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Bu testte 75 soru vardır.
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Diğer sayfaya geçiniz.1
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Diğer sayfaya geçiniz.2
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Diğer sayfaya geçiniz.3
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14.

15.

16.

I. Üç aylık Alp uyurken annesi sıklıkla bebeğinin
uykusunda gülümsediğini gözlemlemiştir.

II. Dört aylık Arya annesinin onu yüzüne yaklaştırıp
uzaklaştırmasına gülümseyerek tepki vermiştir.

III. Üç aylık Ilgın mobille oynarken mobil yüzüne
dokunduğunda istemsiz olarak gülümseyerek
tepki vermiştir.

Yukarıdakilerden hangileri sosyal gülümsemeye
örnektir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

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

D) E)

19.

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: B 
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Merve ile Ömer oyun oynarken aralarında aşağıdaki
konuşma geçmiştir:

Merve: Ben helikopter pilotu olacağım.

Ömer: Kızlardan pilot olmaz. Pilotlar erkek olur. Bence
sen yolcu ol.

Merve: Hayır, pilot olmak istiyorum. Yoksa seninle oyun
oynamam.

Ömer’in, Merve’nin pilot olmasına karşı çıkması
aşağıdaki cinsiyet ve cinsiyet rolleriyle ilgili
kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Cinsel temelli davranış

Toplumsal cinsiyet kimliği

Toplumsal cinsiyet sürekliliği

Toplumsal cinsiyet değişmezliği

Cinsiyet rolü stereotipleri
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Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: E 
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Bir okul öncesi öğretmeni, okula yeni başlayan Cem’in
göz teması kurmakta isteksiz olduğunu, sınıf
arkadaşlarıyla ilişki kuramadığını, sınıftaki çöp kutusuyla
aşırı ilgilendiğini, her gün aynı yemeği yeme konusunda
ısrar ettiğini ve zaman zaman yineleyici devinsel
hareketlerde bulunduğunu gözlemlemiştir.

DSM-5 Tanı Ölçütleri'ne göre Cem’in sergilediği bu
davranışlar, aşağıdaki ruh sağlığı bozukluklarından
hangisine işaret etmektedir?

Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk

Gelişimsel Eşgüdüm Bozukluğu

Konuşma Akıcılığı Bozukluğu
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E)

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: C 
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Diğer sayfaya geçiniz.7
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Diğer sayfaya geçiniz.8
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Diğer sayfaya geçiniz.9
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40.

41.

Antroposofi (Anthroposophy), Yunanca insan anlamına
gelen "anthropos" ve bilge, bilgelik anlamına gelen
"sophia" kelimelerinden türetilmiş; insan olmanın
bilgeliği veya insan olmanın bilinci anlamına
gelmektedir.

Antroposofi olarak bilinen kritik idealizm felsefesi
hangi eğitim yaklaşımı/programının temellerini
oluşturmaktadır?

Montessori Reggio Emilia

Waldorf Portage

High Scope
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A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: C 
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Diğer sayfaya geçiniz.11
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49.

Bir okul öncesi öğretmeni, sınıfındaki çocuklara yunus
parklarında gösteri yapan yunusların gündelik
yaşamlarına ve eğitim süreçlerine ait gazete kupürleri
göstermiştir. Ardından çocuklarla yunus parklarında
yaşayan bir yunusun parka getirilme, parkta yaşama ve
ardından küçük bir çocuk sayesinde parktan kurtarılma
sürecini anlatan bir film izlemişlerdir. Filmden sonra
çocuklar küçük gruplara ayrılarak bir tartışma ortamı
oluşturulmuştur. Öğretmen “Siz olsanız yunusları bu
parktan kurtarır mıydınız?”, “Bu filmi izledikten sonra
yunus parkları hakkında ne düşünüyorsunuz?”, “Sizce,
yunus parklarına gitmeli miyiz?” gibi sorulara her grubun
bir yanıt vermesini istemiştir. Süreç sonunda küçük
grupların kendi içlerinde hemfikir olduğu yanıtlar
dinlenmiştir.

Bu öğretmen aşağıdaki öğretim
yöntem/tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Öyküleştirme Drama

Problem Çözme Örnek Olay

Proje
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Diğer sayfaya geçiniz.12

DOĞRU CEVAP: D 
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Diğer sayfaya geçiniz.13
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Bir okul öncesi öğretmeninin sınıfındaki çocukların
kaba motor becerilerini değerlendirmek için
oluşturduğu kontrol listesinde yer alan maddelerde
aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmamalıdır?

Maddelerdeki ifadelerin olumlu yapıda olması

Objektif ve ön yargılardan uzak ifadeler içermesi

Maddelerin cümle yapılarının benzer olması

Maddenin sadece belirlenen bir beceriyi temsil etmesi

Becerinin uzun ve detaylı bir şekilde açıklanması

56.

57.

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: E 
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Diğer sayfaya geçiniz.15



2022-ÖABT/OÖN

Elif’in elinde altı bilye vardı. Birkaç tanesini kardeşine
verdi. Elif’in elinde şimdi dört bilye kaldı. Elif, kardeşine
kaç tane bilye verdi?

 Bu örnekteki sözel problem türü aşağıdakilerden
hangisidir?

Başlangıç bilinmeyenli Değişim bilinmeyenli

Sonuç bilinmeyenli Parçası bilinmeyenli

Küçük bilinmeyenli
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A) B)

C) D)

E)
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Diğer sayfaya geçiniz.16
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Diğer sayfaya geçiniz.17
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Bir okul öncesi öğretmeni, çocukları bir sanat galerisine
götürür. Çocukların bir sanat eserini temel düzeyde
anlamalarını ve eserin özelliklerini öğrenmelerini
isteyen öğretmen, eser eleştirisi yöntemini
kullanarak çocuklardan gördükleri sanat eserlerini
değerlendirmelerini ister. Gezi boyunca öğretmen
seçtiği birkaç sanat eserinin önünde çocuklara
“Bu eserde siz neler görüyorsunuz?” sorusunu ve
ardından da eserin üzerindeki temel biçim, çizgi ve
renklerle ilgili hazırladığı soruları sorar.

Buna göre öğretmenin kullandığı eser eleştirisi
yönteminin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?

Betimleme − Çözümleme

Betimleme − Yorumlama

Çözümleme − Yargı

Yargı − Betimleme

Yorumlama − Çözümleme

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.18

DOĞRU CEVAP: A 




