
DENEME 1

1. Sınıf yönetimi, öğrenmenin 

gerçekleşmesi için uygun ortamın 

sağlanması ve devam ettirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan 

sınıf yönetiminin en temel amacının, 

öğrenme - öğretme sürecinin daha 

etkili ve verimli hâle gelmesini sağ-

lamak olduğu söylenebilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Sınıf yönetiminin beş boyutu 

vardır: Sınıf ortamının fi ziksel ya-

pısı, plan ve program etkinlikleri, 

zaman yönetimi, ilişki ve davranış 

düzenlemeleri ve öğretmen nitelikle-

ridir. Bu boyutlar açısından sorunun 

öncülünde verilenler değerlendiril-

diğinde tamamının sınıf yönetimini 

doğrudan etkilediği görülecektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Öğretmenin sergilemiş olduğu 

davranışlar önlemsel sınıf yönetimi 

anlayışına sahip olduğunu göster-

mektedir. Önlemsel sınıf yönetimi 

herhangi bir olumsuzluk veya prob-

lem yaşanmadan tedbir almayı içe-

ren uygulamalardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Etkili ve kalıcı bir öğretim sü-

reci için öğrencilerin bireysel özel-

likleri dikkate alma, aktif olmalarını 

sağlama, farklı yöntem ve teknikler 

kullanma, planlama yapma, zamanı 

etkili kullanma vb. birçok uygulama 

yapılmalıdır. Ancak bir öğretmen 

başarılı olduğu bir planı veya uy-

gulamayı farklı sınıfl arda aynen 

uygulamaya çalışırsa aynı verimi 

elde edemeyebilir. Çünkü her sınıfın 

farklı özellikleri vardır. Bu nedenle 

sınıftaki değişkenler de dikkate alın-

malıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. İstenmeyen davranışlar karşı-

sında öğretmenin sırasıyla yapması 

gereken uygulamalar şunladır;

  Problemin kaynağını araştırma

  Görmezden gelme

  Sözel olmayan uyarılar verme

  Sözel uyarılar kullanma

  Sınıf kurallarını hatırlatma

  Sınıf dışında görüşme

  Disiplin uygulamalarına başvurma

Buna göre ilk yapılması gereken şey 

davranışın veya problemin türünü 

ve nedenlerini belirlemektir. Tıpkı bir 

doktorun doğru tedavi yapması için 

doğru teşhiste bulunması gerektiği 

gibi.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. Edgar Dale tarafından geliştiri-

len yaşantı konisinin dört temel bi-

limsel varsayımı vardır;

  En çok görerek öğreniriz

  En kalıcı öğrenmeler yaparak 

gerçekleştirilenlerdir.

  Öğretim ortamları somuttan so-

yuta doğru düzenlenmelidir.



  Öğrencinin olabildiğince fazla 

duyu  organına ulaşılması ge-

rekmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Tüm öğretim materyallerinde 

okunurluğu artırmak için tırnaksız 

yazı tipleri kullanılmalıdır. El yazısı 

gibi tırnaklı yazı tipleri okunurluğu 

azaltacaktır. Asetat için önerilen yazı 

boyutu 18 puntodur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Özellikle tehlikeli deneyler, pa-

halı uygulamalar,  pilot, sürücü eği-

timleri, uzay gezileri gibi konularda 

kullanılan, olayın gerçeği ile aynı et-

kiyi yaratan ya da gözlemleme ola-

nağı sağlayan yazılımlara benzeşim 

yazılımları denir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. “Mobil öğretim akıllı cep tele-

fonları ve tablet bilgisayarlar kulla-

nılarak yapılan öğretimdir.” İnternet 

tabanlı öğretimin bir çeşidi olarak 

düşünebileceğimiz mobil öğretim, 

öğrencinin zamandan ve mekândan 

bağımsız bir şekilde öğrenme - öğ-

retme etkinliklerine ulaşması anla-

mına gelmektedir. Bu sayede iste-

diği zaman öğretimsel faaliyetlere 

katılabilen öğrenci, yaşam boyu öğ-

renmeyi gerçekleştirmiş olacaktır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

10. Formal eğitim, önceden hazır-

lanmış plan ve programlara göre ya-

pılan, olumlu yani istendik amaçları 

olan ve kurumsal özellik taşıyan bir 

eğitimdir. Formal eğitim süreçlerinin 

gelişigüzellikten uzak olmasını sağ-

layan şey plan ve programlara bağlı 

olarak yapılmasıdır. Formal eğitim 

kapsamındaki öğrenme - öğretme 

süreçlerinde her şey plan ve prog-

ramlar tarafından yönlendirilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Öğretim süreçlerinde resmî 

programlar dışındaki öğrenci kaza-

nımları örtük program olarak adlan-

dırılır. Resmî programlarda olmayan 

ancak öğrencilerin kazandıkları 

duygu, düşünce ve değerler örtük 

programın kapsamındadır. Örtük 

program okul yaşamı içerisinde öğ-

renciye verilen gizli, açık her türlü 

mesajı kapsamaktadır. Soruda da 

resmî programla çelişen değerlerin 

öğrencilerin bilinçaltına yerleşebi-

leceği belirtilmektedir. Dolayısıyla 

ders kitaplarında yer alan soru, ör-

nek, hikâye veya resimler yoluyla 

öğrencilere verilen ve resmî prog-

ramlarla çelişen her türlü mesaj ör-

tük program olarak ifade edilebilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Soruda verilen bilgiler ilerle-

meci eğitim felsefesinin görüşlerini 

yansıtmaktadır. İlerlemecilik, prag-

matizm görüşüne dayanmakta, öğ-

renci merkezli bir eğitim yapılması-

nı, bireysel farkları dikkate almayı 

ve öğrencilerin aktif olmasını savun-

maktadır. Öğrencilere bilgiler hazır 

olarak aktarılmamalı ve onlardan bu 

bilgileri ezberlemeleri istenmemeli-

dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



13. Öğretmenin öğrencilerinden 

özgün bir kompozisyon yazmalarını 

istemesi sentez (yaratma) düzeyin-

de bir davranıştır. Yaratıcı düşünceyi 

gerektiren bu kazanım düzeyi özgün, 

orijinal, sıradışı, hiç akla gelmedik 

ürünler veya çözümler üretmeyi, icat 

etmeyi ve keşfetmeyi gerektirir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. Soruda modüler içerik düzen-

lemesi yapıldığından söz edilmek-

tedir. Modüler programlamada üni-

teler kendi içinde öbeklere, anlamlı 

bütünlere (modüllere) ayrılarak su-

nulur. Her modül kendi içinde farklı 

şekilde düzenlenebilir. Modüller ara-

sında aşamalı bir bağ yoktur, önemli 

olan her modülün kendi başına an-

lamlı bir bütün oluşturmasıdır. Mo-

düller birbirinden bağımsız şekilde 

işlenebildiği için programa esneklik 

sağlanmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

DENEME 2
1. Kurallar eğitim süreci içerisinde 

değil, eğitim öğretim yılı başında öğ-

rencilerle beraber belirlenir. Kuralların 

eğitim süreci içerisinde belirlenmesi 

birçok istenmeyen davranışın oluş-

masına yol açacağından, eğitim öğ-

retim yılının başında belirlenmesi gibi 

önlemsel bir yaklaşım tercih edilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Kurallar olumlu cümle türünde 

ve istenilen davranışı tanımlayacak 

şekilde ifade edilmelidir. Soru senar-

yosunu incelediğimizde burada öğ-

rencilerden beklenilen derste sessiz 

olmaları ve dersi dikkatlice dinleme-

leridir. Kural ifadesi de bu beklentiyi 

ifade edecek şekilde yazılmalıdır. 

Kural ifadeleri öğrencinin nasıl dav-

ranması gerektiğini tanımlamalıdır. 

A seçeneğinde yer alan ifade olması 

gerekeni değil, yapılmaması gere-

keni ifade ettiği için kabul edilmez. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Sınıfta istenmeyen davranışları 

görmezden gelip uygun davranış-

lara ödül veren bir öğretmen sınıf 

disiplinini sağlamada davranış de-

ğişikliği modelini dikkate alıyordur. 

Davranış değişikliği modeli, temelini 

Skinner’in edimsel koşullanma kura-

mından alır. Bu kurama göre, iste-

nen davranışının sıklığını arttırmak 

için ödül ya da pekiştireç; istenme-

yen davranışın ortadan kalkmasını 

yani sönmesini sağlamak için gör-

mezden gelme yöntemi kullanılma-

lıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

4. Sınıfta disiplini sağlama daha 

çok öğretmenin etkili sınıf yönetimi 

becerisi ile ilgilidir. Çağdaş anlayışa 

dayalı olan U düzeninin en önemli 

özelliği öğrencileri aktif hâle getir-

mesi, çok yönlü iletişim ortamı sağ-

lamasıdır. Açıkçası öğrencinin aktif 



olduğu ortamlarda hareketlilikten 

ötürü çeşitli disiplin sorunları orta-

ya çıkabilir. Bu nedenle öğretmenin 

bu tür oturma düzenlerinde iyi bir 

yönlendirici olması gerekir. Kısaca 

U düzeninin disiplin sorunlarını or-

tadan kaldırması gibi bir etkisi söz 

konusu değildir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Sınıfta istenmeyen bir durum 

ortaya çıktığında buna karşı öğren-

cileri katı bir şekilde uyarma, ders 

dışına çıkarma, düşük not verme 

vb. yaptırımlar uygulamak tepkisel 

model kapsamında yer alır. Tepkisel 

model geleneksel bir sınıf yönetimi 

yaklaşımıdır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

6. Verilen seçenekler incelen-

diğinde Dale’nin yaşantı konisine 

göre; öğrencilerin daha etkili yaşan-

tılar edinmelerini sağlayan uygula-

ma canlandırmalar (dramatizasyon) 

yaptırmaktır. Daha somut, daha çok 

duyu organının kullanıldığı ve bire-

yin kendisinin yaparak yaşayarak 

uyguladığı bir yaşantıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Geometrik şekilleri öğretmek 

amacıyla hazırlanmış olan I. gör-

selde şekiller ile kavramlar yakınlık 

ilkesine aykırı biçimde yerleştiril-

miştir. Yani hangi kavramın hangi 

şekle ait olduğu belirsizdir. Yakınlık 

ilkesine göre; görsel materyal tasa-

rımında ilişkili olan ögelerin birbirine 

yakın olarak yerleştirilmesi gerekir. 

II. görsel bu ilkeye uygun olarak ta-

sarlanmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Görsel materyallerdeki yazıla-

rın küçük harfl erden oluşması okun-

masını kolaylaştırır. Çünkü küçük 

harfl erin boyutları, yönleri ve kap-

ladıkları alanlar birbirinden farklıdır. 

Büyük harfl er ise hemen hemen 

aynı alanı kapsayacak şekilde yazı-

lır. Bu nedenle ayırt edilmeleri zorla-

şır ve okuma esnasında göz yorulur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Bir test sayfasının iki sütuna 

ayrılıp her iki sütunda eşit sayıda 

soruya yer verilmesi denge ilkesine 

uygundur.

Denge: Görsel materyalin üzerin-

deki ögelerin nasıl bir dağılım ser-

gilediği ile ilgilidir. Materyal ortadan 

ikiye ayrıldığında her iki bölümde 

birbirine eşit veya farklı yoğunlukta 

ögenin yer alması dengeyle ilgili bir 

durumdur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Kültürlemede tek yönlü bir etki 

söz konusudur. Yani birey ya kendi-

liğinden ya da başka birisinin yardı-

mıyla bir yöre, bölge ya da ülke ile 

ilgili kültürel özellikleri öğrenir ve 

bunu davranışlarına yansıtır. Örnek 

durumda yeni atanan öğretmenlere 

görev yapacakları yerin özellikleri 

tanıtılmakta dolayısıyla bir kültürle-

me süreci gerçekleşmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



11. Öğretim programı, bir dersle 

ilgili özel hedefl er, kazanımlar, te-

malar, üniteler, öğrenme alanları, 

etkinlikler, ölçme ve değerlendirme 

gibi ögeleri kapsayan, öğretmenler 

için bir kılavuz işlevi gören bir prog-

ramdır. Öğretim programı aynı ders-

le ilgili birden fazla sınıf düzeyinde 

olabilir. Örneğin; ortaokul 5 - 8. sınıf 

fen bilimleri öğretim programı.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Daha çok lise ve sonrasında 

uygulanan disiplin tasarımında her 

ders birbirinden bağımsız ve detaylı 

bir şekilde işlenir. Disiplin tasarımın-

da her ders için o dersin yapısına 

özgü yöntemler kullanılmalı ve öğ-

renciler bir derste o dersin uzmanı 

gibi çalışmalıdır. Lise düzeyinde oku-

tulan tarih, coğrafya, fi zik, kimya vb. 

dersler disiplin tasarımına örnektir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Öğrencilere, ortak çekirdek ko-

nular alındıktan sonra  ilgi ve yete-

neklerine göre çeşitli programlara 

devam etme şansı sunan çekirdek 

programlama yaklaşımında; seçmeli 

ders, alan, bölüm, dal seçimi, asıl 

uzmanlık alanının yanında yan bir 

alanda da uzmanlaşma gibi uygula-

malar  söz konusudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Eleştirel düşünme, karar ver-

me, karşılaştığı durumları belli öl-

çütlere göre değerlendirme, bir dizi 

seçenek arasından en uygun olanı 

seçme gibi davranışlar bilişsel ala-

nın değerlendirme basamağı kapsa-

mında yer alır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

DENEME 3
1. Öğretmenin yapmış olduğu 

davranışlar onun tepkisel sınıf yö-

netimi anlayışına sahip olduğunu 

göstermektedir. Tepkisel yaklaşım, 

davranışçı psikolojinin etki - tepki 

anlayışına dayanır. Eğer öğrenci is-

tenmeyen davranış yaparsa ceza 

verilir; istenen davranışlar sergilerse 

ödül verilir. Böylece öğrencinin olum-

lu davranışlar kazanması amaçlanır. 

Etkinliklerin yönelimi bireyedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Görmezden gelme tepkisi, dav-

ranışı yapan kişiye ve davranışı ka-

sıtlı olarak yapıp yapmadığına ba-

kılarak verilmelidir. Öğrencinin planlı 

olarak yapmadığı, o anda meydana 

gelen ve geçici olan davranışlar gör-

mezden gelinebilir. Böylece olumsuz 

amaç taşımayan öğrenci sınıf önün-

de zor duruma düşürülmüş olmaz. 

Bazı durumlarda öğrencinin kendisi 



de pişmanlık duyar, bir daha yapma-

mak için çaba gösterir. Bununla bir-

likte öğrencilerin dikkat çekmek için 

yaptığı davranışlar da görmezden 

gelinmelidir. Böylece sönme olayının 

gerçekleşmesi sağlanır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Öğretmen, kültürel liderlik dav-

ranışları sergilemektedir. Kültürel 

liderlik özelliklerine sahip olan öğret-

menler kurumun kültürel yapısının 

oluşturulmasına ve geliştirilmesine, 

kurumun değer ve normlarının grup 

üyeleri tarafından benimsenmesine 

ve bunlara uygun davranılmasına 

çalışırlar. Böylece kurum kültürü-

nü toplum kültürüyle kaynaştırırlar. 

Onlara göre tüm öğretmenler, top-

lum kültürünün geliştirilmesine ve 

gelecek nesillere aktarılmasına, 

okul kültürünün oluşturulmasına ve 

paylaşılmasına çalışmalıdırlar. Kül-

türel liderlik, okulun misyonunun ve 

vizyonunun yerine getirilmesi için 

gerekli bir anlayıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. İletişim sürecinde beden dilini 

etkili şekilde kullanmak aktaracağı 

mesajların daha etkili şekilde iletil-

mesini sağlamaktadır. Çünkü ileti-

şimde sözlü mesajlardan çok söz-

süz mesajlar daha etkili olmaktadır. 

Ne söylenildiği, nasıl söylendiğiyle 

anlam kazanmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Sınıf kuralları, öğretim ortamı-

nın düzenli olmasını, beklentilerin 

açıklığa kavuşturulmasını ve sorun 

durumlarında neler yapılması ge-

rektiğini belirtmektedir. Ancak kural-

lardan beklenen faydaya ulaşılamı-

yorsa değiştirilmesi ve öğrencilerle 

birlikte yenilerinin belirlenmesi doğ-

ru bir yaklaşımdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Öğretimde araç gereç kullanı-

mının birçok yararı olmakla birlikte 

en önemli iki yararı olarak dikkat çe-

kici olması ve öğrenilenleri somut-

laştırması söylenebilir. Birden fazla 

duyu organına ulaşarak öğrenilen-

leri somutlaştıran öğretimsel araç 

gereçler özellikle somuttan soyuta 

öğretim ilkesini desteklemektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. En etkili öğrenmenin gerçek-

leşebilmesi için, çok sayıda duyu 

organının kullanılması gerekir. Çok 

sayıda duyu organının devreye gir-

diği seçenek, örnek ve modellerin 

kullanılmasıdır. Projeksiyonla gös-

terilen sunularda göz ve kulakla öğ-

renme gerçekleşir. Kitaplar, resim ve 

afi şler, gözün kullanıldığı öğrenme 

şeklidir. Film gösteriminde de göz ve 

kulakla öğrenme gerçekleşir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Eş zamanlı olmayan İnternet 

araçlarından E-posta, İnternet’teki 

herhangi bir kullanıcıya mesaj gön-

dermek anlamına gelmektedir.

Forum: Genellikle bir konu üzerin-

de tartışmak ve fi kir beyan etmek 

amaçlı kullanılır. Bir kullanıcı mesa-



jını herkes görüp cevap yazabilir.

Blog: Web tasarım bilgisi olmadan 

kişilerin İnternet ortamında görüşle-

rini dile getirebildiği web sayfalarıdır. 

Web günlüğü olarak anılmaktadır.

Viki: Bireysel olarak oluşturulmuş 

grupların eş zamansız olarak bera-

berce çalışabilecekleri web sayfa-

larıdır. Aslında bloglar ile benzerlik 

göstermektedir. Fakat blogda tek 

bir yazar varken burada seçilmiş bir 

grubun üyeleri yazar olabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. Bilgisayar destekli eğitim, bil-

gisayarın okul yönetiminde, ders 

içi ve ders dışında eğitim sürecine 

dâhil edilmesidir. Bilgisayar destek-

li eğitim denildiğinde eğitim öğretim 

etkinlikleri sırasında eğitimi zengin-

leştirmek ve kalitesini yükseltmek 

için öğretmene yardımcı bir araç ola-

rak bilgisayarlardan yararlanılması 

anlaşılmaktadır. Bilgisayar destekli 

öğretimin yararları arasında güdü 

düzeyinin yüksek olması, çoklu or-

tam sağlaması, bilgisayarın hata 

yapmayacak olması, öğrencilerine 

kendi hızlarında çalışma imkânı ver-

mesi sayılabilir. Ancak materyalleri 

hazırlamak hem uzmanlık ister hem 

de zaman açısından çok ekonomik 

değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. İnformal öğrenmeler daha ön-

ceden belirlenmiş bir plana bağlı 

olmaksızın, gelişigüzel etkinliklerle 

gerçekleşir.  Toplum içinde kendili-

ğinden gerçekleşen doğal bir süreç-

tir. Bu nedenle nelerin, niçin öğretile-

ceğinin önceden düzenlenmesi gibi 

bir durum söz konusu değildir. Böyle 

bir düzenleme formal eğitim süreç-

lerinde gerçekleşen öğrenmelerin 

özelliklerindendir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Öğretmenler, öğretim program-

larına bakarak planlarını hazırla-

mak durumundadırlar. Bu süreçte 

bulundukları okulun olanaklarını ve 

branşındaki diğer öğretmenlerin de 

yer aldığı zümre kurulunun karar-

larını dikkate almak zorundadırlar. 

İnternet’ten indirilen planların doğ-

ru olarak kabul edilmesi hatalı bir 

durumdur. Bu konularda yapılan 

hatalar eleştirilebilir. İlk aşamada 

şubeler arası öğrenme düzeyi farklı-

lıkları dikkate almak şeklinde bir du-

rum söz konusu olmaz. Bu nedenle 

okul müdürü Derya Öğretmen’e 

böyle bir eleştiri yöneltemez.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. Belirtilen konular program ge-

liştirmenin toplumsal temelleriyle 

ilgilidir.  Toplumsal temel; kültürün 

aktarılması, toplumsal beklentilerin 

karşılanması ve sorunlara çözüm 

bulunması üzerine odaklanır. Bu-

nunla birlikte toplumsal yapıya yön 

veren baskı gruplarının da program-

lara yön vermesi söz konusudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Kazanımlar (hedefl er), eğitim 

programının en önemli ögesidir. 

Kazanımlar, yetiştirdiğimiz insanda 



bulunmasını uygun gördüğümüz ve 

eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelik-

teki istendik özelliklerdir. Dolayısıy-

la öğrencide şu an var olmaması, 

gelişim özelliklerine ve biyolojik ya-

pısına uygun olması, formal eğitim 

süreçleri sayesinde kazandırılabilir 

olması gerekir. Öğretmen özellik-

leri kazanım olamaz. Bireyin kendi 

çabasıyla kazanabilecekleri formal 

eğitim gerektirmediği için kazanım 

olamaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Yaşantı merkezli program tasa-

rımlarına göre, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçları önceden tespit edileme-

yeceği için program önceden plan-

lanamaz. “Öğretmen, her öğrenciye 

uygun olanı, uygulama alanında 

en iyi şekilde belirler.” anlayışı ha-

kimdir. Yani programın süreç içinde 

hazırlanması söz konusudur. Sorgu-

lama merkezli içerik düzenleme yak-

laşımı ise, öğrencilerin sorularına ve 

gereksinimlerine yanıt verme gerek-

liliğini benimseyen bir yaklaşımdır. 

Bu nedenle içerik düzenlemesi öğ-

rencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına 

göre süreç içinde yapılmalıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

DENEME 4
1. Kaynağın alıcıya gönderdiği ileti 

mesaj ögesi kapsamında yer alır. Ka-

nal, mesajın alıcıya ulaşmasını sağ-

layan araç gereç, yöntem ve teknik 

gibi unsurları içeren iletişim ögesidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Kural sayısı, öğrenciden bek-

lenen temel davranışları içerecek 

şekilde az sayıda (ortalama 7 gibi) 

olmalıdır. Kural sayısının fazla olma-

sı öğrenmeyi güçleştirebileceği gibi 

öğrencinin sınıfı bir kurallar ortamı 

olarak algılamasına sebep olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Derste farklı etkinliklere yer 

vermek öğrencilerin öğrenme stille-

rine hitap edilmesi ve kazanımların 

istenilen nitelikte gerçekleşmesi açı-

sından önemlidir. Ancak derste farklı 

etkinliklere yer verilmesi zamansal 

açıdan çok ekonomik değildir. Öğ-

retmen daha çok zamana ihtiyaç 

duyar. Bu nedenle böyle bir durum 

zamanı etkili kullanmak konusunda 

ekonomik olmayan bir özellik olarak 

karşımıza çıkar. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Öğretmen dersini işlerken öğ-

rencilerin dikkatini canlı tutmak ve 

öğrencilere “Buradayım, kontrol 

bende.” mesajı vermek için bütün 

öğrencilerle kısa süreli göz teması 

kurmalıdır. Bu durum bir disiplin so-

runu yaratmaz aksine disiplini sağla-

mada etkilidir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



5. Öğrenciler genel olarak ders-

ten sıkılıyorsa, devamsızlık so-

runları yaşanıyorsa, ders dışında 

farklı şeylerle ilgilenmek istiyorlarsa 

öğretmen öncelikli olarak yaptığı 

uygulamaları sorgulaması gerekir. 

Öğretmen dersi ve sınıf ortamını ca-

zip hâle getirecek uygulamalara yer 

vermelidir. Bunlardan biri de derste 

değişiklik yapıp öğrencinin ilgisini 

çekecek değişik yöntem ve teknikle-

re yer vermektir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Yaşantı konisinin en üstteki son 

iki basamağı olan görsel ve sözel 

semboller diğer seçeneklere göre 

daha az etkilidir. Görsel semboller; 

tablo, grafi k, şema, harita gibi ögele-

ri içeren materyallerdir. Sözel sem-

boller ise; kavram, sembol veya sa-

yıları içerir. Çok soyut oldukları için 

diğer materyallerle desteklenmeye 

ihtiyacı vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Parçada verilen örnek, oran (öl-

çek) ilkesiyle ilgilidir. Bu ilkeye göre, 

öğretmen görsel materyaldeki obje-

lerin hangi özelliğiyle ilgili oranlama 

yapmak istiyorsa, objenin bu özel-

liğini öğrencinin tanıdığı başka bir 

obje ile karşılaştırarak vermelidir. Bu 

durumu, haritalardaki uzaklıkların 

doğru algılanması için ölçek belir-

tilmesine benzetebiliriz. Bilinmeyen 

nesnelerin boyutunu göstermek için 

bilinen nesnelerden yararlanmak 

gerekir. Bu durum nesnenin doğru 

algılanmasını sağlar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Öğretmen öğrencilerin mater-

yali belli bir sıra izleyerek kullan-

maları veya belli bölgelerine odak-

lanmaları için yönlendirme yaparak 

onları belirli ögelere yoğunlaştıran 

düzenlemeler yapmalıdır. Yakınlık, 

ilişkili olan ögelerin birbirine yakın 

olarak yerleştirilmesidir. Renk zıt-

lıkları dikkat çekmek için yapılır. 

Uyumluluk, bütünlüğü sağlar. Ger-

çekçilik ise, doğru algılamaya katkı 

sağlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Doku: İki boyutlu materyallere 

dokunma duyusuyla hissedilebile-

cek yüzey özelliği kazandırılmasıdır. 

Soruda verilen I. şekil iki boyutlu 

bir görünüm sergilemektedir. Ancak 

gölgelendirilmiş olan veya derinlik 

kazandırılan II. şekil ise daha ger-

çekçi ve üç boyutlu olarak algılan-

maktadır. Bunu sağlayan görsel ta-

sarım ögesine doku denilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Uygulamadaki (işe vuruk - iş-

levsel) program, resmî programın 

öğretmenlerce okullarda uygulanan 

boyutudur. Resmî program stan-

darttır tüm okullar için aynı içeriğe 

sahiptir. Ancak her okulun öğrenci 

özellikleri, şartları, çevresel koşulları 

farklı olduğundan öğretmenler resmî 

programı, kendi okul ve sınıfl arı-

na uyarlayarak uygularlar. Böylece 

resmî program uygulamadaki prog-



rama dönüşmüş olur. Uygulamadaki 

program esnektir, öğretmenin ne öğ-

rettiği ve hangi davranışları kazan-

dırdığı ile ilgilidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

11. Geleneksel bir eğitim felsefe-

si olan esasici anlayışta, öğretmen 

otoritesi, katı disiplin, zihnin disipli-

ne edilmesi, geçmişin doğrularının 

öğrencilere aktarılması, öğretmenin 

ve kitapların bilgiyi öğrenmede asıl 

kaynak olduğu, ezber, alıştırma, 

tekrar gibi yöntemlerin kullanılması 

gerektiği ön plana çıkmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. İhtiyaç analizi yaklaşımlarından 

olan farklar yaklaşımında, olması 

gereken (hedefl er) ile olan (öğren-

cilerin sahip olduğu özellikler ya 

da mevcut durum) arasındaki farka 

bakılarak eğitim ihtiyaçları belirlenir. 

Matematik öğretmeni dersin hedef-

leri (olması gereken) ile öğrencilerin 

seviyelerini (olan - mevcut durum) 

karşılaştırarak dersi ile ilgili düzen-

lemeler yapmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Yenilenen Bloom taksonomi-

sinde karşılaştırma becerisi anlama 

basamağında ele alınmıştır. “Kalp 

ile pompayı hangi açıdan birbirine 

benzetiriz?” gibi bir soru kalp ile 

pompanın karşılaştırılmasını gerek-

tirdiğinden böyle bir soru anlama 

düzeyine yönelik olarak kabul edilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

14. Program değerlendirme model-

lerinden biri olan Metfessel-Michael 

modelinde değerlendirmenin uzman 

odaklı olması yerine ilgili herkesin 

değerlendirmede görev alması anla-

yışı ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, 

öğretmen, veli, yönetici ve okuldaki 

diğer personelin değerlendirme sü-

recine katılması daha sağlıklı so-

nuçlar elde etmek açısından önemli 

görülür. Ayrıca bu modelde ölçme 

araçları ile sürekli gözlem yapılması 

ve programın tüm ögeleri ile bir bü-

tün olarak değerlendirilmesi anlayışı 

hakimdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

DENEME 5
1. Güdülenme, içsel ve dışsal 

kaynaklı olabilir. A, C, D ve E seçe-

neklerinde verilen uygulamalar içsel 

güdülenmeyi sağlarken; B seçene-

ğinde dışsal güdülenme durumu söz 

konusudur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Ders süresini etkili kullanmak 

için zaman yönetimi becerisi kulla-

nılmalıdır. Zaman yönetimi, ders için 

ayrılmış olan süreyi hedefl er doğrul-

tusunda verimli şekilde kullanmaktır. 

Etkili bir öğretim, öğrenmeye ayrılan 

zamanın çokluğuna ve etkili kullanı-

mına bağlıdır. Ancak öğretmen ders 

süresini etkili şekilde kullanmaya 

çalışsa da bazı etkenler bunu olum-

suz yönde etkileyebilir. Bu nedenle 



öğretmenin zamanı etkili şekilde 

kullanmayı engelleyen faktörler ko-

nusunda dikkatli olması gerekir. Bu 

açıdan ele alındığında dersin giri-

şinde ön koşul öğrenmelerin hatır-

latılmasına ayrılan süreyi azaltmak 

görünüşte süre kazanmak gibi gö-

rülse de dersin verimini azaltan bir 

durumdur. Çünkü yeni konunun öğ-

retilmesi için gereken önkoşul bilgi 

ve beceriler tam olmazsa başarılı bir 

öğretim yapılamaz. Bu nedenle sınıf 

yönetiminin amacı olan etkili ve kalı-

cı bir öğrenme de sağlanamaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Öğrencilerin bulundukları ge-

lişim döneminin özelliklerine ve 

ihtiyaçlarına göre öğretim sürecini 

düzenlemek gelişimsel yaklaşıma 

uygun bir anlayıştır. Gelişimsel sı-

nıf yönetimi yaklaşımında öğretmen 

öğrencilerin fi ziksel, zihinsel, psiko-

lojik ve sosyal özelliklerinin öğrenme 

sürecinin başarısında etkili olduğu-

nu düşünerek uygulamaları bunlara 

göre düzenler.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Öğretmenin öğrenciye farklı 

şekilde davranması diğer öğrenciler 

tarafından açıkça görülen bir durum-

dur. Çünkü herkesin gözü önünde 

yani aleni olarak gerçekleşmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Sınıf dışında görüşmek diğer 

uygulamaların tümü (görmezden 

gelme, sözel olmayan uyarılar, sö-

zel uyarılar, kuralları hatırlatma, 

sorumluluk verme, derste değişiklik 

yapma) uygulandıktan sonra yapı-

lan bir uygulamadır. Eğer öğrenci 

istenmeyen davranışı sıklıkla yap-

maya devam ediyorsa, öğretmen 

sınıf içi atmosferi gergin hâle getir-

memek için öğrenciyle sınıf dışında 

görüşmelidir. Ancak bu görüşmede 

öğrenci suçlanmamalı, bir sorunu 

olup olmadığı sorulmalı, sorunu var-

sa ona yardımcı olmak istendiği söy-

lenmeli ve öğrencinin olumlu yanları 

vurgulanmalıdır. Ancak sınıf dışında 

görüşme yapılırken öğrencinin ders-

lere katılmamasını istemek doğru bir 

ifade değildir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Görsel tasarım unsurları üç 

tanedir; gerçekçi, benzeşik ve şe-

matiktir. Gerçekçi, gerçek resimler 

kullanmaktır. Benzeşik, gerçeğin 

benzeri şemalar kullanmaktır. Şe-

matik ise, görsel materyalde, grafi k, 

şema ve akış diyagramları gibi öge-

ler kullanmaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Alan kullanımı materyalin anla-

şılırlığını etkileyen ögedir. Alan kul-

lanımında dikkat edilmesi gereken 

boş alanlar kullanılarak materyalin 

anlaşılırlığını arttırmak gerekliliğidir. 

Ayrıca bir görsel materyalde bireyler 

ilk önce sol üst köşeye bakma eği-

limdedir. Bu sebeple vurgulanmak 

istenen ögelerin sol üst köşeye yer-

leştirilmesi gerekmektedir. Bireylerin 



dikkat oranları sırasıyla, sol üst bö-

lüm, sol alt bölüm, sağ üst bölüm ve 

sağ alt bölümdür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. Şekil - zemin ilişkisi herhangi 

bir unsuru algının odak noktası (şe-

kil) olarak kullanırken, diğer unsur-

lardan (zemin) dikkati uzaklaştırarak 

algılanması gereken noktaya odak-

lanılması demektir. Vurgulanan öge 

şekil hâlini alacaktır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Benzetim yazılımları, herhangi 

bir durumu orijinalmiş gibi bireyin ya-

şamasını, hissetmesini ve sonuçları-

nı görmesini sağlayan yazılımlardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Formal eğitim, belirli bir pla-

na göre yapılan ve belirli amaçlara 

ulaşmayı sağlayan eğitim türüdür. 

Planlı ve programlıdır. Olumlu veya 

istendik amaçları vardır. Özel bir or-

tamda gerçekleşir, yani kurumsaldır. 

Profesyonel kişiler tarafından verilir. 

Bu nedenle II. ve IV. öncüller sadece 

formal eğitimle ilgilidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Öğretmenin görüşleri esasicilik 

felsefesine uygundur. Esasiciliğe 

göre, insanları eğitilmiş olarak kabul 

etmek için sahip olunması gereken 

ortak esaslar vardır. Geçmişten ge-

len temel bilgi ve değerler bireyin 

tecrübelerinden daha önemlidir. 

Kültürel mirasın özü korunup yeni 

nesillere aktarılmalıdır. Öğrenmenin 

doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu 

zaman zorlama vardır. Bu nedenle 

eğitimde disiplin ve öğretmen oto-

ritesi önemli bir yer tutar. Eğitim ve 

öğretimde girişim öğrenciden çok 

öğretmende olmalıdır. Geleneksel 

öğretim yöntemleri kullanılmalıdır

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Parçada verilen bilgilere göre 

program geliştirme sürecinde top-

lumun tüm kesimlerinin görüşlerinin 

alınması gerekmektedir. Bu nedenle 

demokratik ihtiyaç belirleme yaklaşı-

mı kullanılmalıdır. Bu yaklaşımın te-

melinde, toplumdaki bireylerin veya 

grupların çoğunluğu tarafından iste-

nilen değerler ve değişiklikler vardır. 

Dolayısıyla ihtiyaçlar, toplumdaki 

bireylerin ve grupların isteklerinden 

hareketle ortaya çıkar. Toplumdaki 

birçok kişinin ihtiyaç değerlendirme 

sürecine katılması ve halkla bütün-

leşmeyi sağlaması bu yaklaşımın en 

önemli özelliğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Parçada verilen görüşler hüma-

nistik program tasarımı yaklaşımını 

yansıtmaktadır. Bu yaklaşıma göre, 

program tasarım sürecinde öğre-

nenlerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-

motor boyutları bir bütün olarak dü-

şünülmelidir. Öğrenenlerin duygusal 

durumu öğrenmenin oluşmasını 

etkiler. Öğrenci, program tasarımın-

da karar verme sürecine katılarak 

seçme sorumluluğu almalıdır. Her 

birey birbirinden farklı özelliklere sa-

hip olduğu için bir birey için uygun 



olan eğitim süreci diğer bireyler için 

uygun olmayabilir. Bu nedenle eği-

tim programı, insanın doğasına ve 

bireyselliğine dayalı olmalıdır. Prog-

ramlar bireylerin gelişim özelliklerine 

göre şekillenmelidir

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Eğitim programının ögeleri 

(belirlenme sırasına göre ele alı-

nacak olursa) hedefl er, içerik, eği-

tim durumları ve sınama durumları 

şeklindedir. Bu sıralamada her bir 

öge kendinden sonrakileri belirler 

ve onlara yön verir. Dolayısıyla he-

defl erin, kendinden sonra belirlenen 

içerikte yer alan bilgilerle uyumlu ol-

ması yanlış bir ifadedir. Tam tersine, 

içerikte yer alan bilgiler hedefl erle 

uyumlu olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


