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Bu testte 80 soru vardır.
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8.

Bir öğretmen teknolojinin yanlış kullanımının zararlarına
dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak
ister. Bu amaçla aktif bir tartışma ortamı yaratmak için 
iç içe iki tane çember oluşturur ve her iki çembere eşit
sayıda karşılıklı tabure yerleştirir. Ardından yüzleri
birbirine dönük şekilde oturan öğrencilerden,
karşılarındaki öğrenciyle konuyu tartışmalarını ister.   
Üç dakika sonunda iç çemberdeki öğrenciler, sağ
taraflarındaki tabureye geçerek yer değiştirirler.          
Bu işlem, iç çemberdeki her bir öğrenci ile dış
çemberdeki her bir öğrencinin tartışması tamamlanana
kadar sürer. Tartışma sonunda öğretmen, öğrencilerle
birlikte genel bir özet yaparak dersi sonlandırır.

Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem
veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Eğitsel oyun Öğrenme halkası

Rulman Düşün-eşleş-paylaş

Konuşma halkası
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Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: C 



2022-KPSS/EB

11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.4



2022-KPSS/EB

15.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.5



2022-KPSS/EB

19.

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.6



2022-KPSS/EB

Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi ben diline
örnektir?

Maç sırasında gösterdiğiniz performanstan dolayı
hepinizi tebrik ediyorum.

Verdiğim ödevlerin sizin akademik gelişiminize katkıda
bulunacağına inanıyorum.

Sınıf gürültülü olduğunda rahatsız oluyorum ve
kendimi etkisiz hissediyorum.

Anlamadığınız yerleri not almanızı ve dersin sonunda
bana sormanızı istiyorum.

Dikkatinizi toplamak için ders başlangıcında ısınma
etkinliklerine yer veriyorum.

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: C 



2022-KPSS/EB

Öğretim materyallerinde kullanılan yatay, dikey ve
köşegen çizgilerin verdiği izlenimler aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Hareket - Durgunluk - Güç göstergesi

Durgunluk - Hareket - Güç göstergesi

Güç göstergesi - Hareket - Durgunluk

Durgunluk - Güç göstergesi - Hareket

Hareket - Güç göstergesi - Durgunluk
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Bir çalışma grubu; ihtiyaç belirleme sürecinde, toplumsal
yaşamla ilgili gelecekte ortaya çıkabilecek durumlara
ilişkin uzmanların ortak görüşlerini almak istemektedir.
Ancak katılımcıların alanda otorite kişilerin etkisinde
kalabileceğinden kaygılanmaktadır.

 Aşağıdaki ihtiyaç belirleme tekniklerinden hangisi
kullanılırsa bu çalışma grubunun kaygısı azaltılır?

Delphi Progel

Gözlem Grup toplantıları

Meslek analizi
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A) B)

C) D)

E)

35.
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Uluslararası düzeyde uygulanan bir testle iki ülke
başarısı karşılaştırılmıştır. Test dili ülkelerden birinin ana
dilinde olup diğer ülke için test uyarlanmıştır. Yapılan
analizler sonucunda testte yer alan bir maddenin doğru
cevaplanma oranının, iki farklı kültürden gelen ve
ölçülen değişken bakımından aynı başarı düzeyinde
bulunan öğrenciler arasında farklı olduğu görülmüştür.
Uyarlanan maddenin çeviriden kaynaklı olarak ana
dildeki anlamını yansıtmadığı ve maddeyle ölçülmek
istenen değişken dışında başka bir faktörün maddenin
işlevini farklılaştırdığı belirlenmiştir.

Buna göre testten elde edilen ölçümlerin öncelikli
olarak aşağıdaki özelliklerinden hangisi olumsuz
etkilenmiştir?

Kullanışlılık Geçerlik Tutarlılık

Kararlılık Duyarlılık
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A) B) C)

D) E)
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Bir ilkokul öğrencisi, öğretmeninin derste anlattığı
konuyu ilk seferde anlayamamıştır. Ders ilerledikçe
öğretmenin konuyla ilgili anlattıklarını ve sınıfta
gösterdiği örnekleri zihinsel olarak değerlendiren
öğrenci, aniden yerinden fırlayarak heyecan içinde
“Şimdi anladım.” diye bağırır. Sonrasında öğretmenin
sorduğu soruları cevaplamak için belirgin bir istek
gösterir.

Gestalt Kuramı’na göre bu öğrencinin konuyu
anlama süreci aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Transfer B türü çözümler

Tamamlama Tekrar etme

İçgörüsel öğrenme
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A) B)

C) D)

E)
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Dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi,
Psikolinguistik Kuram’ın temel görüşüdür?

Dil, koşullanma ve pekiştirme ilkeleriyle gelişir
ve kazanılır.

Dil öğrenme, bilişsel gelişimin bir parçasıdır ve bilişsel
gelişime bağlı olarak gelişir.

İnsan dil öğrenme yeteneğiyle ve biyolojik bir dil
öğrenme programıyla dünyaya gelir.

Çocuk, çevreyle iletişim sonucu taklit ve model alma
gibi yollarla dili öğrenir.

Çocuğun dil gelişiminde temel etken, büyümekte
olduğu sosyal ortamda girdiği dilsel etkinliklerdir.
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68.

69.

Rehberlik hizmetleri, eğitim kademelerine göre

I. kullanılan teknik ve yöntemler,

II. hedef davranışlar,

III. genel amaç ve ilkeler

hususlarının hangileri açısından farklılaşmaktadır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

70.

A) B) C)

D) E)
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 TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20






