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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
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim
Bilimleri Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 100
dakikadır (1 saat, 40 dakika).
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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EĞİTİM BİLİMLERİ

Bu testte 80 soru vardır.

1.

3.

4.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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8.

5.

6.

Günümüzde bilgi çok hızlı artmakta ve bireylerin
bunların hepsini elde etmesi imkânsız hâle gelmektedir.
Bu nedenle araştırma, internet kullanma, kaynak tarama
gibi bilgi ve beceriler giderek daha çok önem
kazanmaktadır.

9.

Buna göre bireylerde aşağıdaki becerilerden
hangisinin geliştirilmesi öncelikli olarak
hedeflenmektedir?
A) Akıl yürütme

B) Düşünme ve soru sorma

C) Girişimciliği geliştirme

D) Etkili iletişim kurma

E) Öğrenmeyi öğrenme
DOĞRU CEVAP: E
7.

10.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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14.

11.

12.

15.

13.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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16.

18.

19.

17.

20.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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21.

24.

22.

25. Filiz Öğretmen, sınıfa geç gelen bir öğrencinin bu
davranışından oldukça rahatsızlık duymuştur. Öğrenciye
geç gelmenin sakıncalarını açıklamış ancak öğrenci, bir
sonraki derse yine geç kalmıştır.
Bu sorunu çözmek için öğretmenin öğrenciyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisini yapması daha
uygundur?
A) Okul yönetimine göndermesi
B) Disipline vermesi
C) Geç kalma sebebini araştırması
D) Eğlenceli etkinliklerden yoksun bırakması
E) Teneffüs saatlerinde ek çalışma yaptırması
DOĞRU CEVAP: C
26. Bir kitabın ders kitabı olarak kullanılabilmesi için
öncelikle aşağıdakilerden hangisine uygun olması
gerekir?

23.

A) Öğretmene
B) Öğrenciyi bir üst öğrenime hazırlamaya
C) Görsellerin basitliğine
D) Öğretim programlarına
E) Öğrencinin gireceği sınavlara
DOĞRU CEVAP: D
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Diğer sayfaya geçiniz.
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27.

29.

30.

31.

28.

6

Diğer sayfaya geçiniz.
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32.

35.

33. Aşağıdakilerden hangisi, yeni bir öğretim
programına ihtiyaç duyulma gerekçelerinden
değildir?

36.

A) Eğitimde kaliteyi ve eşitliği artırmak
B) Ekonomiye ve demokrasiye duyarlı bir eğitim vermek
C) Öğrenme-öğretme alanındaki gelişmeleri yansıtmak
D) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri program kapsamına
almak
E) Merkezî sınavlarla programın bütünlüğünü sağlamak
DOĞRU CEVAP: E
34.

37.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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41.

38.

42.
39.

40. Oya Öğretmen işlediği konularla ilgili olarak daha
önceden hazırlanan bir fizik testini incelemiştir.
İncelemesi sonucunda bu testi kullanmama gerekçesini
“Bu test işlenen konulardan bir kısmını içermekte, bir
kısmını ise içermemektedir. Ayrıca soruların bazıları bir
fizik sorusundan çok bir matematik sorusuna
benzemektedir. Çünkü öyle sorular var ki öğrenci dört
işlem becerisini kullanarak hiç fizik bilgisine ihtiyaç
duymadan soruyu cevaplandırabilir.” diye açıklamıştır.
Öğretmen testi kullanmama gerekçesini
aşağıdakilerden hangisi üzerinde vurgu yaparak
açıklamıştır?
A) Kararlılık

B) Kullanışlılık

D) Geçerlik

C) Objektiflik

E) İç tutarlık

DOĞRU CEVAP: D

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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43.

45.

44.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. - 47. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

48.

49.

46.

50.

47.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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54.

51.

52. Emre, annesine bir şey yaptırmak istediğinde önce
mızmızlanma sonra ağlama davranışı göstermektedir.
Emre’nin isteklerine ilk önce cevap vermeyen anne,
bazen çocuğunun isteklerine karşı koyabilirken bazen
de Emre’nin ağlamalarına daha fazla dayanamadığı için
çocuğunun isteklerini yerine getirmektedir. Bunun
sonucunda da Emre sürekli olarak istediklerini
yaptırmak için önce mızmızlanmakta sonra
ağlamaktadır.
Buna göre Emre’nin mızmızlanma ve ağlama
davranışının devam etmesine yol açan annenin
tutumu, aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden
hangisiyle açıklanır?
A) Sabit aralıklı

B) Değişken aralıklı

C) Sabit oranlı

D) Değişken oranlı

55.

E) Sürekli

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.

53. İki yaşındaki Duru’yu babası ne zaman dışarı çıkaracak
olsa önce onun şapkasını takmaktadır. Bir süre sonra
babası Duru’nun şapkasını her eline aldığında, Duru el
çırparak kapıya doğru yönelir.

56.

Babasının elinde şapkayı gören Duru’nun, dışarı
çıkacağını düşünmesi aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanır?
A) Kendiliğinden geri gelme B) Koşullu uyarıcı
C) Olumlu habercilik

D) Uyarıcı genellemesi

E) Üst düzey koşullanma
DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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57.

60.

58.

61.

62.
59.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Kırklı yaşların sonundaki Ayça Hanım iki çocuk annesi
bir mimardır. Serbest zamanlarında iğne oyasından
kendine ve arkadaşlarına takılar yapmakta ve çeşitli sivil
toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.

63.

Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre Ayça
Hanım’ın içinde bulunduğu durum aşağıdaki
dönemlerden hangisiyle açıklanır?
A) Üretkenlik

B) Bütünlük

D) Çalışkanlık

C) Yakınlık
E) Girişimcilik

DOĞRU CEVAP: A
67.
64.

68.
65.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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71.

69.

72.

70.

73. Yedinci sınıf öğrencisi Sibel; annesine okulun çok yoğun
olduğundan, her öğretmenin sanki sadece kendi dersi
varmış gibi onlardan çok şey beklediğinden ve sürekli
olarak ödev verdiğinden dert yanmıştır.
Buna göre annesi Sibel’e aşağıdakilerden hangisini
söylerse empati kurmuş olur?
A) Bunda garip olan ne anlamıyorum. Bir öğrencinin en
önemli görevi derslerine çalışmaktır.
B) Kendini bir değerlendir bakalım, acaba sen mi
yeterince çalışmıyorsun.
C) Ödevlerinin üstesinden gelemeyeceğinden
endişeleniyorsun.
D) Bir de öğretmenlerin açısından baksan... Onlar sizin
en iyi şekilde yetişmeniz için çabalıyor.
E) Ödevlerini zamanında yaparsan üstesinden
geleceğinden eminim.
DOĞRU CEVAP: C
14

Diğer sayfaya geçiniz.
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74.

77.

78.

75.

79.
76.

15

Diğer sayfaya geçiniz.
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80.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır (1 saat, 40 dakika). 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 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 değildir, 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.
15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.

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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