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Bu testte 80 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1



2022-KPSS/EB

5. 6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.2



2022-KPSS/EB

8.

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.3



2022-KPSS/EB

Fen bilimleri dersinde “Mıknatısın etki ettiği maddeleri
deney yaparak keşfeder.” kazanımına yönelik sırasıyla
aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:

I. Öğretmen öğrencilerin gözlemleyebileceği şekilde
deneyi yapar.

II. Öğretmen kendi gözetiminde öğrencilerin deneyi
yapmasını sağlar.

III. Öğrenciler kendi deney süreçlerini arkadaşlarının
deney süreçleriyle karşılaştırır.

IV. Öğrenciler deneyi kendi başlarına yapar.

Bilişşel çıraklık yöntem veya tekniğine göre
planlanan bu derste ihmal edilen aşamalardan biri
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

İfade etme Öteleme

Yansıtma Koçluk yapma

Model olma
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A) B)

C) D)

E)
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20.

Üç öğretmen sınıf yönetimi yaklaşımlarını öğrencilerine
şu şekilde açıklamaktadır:

I. Yaptığınız davranışların mutlaka bir karşılığı
olacak. İyi davranışlarınız ödüllendirilirken
istenmeyen davranışlarınız cezalandırılacak. Bu
nedenle kurallara dikkatle uymanızı istiyorum.

II. Ben derslerimi etkili bir şekilde planlarım. Sizleri
de bu plandan haberdar eder ve bazı
beklentilerimi sizinle paylaşırım. Sizin de derse
hazırlıklı gelmeniz önemlidir. Bu nedenle derse
gelirken ne gibi hazırlıklar yapacağınızı önceden
size hatırlatırım.

III. Biliyorum ki hepiniz farklı özelliklere sahipsiniz. Bu
nedenle öğrenme stilleriniz de farklı olacak.
Herkesin aynı durumda aynı davranışları
göstermesini beklemiyorum. Bunu anlayışla
karşılayabilirim. Sosyal ve psikolojik özelliklerinize
uygun olarak derslerimi planlayarak işlemeyi
severim.

 Buna göre öğretmenlerin benimsedikleri sınıf
yönetimi yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?

Tepkisel - Önlemsel - Gelişimsel

Bütünsel - Gelişimsel - Tepkisel

Tepkisel - Gelişimsel - Bütünsel

Bütünsel - Tepkisel - Gelişimsel

Tepkisel - Önlemsel - Bütünsel 
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Öğretim sürecinde kavram haritalarını hiç
kullanmayan bir öğretmene kavram haritalarıyla ilgili

I. Değerlendirme amaçlı kullanabilirsin.

II. Kavramların yanına tanımlarını yazabilirsin.

III. Kavramları yatay, dikey veya çapraz olarak
ilişkilendirebilirsin.

ifadelerinden hangilerinin söylenmesi doğru olur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III
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A) B) C)

D) E)
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Fatma, yüzme kursunda yüzmeye başlamadan önce
havuzun başına gelmiş, kollarını başının üzerine
getirerek ellerini birbirine kenetlemiş ve derin bir nefes
almıştır.

 Bu durum aşağıdaki psikomotor alan
basamaklarından hangisinin kapsamındadır?

Kurulma

Algılama

Duruma uydurma

Kılavuz denetiminde yapma

Beceri hâline getirme
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A)

B)

C)

D)

E)
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Bir öğretmen öğrencilerine ünite sonunda yapacağı
sınavın

 zaman alıcı olması,

 fazla sayıda madde gerektirmesi,

 her öğrenciye farklı güçlükte maddelerin verilmesi 

nedenleriyle sınavın güvenirliğinin ve geçerliğinin düşük
olacağı endişesi yaşamış ve bu sınavı uygulamaktan
vazgeçmiştir.

 Buna göre öğretmenin uygulamaktan vazgeçtiği
sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yazılı sınav Kısa yanıtlı test

Doğru yanlış testleri Çoktan seçmeli test

Sözlü sınav
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Her öğrenci doğal bir öğrenme isteğine sahiptir, kendisi
için neyin önemli ve anlamlı olduğuna karar verebilir.
Öğrenci, ihtiyacına ve amacına uygun olarak algıladığı
bir konuyu hem en iyi hem de en hızlı şekilde öğrenir.
Öğrenme süreci öğrenci tarafından başlatıldığında ve
öğrencinin hem bilişsel hem de duyuşsal yönlerini
içerdiğinde anlamlı ve kapsamlı olur. Bu nedenle
öğrencilerin öğrenme sürecinde sorumluluk alarak aktif
biçimde yeteneklerini sınayabilecekleri ve yeni
deneyimler kazanmak için çaba gösterebilecekleri      
bir ortam oluşturulmalıdır.

Bu görüşleri savunan bir öğretmenin sınıfında
aşağıdakilerden hangisini uygulaması beklenmez?

Hata yapmanın öğrenmenin önemli bir anahtarı olduğu
algısını yerleştirmesi

Öğrencilerin ilgilerini, gereksinimlerini, şikâyetlerini
dikkate alması

Öğrencilerin yeterlik algılarını, öz saygılarını,
özerkliklerini olumlu yönde harekete geçirmesi

Öğrencilerin merakını artırıcı gerçek yaşam
problemlerini sınıf ortamına getirmesi

Öğretim sürecinde kontrol eğilimi yüksek bir öğretmen
modeli olması
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62.

63.

I. “Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu dünyada hiç
kimsenin kendini şu an benim hissettiğim kadar
yalnız hissetmediğinden eminim. İşte bu yüzden
kimse beni anlayamaz.”

II. “Bütün yemek boyunca bu lekeli gömlekle oturmak
zorunda olduğuma inanamıyorum. Eminim şu an
restorandaki her masada ne kadar pasaklı
olduğumu konuşuyorlardır.”

III. “Dün akşam partide susmak bilmeyen,
kalabalıktan zevk alan çocuk o değildi sanki. Bu
sabah ağzını bıçak açmıyor, herkesten uzak
durmak istiyor gibi.”

Yukarıdaki ifadelerden hangileri ergen
benmerkezciliğine örnektir?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

64.

A) B) C)

D) E)

65.
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Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı’na göre bireyin bir işte
veya bir konuda başarılı olabilmek için gerekli olan
davranışları başarılı biçimde yerine getirebilme
kapasitesiyle ilgili inançlarına “yetkinlik beklentisi” denir.
Bireyin bir davranışı yaptıktan sonra oluşabilecek durum
veya sonuçlarla ilgili inançlarına ise “sonuç beklentisi”
denir. Yetkinlik beklentisi kişinin kapasitesiyle ilgiliyken
sonuç beklentisi belirli davranışları gösterdikten sonra
yaşanabilecek durumlarla ilgilidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde hem
yetkinlik hem de sonuç beklentisi birlikte                
yer almamaktadır?

Tercihlerim arasında mühendislik fakültelerine yer
vermedim. Çünkü mühendislik fakültesine gidersem
gerekli çizimleri yapamam ve asla mezun olamam.

Çocuklarla çok kolay ve rahat biçimde
anlaşabiliyorum. Okul öncesi öğretmenliği bölümü tam
da bana göre. Bu bölümü bitirirsem anaokulu bile
açabilirim.

Matematik ve Türkçe derslerinde oldukça iyiyim.
Yeterince çalışırsam hedefimdeki hukuk fakültesini
kazanıp başarılı bir avukat olabilir ve insanlara yardım
edebilirim.

Çalışma saatleri sabit olmayan ve iletişim gerektiren
meslekleri yapamam. Doktor olursam hem insanlarla
iletişim kurmak hem de gece nöbetleri tutmak zorunda
kalırım.

Bilgisayar ve yazılım konusunda çok yetenekliyim.
İnsanlar şimdiden beni konuşuyor. Bu nedenle ilgimi
çeken mesleklerin en başında yazılım mühendisliği
geliyor.

76.

A)

B)

C)

D)

E)
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20




