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4 EĞİTİM BİLİMLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Temel Kavramlar

1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre ce-
vaplayınız.

Zeliha Hanım, toplama işlemini yapmakta zor-
lanan kızı Ayşe’ye toplama işleminin nasıl ya-
pılması gerektiğini göstermiştir. Bunun üzerine 
Ayşe, toplama işlemini rahatlıkla yapmaya baş-
lamıştır.

1.

 I. Öğretme
 II. Öğretim
 III. Eğitim
 Bu örnekte yukarıdaki kavramların hangileri-

nin varlığından söz edilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III*

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ayşe’nin 
toplama işlemini yapabilir hâle gelmesini en 
iyi açıklar?

A) Öğretme
B) Öğrenme*
C) Öğrenim
D) Öğretim
E) Örgün eğitim

3. Çağdaş anlayışa göre bireyin bedensel, duygu-
sal, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve 
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi süreci-
dir. Diğer ifadeyle bireyin her yönüyle bir bütün 
olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde 
geliştirilmesi sürecidir.

 Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Eğitim*
B) Öğretim
C) Öğrenme
D) Öğrenim
E) Yaşantı

4. Eğitim ve öğretim ile ilgili aşağıdaki karşılaş-
tırmalardan hangisi yanlıştır?

Eğitim Öğretim
A) Yaşamı kapsayan 

bir süreçtir.
Belirli bir dönem 
ve yaş grubu ile 
sınırlıdır.

B) Hem yönlendirilmiş 
hem kendiliğinden 
oluşan öğrenmeleri 
içerir.

Yalnızca yönlendi-
rilmiş öğrenmeleri 
içerir.

C) Zaman ve mekân 
boyutu açısından 
kapsamlıdır.

Zaman ve mekân 
boyutu açısından 
sınırlıdır.

D) Uzman kişilerle 
gerçekleşebileceği 
gibi aile, arkadaş, 
akraba vb. aracılı-
ğıyla da gerçekle-
şebilir.

Öğrenci ile öğret-
men ya da uzman 
kişilerin etkileşimiy-
le gerçekleşir.

E) Yerel, ulusal, ulus-
lararası özellikler 
taşır.

Yerel, ulusal, ulus-
lararası özellikler 
taşımaz.*

5. Nevin Öğretmen, öğrencilerine köklü sayılarla 
işlem yapabilme becerisini kazandırabilmek için 
planlanan içeriği uygun bir yöntemle sunmuştur. 
Öğrenciler de süreç sonunda köklü sayılarla iş-
lem yapabilme becerisini kazanmışlardır.

 Nevin Öğretmen’in öğrencilere istenen dav-
ranışı kazandırabilmek için uyguladığı süreç-
lerin tümü aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le ifade edilir?

A) Öğrenme B) Öğretme C) Öğretim*

D) Öğrenim E) Kazanım
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6. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucunda bire-
yin davranışlarında ortaya çıkan nispeten kalıcı 
izli değişikliklerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenme 
sonucu ortaya çıkan davranışlara örnek ola-
maz?

A) Merdivenden düşen çocuğun ayağını incitip 
yürüyememesi*

B) Arkadaşının eşyasını izinsiz aldığı için öğret-
meni tarafından cezalandırılan çocuğun bir 
daha hiç kimsenin eşyasını izinsiz almaması

C) Utanan bir çocuğun yüzünün kızarması
D) Derste öğretmenin sorduğu soruya doğru 

cevap veren Fatma’yı öğretmeni yüksek not 
vererek ödüllendirdikten sonra Fatma’nın öğ-
retmenin sorduğu her soruya cevap vermesi

E) Sınav kelimesini duyan bir öğrencinin heye-
canlanması

7. Aşağıda verilen kavramların karşısında yer 
alan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Eğitim - Bireyin her yönüyle bir bütün 
olarak kendisi ve toplumu için 
en uygun düzeyde geliştiril-
mesi sürecidir.

B) Öğretme - İstendik davranış değişikliği 
oluşturma sürecidir.*

C) Öğrenme - Bireyde kendi yaşantısı yo-
luyla meydana gelen nispeten 
kalıcı izli davranış değişikliği-
dir.

D) Öğretim - Planlı, denetimli ve belli bir 
kurumun organizasyonunda 
gerçekleşen etkinliklerin tü-
müdür.

E) Yaşantı - Bireyin çevresiyle kurulan et-
kileşimler sonucu bireyde ka-
lan izlerdir.

8.

 I. Zaman yönünden kesitli ve sınırlıdır.
 II. Yönlendirilmiş ve güdümlü eğitimi sağlar.
 III. Eğitimin uygulama aracıdır.
 Yukarıda verilen özellikler hangi kavrama ait-

tir?

A) Öğretim* B) Öğretme C) Öğrenme

D) Öğrenim E) Kültürleme

9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü sa-
yılacak bir davranış değildir?

A) Öğrencilerin Çocuk Esirgeme Kurumunu zi-
yaret ettikten sonra kimsesiz çocuklara karşı 
daha hassas davranmaları

B) İçtiği süt bozuk çıkan bir çocuğun bir daha 
süt içmemesi

C) Ayşe’nin matematik sınavı öncesinde kaygı-
lanması

D) Ahmet’in misafir geldiğinde ayağa kalkması
E) Uzun süre durakta otobüs bekleyen bir yol-

cunun soğuk nedeniyle ellerini hissetmeme-
si*

10.

 I. Öğreten
 II. Öğrenen
 III. İçerik 
 Öğretme eyleminin meydana gelmesi için yu-

karıdakilerden hangilerinin var olması gere-
kir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III*

11. Belli bir hedefe yönelik içeriği dikkate alarak 
çeşitli araçlarla uygun bir ortamda, bireylerin 
bilgilerini artırma ya da bilgi sahibi olmala-
rına yönelik imkânlar sağlama şeklinde ger-
çekleşen sürece ne ad verilir?

A) Eğitim B) Öğretim* C) Öğretme

D) Öğrenme E) Öğrenim
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ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1. Nazlı Öğretmen, ortaokul beşinci sınıf matema-
tik dersinde yeni konunun öğretimine başlama-
dan önce öğrencilerin önceki konuya ilişkin ne-
ler bildiklerini yoklamış ve yeni öğrenilecekleri 
konuyu önceki öğrenilenlerin üzerine kurmaya 
özen göstermiştir.

 Nazlı Öğretmen’in öğretim sürecini düzenler-
ken hangi öğretim ilkesine uygun davrandığı 
söylenebilir?

A) Aktivite
B) Hayatilik
C) Güncellik
D) Öğrenciye görelik
E) Bilinenden bilinmeyene*

2. Öğretim süreci düzenlenirken gelişim özellikleri 
itibarıyla benzer olan öğrenciler aynı sınıfta yer 
alsa da öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar 
göz ardı edilmemeli ve tüm öğrencilerin aynı öğ-
renme düzeyine sahip olduğu varsayılmamalıdır. 
Bu nedenle öğretim süreci her öğrencinin birey-
sel farklılıklarına uygun şekilde düzenlenmelidir.

 Yukarıda yer alan ifadeler öğretim süreci dü-
zenlenirken daha çok hangi öğretim ilkesinin 
önemine vurgu yapmaktadır?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Yaşama yakınlık
C) Öğrenciye görelik*
D) Bütünlük
E) Somuttan soyuta

3. Zehra Öğretmen, ilkokul birinci sınıf matematik 
dersinde öğrencilerine toplama işlemi yapma 
becerisini kazandırabilmek için görsel uyarıcılar 
ve araç gereçler kullanmaya özen göstermiş, öğ-
rencilerin görebileceği ve dokunabileceği ortam-
lar yaratmıştır.

 Zehra Öğretmen’in süreçte hangi öğretim il-
kesine uygun hareket ettiği söylenebilir?

A) Somuttan soyuta*
B) Öğrenciye görelik
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Hayatilik
E) Ekonomiklik

4. Coğrafya Öğretmeni Ezel Bey, depreme ilişkin 
konuyu işlerken öğrencilerine kısa zaman önce 
Van’da meydana gelen depremi örnek vererek 
işlenilen konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaya 
çalışmıştır.

 Ezel Öğretmen’in dersinde vermiş olduğu ör-
nek aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiy-
le açıklanabilir?

A) Aktivite
B) Aktüalite*
C) Yaşama yakınlık
D) Öğrenciye görelik
E) Yakından uzağa

5. Öğretim sürecinde etkili öğrenmeyi sağlaya-
bilecek en uygun yöntem; en verimli zaman 
yönetimi; en yararlı, kullanışlı, ucuz araç ge-
reç kullanımını öngören ilke aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bütünlük
B) Öğrenciye görelik
C) Yaparak yaşayarak öğrenme
D) Ekonomiklik*
E) Yaşama yakınlık

Öğretim İlkeleri
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6. Öğrencilerin problemlerle ne derece baş ede-
bilecek yeterliliğe sahip oldukları noktasında 
kendilerini değerlendirmeleri önemlidir. Bu ne-
denle öğrencilerin bu ilkeye göre kendilerini 
sorgulamaları her şeyden önce değişime açık 
olmalarına bağlıdır. Öğrenci değişime açık oldu-
ğu zaman ancak eksik ve yanlışlarını görebilme, 
bunları giderme ve elde edilen yeni kazanımları-
nı günlük hayatta karşılaştığı problem durumları-
na aktarabilir.

 Yukarıda yapılan açıklamalar hangi öğretim 
ilkesinin önemini vurgulamaktadır?
A) Yaşama yakınlık*
B) Sosyallik
C) Öğrenciye görelik
D) Yakından uzağa
E) Bütünlük

7. Fen edebiyat fakültesi coğrafya bölümünde oku-
yan son sınıf öğrencileri, “Türkiye’deki yer altı 
zenginlikleri ve bulundukları yerler” konulu 
bir proje hazırlamaktadır. Bu projenin hazırlık 
aşamasında öncelikli olarak bulundukları bölge-
nin daha sonra ise diğer bölgelerin yer altı zen-
ginliklerini incelemişlerdir. Ayrıca bu bölgelerde 
yürütülen ekonomik faaliyetler ile bölgenin yer 
altı zenginlikleri arasında olumlu yönde bir ilişki 
olduğunu tespit edip araştırmalarını sonlandır-
mışlardır.

 Yukarıda sözü edilen projenin hazırlık aşa-
masındaki çalışmaların hangi öğretim ilkesi-
ne uygun olarak düzenlendiği söylenebilir?
A) Ekonomiklik
B) Aktüalite
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Yakından uzağa*
E) Bütünlük

8. Öğrenciler; ders kitaplarını seçerken yazı dilinin 
yalın, anlaşılır ve net olduğu kitapları diğerlerine 
göre daha çok tercih etmektedirler.

 Bu durumun aşağıdaki öğretim ilkelerinden 
hangisiyle uygunluk gösterdiği söylenebilir?
A) Aktivite
B) Açıklık*
C) Somuttan soyuta
D) Yaşama yakınlık
E) Bütünlük

9. Geleneksel eğitim anlayışı; öğrenciyi süreçte 
pasif hâle getiren, konuların öğretiminden taviz 
vermeyen ve daha çok öğretmen merkezli bir 
yapı gösterirken çağdaş eğitim anlayışı; okuyan, 
araştıran, karar veren, sorumluluk alan, problem 
çözen, bilgiyi kendisi yapılandıran öğrenciler ye-
tiştirmeyi hedefleyen bir yapı sergiler.

 Yukarıda yer alan bilgilere göre çağdaş eği-
tim anlayışının hangi öğretim ilkesini temele 
aldığı söylenebilir?
A) Yaşama yakınlık
B) Yaparak yaşayarak öğrenme*
C) Somuttan yararlanma
D) Öğrenciye görelik
E) Güncellik



8

SINIF YÖNETİMİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Aşağıda sınıf yönetimi ile ilgili açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Öğretmen bir orkestra şefi gibi sınıfı yönetir.
B) Etkinliklere öğrenci katılımı sağlanmalıdır.
C) Kaynaklar ve zaman etkili kullanılmalıdır.
D) Öğretmen kılavuzluğunda etkinlikler yürütü-

lür.
E) Sınıf ortamı yalnızca dört duvardan oluşmak-

tadır.*

2. Sınıf yönetiminin genel özellikleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğretmen tüm öğrencileri eşit görür.
B) Öğretmenin merkezde olduğu bir anlayışla 

sınıf yönetilir.*
C) Öğrencilerin başarılarını arttırıcı etkinlikler 

düzenlenmelidir.
D) Öğrencilerin öğrenme güdüsünü arttırıcı yö-

nelimlerde bulunulmalıdır.
E) Demokrasi anlayışının benimsendiği sınıf or-

tamları oluşturulmalıdır.

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmen sınıf ortamında yöneticidir.*
B) Sınıf ortamlarında öğrenciler merkeze alın-

malıdır.
C) Sınıf ortamları, istendik davranışları kazan-

dırmaya yönelik düzenlenmelidir.
D) Hedeflere dayalı etkinlikler düzenlenmelidir.
E) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dik-

kate alınarak kurallar belirlenmelidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yöneti-
minin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Sınıf kurallarını öğretmen ve öğrenci birlikte 
belirler.

B) Demokrasi anlayışına dayalı olarak sınıf or-
tamı düzenlenir.

C) Ödül ve cezayi uygulamalara yer verilir.*
D) Aktif öğrenme ortamları yer alır.
E) Öğretmen, öğretim lideri olarak adlandırılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin 
boyutları arasında yer almaz?

A) Plan - program hazırlıkları
B) Tahmin edilemezlik*
C) Fiziki düzenlemeler
D) Zaman yönetimi
E) Sınıfta ilişki ve davranış düzeni

6. Çağdaş sınıf yönetimi için aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Demokratik sınıf atmosferi vardır.
B) Sınıf yönetimi yumuşak ve esnektir.
C) Sınıf ortamında dinleme ve anlama vardır.
D) Öğrenci kendini sınıfın bir parçası hisseder.
E) Öğrenciler özgürdür.*

7. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin te-
mel işlevidir?

A) Sınıfta etkili bir ortam yaratma
B) Zamanın etkili kullanılmasını sağlama
C) Öğrencileri kontrol altına alma
D) Daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeler için uygun 

sınıf ortamı oluşturma*
E) Öğrencilerin toplu yaşam alanlarından uyu-

munu sağlama

Sınıf Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar
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8. Bir öğretmen dersini işlerken işleyeceği her ko-
nuyu aynı tekniği kullanarak işlemektedir. Bunun 
sonucunda konuları bazı öğrencilerin öğrene-
bildiği ve etkinlikleri uyguladığı görülürken, bazı 
öğrencilerin ise öğrenemediği ve etkinliklerde 
sıkıldığı görülmektedir.

 Parçada öğrencilerin uygulanan etkinliklerde 
farklılık göstermesinin öncelikli nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hedeflere uygun etkinliklerin seçilmemesi
B) Bireysel farklılıkların dikkate alınmadan et-

kinliklerin düzenlenmesi*
C) Öğretmenin uygulamadaki yetersizliği
D) Zamanının etkili kullanılmaması
E) Öğrencilerdeki ön bilgi eksikliği

9. Öğretmen dersi anlatırken; Bilgehan cep tele-
fonundan oyun oynamakta, Pınar ise kulaklıkla 
müzik dinlemektedir. Bunu gören Aras ise çanta-
sındaki cep telefonunu çıkararak onunla ilgilen-
meye başlamaktadır.

 Parçada verilen bu durum sınıf ortamını diğer 
ortamlardan ayıran özelliklerden hangisine 
örnek verilebilir?

A) Alenilik
B) Tahmin edilemezlik
C) Eş zamanlılık
D) Çok boyutluluk*
E) Çabukluk

10. Yanındaki arkadaşına küfreden bir öğrenci-
sini tahtaya çıkararak tek ayak üzerinde bir 
ders saati boyunca bekleten bir öğretmen ve 
sınıf yönetimi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Öğretmen geleneksel sınıf yönetimini benim-
semiştir.

B) Tepkisel sınıf yönetim modeli yer alır.
C) Öğrencilerin etkinliklerde aktif kılındığı sınıf 

ortamı vardır.*
D) Öğretmen merkezde ve otoriterdir.
E) Sınıf ortamının özelliklerinden “çabukluk” 

özelliği ilişkilendirilmiştir.

11. - 12. soruları verilen şekle göre cevap-
layınız.

Aşağıda bir sınıf ortamına ekolojik bakış şeması 
çizilmiştir.

ÖĞRENCİ

I

II

III

IV

SINIF İKLİMİ

SIN
IF A

RKA
D

A
ŞLA

RI SI
N

IF
 A

RK
A

D
A

ŞL
A

RIA
KRA

N
 G

RU
BU

SO
SYA

L D
EĞ

ERLER SO
SY

A
L 

İL
İŞ

Kİ
LE

R

M
ED

YA

AİLE

ÖĞRETMEN

AKRAN GRUBU

11. Yukarıda verilen numaralandırılmış kavram-
lardan hangisi öğrencilerin yakın çevresiyle 
ilişkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I, II ve III* E) I, II, III ve IV

12. Yukarıda verilen numaralandırılmış kavram-
lardan hangisi öğrencilerin uzak çevresiyle 
ilişkilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV*

D) II ve III E) III ve IV

13. Etkili bir sınıf yönetiminin oluşturulabilmesi 
için öğretmenlerden aşağıdakilerden hangi-
sini yapması beklenmez?

A) Derse hazırlıklı girme
B) Dersin bölümleri ve etkinlikleri arasında ge-

çişleri iyi yapma
C) Önemli olaylara ilişkin anekdot kaydı tutma
D) Kontrolden çıkabilecek istenmeyen bir duru-

ma ilişkin durumu sakinleştirmek için mizah 
kullanma

E) Bir öğrenciyle tartışmaya girdiğinde, diğer 
öğrencilerinde söz hakkı almalarına izin ver-
me*
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MATERYAL TASARIMI

EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bireylerin kendi yaşantıları çerçevesinde, 
bazı davranışlarında istendik değişmeler 
meydana geliyorsa bu durumu açıklayan en 
uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim *
B) Öğretim
C) Öğrenme
D) Öğretme
E) Planlama

2. Eğitim teknolojisi, eğitimin her yönünü kapsayan 
bir kavramdır. Eğitim ile ilgili her konu eğitim tek-
nolojisinin de alanına girmektedir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A) Eğitim teknolojilerinin uygulanması sırasın-
da, eğitim psikolojisi alanındaki gelişmeler-
den faydalanılır.

B) Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler de 
eğitim teknolojisinin alanına girer.

C) Eğitim teknolojisi denilince akla yalnızca bil-
gisayar, projeksiyon ve tepegöz gibi teknolo-
jik aletler gelmelidir. *

D) Bir konunun öğretimi için belirlenen yöntem 
ve teknikler de eğitim teknolojisi içerisinde 
yer alır.

E) Sınıf içi fiziksel düzen oluşturma çalışmaları-
nı da eğitim teknolojisi içerisine alabiliriz.

3. - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevap-
layınız.

Mert evlerinin garajında iş yapmakta olan baba-
sının yanına gider. Babasının çiviler ve tahtalar 
kullanarak bir kitaplık yapmaya çalıştığını görür. 
Babasına yardım etmek istediğini fakat çivinin 
nasıl çakılması gerektiğini bilmediğini söyler. 
Bunun üzerine babası yapması gerekenleri önce 
ona gösterir, daha sonra kendi gözetiminde 
Mert’in yapmasını ister. Çivinin nasıl çakılaca-
ğını öğrenen Mert artık diğer parçaları yardım 
almadan kendisi birleştirebilmektedir. Kitaplık 
yapımı tamamlandıktan sonra, öğrendiği bece-
rileri kullanarak teknoloji tasarım dersinde aldığı 
proje ödevi ile ilgili bir materyal hazırlamak iste-
yen Mert, artan çivilerle birlikte birkaç tane tahta 
bulur ve kendisine, okulda sergilenmek üzere bir 
tasarım yapar.

3. Psikomotor hedef alanın basamakları göz 
önüne alındığında, Mert hangi basamağı atla-
mıştır?

A) Uyarılma
B) Kılavuz denetiminde yapma
C) Beceri hâline getirme
D) Duruma uydurma *
E) Yaratma

4. Mert’in, babasının yardımı ve gözetimi ol-
maksızın kitaplığın diğer parçalarını kendisi-
nin birleştirebiliyor olması psikomotor alanın 
hangi basamağında olduğunu gösterir?

A) Uyarılma
B) Kılavuz denetiminde yapma
C) Beceri hâline getirme*
D) Duruma uydurma
E) Yaratma

Temel Kavramlar 


