) Soruya doğru cevap vereni ödüllendireceğini 

söyleme
D) Yanıt veren öğrencinin yanıtına ilgisiz kalan 

diğer öğrencilerin yanıt hakkındaki düşüncelerini 
sorma

81.  Yapılandırmacı Yaklaşımın 5E Modeli; giriş, keş-
fetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme 
aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıdakilerden 
hangisi 5E Modeli’nin değerlendirme aşamasın-
da yapılacak olan etkinliklerden değildir?

A) Performans değerlendirme
B) Öğretmen gözlemleri
C) Veli değerlendirmesi
D) Portfolyo 

82.  Coşkun Öğretmen, coğrafya dersinde “yağış” 
kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine 
değinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, 
bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı 
özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.

Coşkun Öğretmen’in, aşağıdaki öğretme yön-
tem ya da yaklaşımlarından hangisini kullandığı 
söylenebilir?

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

83.  Aşağıdakilerden hangisi, görüş geliştirme tek-
niğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan 
biri değildir?

A) Konu, geçerli bir çelişki içermelidir. 
B) Sınıf yönetiminde becerili olunmalıdır.
C) Fikirlere değil bireylere karşı çıkılmalıdır.
D) Öğrencilerde tartışma becerisi geliştirmeye 

çalışılmalıdır.

84.  Koray Bey, bir konu seçmiş ve 5 öğrencisinin 
aynı konu üzerinde 5’er dakika tartışmalarını 
sağlamıştır. Koray Bey’in dersinde uyguladığı 
öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vızıltı 55 B) Kartopu
C) Köşelenme D) Akvaryum

85.  Öğrenci yaptığı davranışın doğruluğu veya yan-
lışlığı hakkında bilgi almalıdır. Öğrencinin cevabı 
doğruysa, bu hem bir dönüt hem de pekiştireçtir. 
Bu ilkenin uygulanmasındaki temel amaç, hatanın 
en aza indirilmesidir.

Yukarıda verilen özellikler, Programlı Öğreti-
min hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Başarı ilkesi
B) Etkin katılım ilkesi
C) Kademeli ilerleme ilkesi
D) Anında dönüt - düzeltme ilkesi
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86.  Sertaç Öğretmen’e göre, öğrencisi Selin’in “ışık 

ve ses” konusunu öğrenebilmesi için ihtiyaç duy-
duğu zaman miktarı 6 saattir. Selin’e tespit ettiği 
bu süreyi verirse onun istenilen hedefe ulaşacağı-
na inanmaktadır.

Sertaç Öğretmen, Carroll’un Okulda Öğrenme 
Modeli’ndeki hangi ilkeyi göz önünde bulun-
durmuştur?

A) Fırsat  B) Yetenek
C) Sebat/Sabır D) Öğretimin niteliği

87.  Aşağıdakilerden hangisi İşbirliğine Dayalı 
Öğretim’in temel özelliklerinden değildir?

A) Grup oluşturmada nicel ve nitel özellikler önem-
sizdir. 

B) Grup üyeleri arasında olumlu bağımlılık sağ-
lanmalıdır. 

C) Yüz yüze destekleyici etkileşime ihtiyaç vardır.
D) Bireysel sorumluluk gereklidir.

88.  Hazırlanan bir şekilde, baş kısma “Kavimler 
Göçü” yazılmış; olayın nedenleri şeklin üst, so-
nuçları ise alt tarafına yerleştirilmiştir. Bu şeklin 
en önemli özelliği, bir problemi ortaya çıkaran 
nedenlerin ve ona bağlı diğer alt nedenlerin bütün 
hâlinde görülmesini sağlamasıdır.

Yukarıda bahsedilen şekil aşağıdakilerden 
hangisine işaret etmektedir?

A) Örümcek harita B) Balık kılçığı haritası
C) Sınıflama haritası D) Kavramsal karikatür

89.  Sema Öğretmen’in, Ege’ye ev ödevi vermesin-
deki amaç aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? 

A) Ege’ye sınıfta tamamlayamadığı çalışmaları 
tamamlayabilme fırsatı vermek

B) Ege’nin öğrenme deneyimlerini zenginleştirme-
si için fırsat oluşturmak

C) Ege’ye bağımsız olarak çalışabilme sorumlulu-
ğu vermek

D) Ege’yi araştırmaya yöneltmek

90.  Elif ve Gökhan, öğretmenin isteği üzerine diğer 
arkadaşları gibi ikili grup oluşturmuş ve “Türkiye’de 
Erozyonla Mücadele Çalışmaları” konusu hakkın-
daki görüşlerini birbirleriyle paylaşmışlardır. Daha 
sonra eşleşme Gökhan-Metin ve Elif-Nagihan 
şeklinde değişmiştir. Elif ve Gökhan yeni eşlerine, 
katılıp katılmadıkları noktaları da belirterek, eski 
grup arkadaşlarının fikirlerini iletmişlerdir. Sürecin 
sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılmıştır.

Öğrencilerin konuyu kavramaya çalışmasını, o 
konuda düşünmesini sağlayan bu öğretim yön-
tem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkası yarın B) Tombala
C) Mahkeme D) Dedikodu

91.  Merkezi sınavlarda her öğrenciye sınava 
gireceği okulun adı, sınıfı ve hatta oturacağı 
sıranın sıra numarası verilir. Bu uygulama ölç-
me işlemi olarak değerlendirilirse ölçek türü 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Eşit oranlı  B) Sıralama 
C) Sınıflama  D) Eşit aralıklı

92.  Tesadüfi hatalar ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Ölçmenin geçerliğini doğrudan düşürür, güve-
nilirliğini etkilemez.

B) Ölçmenin geçerliğini ve güvenirliğini düşürür.
C) Tüm ölçme sonuçlarına aynı miktarlarda 

karışır.
D) Ölçmenin doğrudan güvenirliğini düşürür.

93.  İyi bir portfolyoda aşağıdakilerden hangisinin 
bulunması beklenmez?

A) Öğrencinin öğrenim sürecini yansıtmalıdır.
B) Öğrenci ile ilgili tüm detaylı bilgilere yer veril-

melidir.
C) Öğrencinin kendisinin hazırlaması esastır.
D) Öğrencinin gelişimini yansıtacak çalışmalar 

yer almalıdır.
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94.  Matematik dersini vermekte olan bir öğretmen 
ders sürecinde açık uçlu sorular sormakta, 
ders sonunda kısa sınavlar uygulamakta ve 
ünite sonlarında da kısa cevaplı ya da çoktan 
seçmeli testlerden yararlanmaktadır. Öğretme-
nin yaptığı bu değerlendirme türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İzleme ve biçimlendirmeye yönelik değerlen-
dirme 

B) Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme 
C) Değer biçmeye dönük değerlendirme 
D) Bağıl değerlendirme

95.  Bir testin kullanışlılığına ilişkin aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Bir testin uygulanmasında kolaylık
B) Bir testin geliştirilmesinde kolaylık
C) Testin puanlanmasında nesnellik 
D) Bir testin puanlamasında basitlik 

96.  Mutlak ölçütle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir? 

A) Değeri kesin ve net olarak belirlenmiştir.
B) Grubun başarısına değer belirlenir.
C) Hedeflerin ne kadarına erişenin başarılı kabul 

edileceğinin ifadesidir.
D) Ölçme işleminin yapıldığı grup için geçerlidir.

97.  “Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzde bulunan 
sinirin adıdır?” sorusu, aşağıdaki soru tiplerin-
den hangisine girmektedir?

A) Kısa cevaplı   B) Eşleştirmeli 
C) Çoktan seçmeli D) Açık uçlu 

98.  Değerlendirme işleminin etkili olması için aşağı-
dakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

A) Ölçme işleminin güvenirliğine
B) Ölçütün mutlak olmasına
C) Ölçütün amaca uygunluğuna
D) Ölçme işleminin geçerliğine

99.  Bir dersin uygulama başarısını incelemek için her 
dersten öğrencinin aldığı puanlarla derse devam-
sızlık bilgileri toplanıyor. Aşağıda yer alan tabloda 
her ders için ayrı ayrı derse devam ile o dersten 
aldığı başarıya ilişkin korelasyon kat sayısı veril-
miştir.

Matematik 0,67
Fen 0,45
Okuma-yazma 0,85
Fizik 0,09

Bu durumda hangi ders için öğretmenin dersi 
uygulama başarısının daha yüksek olabileceği 
yorumunu yapabiliriz?

A) Fen   B) Fizik 
C) Matematik  D) Okuma-yazma  

100.  Bir üniversite son sınıf öğrencisinden bitirme pro-
jesi hazırlaması istenmektedir. Projenin konusunu 
kendisi belirleyecek, araştırmayı belli ilişki ve 
kurallara göre birleştirip istatistiki bilgilerle ispat-
layacak ve tüm araştırmayı kendi cümleleriyle 
raporlayacaktır.  

Bu çalışma öğrencinin hangi davranış düze-
yinde olduğunu göstermektedir?

A) Bilgi   B) Kavrama
C) Uygulama D) Sentez

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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84.  A
85.  D
86.  B
87.  A
88.  B
89.  A
90.  D
91.  C
92.  B
93.  B
94.  A
95.  C
96.  D
97.  C
98.  B
99.  D

100.  D


