Eğitim
Bilimleri

Soru Kitapçık Numarası

0000000000001
Bu numarayı cevap kağıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

Online kitap siparişleriniz için,

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi
yakından takip edebilirsiniz.
/pegemnet

/pegemkampus

/pegemnet

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim
Bilimleri Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi
100 dakikadır (1 saat, 40 dakika).
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeni
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için
ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

KPSS

1.

D

1. Bu testte 80 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Eğitim Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3.

Öğrencilerinin günlük toplumsal sorunları çözebilme
becerilerini geliştirmek isteyen Refik Öğretmen, konuları da günlük yaşam sorunlarından seçerek ders içeriği oluşturmaya çalışmaktadır.

I.

Verilen teknolojik ürünlerle işlevlerini eşleştirir.

II. Teknolojik ürünlerin insan hayatındaki önemini yorumlar.

Refik Öğretmen’in ders düzenlemesi yaparken
hangi program tasarım yaklaşımından yararlandığı
söylenebilir?

III. Yeni bir teknolojik ürün tasarlar.
IV. Teknolojik ürünlerin kullanım alanlarını örneklerle
açıklar.

A) Konu tasarımı

V. Teknolojik ürünleri amacına uygun kullanır.

B) Yaşam şartları

Yukarıda verilen kazanımlardan hangileri kavrama
düzeyindedir?

C) Hümanistik
D) Yaşantı merkezli

A) Yalnız II

E) Çocuk merkezli

B) II ve V
D) II ve IV

4.
2.

EME SINA
V
EN

I

EĞİTİM BİLİMLERİ

Bilim ve teknolojideki olağanüstü gelişmeler sonucunda yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlarla birlikte yeni meslekler de gündeme gelmektedir.
İnternet üzerinde sınırsız bilginin olması ve bir bilgi datası oluşmasından hareketle bu datayı analiz edecek,
yorumlayacak bir alana ihtiyaç duyulabileceği, böylece “data okuma uzmanı” gibi bir meslek alanına ileride
ihtiyaç duyulacağı varsayılmaktadır.

İnsan akıllı bir varlıktır ve bu nedenle insan aklı geliştirilmelidir. Bu da din ve ahlak öğretimi ile mümkündür.
İnsan akıllı olduğu için özgür bir varlıktır ancak davranışlarından da sorumludur. Bu nedenle eğitim programları değişmez, evrensel ve mutlak doğruları bireye
öğretecek şekilde düzenlenmelidir.
Yukarıda verilen açıklamayı yapan bir eğitim felsefecisinin, hangi eğitim felsefesini savunduğu söylenebilir?

Buna göre, yukarıda verilen meslek grubuna yönelik düzenlenecek bir eğitimin, hangi ihtiyaç belirleme yaklaşımının kapsamında olduğu söylenebilir?

A) Esasicilik

A) Farklar

D) Yeniden kurmacılık

B) Demokratik
D) Betimsel

C) I, III ve IV
E) Yalnız V

B) Daimîcilik
C) İlerlemecilik

C) Analitik

E) Delphi

E) Politeknik
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Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

Deneme Sınavı - 1

7.

Program çalışma grubu ilkokul Türkçe Öğretim Programı’nı hazırlarken dersin hedeflerini önem sırasına
dizmiştir.
I.

Okuma-yazmayı öğrenebilme

II. Okuduğunu anlayabilme

Hazırladığı bir görsel materyalde çeşitli görsellere yer
veren Selin Öğretmen, birbiriyle ilişkili görselleri daha
yakın ve belirli işaretlerle ilişkilendirmiş, böylece ögelerin bağımsız olmasını engellemiştir. Bu sayede materyalin daha net anlaşılmasını sağlamıştır.
Selin Öğretmen’in materyalde dikkate aldığı tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

III. Dilbilgisi kurallarını uygulayabilme
IV. Hızlı okuma becerisi kazanabilme

A) Denge

Yapılan bu çalışma aşağıdaki program geliştirmenin kuramsal temellerinden hangisi ile öncelikle
ilişkilidir?

B) Bütünlük
D) Hizalama

C) Vurgu

E) Doku

A) Psikolojik
B) Felsefi
C) Bireysel
D) Ekonomik
E) Toplumsal

6.

Edgar Dale’ye göre, öğrenme ortamına giren duyu
organı sayısı arttıkça öğrenmeler de o oranda kalıcı
olmaktadır.

8.

Buna göre fen ve teknoloji dersi “Dünya’nın katmanlarını kavrar.” kazanımı için aşağıda verilen
uygulamalardan hangisi, öğrencilerde diğerlerine
göre daha kalıcı öğrenmeler sağlar?

Yazılı bir materyal hazırlama sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer vermek materyalin etkililiğini
düşürür?
A) Zorunlu olmadıkça büyük harf kullanmaktan kaçınmak
B) Materyalde metin miktarını az tutmak

A) Dünya modeli kullanmak

C) Satır arası boşlukları paragraflar arası boşluklardan geniş tutmak

B) Sunuyla çeşitli görseller kullanmak
C) Fotoğraf görsellerinden yararlanmak

D) Sade ve süslü olmayan yazı karakterleri kullanmak

D) Öğrencilere konuyu sözel olarak sunmak

E) Uzun metin kullanma zorunluluğunda tek sütun
kullanmak

E) Konuyu birkaç kez kitaptan okutmak

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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1.

6.

Öncülde dikkat edilecek olan nokta, öğretmenin ders içeriği veya sürecini tasarlarken öncelikle toplumsal sorunları dikkate almasıdır. Dolayısıyla tasarım, sorun merkezli
olacaktır. Güncel toplumsal sorunları çözme becerisi vurgusu ise sorun merkezli tasarımlardan yaşam şartlarına
uygun uygulamadır. Diğer seçeneklerde verilen tasarımlar
zaten sorun merkezli tasarımlar içinde yer almamaktadır.
Cevap B

2.

D

1

Edgar Dale’nin yaşantı konisine göre en kalıcı öğrenmeler, doğrudan maksatlı yaşantılar yoluyla edinilen öğrenmelerdir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda model ve
numunelerden yararlanmak diğerlerine göre daha kalıcı
öğrenmeler sağlar. Dünya’nın katmanları konusunun işlenmesinde model ve numunelerin kullanılması verilenlere
göre daha kalıcı öğrenmeler sağlar.
Cevap A

Dikkat edildiğinde “data okuma uzmanlığı” alanına şu
an bir ihtiyaç olmadığı, ileride böyle bir ihtiyacın ortaya
çıkmasından hareketle ihtiyaç belirlendiği görülmektedir.
Varsayımlardan hareketle ihtiyaç belirleme, analitik ihtiyaç
belirleme yaklaşımı kapsamındadır.

7.

Cevap C

3.

EME SINA
V
EN

I

EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

Bir görsel materyalde görsel ögelerden ilişkili olanları çeşitli işaretlerle ilişkilendirmek, ögeler arası ilişkileri daha
belirgin hâle getirerek anlaşılmasını kolaylaştırmak için
uygulanan görsel tasarım ögesi, bütünlüktür.
Cevap B

I’deki ifade hatırlama düzeyinde olduğundan bilgi, III’teki
ifade yeni ve özgünlük içerdiği için sentez, V’teki ifade ise
doğrudan kullanma içerdiği için uygulamadır. Teknolojik
ürünlerin insan hayatındaki önemini yorumlama ve teknolojik ürünlerin kullanım alanlarını örneklerle açıklama kavrama düzeyi kazanımlardır.

8.

Cevap D

Yazılı materyaller hazırlanırken materyalin okunabilirliği ve
anlaşılabilirliği açısından zorunlu olmadıkça büyük harf
kullanmamak, metin miktarını az tutmak, sade ve süslü
olmayan yazılar kullanmak ve uzun metin kullanma zorunluluğu varsa tek sütün kullanmak gerekir. Satır arası
boşluklar paragraflar arası boşluklardan geniş değil, paragraflar arası boşluklar satırlar arası boşluklardan geniş
tutulmalıdır.
Cevap C

4.

Açıklamaya dikkat edildiğinde vurgunun akla, aklın geliştirilmesine, evrensel ve mutlak doğruların öğretilmesine
yapıldığı görülmektedir. Bu vurgular yerini daimîcilik eğitim felsefesinde bulur. Kastedilen özgürlük, aklını kullanabilen insanın ahlaki değerlere ve evrensel doğrulara göre
sergileyebileceği sınırlı bir özgürlüktür. Ayrıca din ve ahlak
öğretimi de daimîciliğin önemli ifadeleridir.

9.

Cevap E

Cevap B

5.

Öğrencinin zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde
bire bir öğrenmesini ve kendi hızında ilerlemesine olanak
sağlayan programlar bire bir öğretim programlarıdır.

Hedeflerin önem sırasının belirlenmesi felsefi temelin görevlerindendir. Felsefi temel ayrıca, hedeflerin iç ve dış
tutarlılığını sağlama, aday hedeflere yenilerini ekleme ve
temel sayıltılara açıklık getirme görevlerini yürütür.

10. Öğretim materyali hazırlanırken veya seçilirken dikkat
edilmesi gereken en temel, önemli ve öncelikli ölçüt programın hedeflerine uygunluktur.
Cevap C

Cevap B
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Diğer sayfaya geçiniz.

