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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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Bu testte 80 soru vardır.

1.

2.

Tülin Öğretmen dersinde “Her mesleğin önemli
olduğunu kavrar.” kazanımına yönelik olarak postacı
arkadaşı Suzan Hanım’dan iş kıyafetlerini ödünç alıp
giyerek derse girer ve derste postacının yaptığı hizmetin
önemini anlatır. Aynı gün matematik dersine girdiğinde
ise tahtada “Bir postacı günde 57 mektup dağıtırsa, bir
ayda kaç mektup dağıtır?” problemini çözer. Günün
sonunda müzik dersinde de “Bak postacı geliyor.”
şarkısını söyler.

 Buna göre, Tülin Öğretmen’in aşağıdaki ders planı
yapma ilkelerinden hangisini dikkate almadığı
söylenebilir?

Dersin kazanımıyla ilgili olması

Etkinliklerin birbiriyle tutarlı olması

Disiplinler arası ilişkilerin kurulması

Etkinliklerin devamlılığı

Öğrenci merkezli anlayışın esas alınması

3.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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4. 5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.2

ÖSYM



2018-KPSS/EB-PÖS

7.

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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15.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Hasan Öğretmen, 20'ye kadar olan sayılarla toplama
işlemini öğrenemeyen öğrencisi için yazılı bir materyal
hazırlar. Bu materyalde içerik, "20’ye kadar ritmik
saymalar" ön koşuluna göre belirlenmiştir. Her içerikle
ilgili öğrencinin yerine getirmesi gereken ödevler vardır.
Öğrenci kendi cevabını bir sonraki adıma geçmeden
önce doğru cevapla karşılaştırabilmektedir. Bir adımdaki
görevler başarılmadan diğerine geçilememektedir.

 Hasan Öğretmen'in hazırladığı materyal aşağıdaki
öğretim model veya yaklaşımlarından hangisinin
ilkelerini yansıtmaktadır?

Beyin temelli öğrenme

Çoklu zekâ

Kuantum öğrenme

Programlı öğretim

Tam öğrenme

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Yunus Öğretmen, Trafik Haftası dolayısıyla ilkokul 
4. sınıf öğrencilerine bir sunum materyali hazırlamak
istemektedir.

Buna göre  Yunus Öğretmen’in sunum materyalini
hazırlarken; 

I. yalnızca büyük harf kullanma,

II. yalnızca tek yazı karakteri kullanma,

III. yazı metnini 4-5 satırla sınırlı tutma

uygulamalarının hangilerini yapması materyal
tasarımı açısından doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

27.

A) B) C)

D) E)

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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31.

32.

Günümüzde toplumsal yaşamda meydana gelen hızlı
değişimler, Millî Eğitim Bakanlığını gelecek 50 yıl için
yeni planlamalar yapmaya sevk etmiştir. Bu amaçla yeni
programlar açmak ve var olanları revize etmek için
uzmanlardan oluşan bir gruptan, birbirlerinin
görüşlerinden haberdar olmadan, kademeli olarak bilgi
toplanması ve ihtiyaçların belirlenmesi planlanmıştır.

 Buna göre, ihtiyaç belirleme ve analizi sürecinde
kullanılması gereken yaklaşım ve teknik
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Demokratik - Meslek analizi

Betimsel - Progel (DACUM)

Analitik - Delphi

Demokratik - Delphi

Analitik - Progel (DACUM)

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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36.

37.
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38.

39.

Okul genelinde uygulanan bir sınavdan alınan puanlara
karşılık gelen başarı düzeyleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Puan aralığı Başarı düzeyi
80 - 100 Çok yüksek
60 - 79 Yüksek
40 - 59 Orta
0 - 39 Düşük

Okulun ölçme ve değerlendirme uzmanı, puanları başarı
düzeylerinin sınırında olan öğrencilerin bulundukları
düzeylere gerekenden fazla anlam yüklememek
gerektiğini belirtmiştir. Sınırda puan alan adayların
sınava başka bir zamanda girmesi veya sınavda başka
sorular kullanılması durumunda bir üst veya alt düzeyde
puan alabileceklerini vurgulamıştır. 

Buna göre, bu uzmanın dikkat çekmek istediği
durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan
ilişkilidir? 

Kullanışlılık

Ölçmenin standart hatası

Yordamaya dair geçerlik kanıtı

Yansızlık

Kapsama dair geçerlik kanıtı

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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42.

43.

44.

45.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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46. 47.
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48.

49.

Lise öğrencisi Özgür, felsefe sınavında soruları
yanıtlarken öğretmenin derste anlattığı bilgilere kendi
yorumunu da ekler ve sınavdan yüksek bir puan alır. 
(I) Sonrasında girdiği her açık uçlu sınavda soruları
yanıtlarken kendi yorumunu da yazarak yüksek puan
almayı bekler. Ancak biyoloji sınavında soruları kendi
yorumunu katarak yanıtladığı için sınavdan beklediği
gibi yüksek bir not alamaz. 
(II) Bu deneyiminden sonra Özgür sadece felsefe
sınavında kendi yorumunu yazar.

 Özgür’ün numaralandırılarak verilmiş iki yaşantısı,
sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisine
örnektir?

Uyarıcı genelleme – Biçimlendirme

Uyarıcı genelleme – Uyarıcı ayırt etme

Uyarıcı ayırt etme – Biçimlendirme

Biçimlendirme – Uyarıcı ayırt etme

Uyarıcı ayırt etme – Uyarıcı genelleme

50.

A)

B)

C)

D)

E)

51.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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52.

53.

54.

55.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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56. 57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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63.

64.

65.

66.
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67.

68.

Akşam haberlerinde, ülkelerinde çıkan savaş nedeniyle
can güvenlikleri kalmayan vatandaşların yasal olmayan
yollarla başka ülkelere girmeye çalışırken bulundukları
botun batması sonucu hayatlarını kaybetmeleri konu
edilmiştir. Haberleri izleyen Pelin “İnsanların can
güvenliklerini sağlamaya çalışırken ölmeleri ne kötü şey.
Ülkelerin göçmen politikaları savaştan kaçan insanların
içinde bulundukları durumu değerlendirerek
düzenlenmeli.” demiştir. Pelin’in bu yorumuna şaşıran
kardeşi Yücel ise “Ülkelerin göçmen politikaları her
duruma göre değişecek kadar çocuk oyuncağı
olmamalıdır. Her şey usulüne uygun olmalı. Herkesin bu
şekilde başka ülkelerin sınırlarını geçtiğini düşünsene,
nasıl yaşardık o zaman?” yorumunda bulunmuştur.

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, Pelin ve
Yücel’in bulundukları evreler aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Toplumsal uzlaşma ve sözleşme – İyi çocuk eğilimi

Evrensel ahlak ilkeleri – Kanun ve düzen eğilimi 

Toplumsal uzlaşma ve sözleşme – İtaat ve ceza

İyi çocuk eğilimi – Kanun ve düzen eğilimi 

Evrensel ahlak ilkeleri – İtaat ve ceza

69.

A)

B)

C)

D)

E)

70.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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71.

72.

73.

74.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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75.

76.

Bir ilkokulda görev yapan Psikolojik Danışman Sena
Hanım öğrencilerinden, “Bir dilek perisi size üç dileğinizi
sorsa ne yanıt verirdiniz?” sorusuna yazılı olarak cevap
vermelerini ister.

 Psikolojik Danışman Sena Hanım, bu uygulamada
aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini
kullanmıştır?

Otobiyografi

Eksik cümle tamamlama

Problem tarama listesi

Arzu listesi

Anket

77.

78.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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79.

80.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
22
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav 
kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğ-
raf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. her türlü 
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi, kalemtıraş, 
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, anahtar-
lık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); plastik veya camdan 
yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek-
içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu tür eşya, 
araç-gereçlerle sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Tutanağı’na yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç-gereçler, cihazlar vb. 
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır (1 saat, 40 dakika). Sınav başladıktan sonra ilk 75 ve 
son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı 
sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu 
terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakın-

dan ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 

sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak uyarılara uymayanlar Salon 
Tutanağı’na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenler Salon Tutanağı’na 
yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen hiçbir sınava başvuru yapamayacak ve sınava 
giremeyecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu 
raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları ta-
rafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması 
gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup ol-
madığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. 
Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görev-

lilerine eksiksiz olarak teslim ediniz. Bu konudaki sorumluluk size aittir.
15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
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