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Bu testte 80 soru bulunmaktadır.

İnsanların çoğu, ömür dediğimiz o uzun yolculukta 
hep arkasına bakarak ilerlemeye çalışıyor. İkide bir
geriye dönüp bakmak elbette onları çok yavaşlatıyor. 
Dünün yarın üzerinde dolaşıp duran gölgesi ile
vedalaşmadıkça yeni bir gelecek kuramaz insan.

 Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

Geçmişteki güzelliklerin bir daha yaşanamayacağının
düşünülmesi

Geçmişte yaşanan kötü olayların insanı umutsuzluğa
sürüklemesi

Geleceğin, geçmişten kötü olacağı düşüncesinin
baskın olması

Geçmiş yaşantıların geleceğe yönelik eylemleri
yönlendirmesi

İnsanların ömürlerini geçmiş deneyimlerle
zenginleştirmeye çalışması
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işleminin sonucu kaçtır?
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TBMM'de, Meclisin Kayseri’ye taşınması ve 
Mustafa Kemal’in fiilen ordunun başına geçmesi
tartışmalarının gündeme gelmesine neden olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Gediz Taarruzu

Birinci İnönü Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi

İkinci İnönü Savaşı

Kütahya-Eskişehir Savaşı
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Bir okul müdürü, çalıştığı okulda etik davranışların
yerleştirilmesini sağlayacak bir etik programı
hazırlanmasını istemektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hazırlanacak 
etik programın ögelerinden biri olamaz? 

Örgütsel etik ilkeleri

Etik komiteleri

Ödüllendirme

Yaptırımlar

Vizyon cümlesi
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Bir okul müdürü sınıf içi denetimlerinde zengin, derin ve
ayrıntılı bir bakış açısı ortaya koymayı; anlayış ve
duyarlılığı desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle
öğretmenlerin eksikliklerini bulup yargılamak yerine her
öğretmenin kendine özgü yönlerini keşfetmeye ve
geliştirmeye çalışmaktadır. 

Buna göre okul müdürünün denetim anlayışı
aşağıdaki denetim modellerinden hangisiyle 
daha iyi açıklanır?

Bilimsel Öğretimsel

Kliniksel Farklılaştırılmış

Sanatsal
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Bir okul müdürü okulundaki öğrencilerden bir hafta
boyunca;

 ders çalışmaya,

 ders dışı kitap okumaya,

 ders amacı dışında bilgisayar/cep telefonu
kullanımına

ayırdıkları zamanı dakika cinsinden kaydetmelerini
istemiştir.

Daha sonra okul müdürü, bu verilerle öğrencilerin
matematik ve Türkçe derslerine ait başarıları arasındaki
korelasyonları hesaplamış ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunan bu değerleri aşağıdaki tabloda göstermiştir. 

          Değişkenler Matematik      Türkçe

Ders çalışmaya ayrılan
zaman        0,82        0,70

Ders dışı kitap okumaya
ayrılan zaman

       0,60        0,75

Ders amacı dışında
bilgisayar/cep telefonu
kullanımına ayrılan zaman

-0,67 -0,78

Tablodaki verilere göre okul müdürünün yaptığı,

I. Ders çalışmaya ayrılan zaman arttıkça matematik
dersindeki başarı da artma eğilimindedir.

II. Türkçe dersindeki başarı ile en çok ilişkili
değişken, ders dışı kitap okumaya ayrılan
zamandır.

III. Ders amacı dışında bilgisayar/cep telefonu
kullanımına ayrılan zamanın matematik dersi ile
ilişkisi, Türkçe dersiyle olan ilişkisinden güçlüdür.

yorumlardan hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III
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64.
Bir öğretmen, öğretim yılının başında rehberlik
öğretmeniyle iş birliği yaparak öğrencilerin
hazırbulunuşluk düzeylerini ve ön koşul öğrenmelere 
ne derece sahip olduklarını belirlemek ister. Öğrencileri
tanımaya ilişkin yaptığı bu çalışmalara göre konuları
birbiriyle ilişkili, birbirini izleyen ve bilinenden
bilinmeyene sıralı bir biçimde öğretim sürecini organize
eder.

 Buna göre, öğretmen aşağıdaki içerik düzenleme
yaklaşımlarından hangisini temel almaktadır?

Doğrusal

Sarmal

Çekirdek

Piramitsel

Konu ağı - Proje merkezli
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222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre,
ilköğretim teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

İlköğretim, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl
süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir milli eğitim ve
öğretim kurumudur.

Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya
pansiyonlu okullar kurulabilir.

İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak
bağımsız okullar hâlinde kurulması istisnai hâllerde
mümkündür.

Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve
sınıflar, mecburi ilköğretim kurumları arasında yer alır.

Okul öncesi eğitim kurumları, isteğe bağlı ilköğretim
kurumları arasında yer alır.
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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