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DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem

kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve
kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:

A

B

C

D

1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
Soru Dağılımları;
1 - 25 Türkçe,
26 - 50 Sosyal Bilimler
51 - 75 Mesleki Bilgi (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)
76 - 100. sorular Genel Kültür sorularıdır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri 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
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım

6. “Şimdi” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde

yanlışı vardır?

diğerlerinden daha uzun bir zaman dilimini
ifade eder?

A) Ahmet, yalnız mı gelecek?
B) Bu sabah seninki yine gecikti.
C) Bu hatanı af etmem olanaksız.
D) Bu iyiliğine ne kadar şükretsem, azdır.

A) Biz de şimdi seni konuşuyorduk.
B) Onlar da şimdi buraya gelecekler.
C) Gitsek, şimdiye İstanbul’a varırdık.
D) Onlar, şimdi eskisi gibi varlıklı değiller.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam yönün-

7. Aşağıdakilerin hangisinde “Gerçeği söylemek

den bir tutarsızlık vardır?

gerekirse, hiçbir zaman mutlu olmadım.” cümlesindeki altı çizili sözcük grubuyla aynı anlama
gelen bir anlatım kullanılmıştır?

A) Geldiğim gün hava açık ve soğuktu.
B) Kesinlikle akşama geleceğimi sanmıyorum.
C) Öğrencinin cezalandırılması sevilmediğini
göstermez.
D) Çok çalışmasına karşın bir türlü başarılı
olamıyordu.

A) Doğrusu bu haber beni çok etkiledi.
B) Haklı çıkarsa güç durumda kalırız.
C) Ben ne yaptıysam senin için yaptım.
D) Yaptığın doğruysa, hiç korkmamalısın.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hata-

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan

sından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?

ve eylemden etkilenen farklı kişilerdir?
A) Elektrikler kesilince elindeki tepsiyle yere
kapaklandı.
B) Gidecekleri davet için saatlerce süslendiler.
C) Soğuktan korunmak için sıkıca örtündüler.
D) Toplantıya katılanlar salona teker teker
alındılar.

A) Söylediklerinizi değil duymak, anlamak bile
istemiyorum.
B) Sizinle görüşmek istemediğimi nereden
çıkartıyorsunuz?
C) Bu konuya pek çok insanlar ilgi gösterdi.
D) Bakan yaralılarla konuştu ve bilgi verdi.

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuk-

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan

luğu vardır?

belli değildir?

A) Naim Efendi bu konağın tek çivisini bile
değiştirmek istemiyordu.
B) Bu konaktan hemen her gün misafir hiç
eksik olmazdı.
C) Konağın bahçesi, uzaktan, bir orman gibi
görünüyordu.
D) Konağa girmek için kocaman bir tokmağı
çevirmek gerekiyordu.

A) Kış gelince buranın tadı kaçtı.
B) Bu bulutlar bol yağmur getirebilir.
C) O yıllarda Sofya’da görevli bulunuyordu.
D) Olayın nedeni önce müdüre soruldu.

10. (1) Bizde hüzün verici bir kaderi var dergilerin;
çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi. (2) En
talihlileri bir kuşağa seslenir. (3) Eski dergiler,
ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. (4) Bir kentin
içi, sokakları gibi mahrem ve samimidir.

5. “Yavaş” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
yakınma ifade eder?
A) Eşyaları yavaş taşıyın.
B) Arabayı dikkatli ve yavaş kullanın.
C) İşler çok yavaş ilerliyor.
D) Yaşlı adam, oldukça yavaş yürüyor.

B

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir benzetme yoktur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir uyarı söz
konusudur?
A) Ne olur sanki, bu gün sen de gelsen.
B) Onu aldın da sanki ne kazandın?
C) Bu yıl derslerine iyi çalış.
D) Olaydan haberi yokmuş!
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B

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde dayanış-

16. Şairin beyninde ve gönlündekileri herkesin

manın, yardımlaşmanın önemi vurgulanmıştır?

anlayabileceği bir kalıba dökmesi, dizeleştirmesi şiirdir.

A) Baş sağ olursa börk çok bulunur.
B) Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal
olur.
C) Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
D) Bin tasa bir borç ödemez.

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir, şairlerin çevresinde gördüklerini duyduklarını yazıya geçirmeleridir.
B) Yazılan şiirler, kitaba dönüştürülüp piyasaya
sürülmedikçe, şiir olma niteliği taşımaz.
C) Yazıya geçirilen her türü duygu ve düşünce
şiirdir.
D) Şiir, duygu ve düşüncelerin söze dönüşerek
algılanabilir duruma gelmesidir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
A) İnsan, içinde yetiştiği çevrenin bir ürünüdür.
B) Benzer şartları yaşayanlar benzer biçimde
düşünür.
C) Uluslararası kültürel alışveriş dünya barışına
yardımcı olur.
D) Kültür; bireylerin duyuş, düşünüş ve davranış birliğidir.

17. (1) Herkes öğrenim ve iş hayatında başarılı
olmayı ister. (2) Ama her zaman istemek hatta
çalışmak da yeterli olmayabilir. (3) Özellikle
radyo, televizyon gibi araçlar, dinleme yoluyla
birikim kazandırır. (4) Yeteneklerimiz ve alışkanlıklarımız başarılı olabilmemizde çok önemlidir.

14. 1- Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
2- Dost dediğin, kara günde belli olur.
3- Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu
söyleyeyim.
4- Kır atın yanında duran ya huyundan ya
suyundan (almak).
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi yakın anlamlıdır?
A) 1 - 4

B) 2 - 3

C) 3 - 4

Yukarıdaki cümlelerden hangisi, paragraftaki
düşünce akışını bozmaktadır?
A) 1

C) 3

D) 4

18. (1) Yazı, ancak biçimi sayesinde, biçimini
bulduğu ölçüde yaşar. (2) Villon’lar, Moliere’ler
birçok yazara öykünmüş; konularını hatta
sözcüklerini onlardan almışlardır. (3) Onları
ölümsüzleştiren sır; kendilerine değin biçimi
olmayana biçim vermiş olmalarıdır. (4) Onların
yapıtları bunun için kalıcı olmuş, belleklerde yer
etmiştir.

D) 1 - 2

15. İnsanın elinden geleceğe uzanma isteğini, yarına kalma sevincini alın; onu bir uçurumun
kıyısına getirmiş olursunuz.
Bu cümleye anlamca en yakın ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanı yaşama bağlayan güç, onun umutlarıdır.
B) İnsanın kişiliğiyle hayalleri arasında büyük
benzerlikler vardır.
C) İnsanların ülküleri, sevinçlerinin de kaynağıdır.
D) Yaşamı sevmeyen insanın geleceğe ait bir
hayali de olamaz.

B) 2

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce,
numaralanmış cümlelerin hangisindedir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

19. Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
Ah bu türküler köy türküleri
…
Altlarında imza yok ama
İçlerinde yürek var.
Bedri Rahmi EYÜBOĞLU
Şiirde geçen “İçlerinde yürek var.” sözüyle asıl
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlarımızın birbirini çok sevdiği
B) Türkülerin duygu yüklü olduğu
C) Anadolu halkının temiz kalpli olduğu
D) Türkülerin herkesçe çok sevildiği
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Çeviri, bir yeniden yazma, bence… Şiir gibi,
deneme gibi ama onlardan çok daha güç. Edebiyatçılar, hiç olmazsa on büyük şair, on büyük
romancı, on büyük tiyatro yazarı üzerinde
anlaşabilirler, hangimiz on büyük çevirmen
sayabiliriz?

20. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
“Adam, aldırma da geç git.” diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
Mehmet Âkif ERSOY
Dörtlükten şair ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevresine karşı duyarlı olduğu
B) Tek başına hareket etmekten kaçındığı
C) Mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğu
D) Doğrudan yana bir tavır sergilediği

A) Ne yazık ki yapıtın aslına uygun çeviri yapan
çevirmen çok azdır.
B) Çeviriyle fotoğraf çekme arasında yakın bir
ilişki vardır.
C) Çeviri; çevrilen yapıtın yeniden yazılması
demektir. Yazınsal türlerin en zorlarındandır.
D) Çevirmen, çevireceği yapıtın dili kadar kendi
ana dilini de çok iyi bilirse, başarılı olur.

21. “Bildiklerimin içinde en önemli saydığım ve
daima itibar ettiğim prensip şudur: Elimde
bulunan bir işi, sanki hayatım ona bağlıymış
gibi, bütün dikkatimi ve enerjimi toplayarak
mükemmel şekilde bitirmeye çalışırım.”
Grasse

24. Her sanat dalının kendine özgü gereçleri vardır.
Resimde renk, müzikte ses, edebiyatta dil kullanılır. Tanrı vergisi ilhamın sanatçı için ne denli
önemli olduğunu yadsıyacak değilim,
kuşkusuz. Ancak işlenmemiş, eğitilmemiş bir
insana, salt ilhamın verebileceği bir şey yoktur.
Sanatçı, uğraştığı alanın teknik konularını
bilmek zorun-dadır. Bir taşta olağanüstü bir
heykel gizlidir; ama onu ortaya çıkarmak için,
taşı nasıl yonta-cağınızı da bilmeniz gerek.

Paragrafta anlatılmak istenen düşünceyi
aşağıdakilerden hangisi destekler?
A) İyi bir başlangıç yarı yarıya başarıdır.
B) Başarı kuvvetli olana gülümser.
C) Başarı her şeyi temizleyen altın yaldızlı bir
alevdir.
D) Saçımı tararken yalnızca saçımı düşünürüm.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?

22. Beğenilen, sevilen, yüzyıllar boyu söylenip
dinlenen bir şiir neden güzeldir; onu etkileyici,
güçlü kılan etkenler nelerdir? Yazarlarımız,
eleştirmenlerimiz, edebiyat tarihçilerimiz genellikle bunu araştırmazlar; çoğu kez öznel değerlendirmeleri sıralayıp dururlar.

A) İyi bir sanatçı için, ilhamın yanı sıra iyi bir
eğitim de gereklidir.
B) İlhamı olmayan insan, ne kadar uğraşırsa
uğraşsın iyi bir sanatçı olamaz.
C) Sanatkârlık, eğitimle, çabayla değil, Tanrı
vergisi ilhamla ilgilidir.
D) İyi gereç olmadan, iyi sanat yapıtı da oluşturulamaz.

Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) Eleştirmenlerin beğendiklerinin yüzyıllarca
yaşadığı
B) Yazarların değerlendirmelerinin bireysel bir
düzeyde kaldığı
C) Eleştirmenlerin bazen nesnel değerlendirmeler de yaptıkları
D) Şiiri güçlü kılan nedenleri araştırmak,
bulmak gerektiği

23. Çeviri, ya soluk bir fotoğraf ya da sadakatsiz

B

25. Dil gerçek etkisini düşüncede gösterir. Düşünceyi ortaya çıkaran, ileri götüren ve onun
kuşak-tan kuşağa aktarılmasını sağlayan dildir.

ama renkli ve canlı bir öykünme diyor kitap.
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Düşün-ce ve konuşma, karşılıklı olarak birbirini
etkile-diği için bu eylemler, birbirine bağlı
olarak sü-rekli bir gelişme gösterir. Büyük
düşünürler, büyük düşünce eserlerini, ancak
yetkin bir dil aracılığıyla kurabildikleri gibi,
büyük düşünce-leri de ancak dilini geliştiren
toplumlar üretebil-mektedir.

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar
vermek
B) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
D) Kararnameleri imzalamak

30. 5442 sayılı İl İdare Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun üyesi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ana
düşüncesini desteklemez?
A) Düşünce, gelişmiş bir dille ifade edilirse
etkili olur.
B) Savaşlar ve ekonomik sarsıntılar dilin gelişmesine engel olur.
C) Düşünmek ve konuşmak, daima birbirini
etkileyen eylemlerdir.
D) Düşünce, konuşmayla veya yazıyla ortaya
çıkar.

A) Hukuk işleri müdürü
B) Emniyet müdürü
C) Bayındırlık ve iskan müdürü
D) Defterdar

31. Aşağıda verilen değerlerden hangisi
Türkiye’nin gerçek yüzölçümüne daha
yakındır?
A) 445.000 km2
C) 814.000 km2

26. T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki temel haklardan hangisi Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
düzenlenebilir?

aşağıdaki kuruluşların hangisinden üye seçimi
yapılmaz?

doğrultusunda uzanan ve Istranca olarak da
bilinen sıradağların adı nedir?
A) Işıklar dağları
C) Biga dağları

larından doğup, yurdumuzu terk ettikten sonra
Azerbaycan’da Kura nehri ile birleşerek Hazar
Denizi’ne ulaşır?
A) Aras Nehri
C) Çoruh Nehri

29. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev
ve yetkilerindendir?

B) Asi Nehri
D) Karasu Nehri

34. Aşağıdaki mağaralardan hangisi Antalya ili
sınırları dışındadır?

Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve
çalışma esasları, personel alımları, personel
atama işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenir?
A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik

B) Yıldız dağları
D) Samanlı dağları

33. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Türkiye toprak-

A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

28. T.C. Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı

B) 597.000 km2
D) 961.000 km2

32. Trakya yarımadasında kuzeybatı - güneydoğu

A) Kamu hizmetlerine girme hakkı
B) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
C) Toplantı hak ve hürriyetleri
D) Konut hakkı

27. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesine

B

A) Karain
C) İnsuyu

B) Damlataş
D) Altınbeşik

35. Aşağıdakilerden hangisinin Ankara iline sınırı
yoktur?
A) Kırşehir ili
C) Bolu ili

B) Aksaray ili
D) Çorum ili

36. II. Mahmut Döneminde Osmanlı merkez yönetiminde yapılan yeni düzenlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi “Hariciye Nazırı” adını
almıştır?
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A) Sadrazam
C) Defterdar

B) Reisülküttap
D) Nişancı

43. Türk tarihinde;
I- Yurt açan
II- Yurt tutan
III- Yurt kurtaran
olarak adlandırılan savaşlar, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

37. Osmanlı tarihinde Gülhane Hatt-ı Hümayunu da
denilen, Osmanlının kanun ve devlet anlayışına
değişiklikler getiren düzenleme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Islahat Fermanı
C) Kanunuesasi

A)
B)
C)
D)

B) Sened-i İttifak
D) Tanzimat Fermanı

38. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Müslüman olmayan esnafa Ahi teşkilatında yer verilmemesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B

I

II

III

Büyük Taarruz
Malazgirt
Dandanakan
Büyük Taarruz

Malazgirt
Miryokefalon
Büyük Taarruz
Miryokefalon

Sakarya
Büyük Taarruz
Niğbolu
Malazgirt

44. Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahilik teşkilatını dinî bir kurum hâline getirmek
B) Hristiyan esnaf karşısında Müslüman esnaf
ve zanaatkârların gücünü korumak
C) Gayrimüslim esnaf ve zanaatkârların örgütlenmesini engellemek
D) Yurt dışından getirilen malların Müslümanlar
tarafından kullanılmasını sağlamak

A) Karluklar
Kıpçaklar
C) Uzlar

II- Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
III- Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir.
Bazı tarihsel özellikleri verilen Türk devletleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?

“din ve inanışla” ilgili kavramlardan biri
değildir?

A)
B)
C)
D)

B) Tengiri
D) Yuğ

40. İskit Türklerinin en önemli hükümdarı olarak
bilinen ve adına “sagu” düzenlenen Türk
büyüğü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağa Tarkan
C) Mete Han

II
Türgişler
Göktürkler
Hunlar
Karahanlılar

görülen Batılı anlamda en kapsamlı yenilikler,
aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından
gerçekleş-tirilmiştir?

A) Bilim
C) Egemenlik

akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde çıkan ilk
isyan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan İsyanı
C) Sırp İsyanı

B) Laiklik
D) Bağımsızlık

47. Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararası
alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü Antlaşması
C) Lozan Antlaşması

42. 1789 Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik

III
Hunlar
Uygurlar
Göktürkler
Türgişler

müstakil yaşamış ve istiklali bir lazım-ı hayatiye
telakki etmiş bir kavmin, kahraman evlatlarıdır.
Bu millet; istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz
ve yaşamayacaktır.” sözü ile önemini vurguladığı kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Arpad
D) Alp Er Tunga

B) III. Selim
D) I. Abdülhamit

I
Uygurlar
Hunlar
Uygurlar
Göktürkler

46. Atatürk’ün “Türk halkı asırlardan beri hür ve

41. 19. yüzyılda Osmanlı devlet teşkilatında

A) II. Mahmut
C) Sultan Abdulaziz

D) Kırgızlar

45. I- Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

39. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde

A) Tamu
C) Örgin

B)

B) Kars Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

48. Amasya Genelgesi’nin;
I- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.
II- Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip, dünyaya
duyurmak için her türlü etkiden ve denetim-

B) Mısır İsyanı
D) Ermeni İsyanı
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den uzak, millî bir heyetin oluşturulması
gereklidir.
III- Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
IV- Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri
olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele
toplanması kararlaştırılmıştır.
maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın
gerekçesini oluşturmuştur?
A) I

B) II

C) III

A) Bilgi toplama ve yayma
B) Müşavirlik (Konsültasyon)
C) Araştırma ve değerlendirme
D) Psikolojik danışma

54. Mezuniyet sonrasında öğrencilerin aldığı
rehberlik hizmetinden ne düzeyde yararlanmış
olduğunu tespit etmek için araştırma yapan ve
bilgi toplayan rehber öğretmen, aşağıdaki
rehberlik hizmetlerinden hangisini yapmış olur?

D) IV

49. Son Osmanlı Mebusan Meclisi kapatıldıktan
sonra bu mecliste görevli bazı milletvekilleri
TBMM’ye katılmışlardır.
Bu durum, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan
Meclisin hangi özelliğe sahip olduğunu
gösterir?

B

A) Oryantasyon
C) Bilgi verme

B) İzleme
D) Psikolojik danışma

55. Tarih dersinde 19. yy’ın özellikleri ile ilgili bir
test uygulayan öğretmen; 2 hafta sonra aynı
gruba aynı testi uygulayarak iki test arasındaki
korelasyon katsayısını hesaplamıştır.

A) Millî iradenin yegâne temsilcisi olduğunu
B) Yürütme yetkisine sahip olduğunu
C) İstanbul Hükûmetini yok saydığını
D) Güçler birliği ilkesini benimsediğini

Bu örnekte öğretmen hangi güvenirlik yöntemini kullanmıştır?
A) Test - tekrar test yöntemi
B) Paralel test yöntemi
C) Eş değer yarılar yöntemi
D) Kuder - Richardson KR-2 yöntemi

50. Çanakkale Savaşlarına 19. Tümen Komutanı

olarak katılan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal;
“Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman
zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandan- 56. I- Öğretmen Türkçe sınavında bütün
öğrencilere 5 puan fazla vermiştir.
lar kaim olabilir.” sözünü aşağıdakilerden hangiIIÖğretmen
İngilizce sınavında kız öğrencilere
sinde kazanılan zaferden önce söylemiştir?
fazla puan vermiştir.
A) Anafartalar’da
C) Arıburnu’nda

B) Conkbayırı’nda
D) Kireçtepe’de

Öğretmen bu sınavlarda sırasıyla hangi hataları
yapmıştır?

51. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında kulla-

I
A) Sabit
B) Tesadüfi
C) Sabit
D) Sistematik

nılan görsel işitsel araçların kullanımındaki
özelliklerinden biri değildir?
A) Öğrenmeyi soyutlaştırır.
B) Bir yaşantı ortamı sağlar.
C) Öğrencilerin güdülenme düzeylerini artırır.
D) Öğrenilecek konular içerisinde daha etkili
alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.

57. Bir testin gerçekten ne ölçtüğüyle değil, onun
ne ölçüyor göründüğüyle ilgili olan geçerlik
türü aşağıdakilerden hangisidir?

52. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının internet-

A) Kapsam
C) Yapı

teki alan adı (internet adresi) aşağıdakilerden
hangisiyle gösterilir?
A) .edu

B) .org

C) .k12

D) .gov

II
Tesadüfi
Sistematik
Sistematik
Sabit

B) Görünüş
D) Yordama

58. • Küçük adımlar
• Etkin katılım
• Bireysel hız
• Anında düzeltme

53. Bir ilköğretim okuluna yeni atanan rehber
öğret-men, sınıf rehber öğretmenleri ile bir
toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda daha etkili
bir öğrenme ortamını nasıl oluşturabilecekleri
konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

Yukarıda verilenler aşağıdaki hangi öğretim
programının ilkeleridir?

Yukarıda verilen rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Programlı öğrenme
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B) Buluş yoluyla öğrenme
C) Tam öğrenme
D) Bireyselleştirilmiş öğrenme

C) Drama
D) Bilgisayar destekli öğrenme

59. Bu program yaklaşımında ortak konular ilk

64. Bir probleme çözüm getirmek ve çeşitli konularda fikir ve düşünce üretmek için sayıları beş
ile on iki arasında değişen grupların, spontan
şekilde tartışmalarıdır.

öğrenilecek konular olarak belirlenir ve bunun
etrafında her öğrenci ilgi duyduğu alanlarda
dersler alır. Buna göre içerik düzenlemeleri
yapılır.
Yukarıda açıklanan içerik düzenleme ve program geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğrusal
C) Modüler

B

B) Sarmal

Bu tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollegyum
C) Münazara

65. I- Öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanan
bir öğretim yöntemidir.
II- Bu yöntemde bir fikir, durum, sorun ya da
olay bir grup önünde dramatize edilir.
III- Öğretmenin, öğrencilerin önünde bir şeyin
nasıl yapılacağını gösterdiği bir yöntemdir.

D) Çekirdek

60. Sınıf yönetimini etkileyen birçok değişken
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişkenlerden değildir?

Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntemleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıra ile
verilmiştir?

A) Sınıfın fiziki ortamı
B) Zaman kullanımı
C) Plan- program etkinlikleri
D) Sosyal etkinlikler

I
A) Anlatım
B) Anlatım
C) Soru-cevap
D) Soru-cevap

61. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir
biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangisinden kaçınmalıdır?
A) Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamaya
çalışır.
B) Konuları anlatırken bol örnek verir.
C) Konuları özelden genele doğru anlatır.
D) Önce ve yeni öğrenilenler arasında yatay ve
dikey ilişkiler kurar.

Öğretmenin burada kullandığı öğretim yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

III
Gösteri
Örnek olay
Rol oynama
Gösteri

paralel ve seri bağlanmasını gösteren bir deney
yapar. Deney öğrenciler tarafından görülüp
kavrandıktan sonra konunun formüllerini verir.
Bu derste öğretmen aşağıdaki eğitim-öğretim
ilkelerinden hangisini uygulamıştır?
A) İş (yaparak ve yaşayarak)
B) Açıklık
C) Somuttan soyuta
D) Bilinenden bilinmeyene

yeteneklerdendir. Uygun çevre ve eğitim
imkânları sağlandığında bu özellikler keşfedilir
ve gelişimine yardımcı olunur.

A) Öğrenciye ilgi gösterme
B) Düz okumayı vurgulama
C) Öğrencileri doğrudan ödüllendirme
D) Heyecanlı olabilme
63. Bilgisayar kasasının nasıl açılıp kapatıldığını
uygulayarak anlatan bir öğretmen, daha sonra
aynı işlemleri öğrencilerden yapmasını istemiştir.

II
Örnek olay
Gösteri
Gösteri
Rol oynama

66. Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, ampullerin

62. Zekâ ve yaratıcılık, çocuğun doğuştan getirdiği

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişime engel olan
öğretmen davranışıdır?

B) Panel
D) Beyin fırtınası

67. Bir öğrencinin haritada gideceği yönü şemalaştırarak göstermesi bilişsel alanın hangi
basamağına örnektir?
A) Bilgi
B) Kavrama
C) Uygulama
D) Sentez
68. Doğum öncesi dönem söz konusu edilmediğinde, fiziksel gelişimin en hızlı olduğu yaş
aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 - 2

B) 2 - 6

C) 6 - 12

D) 12 - 18

69. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden
Kubilay, okulu bitirdikten sonra oraya yerleşmiş
ve uzun yıllar orada yaşamıştır. Çok iyi İngilizce

A) Gösterip yaptırma
B) Örnek olay
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öğrenmesine rağmen, İngilizce’yi orada doğup
büyüyenler kadar etkili kullanamamıştır.

A) Yalnız I
C) I, II ve IV

Bu durumu en iyi şekilde açıklayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olgunlaşma
C) Kritik dönem

B

B) I ve III
D) I, II, III ve IV

74. Hakan, dedesinin, babasının babası olduğunu,
amcasının da babasının kardeşi ve aynı
zamanda dedesinin oğlu olduğunu öğrenmiştir.

B) Hazır bulunuşluk
D) Zekâ

Hakan’ın edindiği bu bilgiler Piaget’in zihinsel
gelişim kuramının bilişsel gelişimi etkileyen
hangi ilkesidir?

70.

A) Olgunlaşma
C) Uyum

Organizma, yukarıda verilmiş kesik şekilleri tam
bir kare ve üçgen olarak algılamaktadır.
Bu durum aşağıdaki Gestalt ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Yakınlık
C) Tamamlama

75. Erik Erikson’a göre gelişim dönemlerinde birinden diğerine başarıyla geçiş, aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi ile mümkün olur?

B) Benzerlik
D) Devamlılık

A) Çevreden dengeli biçimde pekiştireç ve ceza
gelmesiyle
B) Her dönemde ortaya çıkan bilinçaltı
isteklerin bastırılmasıyla
C) Her döneme ait olan çatışmanın başarıyla
atlatılmasıyla
D) Gelenek ötesi ahlaki inançların gelişmesiyle

71. Beşinci defa ehliyet sınavına giren Muhittin daha
önceki sınavlarda yeterli puan alamadığından
bu sefer de başarılı olamayacağını düşünerek
sınava hazırlanmamış ve başarısız olmuştur.
Sonuçlar açıklandığında ise “ben zaten başarılı
olamayacağımı biliyordum” demiştir.
Muhittin’in bu durumunu açıklayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Engellenme
C) Sönme

76. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a
göre, her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince
yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme,
final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve
beceri proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve
her bir sınav gözcülüğü için kaç saat ek ders
ücreti ödenir?

B) Genelleme
D) Öğrenilmiş çaresizlik

72. Bireylerin toplumda ortak davranışları söz
konusudur ki bunlar, toplumun sürekliliğini
sağlarlar.
Toplumda bireylerin davranışlarındaki bu
benzerliği sağlayan mekanizma aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 5

A) Toplumsal değişim
B) Toplumsal denetim
C) Toplumsal kalkınma
D) Toplumsal hareketlilik

73. I- İnsan kendi faaliyetlerinin toplamıdır ve

B) Yaşantı
D) Örgütleme

B) 6

C) 8

D) 10

77. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne
göre aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir?

kendinden sorumludur.
II- Gerçek bilgi sadece aklın ürünüdür.
III- Varlıklar insan bilincinin dışında ve ondan
bağımsız olarak vardır.
IV- İnsan için önemli olan, onun kendi işine
yarayandır.

A) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum
hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
B) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci
velisi ile iş birliği içinde bulunur.
C) Velilere gerekli duyuruları yapar.

Yukarıda özellikleri verilen felsefe akımlarından
hangisi ya da hangileri varoluşçuluk felsefesi
ile ilgilidir?
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D) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu
sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

A) Sahnenin Dışındakiler
B) Mahur Beste
C) Huzur
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

78. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün
görevlerindendir?

82. Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” adlı

A) İlk ve orta öğrenim çağında olup yurt dışında
bulunan çocuk ve gençlerimizin öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri
yapmak
B) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve
çocuklarımızın yurda dönüşlerinde Türk
Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak
amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek
C) Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile
ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini
düzenlemek
D) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve
ortak dil, kültür birliği olanların Türkçelerinin
geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak

eserinden sonra “öz benliklerini kaybederek
içinde bulunduğu topluma yabancılaşan” anlamında kullanılmaya başlanan ve sözü edilen
romanda bu tür insanları simgeleyen kahramanın da adı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönme
C) Mağripli

Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem Bayazıt
C) Sezai Karakoç

kişiler; bilinmeyen, karanlık bir dünyada her an
bilinmedik tehlikelerle karşı karşıya olduklarını
hissederler. Eserlerinde, anlaşılmayan yasalarla
yönetilen dünya ile uzlaşmak isteyen insan
ruhunun kaderini rüyadan alınan ve kâbusa
yaklaşan alegorilerle anlatır. Dava, Değişim,
Ceza Sömürgesi eserlerinden bazılarıdır.

B) Planlılık
D) Katılımcılık

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerin
hangisidir?

80. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre
mecburi ilköğretim çağı, aşağıdaki hangi yaş
grubundaki çocukları kapsar?
B) 6 - 17

C) 7 - 14

B) Can Yücel
D) Hilmi Yavuz

84. Çağının en güçlü yazarlarındandır. Yarattığı

aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin
temel ilkelerinden biridir?

A) 6 - 14

B) Mankurt
D) Tutsak

83. Kültür Bakanlığı tarafından 2006 yılı Kültür

79. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

A) Üretkenlik
C) Sınıflandırma

B

A) Samuel Beckett
C) Jack London

D) 7 - 15

B) Ernest Hamingway
D) Franz Kafka

85. Yusuf Atılgan’ın yazdığı; yoksul, güçsüz, çirkin
yüzlü, içine kapanık, aradığı aşkı, hayatı bulamamış gencin anlatıldığı ve Ömer Kavur tarafından sinemaya uyarlanan roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anayurt Oteli
B) Gizli Yüz
C) Tutunamayanlar
D) Ağır Roman
86. Türkiye’nin AB ile yaptığı “Gümrük Birliği”
anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

81. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın iki uygarlık arasında
bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını,
davranışlarını, saçmalıklarını alaya aldığı
eleştirel romanıdır. Eser, çocukluğu Abdülhamit
Döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet
Dönemlerinde de yaşayan Hayri İrdal’ın anıları
şeklinde verilir.

A) 6 Mart 1995
C) 1 Ocak 1996

B) 21 Aralık 1995
D) 25 Temmuz 1996

87. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede dış ticaret

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden
hangisidir?

açığının oluşmasının nedenlerinden değildir?
A) Devalüasyona gidilmesi
B) Ulusal paranın aşırı değerlenmesi
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C) İthal mallara olan talebin artması
D) İhracat teşviklerinin azaltılması

95. Aşağıdaki kişilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Teşkilatı’nda Genel Sekreterlik görevinde
bulunmamıştır?

88. Bir ülke parasının, diğer ülke paralarına ya da
kıymetli madenlere kolayca dönüştürülebilme
özelliğine ne ad verilir?
A) Rantabilite
C) Prodüktivite

A) Kurt Waldheim
B) Javier Perez de Cuellar
C) Butros Galli
D) Hanry Kissenger

B) Konvertibilite
D) Parafiskalite

96. 75.a çarpımının %40’ı 960 olduğuna göre, a

89. AB üyesi olduğu hâlde, aşağıdaki ülkelerden

çarpanı kaçtır?

hangisi AB para birimi olan Euro’yu tedavülde
kullanmamaktadır?
A) Yunanistan
C) Fransa

A) 18

B) Portekiz
D) İngiltere

D) 36

Aşağıdakilerden hangisinde verilen ölçüler, bu
üçgenin A ve B açılarının ölçüleri olabilir?
A) 15°, 75° B) 20°, 60° C) 30°, 55° D) 35°, 45°

B) Arbitraj
D) Spekülasyon

98. Bir duvar saati her 3 saatte bir 4 dakika geri
kalıyor. 10:25’te ayarlanan bu saat, ertesi gün
19:25’te kaçı gösterir?

91. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)’nün
merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A) 18:41

B) Brüksel
D) Paris

B) 18:57

C) 19:13

D) 19:20

99. Bir defterin sayfaları 1’den başlanarak sıra ile
numaralandırılmıştır. Sayfaların numaralandırılması için 89 rakam kullanıldığına göre, bu
defter kaç sayfadır?

92. 1994 yılında yaptığı halk oylaması sonucu
Avrupa Birliğine üye olmayı reddeden ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finlandiya
C) Avusturya

C) 32
∧

fiyatlarının altında satışa sunmasına ne denir?

A) Newyork
C) Roma

B) 24

97. Bir ABC dik üçgeninde m(C) = 90° dir.

90. Bir işletmenin, mallarını dış piyasada iç piyasa
A) Kota
C) Damping

B

A) 36

B) İsveç
D) Norveç

B) 49

C) 76

D) 89

100. Üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü 120 soruluk

93. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin
resmî kuruluş tarihi daha eskidir?
A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB)
B) Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC)
C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
(AGİK)
D) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)

bir sınavda Ali bütün soruları cevaplamıştır.
Sınav değerlendirildikten sonra Ali’nin 84 neti
kaldığına göre, Ali kaç soruyu doğru cevaplamıştır?
A) 84

B) 90

C) 93

94. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler arasında, sınır
kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini
1.1.1992 de bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schengen Antlaşması
B) Amsterdam Antlaşması
C) Roma Antlaşması
D) Maastricht Antlaşması
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D) 96

CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

C
B
A
B
C
D
A
D
D
B
C
B
D
C
A
D
C
A
B
B
D
A
C
A
B

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

D
C
A
A
B
C
B
A
C
D
B
D
B
C
D
A
C
B
D
B
D
A
C
A
C

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
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A
C
B
B
A
C
B
A
D
D
C
B
A
D
D
C
B
A
C
C
D
B
A
D
C

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

A
D
C
B
A
D
B
C
D
A
C
A
B
D
C
B
D
B
A
D
C
A
A
B
C

