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1. Bir sınıf öğretmeni, farklı bir okuldan sınıfına gelen öğ-
renciye bir test uygulayarak öğrencinin hazırbulunuş-
luk seviyesini belirlemiştir. Sınıfta uygulanmak üzere 
hazırladığı etkinliklere bu öğrencinin hazır bulunuşluk 
seviyesine uygun ek çalışmalar yerleştirmiştir.
Öğretmenin bu uygulaması hangi öğretim ilkesine 
uygun olarak yapılmıştır?

A) Açıklık
B) Somuttan soyuta
C) Çocuğa görelik
D) Basitten karmaşığa
E) Güncellik

2. Bir eğitimci göreve yeni başlayan öğretmenlere 
yaptığı konuşmada: “Sınıftaki bütün öğrencilerin aynı 
seviyede olduğunu asla düşünmeyin. Gerek bireysel 
gerekse psikolojik ve fizyolojik açıdan her öğrencinin 
farklı özelliklere sahip olduğunu unutmayınız.” açık-
lamasında bulunan bir eğitimci bu açıklamasıyla 
hangi ilkenin önemine vurgu yapmıştır?

A) Öğrenciye görelik
B) Bütünlük 
C) Yaşama yakınlık
D) Ayanilik (Açıklık)
E) Bilinenden bilinmeyene

3. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında 
yer alan “Yaşadığım Yer” temasında öğrencinin aile-
sinden başlayarak mahalle, ilçe ve ilini tanıması amaç-
lanmaktadır.
Programdaki bu tema hangi öğretim ilkesine uy-
gun hazırlanmıştır?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Somuttan soyuta
C) Aktüalite
D) Hayatilik
E) Yakından uzağa

4. Bir sınıf öğretmeni, sınıfında kullanacağı mevsim şe-
ridini satın almak yerine öğrencilerine hazırlatmak 
istemektedir. Bu amaçla öğrencilerinin karton, kalem 
ve boya getirmelerini istemiş ve öğrencilere resim, şiir, 
güzel sözler yazdırmıştır. Bu çalışmayı okulun ilk haf-
tasında gerçekleştiren öğretmen, ilk önce sonbahar, 
daha sonra sırasıyla kış, ilkbahar ve yaz mevsimini 
yaptırmıştır.
Öğretmenin bu çalışmada dikkate aldığı öğretim 
ilkeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) Aktüalite – Bilinenden bilinmeyene
B) Etkin katılım – Yakından uzağa
C) Öğrenciye görelik – Somuttan soyuta
D) Güncellik – Yaşama yakınlık
E) Yakından uzağa – Bütünlük

5. “Program geliştirme sürecinde öğrencilerin bilişsel, du-
yuşsal ve psikomotor gelişimlerine dikkat edilmeli, ko-
nular parça parça yerine birbirini tamamlayacak şekil-
de verilmeli ve öğrencilerin bu üç alanda da ilerlemeleri 
sağlanmalıdır.” açıklamasında bulunan bir program 
geliştirmeci hangi öğretim ilkesinin önemine vurgu 
yapmaktadır?

A) Öğrenciye görelik
B) Basitten karmaşığa
C) Ayanilik
D) Bütünlük
E) Ekonomiklik

6. Bir öğretmenin “Materyal geliştirme sürecinde ha-
zırlayacağım materyalin sadece bir defa değil, birden 
fazla kullanılabilir olmasına, kolay hazırlanabilir ve et-
kinliği kısa zamanda uygulamama yardımcı olacak ol-
masına önem gösteririm.” yorumunu yapması hangi 
öğretim ilkesine önem verdiğini gösterir?

A) Açıklık
B) Somuttan soyuta
C) Bilginin güvence altına alınması
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Ekonomiklik
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7. Bir öğretmenin derslerinde belirli gün ve haftalara 
uygun etkinlikler düzenlemesi aşağıdaki öğretim 
ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilişkilidir?

A) Yakından uzağa
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Güncellik
D) Etkin katılım
E) Ekonomiklik

8. Bir sosyal bilgiler öğretmeni Güneş Sistemi konusunu 
işlemeden önce Güneş Sistemi modelini sınıfa getir-
miş, bu model üzerinde yer alan gezegenleri göstere-
rek sistem hakkında gerekli açıklamalarda bulunmuş-
tur.
Sosyal bilgiler öğretmeninin uygulamada yer ver-
diği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakından uzağa
B) Yaşama yakınlık
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Somuttan soyuta
E) Ekonomiklik

9. Babası ve bir emlakçı ile ev almak amacıyla dolaşan 
Ahmet, emlakçının gösterdiği bir evin güney cephesi-
nin var olduğunu söylemesi üzerine “Bu evin güney 
cephesi yok.” demiştir. Babasının “Nerden biliyorsun?” 
diye sorması üzerine “Baba okulda öğretmen öğret-
mişti. Güneşin doğduğu taraf doğu olduğundan diğer 
yönler buna göre belirlenebilir.” cevabını vermiştir.  
Ahmet’in ev almada yönleri kullanması hangi ilke-
nin bir sonucu olarak açıklanabilir?

A) Güncellik
B) Hayatilik
C) Açıklık
D) Ekonomiklik
E) Sosyallik

10. Bir öğretmenin sınıfına konularla bağlantılı birçok 
araç gereç temin etmesi ve derslerde olabildiğince 
fazla duyu organına hitap etmesi hangi öğretim il-
kesi ile açıklanabilir?

A) Açıklık
B) Sosyallik
C) Basitten karmaşığa
D) Öğrenciye görelik
E) Ekonomiklik

11. Okulun ilk günlerinde öğrencilerle beraber sınıf ku-
rallarını belirleyen öğretmenin kurallarla beraber 
“Sizlerin hakları da var. Şimdi de haklarınızın neler ol-
duğunu belirleyelim.” diyerek öğrencilerin haklarını 
da öğretmesi hangi ilkeyi dikkate aldığını gösterir?

A) Bütünlük
B) Somuttan soyuta
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Basitten karmaşığa
E) Sosyallik

12. Matematik dersinde havuz veya hız problemleri gibi 
problemlerin çözümü öğretilirken öncelikle temel bilgi-
ler verilir. Daha sonra öğrencilerin rahatlıkla çözebile-
ceği sorular ve sonrasında zorluk düzeyi artan sorular-
la süreç devam eder.

Matematik dersinde yapılan bu uygulama hangi il-
keye uygundur?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Somuttan soyuta
C) Basitten karmaşığa
D) Bütünlük
E) Etkin katılım

13. Geniş alan program tasarımının aşağıdaki öğretim 
ilkelerinden hangisi ile doğrudan bağlantılı olduğu 
söylenebilir?

A) Basitten karmaşığa
B) Bütünlük
C) Yakından uzağa
D) Somuttan soyuta
E) Yaşama yakınlık
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1. Bir tarih öğretmeni “Bab-ı Ali, payitahtı İstanbul’da bu 
kararı almıştır.” cümlesini kullandıktan sonra bir öğren-
ci elini kaldırarak “Öğretmenim, ne dediğinizi anlama-
dık.” demiştir.
Öğrencinin söylenenleri anlamaması hangi ilkenin 
dikkate alınmadığını gösterir?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Açıklık
C) Yaşama yakınlık
D) Somuttan soyuta
E) Sosyallik

2. Demokratik öğretmenlerin öğrencilerinde “kuralların 
belirlenmesinde etkin olma, kendi kararlarını verme, 
kendini özgür olarak ifade etme” gibi özelliklerin geliş-
tiği görülmektedir.
Bu özelliklerin gelişmesi demokratik öğretmenle-
rin hangi öğretim ilkesini dikkate almasının sonu-
cudur?

A) Etkin katılım
B) Yaşama yakınlık
C) Güncellik
D) Sosyallik
E) Ayanilik

3. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun 
bir ortamda ve uygun eğitim programları içerisin-
de yetiştirilmesi gerektiğini belirten, diğer ilkelere 
temel teşkil eden öğretim ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yaşama yakınlık
B) Ekonomiklik
C) Aktüalite
D) Öğrenciye görelik
E) Yakından uzağa

4. Oya Öğretmen, öğretmen adaylarına verdiği seminer-
de “Öğrencilerin okulda kazanacağı bilgi ve beceriler, 
günlük hayatta karşılaşacakları türden olmalı hatta 
gerçek yaşam problemlerinin çözümüne imkân sun-
malıdır.” açıklamasında bulunmuştur. 
Oya Öğretmen’in yaptığı açıklama hangi ilkenin 
önemine vurgu yapmaktadır?

A) Hayatilik
B) Yakından uzağa
C) Bütünlük
D) Sosyallik
E) Etkin katılım

5. İsviçreli eğitimci Pestalozzi’ye göre eğitimde öğrenci-
ler nesneleri incelemeli, düşüncelerini açıklamalı, ye-
teneklerini geliştirecek çalışmaların içinde yer almalı, 
deney, gezi, gösteri ve atölye çalışmalarına katılmalı-
dırlar. 
Buna göre Pestalozzi’ye hangi ilkenin kullanılması-
nı savunmaktadır?

A) Somuttan soyuta
B) Yaşama yakınlık
C) Kolaydan zora
D) Ekonomiklik
E) Etkin katılım

6. Planlı ve düzenli hazırlık yapan öğretmenler araç ge-
reç, emek ve enerji bakımından avantajlıdırlar. Çünkü 
dersin hangi aşamasında ne yapacakları ve ne konu-
şacakları bellidir. Bu da kazanımlara kısa yoldan ula-
şılmasını sağlar.
Bu durumun gerçekleşmesi hangi ilkeyi yansıtır?

A) Aktüalite (Güncellik)
B) Açıklık (Ayanilik)
C) Ekonomiklik
D) Kolaydan zora
E) Öğrenciye görelik

7. Yeliz Öğretmen, dersine girdiği sınıflarda dersin ilk on 
dakikasında haftanın önemli konularını öğrencilerle 
tartışmakta ve gerekirse gazete haberlerine yer ver-
mektedir. 
Yeliz Öğretmen’in bu uygulaması hangi öğretim il-
kesine uygun yapılmaktadır?

A) Hayatilik
B) Güncellik
C) Etkin katılım
D) Sosyallik
E) Açıklık
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8. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımında yeni öğrenmeler, 
eski öğrenmelerin üzerine inşa edilir. Bu yüzden yeni 
konuyu işlemeye başlamadan önce öğrencilerin ön bil-
gilerini harekete geçirmek gerekir.
Bu anlayış aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi 
ile ilişkilidir?

A) Ayanilik
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Hayatilik
D) Bütünlük
E) Basitten karmaşığa

9. Bir sınıf öğretmeni ilkokul 2. sınıf öğrencilerine topla-
ma işlemini öğretebilmek amacıyla öğrencilerden sını-
fa ceviz getirmelerini istemiştir. Önce öğrencilerin tek 
tek kaç cevizinin olduğunu saymalarını istemiş, sonra 
her öğrencinin bir arkadaşıyla eşleşerek cevizlerini 
bir araya getirmelerini sağlamıştır. Öğrencilerden bu 
uygulamadan sonra cevizleri saymalarını isteyen öğ-
retmen toplama işlemi ile ilgili gerekli açıklamalarda 
bulunmuştur.
Öğretmenin toplama işlemini öğretmede kullandığı 
yöntem hangi öğretim ilkesini yansıtmaktadır?

A) Basitten karmaşığa
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Yakından uzağa
D) Somuttan soyuta
E) Yaşama yakınlık

10. Fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Bey, yağmurun oluşu-
munu açıklamak amacıyla bir demliğe su koyarak tüp-
te kaynatmış, su kaynadıktan sonra demliğin kapağını 
açarak öğrencilerin soğuk ortamda su damlacıklarının 
oluşumunu gözlemlemelerini sağlamıştır. Bu uygula-
madan sonra yağmurun oluşumu ile ilgili bilgiler veren 
Hüseyin Öğretmen, öğrencilerin gerekli kazanımlara 
ulaştığını belirlemiştir.
Hüseyin Öğretmen’in yaptığı bu çalışma hangi öğ-
retim ilkesi ile açıklanabilir?

A) Açıklık
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Öğrenciye görelik
D) Yakından uzağa
E) Somuttan soyuta

11. Bir öğretmen, “Yaşadığımız Yer” temasına başlama-
dan önce öğrencilerin aynı tema ile ilgili bir önceki sı-
nıfta öğrendiklerini belirlemek amacıyla bir test uygu-
lamış ve yeni temayla ilgili etkinlikleri hazırlarken, bu 
testin sonuçlarından faydalanmıştır.
Öğretmenin bu uygulaması hangi öğretim ilkesinin 
bir gereğidir?

A) Basitten karmaşığa
B) Bütünlük
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Yaşama yakınlık
E) Bilgi ve becerinin güvenceye alınması

12. Kariyer bilinci ile ilgili etkinlik yapan Sena Öğretmen, 
öğrencilerinin öncelikle ülkemizde daha çok tercih edi-
len meslekleri daha sonra  yaşadıkları bölge ve şehir-
deki meslekleri belirlemesini sağlamıştır.
Sena Öğretmen’in etkinliğinde yapılan çalışmalar 
hangi öğretim ilkesine aykırıdır?

A) Yaşama yakınlık
B) Yakından uzağa
C) Sosyallik
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Bütünlük

13. “Okul yaşamın kendisidir.” felsefesiyle hareket eden 
bir öğretmenin aşağıdaki ilkelerden hangini daha 
çok dikkate alması beklenir?

A) Basitten karmaşığa
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Yakından uzağa
D) Somuttan soyuta
E) Hayatilik

14. Ülkemizde 2005’te yapılan program değişikliği ile bilgi-
ye ulaşmak, bilginin öğrencilere aktarılmasının ve öğ-
renciler tarafından depolanmasının önüne geçmiştir. 
Bu durum hangi ilkenin önemini kaybetmesine ne-
den olmuştur?

A) Yaşama yakınlık
B) Yakından uzağa
C) Bilgi ve becerinin güvence altına alınması
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Bütünlük
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