
x

DENEME

ÖÖĞĞRREETTİİMM  İİLLKKEE
VVEE  

YYÖÖNNTTEEMMLLEERRİİ

KPSS
2023

2110Soruların
Çöz��l�r� ���n
QR kodu Okutunuz!

Tamamı Çözümlü 210 Özgün Soru



2

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Diğer sayfaya geçiniz.

Bu testte 21 soru vardır.

KPSS / Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - 1

1. Ayten Öğretmen hayat bilgisi dersinde öğrencilerinde 
daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek ve dersi daha 
ilgi çekici hâle getirmek amacıyla kalp, böbrek, akci-
ğer gibi organları nesnelere benzetmelerini istemiştir. 
Ece “Böbreği çamaşır makinesine benzetiyorum çün-
kü böbrek nasıl kanlarımızı temizliyorsa çamaşır ma-
kinesi de elbiselerimizi temizliyor” cevabını vermiştir.

Ayten Öğretmen dersinde hangi yöntem ya da tek-
niği kullanmıştır?

A) Benzetim
B) Gösteri
C) Eğitsel oyun
D) Metafor
E) Drama

2. “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinin kazanımlarını  
basamaklı öğretim modelini uygulayarak gerçekleştir-
mek isteyen bir öğretmen A, B ve C basamaklarına 
uygun çeşitli etkinlikler belirlemiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi A basamağına uygun bir 
etkinliktir?

A) Konu ile ilgili verilen yazıları özetleme
B) Hücre bölünmesi ile ilgili resimleri seçme
C) Konuya ait grafikler oluşturma
D) Kalıtım ile zekâyı ilişkilendiren bir afiş tasarlama
E) Hücre bölünmesi ile ilgili deneyler yapma

3. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim ilkele-
rine göre hazırlanan bir materyalde yer alan hatalı 
bir etkinliktir?

A) Bilginin küçük birimlere ayrılması
B) Öğrenci katılımı için sorular yöneltilmesi
C) Üst düzey bilişsel yeterlikleri kapsaması
D) Anında dönüt ve düzeltme sunulması
E) Yöneltilen sorulara verilen cevapların pekiştirilmesi 

4. Ceren hayal gücü geniş, çizim ve resimde başarılı, git-
tiği yerleri ve gördüklerini kolay unutmayan ve ileride 
fotoğrafçı ya da iyi bir kameraman olmayı hedefleyen 
bir çocuktur.
Gardner’e göre Ceren’in zekâ boyutu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bireylerarası zekâ B) Kişilerarası zekâ 
C) Dilsel zekâ D) Uzamsal zekâ

E) Devinimsel zekâ 

5. Tam öğrenme modeli Bloom tarafından geliştirilen ve 
başarıyı normal dağılım eğrisinde %90-95’e çıkarmayı 
amaçlayan bir modeldir.
Dersinde tam öğrenme modelini uygulamak iste-
yen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yap-
ması uygun değildir?

A) Bilişsel giriş davranışlarında eksiklik olmamasını 
sağlamalıdır.

B) Eğitim durumlarının değişkenlerini etkili bir şekilde 
kullanmalıdır.

C) Öğrenme eksiklerini gidermek için ek öğretim ça-
lışmaları yapmalıdır.

D) İzleme testleri hazırlayarak eksik öğrenmeleri be-
lirlemedir.

E) Ünitenin hedefleri belirlenirken bireysel farklılıklar 
dikkate alınmalıdır.

6. 

I. Hem öğrenci hem de öğretmen aktiftir.

II. Öğrenilecek konu genelden özele sunulur. 

III. Örgütleyiciler anlamlı öğrenmeyi sağlamada çok 
önemlidir.

IV. Öğrenci keşfeden ve bilgiye ulaşandır.

V. Örneklerle öğrencinin bilgiye ulaşması sağlanır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sunuş yo-
luyla öğretim yaklaşımının özelliklerindendir?

A) I ve II B) III ve IV C) II ve III
 D) II ve V E) I ve V




