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1. Öğrencinin öğretim sürecinde, gelişiminin her 
boyutuyla ele alınması önemli görülür. Bilişsel, 
duyuşsal, devinişsel, ruhsal, sosyal vb. alan-
larda öğrenci gelişimi sağlanmalıdır.

Buna göre, bireyin dengeli ve uyumlu ola-
rak yetişmesinde tüm yönlerinin gelişti-
rilmesi gerektiğini savunan öğretim ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyallik
B) Bütünlük
C) Aktüalite
D) Aktivite
E) Açıklık

2. Öğrencilerin kavramları anlamlı ve kalıcı 
bir şekilde öğrenebilmeleri için aşağıdaki-
lerden hangisi en etkili olur?

A) Olgularla, kavramları ilişkilendirme
B) Konuyla ilgili kavramları liste hâline getirme
C) Konunun ilke, kural ve genellemelerini be-

lirleme
D) Kavram listesini genelden özele doğru sı-

ralama
E) Yeni konu ile ön bilgiler arasında bağlantı-

lar kurma

3. Tarih dersinde “Tanzimat Dönemi” konusu-
nu sunuş yoluyla öğretim stratejisine dayalı 
işleyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangi-
sinden kaçınmalıdır?

A) İsteyen öğrencilere konuyla ilgili söz hakkı 
vermelidir.

B) Tarihsel olay, olgu ve kavramları birbirleri 
ile ilişkilendirmelidir.

C) Öğrencilerin süreç sonunda genellemelere 
ulaşmasına yardımcı olmalıdır.

D) Genel başlıkları, ön organize edici şeklinde 
önceden vermelidir.

E) Tarihsel olaylara ilişkin ilginç örnekler sun-
malıdır.

4. Fen bilimleri öğretmeni, “Vücudumuzda Sis-
temler” konusu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum-
ları kazandırmak için öğrencilerin olabildiğince 
birden çok duyu organına yönelik materyaller 
kullanarak sunu yapmıştır.

Buna göre, öğretmen planında hangi öğre-
tim ilkesini temel almıştır?

A) Açıklık
B) Somuttan soyuta
C) Ekonomiklik
D) Yakından uzağa
E) Aktüalite

5. Amacı, grubun çalışmalarına ve başarısına 
ortak olmak ve hazıra konmayı önlemek 
olan böylelikle de herkesi ev sahibi, herkesi 
oyuncu kabul etmek olan, iş birlikli öğren-
menin oluşabilmesi için gerekli koşul aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu bağlılık
B) Yüz yüze destekleyici etkileşim
C) Sosyal beceriler
D) Bireysel değerlendirilebilirlik
E) Eşit başarı fırsatı
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6. Öğretim sürecinde rehber konumunda olan 
öğretmen öğrencilere üzerinde düşünecekleri 
somut yaşantılar kazandırmaya imkân vere-
bilecek zenginleştirilmiş öğrenme ortamları 
oluşturulmalıdır.

Buna göre yapılandırmacı yaklaşımda öğ-
retmen rolüyle ilgili olarak verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Dersi ve süreci öğrencilerin görüşlerini, il-
gilerini, bilgi ve becerilerini dikkate alarak 
planlamaya gitmelidir.

B) Öğrencilerin gruplar hâlinde iş birliği içinde 
öğrenimlerini sürdürmeleri boyutunda on-
ları yönlendirmelidir.

C) Öğretmen konuları genelden özele doğru 
aktarmalıdır.

D) Öğrencilerin bilgiyi bulma ve keşfetmele-
rine imkân verebilecek sorular yönelterek 
onları cesaretlendirmelidir.

E) Öğrenciler yaparak, yaşayarak birincil kay-
nak bilgilere ulaşmalıdır.

7. Bir sınıf öğretmeni sosyal bilgiler dersinde 
“İlimizde Sosyal Hizmet Veren Kurumlar” ko-
nusunu işlerken dersin hemen başında öğ-
rencilere bu konuyla ilgili neler bildiklerini 
sormuştur. Sonrasında öğretmen kavram ha-
ritaları, resimler ve fotoğraflar kullanarak ko-
nuyu öğrencilere aktarmıştır.

Buna göre öğretmen aşağıdaki strateji ya 
da modellerden hangisini kullanmıştır?

A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Yapılandırmacılık
C) İş birliğine dayalı öğrenme
D) Buluş yoluyla öğretim
E) Araştırma inceleme yoluyla öğretim

8. Bir okulun uygun yerlerine vatana hizmet 
etmiş kişilerin yaptıklarını içeren bilgilerle 
birlikte fotoğraflarının asılması, aşağıdaki 
program türlerinden hangisinin kapsamına 
girmektedir?

A) Örtük
B) Kübik
C) İşlevsel
D) Ekstra
E) İhmal edilen

9. Bireylerin örgün eğitim kapsamında edindi-
ği bilgilerin, meslek yaşamlarında ve sosyal 
hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak 
düzeyde olması, bilginin ve teknolojinin hızla 
geliştiği günümüzde pek mümkün olmamak-
tadır. Bunun için toplumdaki bireylerin ihtiyaç 
duyduğu bilgiyi ve beceriyi daha verimli ve 
sistemli bir şekilde elde edebilmesine olanak 
sağlayan yaklaşımlardan yararlanması önem 
taşımaktadır. 

Bu yaklaşımları sağlayan öğrenme-öğret-
me süreci aşağıdakilerden hangisinin te-
melinde vardır?

A) Beyin temelli öğrenme
B) Sosyal öğrenme
C) Yaşam boyu öğrenme
D) İş birliğine dayalı öğrenme
E) Bilgisayara dayalı öğrenme



Deneme Sınavı

P
E
G
E
M

A
K
A
D
E
M
İ

1

3

10. Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış 
eğitim için doğru bir açıklama değildir?

A) Eğitimde bireysel farklılıkların giderilmesi-
nin öneminin artması 

B) Farklılaştırılmış eğitimin bir sınıf yönetimi 
modeli olarak kabul edilmesi

C) “Tüm öğrenciler farklıdır.” sayıltısının kabul 
edilmesi

D) Farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejile-
rinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çe-
şitliliğine yanıt vermesi

E) Piaget’in bilişsel gelişim kuramına, 
Vygotsky’nin yakınsak gelişim alanına ve 
Gardner’ın çoklu zekâ kuramına dayanma-
sı

11. Geri bildirim, iyi bir öğrenmenin gerçekleşebil-
mesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği ya 
da ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilen-
dirilmesidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri bil-
dirimin öğrenci açısından yararları arasın-
da gösterilmez?

A) Ön bilgilerinin doğruluğunu test etmiş ol-
ması

B) Aktarmayla yeni yapılandırdığı bilgilerin ge-
çerliğine ilişkin bilgi edinmesi

C) Konuya ilişkin mevcut anlayışını detaylan-
dırmasına yardımcı olması 

D) Yeterliliğine ilişkin bilgi vermesi
E) Dış motivasyonu artırması

12. Lisede kimya dersi almayan Gökçe şans eseri 
üniversitede kimya bölümüne yerleşmiştir. İlk 
derste eter, alkol, baz, alkali gibi teknik terim-
leri ilk defa duyunca kaygıya kapılmış ve ders-
ten hiçbir şey anlamamıştır. Sınıftaki diğer ar-
kadaşları için anlamlı gelen ders içeriği Gökçe 
için kabusa dönüşmüştür.

Gökçe’nin yaşadığı durum aşağıda verilen 
öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi 
ile ilişki lendirilebilir?

A) Bilişsel olgunlaşma eksikliği
B) Önceki öğrenmelerin olumsuz etkisi
C) Anlamsal çağrışımların yetersizliği
D) Kavramsal gruplandırmaların tutarsızlığı
E) Geri bildirimin oluşmaması

13. Aysel Öğretmen, öğrencileri arasındaki iletişim 
sorunlarını çözmek için onlarla birlikte hafta 
sonları gezi, sinema, tiyatro, spor müsabaka-
ları gibi etkinlikleri planlayarak bu etkinlikleri 
dönem boyunca sürdürmüştür.

Buna göre Aysel Öğretmen’in planladığı 
etkinlikler aşağıdaki program türlerinden 
hangisine  örnektir?

A) İhmal edilen 
B) Resmî 
C) Örtük
D) Ekstra 
E) Kübik




