
UZMAN ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI

DENEME SINAVI-2
(BİLGİ AĞIRLIKLI)

Bu Deneme Milli Eğitim Bakanlığının Yayımlamış Olduğu Sorular Çerçevesinde 
Bilgiden Ziyade Bilgi Ağırlıklı Olarak Hazırlanmıştır.

YAZARLAR:
 MESUT HAYAT HASAN YILMAZ
 Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni
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1. Aşağıdaki kuramlardan hangisi, farklılaştırılmış 
öğretim kuramına esas oluşturan kuramlardan 
birisi değildir?

A) Gardner’ın çoklu zeka kuramı
B) Erikson’un kimlik kuramı

C) Caine ‘in beyin temelli kuramı

D) Piaget’in bilişsel gelişim kuramı

E) Bloom’un taksonomisi 

2. Kısmen öğrenme istasyonuna benzer fakat istas-
yondan ayrılan yönü bu etkinlikte aynı konunun farklı 
yollarla öğrenilmesinin amaçlanmasıdır.

Buna göre bahsedilen öğretim yöntemi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Katlı öğretim 
B) Karmaşık öğretim

C) Merkezler

D) Giriş noktaları

E) Yörünge çalışmaları

3. Proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak ta-
nımlanabilir. Derse destek amacıyla uygulanır. Öğ-
renci, proje konusunu kendisi seçer. Proje süresi 3-6 
hafta olarak belirlenir.

Buna göre bahsedilen öğretim yöntemi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yörünge çalışmaları
B) Karmaşık öğretim

C) Katlı öğretim

D) Giriş noktaları

E) Öğrenci sözleşmesi

4. Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin değerlendiril-
mesi; öğretim sürecinin başında, öğretim sürecinde 
ve öğretim sonunda olmak üzere üç aşamada ger-
çekleştirilir.

Buna göre aşağıdaki teknik-uygulama süreci eş-
leştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yumruk yapma (Öğretim sürecinde)
B) Kutu yapma (Öğretim sürecinin başında) 

C) Portfolyo (Öğretim sonrasında) 

D) Sarmal oluşturma (Öğretim sürecinin başında)

E) Döngüsel yansıma (Öğretim sonrasında) 

5. Bir öz değerlendirme tekniği olan yumruk yapma 
tekniğinde öğrenciler, öğrenmelerini değerlendirmek 
amacıyla elinin parmaklarını kullanarak birden beşe 
kadar sıralar.

Buna göre aşağıdaki açık parmak sayısı ve de-
ğerlendirme cümleleri yorumlandığında hangi 
seçenek doğrudur?

A) Biraz yardıma ihtiyacım var (1 parmak açık)
B) Henüz öğrenmenin başındayım (2 parmak açık)

C) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var (5 par-
mak açık)

D) Yalnız başıma yapabilecek kadar iyi biliyorum (4 
parmak) 

E) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum (3 par-
mak)

6. “Bir kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardım-
cı olmalıdır.”

Buna göre bu cümlede kavramların hangi özelli-
ğine dikkat çekilmiştir?

A) Öğrenilebilirlik 
B) Genellik 

C) Kullanılabilirlik 

D) Güçlülük 

E) Açıklık
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7. Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 
ortaya çıkan bir görsel tasarım aracı olan kavram 
haritaları, kavramlar arası ilişkileri gösteren grafiksel 
bir araçtır.Eğitimde sıkça kullanılan kavram haritala-
rının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı 
hususlar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kavram hari-
talarının hazırlanmasında yanlış bir bilgidir?

A) Her kavram bir defa kullanılmalıdır.
B) Tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmamalı-

dır.

C) Özel isimler en fazla bir kez kullanılmalıdır.

D) Dersin giriş, gelişme ve sonuç kısmı için hazırla-
nabilir.

E) Algısal ayırt edilebilirlik için renklendirme yapıla-
bilir.

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi akran öğretimi tek-
niği ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Öğretmen tarafından konunun kısaca anlatımı ile 
süreç başlar.

B) Seçilecek kavram sorusu mümkünse sayıların 
kullanılıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmalıdır.

C) Kavram testine verilen doğru cevap yüzdesi %30 
ile %70 arasında olması idealdir.

D) Doğru cevap yüzdesinin çok düşük olması duru-
munda konu tekrar detaylı anlatılır.

E) Öğrenci merkezli bir teknik olsa da bir eğitmen 
rehberliğinde yapılır.

9. FORMAL ÖĞRENME İNFORMAL ÖĞRENME

1.  Öğrenme 
değerlendirilir.

1.  Öğrenme 
değerlendirilmez.

2. Ardışık ve planlıdır. 2.  Ardışık ve planlı 
değildir.

3.  İçsel motivasyon 
hakimdir.

3.  Dışsal motivasyon 
hakimdir.

4. Öğretmen liderdir. 4.  Öğrenen süreçte 
öncüdür.

5. Yapılandırılmıştır. 5. Yapılandırılmamıştır.

Yukarıdaki karşılaştırmada kaç numaralı öncülde 
hata yapılmıştır?

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

10. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi etkili geri bil-
dirim sürecinde kullanılan web araçlarından birisi 
değildir?

A) Canva
B) Edmodo

C) Kahoot

D) Google drive

E) Formative

11. Kreşe giderken kalemi düzgün tutamayan Batuhan, 
ilkokula başlayınca kalemi düzgün tutabildiğini fark 
etmiştir.

Bu durum öğrenme ile ilgili hangi kavramı örnek-
lendirir?

A) Türe özgü hazır oluş
B) Olumlu transfer

C) Olgunlaşma

D) Genel uyarılmışlık hali

E) İleriye ket vurma

12. I. İçerik

II. Öğretmen

III. Öğrenme ortamı

IV. Kullanılan yöntem ve teknik

Bu unsurlardan hangileri öğrenmeyi dolaylı yol-
dan etkileyen faktörlerdir?

A) I ve III
B) II ve IV

C) II ve III

D) I ve IV

E)  I ve II

13. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi hakkında aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kavramların ve soyut konuların öğretiminde etki-
lidir.

B) Üst düzey hedeflerin aktarımına uygun değildir.

C) Süreçte öğretmen- öğrenci etkileşimi yoğundur.

D) Tümevarım ve tümdengelim birlikte kullanılır.

E) Kalabalık sınıflar için idealdir.
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14. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme kuramının 
bilişsel giriş davranışlarından birisi değildir?

A) Öğrencinin dinleme becerisi
B) Öğrencinin ön koşul bilgileri

C) Öğrencinin sözel ve işitsel yeterlilikleri

D) Öğrencinin yetenekleri

E) Öğrencinin akademik öz güveni

15. Öğrenme sürecinde birden fazla duyu organına 
hitap eden etkinliklerle süreci destekleyen bir 
öğretmenin vurguladığı öğretim ilkesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ekonomiklik
B) Açıklık

C) Bütünlük

D) Basitten karmaşığa

E) Somuttan soyuta

16. Eğitim sisteminde uzak, genel ve özel olmak üzere 
üç tür hedef bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdaki hedefler ve hedef alanı eş-
leştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Dakikada en az 100 kelime okuyabilmek (Genel)
B) İlçenin en başarılı Anadolu lisesi olabilmek (Uzak)

C) 21.yüz yıl niteliklerine sahip bireyler yetiştirebil-
mek (Özel )

D) 4.Sınıftan mezun olurken orta düzeyde yabancı 
dil becerisi kazandırmak (Özel ) 

E) Ülkemizi AB düzeyinde temsil edecek beceriler 
kazandırmak (Uzak) 

17. Amaca göre değerlendirme türleri üç şekildedir:

I. Tanıma-yerleştirmeye yönelik (Diyagnostik)

II. Biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik (Formatif)

III. Düzey biçmeye yönelik (Summatif)

Buna göre aşağıdaki sınav türü ve değerlendirme 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ünite tarama testi (Summatif) 
B) Not vermeden yapılan quiz sınavı (Formatif) 

C) Yabancı dil muafiyet sınavı (Diyagnostik)

D) Matematik 2.yazılısı (Summatif) 

E) 5.sınıfa başlarken seviye tespit sınavı (Diyagnos-
tik)

18. Geçerlilik, ölçmek istenilen özelliğin başka özellikler-
le karıştırılmadan, doğru ve tam olarak ölçülebilmesi 
iken güvenirlik ise ölçme işleminden elde edilen pu-
anların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir.

Buna göre,

I. Güvenirlik, geçerlilik için bir ön şarttır.

II. Testin güvenilir olması aynı zamanda geçerli ol-
duğunun da göstergesidir.

III. Testin geçerli olması aynı zamanda güvenilir ol-
duğunun da göstergesidir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

19. Özel bir eğitim kurumu, 9.sınıfa öğrenci kabulünde 
seviye tespit sınavı uygulamış ve bu sınavdan en 
başarılı 100 öğrenciyi okula kabul etmiştir. Yapılan 
incelemelerde bu öğrencilerin okulda bulundukları 
dört sene boyunca yine yüksek notlar alarak başarılı 
birer öğrenci oldukları görülmüştür.

Buna göre öğrencilere kuruma girişte yapılan se-
viye tespit sınavı ile ilgili hangisi en doğrudur?

A) Kapsam geçerliliği yüksektir.
B) Yapı geçerliliği yüksektir.

C) Yordama geçerliliği yüksektir.

D) Zamandaş geçerliliği yüksektir.

E) Görünüş geçerliliği yüksektir.

20. Bir testin güvenirliğini ölçmek için temelde iki farklı 
uygulama vardır. Bunlar öğrenciye birden çok uy-
gulamaya dayalı (farklı kağıtlarla yapılan) yöntemler 
ve tek uygulamaya dayalı (aynı kağıdın incelenmesi) 
yöntemlerdir.

Buna göre aşağıdaki yöntemlerden hangisi uy-
gulama türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Cronbach Alfa
B) Eşdeğer (Paralel ) testler

C) KR-20

D) KR-21

E) Test yarılama
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21. Aşağıdakilerden hangisinde test- tekrar test gü-
venirlik yönteminin uygulanması uygun değildir?

A) Genel zihin yetenekleri testinde
B) Kişilik testlerinde 

C) İlgi envanteri testlerinde

D) Tutum ölçeklerinde

E) Dün yapılan doğru-yanlış testinde

22. Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış madde-
lerinin yazılışında dikkat edilecek hususlardan 
değildir?

A) Aynı kapsamdan gelse dahi ortak soru kökü kul-
lanılmamalıdır.

B) Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmama-
lıdır.

C) Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir.

D) Bir maddenin ifadesi kısa, açık ve yalın olmalıdır.

E) Doğru ve yanlış madde sayısı yaklaşık olarak bir-
birine eşit olmalıdır.

23. Portfolyoyu herhangi bir çalışma dosyasından 
ayıran en önemli aşama aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Değerlendirme
B) Yansıtma

C) Seçme

D) Toplama

E) Süreç

24. Türkçe Öğretmeni Okan Büyükkoyuncu, üç farklı öğ-
renci grubuna aynı sınavı uygulamıştır. Bu grupların 
aldıkları sınav puanları aşağıdaki gibidir:

1.GRUP 70-68-72-74-70-71-75-72

2.GRUP 100-90-97-96-78-93-89-66

3.GRUP 22-36-70-45-38-25-16-22

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
kesinlikle yanlıştır?

A) 3. grubun dağılımı sağa çarpıktır.
B) 1. grupta madde güçlük indeksi 0.50-0.80 arası-

dır.

C) 2. grubun dağılımı sola çarpıktır.

D) 1. grubun dağılımı sivri dağılımdır.

E) 2. grupta madde güçlük indeksi 0’a yakındır.

25. Günümüzde birçok ulusal izleme araştırmasına 
teşkil eden ilk çalışma alanı ve çalışmanın yılı 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1964- matematik izleme çalışması
B) 1964- okuma becerileri çalışması

C) 1958- fen bilimleri araştırma çalışması

D) 1958- matematik izleme çalışması

E) 1956- okuma becerileri çalışması

26. PISA sınavları ile ilgili,

I. OECD tarafından yapılmaktadır.

II. 10-12 yaş grubuna uygulanmaktadır.

III. 2000 yılında başlamış, ülkemiz 2003’te katılmış-
tır.

IV. Matematik okuryazarlığını ölçmektedir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) II ve III

C) II ve IV

D) I ve III

E) III ve IV
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27. Ülkemizde de uygulanan PISA, TIMMS ve PIRLS 
sınavlarının kıyaslanması ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) PISA sınavı OECD tarafından yapılırken TIMSS 
IEA tarafından uygulanmaktadır.

B) PISA VE TIMSS sınavları matematik becerisini 
de ölçerken PIRLS sınavı sadece okuma beceri-
sini ölçer.

C) PISA sınavında ülke başarımız TIMSS sınavına 
göre daha yüksek düzeydedir.

D) TIMSS sınavı 4 ve 8.sınıf öğrencilerine uygula-
nırken PISA sınavı 15 yaş grubuna uygulanmak-
tadır.

E) TIMSS sınavı ülkemizde PISA’dan daha önce 
uygulanmaya başlanmıştır.

28. Çocuğun fizyolojik ve psikolojik tabiatının tanı-
narak eğitimin ona uygun bir şekilde düzenlen-
mesi gerektiğini savunan düşünür kimdir?

A) Jean Piaget
B) John Dewey

C) Jean Jacques Rousseau

D) Lev Vygotsky

E) Jerome Bruner

29. Rehberlik hizmeti, ortaya çıktığı ilk zamanlarda 
_____ amacı taşımıştır. Daha sonra 1930’dan 1960’lı 
yıllara kadar _____. amacı ile hizmet eden rehberliğin 
günümüzdeki en temel amacı ise _____ dır.

Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek ifadeler 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

I II III
A) okula uyum mesleki 

yardım
kişisel 
gelişim

B) mesleki 
yardım

okula uyum kişisel 
gelişim

C) kişisel 
gelişim

mesleki 
yardım

okula uyum

D) okula uyum kişisel 
gelişim

mesleki 
yardım

E) mesleki 
yardım

kişisel 
gelişim

okula uyum

30. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yü-
rütme Komisyonu ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Okul müdürü, müdür yardımcısı ve rehber öğret-
men komisyonun sürekli üyesidir.

B) Komisyon 1. dönem başında, 2. dönem başında 
ve ders yılı sonunda toplam 3 kez toplanır.

C) Komisyonda alınan kararlar tutanak halinde per-
sonele yazılı olarak duyurulur.

D) Kurulda alınan kararlar MEBBİS üzerinden 
E-Rehberlik modülüne girilir.

E) Kurul, ilk toplantısını okulların açıldığı hafta ya da 
sonraki hafta yapar.

31. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürüt-
me Komisyonu biri _____ diğeri _____ ayında olmak 
üzere yılda iki kez toplanır.

Bu cümlede yer alan boşluklara getirilecek keli-
meler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) eylül- haziran
B) ekim- haziran

C) ocak-haziran

D) eylül-mayıs

E) ekim-mayıs

32. Sınıf rehber öğretmenlerinin iş birliğinde rehber-
lik ve psikolojik danışma hizmetince oluşturulan 
sınıf risk haritaları hangi ay içinde oluşturulur?

A) Eylül
B) Ekim

C) Kasım 

D) Aralık

E) Ocak

33. Aşağıdaki tekniklerden hangisi bireyin kendini 
anlattığı tekniklerden birisi değildir?

A) Arzu listesi
B) Soru listesi /anketi

C) Sosyal uzaklık ölçeği

D) Zaman cetveli

E) Problem tarama listesi

I
II

III
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34. Zihinsel yetersizlik _____ yaşından önce çıkan bir 
sınırlılık durumudur.Yapılan testlerde zeka düzeyi 
puanı _____ puanın altında olan bireyler zihinsel ye-
tersizliği olan birey olarak tanımlanır.

Bu boşluklara getirilecek uygun kelimeler hangi 
seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) 18- 70
B) 20- 50

C) 22-50

D) 18-50

E) 22-70

35. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozuk-
luğu olan öğrencilerin özelliklerinden değildir?

A) Oyun becerileri sınırlıdır. Etkileşimden çok nes-
nelerle meşgul olurlar.

B) İsimlerine tepki vermeyip diğer insanlara karşı 
ilgisiz görünebilirler.

C) Göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin ke-
narından bakarlar.

D) Sık sık değişiklik isterler, rutinlerine uzun süre 
bağlı kalmazlar.

E) Şaka ya da alay gibi sosyal dili yorumlamada zor-
lanabilirler.

36. I. Özel eğitim sınıfı

II. Yatılı özel eğitim okulu

III. Tam zamanlı kaynaştırma

IV. Gündüzlü özel eğitim okulu

V. Yarı zamanlı kaynaştırma

Yukarıda verilen destek eğitim ortamlarının en 
az kısıtlayıcı olandan en fazla kısıtlayıcı olana 
doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) V-III-II-IV-I
B) IV-II-III-V-I

C) III-V-I-IV-II

D) V-III-IV-II-I

E) III-V-IV-II-I

37. Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme biriminin 
üyelerinden birisi değildir?

A) Okul aile birliği başkanı
B) Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri

C) Öğrencinin velisi

D) Öğrencinin kendisi  

E) Okul müdürü

38. BEP hazırlanan bir öğrencinin sınıf tekrarı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece ortaokulda velinin yazılı isteğiyle bir kere-
ye mahsus olmak üzere sınıf tekrarı mümkündür.

B) Sadece ilkokulda velinin isteği üzerine en fazla iki 
kere sınıf tekrarı mümkündür.

C) İlkokul ve ortaokulda velinin isteği üzerine birer 
kereye mahsus olmak üzere sınıf tekrarı müm-
kündür.

D) Sadece ortaokulda velinin isteği üzerine en fazla 
iki kere sınıf tekrarı mümkündür.

E) Sadece ilkokulda velinin yazılı isteğiyle bir kereye 
mahsus olmak üzere sınıf tekrarı mümkündür. 

39. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının oluş-
turulmasında dikkat edilecek hususlardan birisi 
değildir?

A) Kurallar belirlendikten sonra her kural açıklanma-
lıdır.

B) Akılda kalması açısından sınıf kuralları on beş 
maddeyi geçmemelidir.

C) Sınıfa yeni öğrenciler katılırsa kurallar yeniden 
gözden geçirilmelidir.

D) Kurallara uyulmadığı zaman sonucunda ne ola-
cağı açıkça ifade edilmelidir.

E) Belirlenen kurallara yönelik ipucu niteliğinde ha-
tırlatıcılar kullanılmalıdır.

1
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40. Aşağıdakilerden hangisi beşgen kuramının un-
surlarından birisi değildir?

A) Değer
B) Biçim

C) Kanıt

D) Mükemmellik

E) Nadirlik

41. I. Detaylı ölçmeye alma

II. Aday gösterme

III. Bireyle ilgili karar aşaması

IV. Tarama aşamasından geçirme

Özel yetenekli bireylerin tanılanmasındaki aşa-
maların doğru sıralanışı hangi seçenekte veril-
miştir?

A) IV-I-II-III
B) II-I-IV-III

C) I-IV-III-II

D) II-IV-I-III

E) IV-II-III-I

42. Okul sonrası programlardan BİLSEM’lerde derse gi-
recek öğretmenler,  en az _____ yıl öğretmenlik yap-
mış olma ön koşulu ile _____  sınav yolu ile seçilir.

Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gereken söz-
cükler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir?

A) 5-sözlü
B) 3- yazılı

C) 5- yazılı

D) 7- sözlü

E) 3- sözlü 

43. Aşağıdakilerden hangisi alanyazın tarama 
sürecinde kullanılan birincil kaynaklardan birisi 
değildir?

A) Ansiklopediler
B) Araştırma raporları  

C) Tezler

D) Makalelerin yayımlandığı dergiler

E) Özgün kitaplar

44. Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispat-
lanmasına gerek duyulmadan kabul edilen öner-
melere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotez
B) Örneklem

C) Sayıltı

D) Anlatı

E) Veri

45. I. Problemi tanımlama

II. Problem oluşturma

III. Problem formülasyonu

IV. Problem betimleme

V. Problemi keşfetme

Yukarıda öncülleri karışık bir biçimde verilmiş 
olan yaratıcı problem bulma hiyerarşisinin doğru 
şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-IV-V-III-II
B) V-I-III-IV-II

C) IV-I-III-V-II

D) V-III-II-IV-I

E) I-III-II-IV-V

46. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan Ayşe Öğ-
retmen, internette bazı dokümanları bulup bunları 
incelemek istese de arama motoruna uzman öğret-
menlik yazdığında doküman haricinde pek çok bilgi 
ve belgenin de çıktığını görmüştür.

Bu durumda Ayşe Öğretmen’in aşağıdakilerden 
hangisini yapması doğru olur?

A) Arama motoruna uzmanöğretmenlik şeklinde ke-
limeleri bitişik halde yazması

B) Arama motoruna “uzman öğretmenlik” şeklinde 
kelimeleri tırnak içinde yazması

C) Arama motoruna “uzman-öğretmenlik” şeklinde 
tırnak içinde – işareti ile yazması

D) Arama motoruna “uzman or öğretmenlik” şeklinde 
veya ifadesi kullanarak yazması

E) Arama motoruna uzman.öğretmenlik şeklinde 
nokta kullanarak yazması

1
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47. Lise öğretmenlerinin akıllı tahta kullanma düzeyle-
rinin araştırıldığı bir çalışmada, okul isimleri bir liste 
halinde kodlanmış ve bu listeden rastgele kura ile 
5 okul seçilmiştir. Ardından yine aynı 5 okulun öğ-
retmenlerinin cinsiyetlerine göre akıllı tahta kullanma 
düzeyleri belirlenmek istenmiş ve öğretmenler cinsi-
yetlerine göre gruplandırılmıştır.

Yukarıdaki araştırmada kullanılan örnekleme 
yöntemleri hangi seçenekte sırasıyla doğru ola-
rak verilmiştir?

A) Basit seçkisiz- Tabakalı
B) Amaçlı-Basit seçkisiz

C) Tabakalı- Sistematik

D) Uygun- Tabakalı

E) Basit seçkisiz-Sistematik

48. Aşağıdakilerden hangisi tarama çalışmaları ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Tarama çalışmaları genelde diğer araştırmalara 
göre görece daha büyük örneklemler üzerinde 
yapılır.

B) Bir grubun özelliklerinin farklı zamanlarda ölçül-
mesi kesitsel tarama araştırmasına örnektir.

C) Anlık tarama çalışmaları belli bir zamanda mev-
cut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesidir.

D) Tarama çalışmaları sonucunda veri analizi yapı-
larak örneklem sonuçları evrene genellenir.

E) Tarama çalışmalarında dış ve iç geçerliliği olum-
suz etkileyen faktörler olabilmektedir.

49. Bu araştırma türü, bilimsel araştırma yönteminden 
daha çok mesleki gelişim modelidir. Kişilerin kendi 
meslekleri hakkında araştırma yapmaları ve değişim 
için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleşen siste-
matik bir müdahale sürecidir.

Yukarıda tanıtılan araştırma türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Durum araştırması
B) Fenomenolojik araştırma

C) Etnografi araştırması

D) Eylem araştırması

E) Anlatı araştırması

50. Bilgisayarın çalışma mantığını ortaya koyan bilim 
insanıdır. “Fark motoru” isimli hesap makinesi bilgi-
sayarın atası olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda tanıtılan bilim insanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tony Buzan
B) George Austin

C) Alex Osborn

D) John Creswell

E) Charles Babbage

51. Bilimsel bir raporun bölümleri hakkında aşağıda-
kilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Rapor özeti 120 kelimeyi geçmemelidir ve özete 
en önemli bilgiyle başlanmalıdır.

B) Çalışmada kullanılan kaynaklardan sadece 
önemli olanları kaynak bölümünde yer almalıdır.

C) Bulgular bölümünde veri analizine ilişkin istatis-
tiksel sonuçlar özetlenmelidir.

D) Başlıkta yazar adı verirken önce adı, varsa ikinci 
adı ve soyadı kullanılmalıdır.

E) Giriş bölümü yeni bir sayfadan başlatılıp bu bö-
lümde çalışma problemi sunulmalıdır.

52. Bilimsel raporların yazım kuralları ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıkıştırılmış yazı karakterleri ya da harfler arası 
boşluğu azaltan özellikler kullanılmamalıdır. 

B) Rakam olarak kullanılan 0 ve harf olan “O” birbi-
rinin yerine kullanılmamalıdır.

C) Şekiller ve tablolar gerçekten gerekli ise kullanıl-
malıdır.

D) Her sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm 
boşluk bırakılmalıdır.

E) Kelimeler satır sonunda bölünürken ilk heceden 
sonra bölünmelidir.

53. Aşağıdakilerden hangisi fikri haklar kapsamında 
değerlendirilen bir eser değildir?

A) Endüstriyel tasarım eserleri
B) Musiki eserleri

C) Sinema eserleri

D) Edebiyat eserleri   

E) Güzel sanatlar eserleri
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54. KAYNAŞTIRMA 
EĞİTİMİ

KAPSAYICI EĞİTİM

1.  Özel gereksinimli 
çocuklara yöneliktir.

1.  Tüm öğrencilere 
yöneliktir.

2.  Bireysel farklılıklar 
ön plandadır.

2. Çeşitlilik esastır.

3.  Eğitim ortamları 
çocukların 
özelliklerine göre 
düzenlenir. 

3.  Çocukların eğitim 
ortamına hazır 
olmasını gerektirir. 

4.  Çocukların yarı 
zamanlı ya da 
tam zamanlı 
bulunmasını içerir. 

4.  Tüm çocukların 
erişim ve katılımını 
içerir. 

5.  Ayrıştırılan 
çocukların 
bütünleştirilmesi 
amaçtır.

5.  Tüm çocukların 
okula aidiyet ve 
katılımı amaçtır.

Yukarıda verilen kaynaştırma eğitimi ve kapsayıcı 
eğitim kıyaslamasında kaç numaralı maddelerde 
hata yapılmıştır?

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

55. Kapsayıcı eğitimin temel bileşenleri aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

A) Erişim, sosyallik, destek
B) Katılım, gelişim, erişim

C) Destek, gelişim, sosyallik

D) Katılım, erişim, destek

E) Sosyallik, erişim, katılım

56. Özlem Öğretmen, serbest oyun zamanında sınıf-
ta beraber oyun oynayan öğrencilerinden Defne’ye 
“Pınar ile oyun oynadığın için o çok mutlu oldu, aferin 
sana!” şeklinde bir ifade sunmuştur.

Buna göre Özlem Öğretmen’in sunduğu ifade 
kapsayıcı eğitimdeki geri bildirim türlerinden 
hangisine örnektir?

A) Tepkisel geri bildirim
B) Betimleyici geri bildirim

C) Düzeltici geri bildirim

D) Çaba geri bildirimi

E) Sosyal geri bildirim

57. Kapsayıcı eğitim ortamlarında tüm öğrencilerin çeşitli 
öğrenme ve gelişim özellikleri bakımından desteğe 
ihtiyacı olabilir. Kapsayıcı eğitimde kullanılan destek 
türleri genel, özel ve yoğun destek olarak üç gruba 
ayrılmıştır.

Kapsayıcı eğitimde kullanılan desteklerin hedef 
kitleleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

GENEL 
DESTEK

ÖZEL 
DESTEK

YOĞUN 
DESTEK

A) BEP’i olan 
ve ağır 
yetersizliklere 
sahip 
öğrenciler

BEP’i olan 
hafif ve 
orta düzey 
desteğe 
gereksinimi 
olan 
öğrenciler

Tüm 
öğrenciler

B) BEP’i olan 
ve ağır 
yetersizliklere 
sahip 
öğrenciler

Tüm 
öğrenciler

BEP’i olan 
hafif ve 
orta düzey 
desteğe 
gereksinimi 
olan 
öğrenciler

C) Tüm 
öğrenciler

BEP’i olan 
hafif ve 
orta düzey 
desteğe 
gereksinimi 
olan 
öğrenciler

BEP’i olan 
ve ağır 
yetersizliklere 
sahip 
öğrenciler

D) Tüm 
öğrenciler

BEP’i olan 
ve ağır 
yetersizliklere 
sahip 
öğrenciler

BEP’i olan 
hafif ve 
orta düzey 
desteğe 
gereksinimi 
olan 
öğrenciler

E) BEP’i olan 
hafif ve 
orta düzey 
desteğe 
gereksinimi 
olan 
öğrenciler

Tüm 
öğrenciler

BEP’i olan 
ve ağır 
yetersizliklere 
sahip 
öğrenciler
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58. I. Mesleki bilgi

II. Mesleki beceri

III. Mesleki etik

IV. Tutum ve değerler

V. İletişim becerisi

Yukarıdaki unsurlardan hangisi Öğretmenlik 
Mesleği Genel Yeterlilikleri unsurlarındandır?

A) I, III, V
B) II,III, IV

C) I, II, IV

D) II, IV, V

E) III, IV, V

59. 1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı 
amaç edinmiş kişiler tarafından kurulan, çocukların  
“Çocuk köyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile or-
tamında sağlıklı gelişmeleri i eğitim görmeleri, gele-
ceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için 
çalışan kurumdur.

Bu parçada açıklaması verilen kurum/kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruncuk Vakfı
B) Milli Eğitim Vakfı (MEV) 

C) Türk Eğitim Derneği (TED)

D) Türkiye Eğitim Vakfı (TEV)   

E) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

60. 8/A sınıfına bu dönem başında yeni bir öğrencinin 
geleceği haber verilmiştir. Öğrenciler için bu durum 
ilk başta normal bir durum iken gelecek olan kişinin 
yabancı uyruklu bir kişi olduğunun öğrenilmesi ile öğ-
rencilerin zihninde yeni öğrenci için “sorunlu, dilimizi 
bilmeyen, sınıfın düzenini bozacak” gibi düşünceler 
oluşmuştur.

Bu parçada örneklendirilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sosyal dışlanma
B) Pozitif ayrımcılık

C) Kalıp yargı

D) Ötekileştirme

E) Doğrudan ayrımcılık

61. Kapsayıcı eğitimde öğretmen yeterlilik alanları bilgi, 
beceri ve tutum olmak üzere üç düzeyde tanımla-
nabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı 
eğitimin beceri düzeyinde öğretmen yeterliliğine 
örnektir?

A) Sevim Öğretmen, öğretmeni olduğu 5-6 yaş gru-
bunun tüm gelişim özelliklerine hakimdir.

B) Kübra Öğretmen için başarısız öğrenci yoktur, 
sürece katılamayan öğrenci vardır.

C) Menaf Öğretmen okulun tüm paydaşlarına karşı 
olumlu duygular beslemektedir.

D) Özlem Öğretmen sınıf ortamını tüm öğrencilerin 
etkinliklere katılabileceği şekilde oluşturmuştur.

E) Nurullah Öğretmen, branşının gerektirdiği tüm 
kelimeleri (İngilizce) ezbere bilmektedir.

62. Kapsayıcı eğitimde öğretmenin eğitim öğretim süreci 
hakkında yansıtıcı düşünmesi ve “Tüm öğrencileri-
min eğitimsel gereksinimlerini karşılayabilmek için 
ben ne yapıyorum?” sorusuna cevap vermesi bek-
lenmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenle-
rin bu doğrultuda kullanabilecekleri uygulama-
lardan değildir?

A) Öz değerlendirme rubriği
B) Sevgili günlük

C) Benim eşsiz sınıfım

D) Sevgili meslektaşım

E) Sosyometri

63. Kapsayıcı eğitimin kalitesi farklı düzeylerde farklı 
paydaşlarla ele alınabilmektedir. Bunlar mikro düzey, 
mezo düzey ve makro düzey paydaşlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mezo düzey 
paydaşlardandır?

A) Öğrenci
B) Sınıf

C) Öğretmen

D) Okul

E) Politikalar
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64. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim niteli-
ğinde eğitime doğrudan hizmet eden sivil toplum 
kuruluşlarından değildir?

A) Koruncuk Vakfı
B) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C) TEMA Vakfı

D) Milli Eğitim Vakfı

E) Başka Bir Okul Mümkün Derneği

65. Türkiye’deki egemen iklim tipi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Subtropikal Akdeniz iklimi
B) Sert karasal iklim

C) Ilıman Akdeniz iklimi

D) Serin Karadeniz iklimi

E) Yağışlı karasal iklim

66. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ülkemiz ik-
liminde hakim olan basınç türleri ve mevsimleri 
doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

YAZIN KIŞIN

A) Basra alçak basıncı Sibirya yüksek 
basıncı

B) Azor yüksek basıncı İzlanda yüksek 
basıncı

C) Basra yüksek basıncı Sibirya alçak basıncı

D) Basra alçak basıncı İzlanda dinamik 
alçak basıncı

E) Azor yüksek basıncı Sibirya yüksek 
basıncı

67. IPCC raporları ve çeşitli araştırmalara göre dünya 
üzerinde kritik eşik olarak adlandırılan ve kırmızı 
alarm seviyesinde olunan sıcaklık artışı kaç de-
recedir?

A) 1
B) 1,5

C) 2

D) 2,5

E) 3

68. Aşağıdaki küresel iklim bileşenlerinden hangisi-
nin sözcük karşılığı doğru olarak verilmiştir?

A) Atmosfer (yaşam küre)
B) Hidrosfer ( buz küre)

C) Krayosfer (su küre)

D) Litosfer (taş küre)

E) Biyosfer (hava küre)

69. Yer kürenin kendi ekseni çevresinde dönmesine 
_____ denir. Bu dönüş esnasında başını sallayan bir 
topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketine ise 
_____ denir.

Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış yerlere 
getirilmesi gereken sözcükler hangi seçenekte 
sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

1 2

A) Revolusyon Rotasyon

B) Rotasyon Presesyon

C) Presesyon Revolusyon

D) Presesyon Rotasyon

E) Rotasyon Revolusyon

70. Fiziksel iklim bileşenleri, içsel bileşenler ve dış bile-
şenler olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış 
bileşenlerdendir?

A) Atmosfer
B) Deniz buzunu

C) Okyanuslar

D) Kara ve deniz dağılışı

E) Kar örtüsü

1

2
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71. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Türkiye 24 Mayıs 2004’te EK-1 ülkesi olarak bu 
sözleşmeyi kabul etmiştir.

B) Sözleşmenin amaçlarından birisi gelişmiş ülke-
lerin sera gazı salınımını 2010 yılına kadar azalt-
malarıdır.

C) İlk olarak Brezilya’nın Rio kentinden imzaya açıl-
mıştır.

D) Türkiye ilk başta EK-2 kategorisindeyken yoğun 
diplomasi sonucu EK-1 kategorisine alınmıştır.

E) Türkiye, 2000 yılına kadar yükümlülükleri yerine 
getiremeyeceği için sözleşmeyi 2000 sonrası im-
zaladı.

72. I. Paris Antlaşması

II. Glasgow İklim Paktı

III. Kyoto Protokolü

IV. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi

Yukarıdaki uluslararası iklim diplomasisi olu-
şumlarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II-IV-I-III
B) IV-I-II-III

C) IV-III-I-II

D) III-IV-I-II

E) III-IV-II-I

73. Calvin Döngüsü, organizmaların havadaki CO2’den 
enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir. Calvin Dön-
güsü, bitkileri C3 ve C4 olarak iki gruba ayırmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Calvin Dön-
güsü C3 bitkilerinden değildir?

A) Mısır
B) Şeker pancarı

C) Pamuk

D) Patates

E) Pirinç

74. Türkiye’de uygulanan sıfır atık politikası hangi 
yıldan itibaren başlamıştır?

A) 2015
B) 2016

C) 2017

D) 2018

E) 2019

75. Bir taksici, aracına binen turistin “I want going to Tak-
sim” şeklindeki cümlesini İngilizce bilmediği için tam 
olarak anlayamamıştır.

Yukarıdaki iletişim sürecinde iletişimin hangi 
ögesinden kaynaklı bir eksiklik yaşanmıştır?

A) Hedef kaynaklı
B) Alıcı kaynaklı

C) Kodlama kaynaklı

D) Gürültü kaynaklı

E) Yorumlama kaynaklı

76. Bir sitenin 5.katında oturan Yasemin Hanım, sitede-
ki komşuları ile çok gerekli olmadıkça konuşmayan, 
onlara pek selam vermeyen birisidir. Sitedeki herkes 
Yasemin Hanım’ı bu özelliği ile asosyal olarak nite-
lendirirken Yasemin Hanım bunun farkında değildir 
ve kendisini gayet sosyal birisi olarak tanımlamak-
tadır.

Yasemin Hanım’ın yukarıdaki niteliği Johari Pen-
ceresi kuramına göre aşağıdakilerden hangisine 
örnektir?

A) Açık alan
B) Kör alan

C) Gizli alan

D) Bilinmeyen alan

E) Uzak alan
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77. Bedenin bilinçsiz hareketlerini saptayan, sözsüz ve 
bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir. Aynı za-
manda sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı 
gözlemler.

Bu parçada  tanımı yapılan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Semantik
B) Fonetik

C) Sinergoloji

D) Empati

E) Antropoloji

78. Aslen Gaziantepli olan Muhammed, akraba ziyareti 
için Ankara’ya gitmektedir. Otogara giderken akraba-
sını arayan Muhammed, gelirken bir şey lazım olup 
olmadığını sormuş ve akrabası da ona “simit” alma-
sını söylemiştir. Ankara’da Muhammed’i karşılamak 
için otogara gelen akrabası, Muhammed’in elinde bir 
kilo köftelik bulgur görünce oldukça şaşırmış, sonra 
da ne olduğunu anlamıştır. Zira Gaziantep’te “simit” 
köftelik bulgura verilen isimdir.

Yukarıdaki parçada iletişim engellerinden hangisi 
örneklendirilmiştir?

A) Kişisel unsurlar
B) Fiziksel unsurlar

C) Semantik unsurlar

D) Algıda seçicilik

E) Örgütsel unsurlar

79. Ekolojik sistem yaklaşımı, insan davranışına etki 
eden iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimleri üze-
rinde durur, bireylerin farklı durumlara uyumlarını 
sağlayan geçerli davranış kalıplarını tanımlar ve çev-
re içerisinde bulunan insan ve diğer sistemlerin bir-
birleri üzerinde meydana getirdikleri etkileri açıklar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekolojik sis-
tem yaklaşımı ile bağdaşmaz?

A) Çocuğun gelişimi, sistemlerdeki deneyimlerin ni-
teliğine bağlıdır.

B) Çocuk, sistemden etkilenir fakat sistemi etkile-
mez.

C) Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arası et-
kileşimin tutarlılığı önemlidir.

D) Sistemin merkezinde çocuk yer almaktadır.

E) Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler 
de çocuğun gelişimini etkiler.

80. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem kuramı-
nın mikrosistem ögelerinden biri değildir?

A) Okul 
B) Aile

C) Arkadaşlar

D) Öğretmenler

E) Komşuluk ilişkileri

81. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem yaklaşı-
mının makrosistem ögelerinden birisi değildir?

A) Okul iklimi

B) Etik kurallar

C) Ekonomik prensipler

D) Siyasal ideolojiler

E) Baskın inançlar
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82. İlk ataması yapıldıktan sonra atandığı okula gidip 
çalışmaya başlayan Türkçe Öğretmeni Fatih Bey’in 
okul idaresi ile ilgili görüşleri şöyledir: “Okul yöneti-
cimiz işleri kendisi yapmaktadır. Okulda arkadaşça 
ilişkiler yok denecek kadar azdır. Okulda yazılı ku-
rallar oldukça önemlidir.”

Buna göre Fatih Bey’in okulunda hakim olan sınıf 
iklimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özerk iklim
B) Kapalı iklim

C) İdareci iklim

D) Açık iklim

E) Babacan iklim

83. Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına sebep 
olabilecek etmenlerden birisi değildir?

A) Ailelerin ebeveynlik rolünün yetersiz olması
B) Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygu-

lanması

C) Okul mevcudunun fazla olması

D) Öğrencilerin okul hakkındaki negatif düşünceleri

E) Okuldaki arkadaş grubu sayısının az olması

84. Akran zorbalığının sebepleri mikrosistem, mezosis-
tem, ekzosistem ve makrosistem düzeylerinde dört 
gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına sebep 
olabilecek makrosistem etmenlerinden birisidir?

A) Okul mevcudunun fazla olması
B) Kötü arkadaş grupları

C) Şiddetin toplumda kabul görmesi

D) Okul bahçesinin yetersiz olması

E) İlgiden yoksun aile ortamları

85. Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A) 2011
B) 2013

C) 2016

D) 2017

E) 2020

86. Aşağıdakilerden hangisi 2023 Sanayi ve Teknolo-
ji Stratejisinin ana bileşenlerinden birisi değildir?

A) İleri teknoloji ve inovasyon
B) Altyapı

C) Girişimcilik

D) Beşeri sermaye

E) Özel sektör desteği

87. Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı, hangi 
yıllar arasını kapsayan bir plandır?

A) 2019-2023
B) 2020-2030

C) 2021-2027

D) 2020-2027

E) 2021-2030

88. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Dijital 
Eylem Planı’nın (2020-2027) amaçlarından birisi 
değildir?

A) Kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir bir dijital eğitim 
sunmak

B) Öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleş-
tirilmesi için destek sunmak

C) Uzaktan öğrenme için gerekli altyapının oluştu-
rulmasını sağlamak

D) Öğretim etkinliklerinin ve derslerin okuldan ziyade 
uzaktan eğitimle yapılmasını sağlamak

E) Pandeminin teknolojik açıdan fırsatlarını ve zor-
luklarını ele almak

89. I. Eğitim programı oluşturmak

II. İşveren ve yöneticilere anket uygulanması

III. Eğitim programını değerlendirmek

IV. Uzman görüşlerini toplamak

Mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde izlenmesi 
gereken sıralama hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) IV-II-I-III
B) I-IV-II-III

C) II-I-IV-III

D) I-III-IV-II

E) IV-I-II-III
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90. DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlilikler çer-
çevesinde yer alan yeterlilikleri 6 seviyede değerlen-
dirmiştir:

Yeni gelen (A1)

Keşfedici (A2)

Birleştirici (B1)

Uzman (B2)

Lider (C1)

Öncü (C2)

Bu verilere göre güncel dijital teknolojilerin ve 
yeterliliğin sorgulamasını yapabilen, yeni tekno-
lojilerin eğitimde uygulanması hakkında yorum 
yapabilen, yeniliklerin yayılmasında diğerlerine 
rol model olabilen bir öğretmen hangi seviyede 
değerlendirilir?

A) C2
B) B1

C) A2

D) C1

E) B2

91. İş insanı Ali Bey, yaklaşık üç aydır bir sunum üze-
rinde çalışmış ve sunumla alakalı pek çok dosya ve 
belgeyi de bilgisayarındaki bir programa aktarmış-
tır. Sunum günü geldiğinde aceleyle evden çıkan Ali 
Bey, iş yerine geldiğinde bilgisayarını yanına alma-
dığını fark etse de kullandığı program sayesinde iş 
yerindeki herhangi bir bilgisayardan kendi bilgisaya-
rındaki belgelere erişebilmiş ve onları sunumunda 
kullanmıştır.

Yukarıdaki teknoloji aşağıdaki kavramlardan 
hangisini örneklendirir?

A) Yapay zekâ
B) Veri bilimi

C) Nesnelerin interneti

D) Otonom araçlar

E) Bulut teknolojisi

92. Aşağıdakilerden hangisi dijital ölçme ve değer-
lendirme araçlarından birisi değildir?

A) Socrative
B) Kahoot

C) Google form

D) Mentimeter

E) Zoom

93. Güvenlik ihtiyacı, Maslow’un temel ihtiyaçlar hi-
yerarşisisin kaçıncı basamağında yer almakta-
dır?

A) 1.
B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

94. Geleneksel zorbalık ile siber zorbalık kıyaslandığın-
da çocukların (zorbaların) genellikle siber zorbalığı 
tercih ettikleri görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerin-
den birisi değildir?

A) Zorbanın daha fazla izleyiciye ulaşma isteği
B) Siber zorbalıkta başkaları tarafından tanınma du-

rumu

C) Sözel kelimeler unutulurken yazılı tacizlerin etki-
sinin daha uzun süreli olması

D) Siber zorbalığın geleneksel zorbalığa göre daha 
kolay ve ekonomik olması

E) Siber zorbalığın her zaman ve her yerde uygula-
nabilir olması

95. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık kavramının 
temel özelliklerinden birisi değildir?

A) Maddenin aynı gün içinde birden çok kez kullanı-
mı

B) Maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve is-
tek

C) Maddeye yönelik eylemleri kontrol edememe

D) Yoksunluk hali 

E) Tolerans adı verilen kullanımın giderek artması
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96. I. Düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip 
olması

II. Başlama isteği

III. Oyun bağımlılığının oluşması

IV. İlginin artması

Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma 
aşamaları ile ilgili doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) I-IV-II-III
B) II-IV-I-III

C) IV-II-I-III

D) IV-I-II-III

E) II-I-IV-III

97. Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler ara-
sında en yaygın olarak görülen (%30) zorbalık 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söylenti yayma
B) Göz ardı etme

C) Vurma veya itme

D) Gruba katılmasına izin vermeme

E) Lakap takma

98. Barışyapıcılık (arabuluculuk) ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Barışyapıcılar, tarafların yaşadığı sorunu çözme-
ye çalışmaktadır.

B) Barışyapıcıların taraflar üzerinde bir otoritesi bu-
lunmaktadır.

C) Barışyapıcılık süreci gönüllülük esasına dayan-
maz.

D) Barışyapıcı, süreç sonunda kimin haklı olduğunu 
ifade eder.

E) Barışyapıcılar çözüm noktasında kontrolü ellerin-
de tutar.

99. I. Tarafların barışyapıcılık desteği almaya karar 
vermeleri

II. Anlaşmanın imzalanması

III. Müzakere basamaklarının kolaylaştırılması

IV. Kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşmesi

Barışyapıcılık sürecinin doğru bir şekilde sıra-
lanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) III-IV-I-II
B) II-I-III-IV

C) IV-II-I-III

D) IV-I-III-II

E) I-III-IV-II

100. 15 yaşındaki Faruk, hemen her görüşe karşı çıkan 
ve her şeye muhalefet eden bir kişiliktir. Herhangi 
bir görüşü sorgulamadan, bu görüş üzerinde dü-
şünmeden direkt olarak bu görüşe karşı çıkar.Mu-
halefet ettiği duruma ilişkin bir öneri ise belirtmez.

18 yaşındaki Neslihan ise aşırı uyum sağlayan ve 
hemen her şeye koşulsuz olarak “Evet” cevabını 
veren birisidir. Özellikle otorite olarak gördüğü ki-
şilerin her türlü düşünce, görüş ve önerisine derhal 
ve sorgusuz olarak katılır.

Yukarıda verilenlere göre Faruk ve Neslihan’ın 
kişilik tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

FARUK NESLİHAN

A) İnaktif Reaktif

B) Reaktif Proaktif

C) Proaktif İnaktif

D) Reaktif İnaktif

E) Proaktif Reaktif
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