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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÇIKLAMA

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 100
dakikadır (1 saat, 40 dakika).

5. Bu test puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testi bulunmaktadır.
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EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

1.

3.

2.
4.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

7.

Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırmacı öğrenme
yaklaşımına göre düzenlenen bir sınıf ortamında
ders işlenirken yapılması gerekenler arasında
yer almaz?
A) Öğretmenin, öğrencilerin sorularını ve ilgilerini takip
etmesi
B) Öğretmenin, öğrencilerin yanlış cevaplarına karşılık
doğru cevabı vermesi
C) Öğrencilerin, yeni teoriler ortaya koyan düşünürler
olarak görülmesi
D) Öğretmenin, öğrencilerle etkileşim içinde bulunması

E) Öğrencilerin hatalarının öğrenme aracı olarak
kullanılması
DOĞRU CEVAP: B
8.
6.
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9.

11.

10.

12.

13.
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14.

16.

15. Ahmet Öğretmen; dersinde öğrencilerinin, enerji
verimliliğiyle ilgili anlaşmazlıkları olduğunu hisseder ve
bu konuya yönelik planladığı etkinliği yaptırmak için
öğrencileri iki gruba ayırır. Gruplardan birine soru sorma
diğerine ise cevaplama rolleri verir. Gruplara
hazırlanmaları için 15 dakika süre verdikten sonra
tartışmayı başlatır.

17.

Ahmet Öğretmen’in kullandığı bu öğretim yöntem
veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akvaryum

B) Çember

C) Zıt panel

D) Münazara
E) Konuşma halkası

DOĞRU CEVAP: C
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18.

21.

22.
19.

20.
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23.

25.

26.

24. Birkaç öğrencisinin çok hızlı öğrendiğini gözlemleyen
öğretmen, bu öğrencilere bilgisayar destekli öğretimden
yararlanarak konuyla ilgili daha karmaşık ve zor olan ek
örnek uygulamalar yaptırmak istemektedir.
Bu kapsamda öğretmenin öncelikle başvurabileceği
yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcük-işlem

B) Benzetim

C) Özel ders

D) Alıştırma
E) Eğitsel oyun

DOĞRU CEVAP: D
27.
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29.

30.

31.
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34.

32.

35.

33.
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36. Aşağıda, bir öğretmenin 5. sınıf öğrencilerine uyguladığı
sınavda yer alan bir eşleştirme maddesi verilmiştir.
A
a. Çok uzaktaki cisimleri
gözlemeye yarayan araç

37.

B
___ Güneş

b. Dünya’nın, etrafında döndüğü
gök cismi
c. Bir başka cisim etrafında
dönme hareketi yapmak

___ Teleskop
___ Ay
___ Dolanmak

d. Dünya etrafında dolanan gök
cismi

___ Gözlem evi

e. İnsanların Güneş, Ay ve diğer
gök cisimlerini gözledikleri ve
bunlar hakkında araştırmalar
yaptıkları yer
Bu eşleştirme maddesinde
I. Madde köküne, eşleştirmenin neye göre
yapılacağını açıklayan bir yönerge eklenmesi
II. B sütunundaki eleman sayısının artırılması
III. Sütunların yerlerinin değiştirilmesi
önerilerinden hangilerinin uygulanması maddenin
niteliğini iyileştirir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

DOĞRU CEVAP: C

38.
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39.

40.
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41. Öğretmen Cecilia Paim, kendi bulduğu bir cümleyi
yazmak için tahtaya gelmek isteyen olup olmadığını
sorunca, hiçbir öğrenci yerinden kımıldamadı. Zeze bir
şey düşündü ve parmağını kaldırdı. Öğretmen “Gelmek
mi istiyorsun Zeze?” diye seslendi. Zeze sırasından
kalktı ve tahtanın yarısına bile ulaşamamasına rağmen
tebeşiri eline alıp “Bir kaç gün sonra tatile gideceğiz.”
diye yazdı. Zeze tam o sırada Bayan Paim’in yüzüne
baktı ve onun gülümseyen yüzünü izledi. Zeze
başarısından hoşnut, sırasına oturdu.

44.

Şeker Portakalı adlı eserde geçen bu olayda
öğretmenin gülümsemesi, öğrenmeyi etkileyen
aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklanır?
A) Dikkat

B) Olumlu aktarma

C) Geri bildirim

D) Uyarılma
E) Odaklanma

DOĞRU CEVAP: C

45.

42.

43.
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46.

48.

47.
49.
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50.

52.

53.

51.
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54.

57.

55. Yalçın Bey, sıklıkla İnternet bankacılığı kullanmaktadır
ve bankanın isteği üzerine her altı ayda bir şifre
değiştirmektedir. Fakat her şifre değişiminden sonraki ilk
günlerde önce eski şifresini sisteme girmektedir.
Yalçın Bey’in bu davranışı aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanır?
A) Karışma

B) İleriye ket vurma

C) Bozulma

D) Geriye ket vurma

58.

E) Yanlış yerleştirme
DOĞRU CEVAP: B

56.
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59.

61.

62.

60.

63.
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64.

67.

65. Beşinci sınıf öğrencisi olan Esin’den anne ve babasının
beklentisi sınıfının en başarılı öğrencisi olmasıdır. Esin,
Türkçe sınavından 96 aldığını söylediğinde anne ve
babasının verdiği tepki “Neden 100 almadın?” şeklinde
olmuştur.
68.

Bu tip bir anne baba tutumu sonucu çocukta
aşağıdaki özelliklerden hangisi en fazla görülür?
A) Aşırı özgüven

B) Benmerkezcilik

C) Yüksek kaygı

D) Merhametsizlik

E) Kimlik karmaşası
DOĞRU CEVAP: C

66.
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69.

71.

72.

70.
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73.

75.

74.

76. Bir okul psikolojik danışmanı, mesleki rehberlik
çalışmaları kapsamında, öğrencilerinin aile ortamlarında
yetişme tarzlarını ve anne babası tarafından karşılanan
veya karşılanmayan psikolojik gereksinimlerini
araştırarak mesleğe yönelme davranışlarını anlamaya
çalışmaktadır.
Bu okul psikolojik danışmanı, aşağıdaki mesleki
gelişim kuramlarından hangisine göre hareket
etmektedir?
A) Özellik-faktör kuramı
B) Super’in kuramı
C) Holland’ın kuramı
D) Roe’nun kuramı
E) Ginzberg ve arkadaşlarının kuramı

DOĞRU CEVAP: D
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77.

80.

78.

79.

19

EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 75 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk
size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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