
PROGRAM GELİŞTİRME

DERS TEKRAR SINAVI

1. Özel bir okulda Tarih öğretmenliği yapan Ergün Bey’in 
bilgisayar kullanma becerisi çok iyi değildir. Bu nedenle de 
bilgisayarı öğretmenlik sürecinde etkili bir biçimde 
kullanamamaktadır. Bu eksikliği gidermek isteyen Ergün 
Bey özel bir bilgisayar kursuna gider. 

 
Ergün Bey’in bilgisayar kursuna gitmesi 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında 
değerlendirilebilir? 

 
A) Mikro Eğitim 
B) İşbaşında eğitim 
C) Hizmetiçi Eğitim 
D) Örgün eğitim 
E) Halk Eğitimi 

 

2. Eğitim ile kültür arasındaki ilişkiye bakıldığında aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Eğitim kültürden kültür de eğitimden etkilenir. 
B) Kültür yaşam boyudur ancak eğitim yaşam boyu 

değildir. 
C) Eğitimi değiştirmek kültürü değiştirmekten daha 

kolaydır. 
D) Eğitim ve kültür birbirinden bağımsız olgular değildir. 
E) Eğitim, kültürün aktarıcısıdır. 
 

3. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yaygın eğitime örnek  
olarak gösterilebilir? 

A) Öğretmenlere yeni programı tanıtmak amacıyla eğitim 
verilmesi 

B) 7 yaşına gelen bir öğrencinin ilköğretime başlaması
C) İlköğretimi tamamlayan bir öğrencinin ortaöğretim 

düzeyinde okul türü seçmesi 
D) Meslek lisesinden mezun olan bir öğrencinin 

üniversiteye geçiş hakkını kullanması
E) Ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin alan seçmesi 
 

4. Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan bazı değişkenler 
vardır. 
Hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan her şeyin 
 biçimlendirilmesi, sistemin hangi  aşamasında 
gerçekleşir? 

 
A) Girdi 
B) İşlem 
C) Çıktı
D) Dönüt 
E) Ürün 
 

5. Öğrencisinin resim yapma yeteneğinin olduğunu ve bunun  
değerlendirilmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen, onun 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almasını sağlamaya 
çalışmıştır. 
 
Öğretmen, Türk Milli Eğitimi’nin temel 

 ilkelerinden hangisini göz önünde bulundurmuştur? 
 

A) Fırsat ve imkân eşitliği
B) Eğitim hakkı
C) Yöneltme 
D) Ferdin ihtiyaçları
E) Planlılık

6. I. Süreklilik esastır. 
 II. Belirli yaş gruplarına yönelik olarak yapılır. 
 III. İlgi ve gereksinim duyulan alanlarda verilir. 
 

Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri örgün 
 eğitimin özellikleri arasında yer alır? 
 

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

 

7. Maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim hakkını
burs, kredi, yatılı okul vb. imkanlarla sağlamaya çalışma; 
Türk Milli Eğitim sisteminin hangi ilkesiyle doğrudan 
ilgilidir? 

A) Genellik ve eşitlik 
B) Fırsat ve imkân eşitliği
C) Yöneltme 
D) Her yerden eğitim 
E) Süreklilik 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özelliklerinden 
değildir? 

A) Farklı yaş gruplarından oluşabilir. 
B) Farklı öğrenim durumlarındaki bireylerden oluşabilir. 
C) Örgün eğitimle birlikte yararlanılabilir. 
D) Mesleki gelişim amaçlı faydalanılabilir. 
E) Zorunlu eğitim kapsamındadır. 
 

9. Pikniğe giden bir ailenin, çocuğuna, çevreyi temiz tutması
gerektiğini öğretmesi aşağıdaki eğitim türlerinden 
hangisinin kapsamına girer? 

A) Yaygın
B) Örgün 
C) Formal 
D) İnformal 
E) Hizmetiçi 

 



10. “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, 
kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme 
sürecidir.”  

 
Bu tanımda geçen altı çizili kelimeler ile anlatılmak 

 istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Gerçekleştirilebilir olması
B) Hedeflere dayalı olması
C) Süreci kapsaması
D) Yaşantı ürünü olması
E) Örüntülü olması

11. Mezun olduktan sonra iki yıl kadar özel bir okulda çalışan 
Sibel Öğretmen, KPSS’yi kazanıp bir devlet okulunda 
göreve başlamıştır. Okuma yazmayı yeni okulundaki 
öğrencilerin diğer okuldaki öğrencilere göre farklı
zamanlarda öğreneceğini fark ederek planını ve 
programını bu şekilde ayarlamıştır. Çünkü planlar ve 
programlar sosyal, kültürel, bölgesel hatta sınıftaki bireysel 
farklılıklara uyarlanabilir olmalıdır. 

 
Bu açıklamada eğitim programının aşağıdaki 

 özelliklerinden hangisinin önemi  vurgulanmaktadır? 
 

A) Esnekliği
B) İşlevselliği
C) Uygulanabilirliği
D) Toplumla uyumluluğu
E) Ekonomikliği

12. Bir eğitim programının işlevsel olmayışının
getirebileceği en önemli sıkıntı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

 
A) Birey öğrendiklerini gerçek yaşama uyarlayamaz. 
B) Yöresel ve kültürel farklılıklar ön plana çıkar. 
C) Bilimsel nitelikte etkinlikler sağlanamaz. 
D) Eş güdüm sağlanmamış olur. 
E) Yeni değerlerin üretilmesine engel olur. 
 

13. Bir öğretim görevlisi, Eğitim Fakültesi 3.sınıf öğrencilerine 
ders kitaplarını inceleme görevi vermiş, ekonomik, bilimsel 
ve toplumsal gerçeklerle çelişen konulara dikkat etmeleri 
gerektiğini söylemiştir. 

 
Bu durumda öğretim görevlisi eğitim programının
aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmiştir? 
 
A) İşlevselliği
B) Bireyin beklentileri ile uyumluluğu
C) Uygulanabilirliği
D) Esnekliği
E) Ölçütleri karşılayabilirliği

14. I. Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik 
programlar 
 
II. Türkçe öğretmenliğinde Osmanlı Türkçesi dersine 
yönelik program 
 
III. İki saatlik Osmanlı Türkçesi dersinde yapılacak 
etkinliklere yönelik plan 
 
Öncüllerde içeriklerine yönelik bilgileri verilen plan ve 
program türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir? 
 

I II III
A) Ders programı Öğretim Programı Ders planı
B) Eğitim programı Ders programı Ders planı
C) Öğretim programı Ders programı Ders planı
D) Ders programı Ders planı Öğretim Programı
E) Eğitim programı Ders planı Ders programı

15. Programlarda cevap aranması gereken sorulardan olan; 
 

I. Ne kadar öğretildi? 
II. Ne öğretelim? 
III. Nasıl öğretelim? 
IV. Niçin öğretelim? 

 
soruları eğitimin temel öğeleri düşünüldüğünde 
gerçekleştirilmesi gereken sistematik sıralama 
aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? 

 
A) I, II, III, IV 
B) I, III, IV, II 
C) II, III, I, IV 
D) IV, II, III, I 
E) IV, III, II, I 

 

16. “Okulumuzu temiz tutalım.” konusunu ele alan bir 
öğretmen, temizliğin sadece okulda değil evde, sokakta, 
kısacası her yerde önemli olduğunu vurgulamış, temizlik 
kurallarını her yerde uygulamaları için öğrencilerini 
yönlendirmiştir. Bunun toplumun bir ihtiyacı ve sorunu 
olduğunu vurgulamıştır. Böylelikle hem bireyin hem de 
toplumun işine yarayacak bir etkinlik uygulamıştır. 
 
Buna göre öğretmen, eğitim programının
özelliklerinden öncelikle hangisine uygun bir etkinlik 
uygulamak istemiştir?  

 
A) İşlevsel olma 
B) Esnek olma 
C) Öğretmenin beklentileri 
D) Ekonomik olma 
E) Çerçeve olma 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi örtük programla ilgili yanlış bir 
ifadedir? 
 
Buna göre öğretmen, eğitim programının
özelliklerinden hangisine uygun bir etkinlik uygulamak 
istemiştir?  

 
A) Örtük program, resmi programa göre öğrenciler 

üzerinde daha etkilidir. 
B) Her okulun ve her öğretmenin kendine özgü örtük 

programı bulunmaktadır. 
C) Okulun kültürü, iklimi ve yazılı olmayan kuralları örtük 

program hakkında önemli fikirler verir. 
D) Öğretmenlerin tavrı, tarzı ve kişiliği örtük programa 

etki eder. 
E) Örtük program orta öğretim kademesindeki öğrenciler 

üzerinde daha etkilidir. 
 



18. Program geliştirme hedef, içerik, eğitim durumu ve 
değerlendirme arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.  
Bunlar eğitim programının temel öğelerini oluşturur.  
 
Eğitim programının öğelerine yönelik aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sınama durumları programın etkililiğini ve niteliğini 
belirler. 
B) Eğitim durumları programın etkinliklerinin işe koşulduğu
aşamadır. 
C) Öğrenci kazanımları programın diğer öğelerini 
yönlendirir ve temel oluşturur. 
D) Programın her bir öğesi işlevini bağımsız bir şekilde 
yerine getirir. 
E) İçerik kazanımları gerçekleştirmek için etkinlik ve 
yöntem seçimini kolaylaştırır. 

 

19. İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde “İpek Yolu’nda 
Türkler” adlı konuyu işlerken dersin kazanımlarının
yanında vatandaşlık ve insan hakları, güvenli yaşam ve 
afet eğitimi ile ilgili kavramlara, girişimciliğe, Türkçeyi 
doğru kullanmaya yönelik etkinliklere yer verilerek farklı
kazanımlar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 
 
Dersin kazanımlarının yanı sıra farklı kazanımlara 
yönelik etkinlik düzenleme aşağıdakilerden hangisiyle 
ilişkilidir? 

 
A) Ara disiplin uygulaması
B) Geniş alan tasarımı
C) Öğrenci merkezli eğitim 
D) Süreç odaklı değerlendirme 
E) Ortak beceri kazandırma 

20. Eğitim programı bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara dönük 
olarak hazırlanır. Eğitim programının uygulamada 
başarısını artırmak için yapılan tüm faaliyetler program 
geliştirme kapsamında yer alır. Bu nedenle program 
geliştirme sürekliliği gerektiren bir süreçtir. 

 
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmeyi sürekli 
kılan nedenlerden biri değildir?

A) Bilimsel ve teknolojik alanda yeni ihtiyaçların ortaya 
çıkması
B) Öğrenme ve öğretme yaklaşımlarında gelişmelerin 
yaşanması
C) Okullarda öğretmen açığının sürekli artış göstermesi 
D) Küreselleşmenin sonucunda yeni değerlerin oluşması
E) Yaşam koşullarında ve toplumsal beklentilerde 
değişikliklerin olması

21. Avrupalı yükseköğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bu programda üniversiteler arasında 
ortaklık kurularak öğrenci,öğretim üyesi değişikliği
yapılmakta, öğrenciler kendi üniversitelerinin anlaşma 
yaptığı üye veya aday ülkelerin üniversitelerinde 
yarım/tam yıl okuma hakkına sahip olmaktadır. Bu 
program Avrupalı öğrencilerin ve akademisyenlerin 
ülkemizi tanımaları açısından da oldukça önemli bir 
programdır. 

 
Özellikleri verilen Avrupa Birliği eğitim programı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Erasmus 
B) Comenius 
C) Minerva 
D) Leonardo Da Vinci 
E) Pisa 

 

22. Öğrenmenin yaşantı sonucu gerçekleştiğini düşünen bir 
öğretmen, derslerini problem çözme, işbirlikli öğrenme vb. 
yöntemlerle ve yaklaşımlarla planlamaktadır.  
 
Buna göre öğretmen, aşağıdaki eğitim 

 felsefelerinden  hangisini temel almaktadır? 
 

A) Yeniden kurmacılık
B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik 
D) Daimicilik 
E) Evrenselcilik 

 

23. Yağmur Öğretmen, dersinde sadece başarılı öğrencilere 
söz hakkı vermekte, onlarla ilgilenmekte ve dersinde tekrar 
ve ezber yöntemlerini kullanmaktadır. 
 
Buna göre, Yağmur Öğretmen, aşağıdaki eğitim 

 felsefelerinden hangisini temel almaktadır? 
 

A) Varoluşçuluk 
B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik 
D) Yeniden kurmacılık
E) Yapılandırmacılık

24. Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan bir eğitim 
programı geliştirilirken bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuş, okuldaki deneyimler yaşamın kendisi 
olarak benimsenmiştir. 

 
Buna göre bu eğitim programları hangi eğitim 
felsefesini temel almıştır? 

 
A) Yeniden kurmacılık
B) İlerlemecilik 
C) Gerçekçilik  
D) Daimicilik 
E) Esasicilik 

 

25. Hedeflerin oluşturulması aşamasında aşağıdakilerden 
hangisi felsefeden yararlanılan konular arasında yer 
almaz?

A) Varsayımlarda açıklığa varmada 
B) Hedeflerin öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemede 
C) Hedefleri önem sırasına koymada 
D) Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada 
E) Aday hedeflere yenilerini eklemede 

 

26. Dünya gerçekten var mıdır? Ya da var dediklerimiz bize 
görünüyorlar mı? Aslında insan neyi düşünüyorsa o vardır. 
Bedenin eğitimi kadar ruhun terbiyesi de önemlidir. 

 Bu görüşü savunan ve sezgisel düşünmeye önem 
 veren felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Realizm 
B) Yararcılık
C) İdealizm 
D) Varoluşçuluk 
E) Yeniden kurmacılık



27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi daimicilik ve esasicilik 
akımlarının ortak özelliklerinden biridir? 

A) Zihinsel gelişim önemlidir. 
B) Entelektüel eğitim ve klasik eserler önemlidir. 
C) Öğretimde öğrenen önceliklidir. 
D) Değişmeyen evrensel eğitimi savunur. 
E) Öğrenmenin doğasında etkin katılım vardır. 

 

28. “Öğretmenin vurduğu yerde gül biter”  sözü eğitim 
felsefelerinden hangisinin görüşünü yansıtmaktadır? 

A) Daimicilik 
B) Esasicilik 
C) İlerlemecilik 
D) Yeniden Kurmacılık
E) Varoluşçuluk 

 

29. Sokrates bilginin doğuştan var olduğuna inanan ve ancak 
özel bir çalışmayla uyur haldeki bilgilerin 
hatırlanabileceğini savunan bir anlayışa sahipti. “Sokrat 
Yöntemi” olarak bilinen yöntem de böylece ortaya çıktı.

Sokrates’in bu düşüncesi felsefi akımlardan hangisi ile 
ilişkilidir? 

 
A) Realizm 
B) İdealizm 
C) Pragmatizm 
D) Naturalizm 
E) Existentializm 

 

30. Varoluşçu felsefi akımı benimseyen öğretmenler, geçmiş
ya da gelecekten çok yaşanılan ana önem verir, bilginin 
evrensel değil bireysel olduğunu ve doğruların kişiden 
kişiye değişebileceğini savunmaktadırlar. 

 
Buna göre, varoluşçuluk akımına göre eğitim ortamı
düzenleyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine 
öncelik verir? 

 
A) Bireye sosyal beceriler kazandırarak toplumsal 
sorunları çözebilecek niteliklerle donatılmasına 
 

B) Öğrencinin gerçeği ve doğruyu araması için onlara 
sistematik ve planlı bir öğrenme fırsatı verilmesine 
 

C) İnsanların doğa koşullarının gerektirdiği biçimde 
yetişmesi için doğa bilimlerine öncelikle öğretilmesine 
 

D) Bireye öğrenmeyi öğreten etkinliklerle doğal bir ortamda 
kendini gerçekleştirmesine yardım edilmesine 
 

E) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkarıp nesnel 
değerlerin benimsenip geliştirilmesine 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi konu merkezli tasarım
yaklaşımlarının özelliklerinden biridir? 

A) Öğrencilerin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandadır. 
B) “Kişi yaşadığını öğrenir.” Görüşü bu yaklaşımın ana 

düşüncesidir. 
C) “Her öğrenci kendi doğasında ele alınmalıdır.” 

düşüncesi hakimdir. 
D) Bu yaklaşımda insan davranışının, basit bir etki tepki 

ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri 
sürülmüştür. 

E) Eğitim programının akademik disiplinler üzerinde 
yoğunlaşması esasına dayanır. 

 

32. Savunucuları, okulun işlev ve iş görüsünün tamamen 
gözden geçirilip değiştirilmesinin gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Müziğe yeteneği olan öğrencilerin müzik 
eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade 
ederken, her öğrencinin kendi doğasında ele alınması
gerektiğini savunur. Ayrıca başlangıçta kimi savunucuları
daha da ileri giderek, velilere çocuklarını okula hiç 
göndermemelerini; çünkü okulun öğrencinin gelişmesini 
engelleyici olduğunu ileri sürmüştür. 
 
Bu özellikleri verilen program tasarım modeli 

 aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Korelasyonel 
B) Yaşam merkezli 
C) Romantik (Radikal) 
D) Yaşam şartları
E) Hümanistik 

 

33. Bu yaklaşıma göre öğretimin içeriğini, çocukların ilgi ve 
ihtiyaçları belirler. Önceden hazırlanmış bir program 
yoktur. Yalnızca öğretmenin yaptığı bir ön hazırlık vardır. 
Program etkinlik süresince gelişir. Etkinlikler öğretmen – 
öğrenci iletişimiyle, iş birliğiyle planlanır. 
 
Bu özellikleri verilen program tasarımı
aşağıdakilerden  hangisidir? 

 
A) Süreç 
B) Konu 
C) Disiplin 
D) Çocuk 
E) Yaşantı merkezli 
 

34. Konu merkezli tasarım yaklaşımlarına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Esasicilik ve daimicilik eğitim felsefelerine dayanır. 
B) Öğrencinin, sosyalleşmesi ve gerçek dünyaya ilişkin 

genellemeler yapabilmesi programların temelidir. 
C) Geleneksel ve katı eğitim anlayışlarında daha fazla 

benimsenir. 
D) Bir dersin, konunun ya da disiplinin öğretimi ön 

plandadır. 
E) İçeriğin ayrıntılarının öğrenilmesi bireysel ya da 

toplumsal ihtiyaçlardan daha önemlidir. 
 

35.  
i. Çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden 

tasarlanamayacağı ve bunun süreç içinde tespit 
edileceğini ifade eder.  

ii. Öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenci etkileşimi yok 
denecek kadar azdır. 

iii. Öğrenen merkezli tasarımlar içinde yer alır. 
 
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaşantı
merkezli tasarımın özellikleri arasında yer alır? 
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E)  I ve III 

 



36. Konu merkezli program yaklaşımlarını öğrenci merkezli 
program yaklaşımlarından ayıran en önemli özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrencinin süreçte aktif bir rolünün olması
B) Çağdaş yöntem ve tekniklerinin kullanılması
C) Derslere ilişkin bilgilerin kazanılmasının en önemli 

nokta olması
D) Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate 

alınması
E) Problem çözmeye, proje hazırlamaya ve iş birliğine 

önem verilmesi 
 

37. Aşağıdaki konu merkezli program tasarımlarından hangisi, 
ortak öğrenme yoluna göre konuların düzenlenmesine 
önem vermektedir? 

A) Konu alanı
B) Çekirdek 
C) Süreç 
D) Geniş alan 
E) Disiplin 

 

38. Farklı derslerde konular birbirinden bağımsız değil birlikte 
ele alınır. Örneğin; tarihte ortaçağ konusu ele alınıyor ise, 
müzikte klasik eserlere yer verilmeli, resim dersinde ise 
gladyatörlerin resimleri çizilmelidir. 
 
Bu görüş aşağıdaki program yaklaşımlarından 
hangisine uygundur? 
 
A) Disiplin 
B) Korelâsyon 
C) Süreç 
D) Çekirdek 
E) Radikal 
 

39. Tyler Modeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Modelde içerik ögesi belirtilmemiştir. 
B) Hedeflerin belirlenmesinde birey, toplum ve konu 

alanı kaynaklarından yararlanılır. 
C) Aday hedefler, kesinleşmiş hedeflere dönüştürülürken 

eğitim psikolojisi ve eğitim felsefesi süzgeçlerinden 
geçirilir. 

D) Değerlendirme aşamasında elde edilen sonuçlar 
yeterli değilse amaçların belirlenmesi aşamasına geri 
dönülür. 

E) Programın merkezinde okul vardır. 
 

40. İlgili tüm bireylerin özelliklede öğretmenlerin program 
geliştirme sürecine katılmasını öngören program tasarımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Taba Modeli 
B) Tyler Modeli 
C) Taba-Tyler Modeli 
D) Rasyonel Planlama Modeli 
E) Süreç Yaklaşımı

41. Aşağıdaki ihtiyaç belirleme tekniklerinden hangisinde 
politikalar geliştirme, ortak eğilimleri tahmin etme, 
programın planlanması ve standartlar oluşturma temel
amaçlardır? 

A) Meslek analizi 
B) Kaynak tarama 
C) Delphi 
D) Dacum 
E) Görüşme 

 

42. Aşağıda verilenlerden hangisi program çalışma 
grubunun görevlerinden biri değildir?

A) Programın hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak 

B) Programın sürekli üyesi olarak görev yapmak 
C) Programı geliştirmek 
D) Programın ögeleri arasında koordinasyonu sağlamak 
E) Hazırlanan programın uygulanmasına ya da 

değiştirilmesine karar vermek 
 

43. Program geliştirme uzmanları hedefleri oluşturmak için 
öncelikle ihtiyaçları tespit etmek durumundadır. Bu 
sebeple bir grup uzman, öncelikle olması gereken duruma 
yönelik bir plan yapmış daha sonra mevcut durumda 
hazırlanan plana göre neleri eksik olduğunu tespit etmiştir. 

 
Buna göre, bu uzman grubunun hangi yaklaşımdan 

 hareketle ihtiyaç belirlemeye çalıştıkları
söylenebilir? 

 
A) Farklar 
B) Betimsel 
C) Analitik 
D) Demokratik 
E) Çağdaş

44. Tuğra Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülcan Hebcan 
Matematik öğretmenliği bölümü 3. sınıfında Soyut Cebir 
derslerine girmektedir. Ancak öğrencilerin soyut cebir dersi 
ile ilgili kazanımları elde etmekte zorlandıklarını
gözlemleyen Dr. Hebcan öğrencilerin cebire giriş dersiyle 
ilgili öğrenme eksiklikleri olduğunu ve bu yüzden soyut 
cebir dersinde başarılı olamadıkları sonucuna varmıştır. 
Sonuç olarak Dr. Hebcan “Soyut Cebir” dersine “Cebire 
Giriş”le ilgili bazı konuları da ilave etmiştir. 

 
Buna göre Gülcan Hebcan’ın eğitim ihtiyacını
belirlerken aşağıdaki ihtiyaç belirleme tekniklerinden 
hangisini kullandığı söylenebilir? 

 
A) Betimsel 
B) Farklar 
C) Analitik 
D) Demokratik 
E) Literatür Tarama 



45. Küresel ısınma dünyamız için önemli ölçüde tehlike arz 
etmektedir. Program geliştirme uzmanları, insanların
duyarsızlıkları halinde gelecekte bu durumun ne tür 
problemler yaratabileceğine yönelik varsayımlarda 
bulunarak nasıl önlemler alınması gerektiğine dair 
ihtiyaçları belirlemektedirler. 

 
Buna göre bu uzman grubunun hangi yaklaşımdan 

 yararlanarak ihtiyaç belirleme analizi yaptıkları
söylenebilir? 

 
A) Farklar 
B) Demokratik 
C) Analitik 
D) Çoğulcu 
E) Betimsel 

 

46. Toplum, birey ve konu alanına yönelik olarak ihtiyaçlar 
analiz edilirken “Eleştirel düşünme” nin en çok önemli 
olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Analitik 
B) Betimsel 
C) Demokratik 
D) Farklar 
E) Çoğulcu 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi analitik yaklaşımla ihtiyaç 
belirlemenin özelliklerinden biri değildir?

A) Ulusal ve uluslar arası değişimler göz önünde 
bulundurulur. 

B) Bugünkü mevcut durumdan hareketle geleceğe yönelik 
varsayımlarda bulunulur. 

C) Eleştirel düşünme oldukça önemlidir. 
D) İhtiyaç belirleme sürecinde halkın etkisi büyüktür. 
E) Özellikle ilgili uzman kişilerin tahminleri doğrultusunda 

hareket edilir. 
 

48. Bir eğitim uzmanı, kamu kuruluşunda çalışan memurlar 
için bir eğitim programı hazırlayacaktır. Ancak meslek 
analizi yapacak yeterli vakti yoktur. 
 
Bunun için aşağıdaki ihtiyaç belirleme 

 tekniklerinden hangisini kullanmalıdır? 
 

A) Meslek analizi 
B) Kaynak tarama 
C) Delphi 
D) Dacum 
E) Görüşme 

 

49. Uzmanların görüşlerine başvurulmasının daha sağlıklı
sonuçlara sebep olacağını düşünerek analitik yaklaşımla 
hareket etmeyi planlayan program geliştirme 
uzmanlarının, aşağıda verilen tekniklerden hangisinden 
yararlanması en uygun olur? 

 

A) Görüşme 
B) Gözlem 
C) Delphi 
D) Progel  
E) Ölçme araçları ve testler 

 
50. I. Hazırlık

II.Bilgi toplama 
III.… 
IV.… 
V.Bilgilerin kullanımı

Yukarıda verilen ihtiyaç belirleme sürecinin 
 aşamalarında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
 hangisinin gelmesi gerekir? 
 

A) Bilgilerin sentezi – Bilgilerin sunumu 
B) Bilgilerin analizi – Bilgilerin rapor edilmesi 
C) Bilgilerin analizi – Bilgilerin değerlendirilmesi 
D) Verilerin analizi – Verilerin sentezi 
E) Çözümleme – Değerlendirme 

 

51. Eğitim ihtiyaçları belirlenirken gerekli bilgileri toplamak için 
kullanılacak tekniklerin iyi seçilmesi gerekmektedir. 
Örneğin; ilk defa girdiği bir sınıfta öğrencilerin henüz 
izleme şansıda bulamayan ve seviyesini görmek isteyen 
bir matematik öğretmeni aşağıdaki ihtiyaç belirleme 
tekniklerinden hangisini kullanmalıdır? 

A) Progel 
B) Delphi 
C) Testler 
D) Gözlem 
E) Meslek analizi 

 

52. Bir okulda Almanca derslerine giren öğretmenler, bazı
öğrencilerin öğrendikleri konuyla ilgili kültürü bilmedikleri 
zaman konuyu daha zor öğrendiklerini, bilen öğrencilerin 
ise daha kolay öğrendiklerini gözlemlemiştir. Bunun 
sonucunda öğretmenler programa bu yönde materyaller 
konulmasını ihtiyaç olarak görmüşlerdir. 
 
Yukarıda ifade edilen ihtiyaç analizi yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Meslek analizi 
B) Demokratik 
C) Betimsel 
D) Dacum 
E) Analitik 

 

53. - Her vatandaşı bilgili, becerili bireyler olarak yetiştirmek 
 - Bireyleri ilgili, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda 
yetiştirmek 

 - Nitelikli insan gücü yetiştirmek 
 

Yukarıda verilen hedefler hangi hedef türü 
 kapsamında değerlendirilir? 
 

A) Uzak hedefler 
B) Genel hedefler 
C) Bilişsel hedefler 
D) Duyuşsal hedefler 
E) Psikomotor hedefler 



54. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanla ilgili bir hedef 
ifadesi değildir?

A) Biyoloji dersinde fotosentez basamaklarını sayabilme 
B) Çevreyi korumaya yönelik yapılması gerekenleri 

özetleyebilme 
C) Öğretim yöntem ve teknikleri dersinde yeni bir teknik 

geliştirebilme 
D) Suyun buharlaşması deneyinde işlem sırasını

sıralayabilme 
E) Bilgisayar klavyesiyle on dakikada bin kelime 

yazabilme 
 

55. Sınıftaki hava tahmin grafiğini sözel olarak ifade edebilen 
Ayşe, bilişsel alanın hangi basamağına uygun bir 
davranış sergilemektedir? 

A) Kavrama 
B) Uygulama 
C) Analiz 
D) Sentez 
E) Değerlendirme 

56. Duygu, sosyal bilgiler dersinde edindiği bilgilerden yola 
çıkarak “vadi”nin tanımını kendi cümleleriyle 
yapabilmektedir.  

 
Duygu’nun bu davranışı bilişsel alanın hangi 

 basamağına örnektir? 
 

A) Bilgi 
B) Kavrama 
C) Uygulama 
D) Analiz 
E) Sentez 

57. Başarılı olabilmesi için düzenli ders çalışmanın gerekliliğin 
farkında olan bir öğrencinin davranışı, duyuşsal alanın
hangi basamağına örnektir? 

 
A) Alma 
B) Tepkide bulunma 
C) Değer verme 
D) Örgütleme 
E) Nitelenmişlik 

58. Köyde çiftçilikle uğraşan Nusret Ağa yıllarca traktör 
kullandıktan sonra traktör kullanımında edindiği beceri 
sayesinde otomobil kullanmayı da rahatlıkla 
başarabilmiştir. 

Nusret Ağanın öğrenme alanı ve düzeyi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Bilişsel-uygulama 
B) Bilişsel-sentez 
C) Duyuşsal-örgütleme 
D) Devinişsel-uydurma 
E) Devinişsel-yaratma 
 

59. “Matematikte üslü sayıları öğrenmeye karşı istekli oluş”
davranışı duyuşsal alan taksonomisinin hangi 
basamağında değerlendirilebilir? 

A) Alma 
B) Tepkide bulunma 
C) Değer verme 
D) Örgütleme 
E) Kişilik haline getirme 
 

60. Bir programda hedefler belirlenirken öncelikle olası her 
hedef yazılır, daha sonra bunlar bazı süzgeçlerden 
geçirilerek eleme yapılır. 

 
Aşağıda verilenlerden hangisi kesinleşmiş hedefleri 

 belirlerken kullanılan süzgeçlerden biri değildir?

A) Eğitim teknolojisi 
B) Eğitim sosyolojisi 
C) Eğitim ekonomisi 
D) Eğitim felsefesi 
E) Eğitim psikolojisi 
 

61. Aday hedefler, kesinleşmiş hedeflere dönüştürülürken, 
öğrenci grubunun özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurulması bu hedeflerin aşağıda verilen 
süzgeçlerden özellikle hangisinden geçirilmesini 
gerekli kılar? 

A) Eğitim teknolojisi 
B) Eğitim sosyolojisi 
C) Eğitim ekonomisi 
D) Eğitim felsefesi 
E) Eğitim psikolojisi 

 

62. “Bir bölgenin yağış miktarının aylara göre dağılımı ile ilgili 
sayısal veriler verildiğinde grafikle gösterebilme” hedefi 
hangi basamağa ait bir kazanım ifadesidir? 

A) Bilgi 
B) Kavrama 
C) Uygulama 
D) Analiz 
E) Sentez 

 



63. “Fen ve teknoloji dersinde öğretmenin yardımıyla deney 
düzeneği hazırlayabilme” 
 
Yukarıda hedef davranışın alan ve basamağı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

 verilmiştir? 
 

A) Bilişsel alan / Kavrama 
B) Bilişsel alan / Uygulama 
C) Psikomotor alan / Kılavuzla yapma 
D) Psikomotor alan / Beceri haline getirme 
E) Duyuşsal alan / Değer verme 

 

64. Bir bireyin istendik herhangi bir davranışı, yaşam felsefe 
haline getirerek içselleştirmesi duyuşsal alanın hangi 
basamağı için söylenebilir? 

A) Alma 
B) Tepkide bulunma (Cevap verme) 
C) Değer verme 
D) Örgütleme 
E) Kişilik haline getirme (Nitelenmişlik) 

 

65. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin öğretilmesinin ve 
değerlendirilmesinin en zor olduğu söylenebilir? 

A) Özgür ve hoşgörü dolu bir dünya hedefini 
gerçekleştirmek için kendini insanlığa adama  
B) Güvenli okulları yaygınlaştırmak için farklı plan ve 
projeler geliştirme  
C) Genetiği değiştirilmiş bitkilerin insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini  
D) Küresel ısınmanın insan sağlığına olan olumsuz 
etkilerini önlemek için hipotezler geliştirme 
E) Araştırma sürecinde elde edilen bulgulardan 
yararlanarak sonuç ve genellemelere varma  

 

66. İçerik düzenlerken aşamalılık ilkesi doğrultusunda yani 
basitten karmaşığa, yakından uzağa, bilinenden 
bilinmeyene doğru bir aşamalılıkla hareket edilmesi 
aşağıda verilen ilkelerden hangisine göre düzenleme 
yapıldığını gösterir? 

 
A) Bilimsellik 
B) Dikey kaynaşıklık
C) Yatay kaynaşıklık
D) Öğrenciye görelik 
E) Ekonomiklik 

 

67. Türkçe dersinde sözcükte anlam ve cümlede anlam 
konusunu öğrenmeden paragraf sorularını çözebilmeniz 
güçtür.  

 
Buna göre; birbiri ile ardışık, sıralı, yakın ilişki 
 içinde olan zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin 
 ağırlıkta olduğunu ifade eden programlama  yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Doğrusal 
B) Sarmak 
C) Modüler 
D) Piramitsel 
E) Sorgulama merkezli 

 
68. Sümeyra eğitim bilimlerinde yüksek lisans yapmaktadır. 

Öncelikle alması gereken zorunlu dersleri aldıktan sonra 
eğitim bilimlerinin program geliştirme alanında 
uzmanlaşmayı seçmiş ve bu doğrultuda tez hazırlamıştır. 
 
Buna göre Sümeyra aşağıda verilen içerik  düzenleme 

 yaklaşımlarından hangisine göre  eğitim almıştır? 
 

A) Doğrusal 
B) Çekirdek 
C) Disiplinlerarası
D) Sarmal 
E) Modüler 

 

69. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrarı, konuyu sadece 
hatırlatmaktan çok, kapsamını da genişletmektedir. 
Özellikle dil öğretimi gibi soyut konu ve kavramlarının
ağırlıklı olduğu programların içeriğini düzenlemede bu 
yaklaşımdan yararlanılmaktadır. 

 Sözü edilen programlama yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Piramitsel 
B) Sarmal 
C) Modüler 
D) Doğrusal 
E) Sorgulama merkezli 

 

70. John Dewey tarafından ortaya atılan, öğrencilerin 
sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini 
benimseyen ve özellikle yaşantı merkezli program 
tasarımlarına uygun olan içerik düzenleme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sarmal 
B) Modüler 
C) Çekirdek  
D) Sorgulama merkezli 
E) Doğrusal 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi konu ağı – proje merkezli içerik 
düzenleme tasarımları için söylenebilecek yanlış bir 
ifadedir? 

 
A) Kurucusu Dewey’dir. 
B) Her konu bir proje olarak düzenlenir. 
C) Konu merkezli program yaklaşımlarına uygun 

tasarımlardır. 
D) Öğretmen öğrencilere belli zamanlarda nerede 

olmaları gerektiği konusunda rehberlik eder. 
E) Öğrenciler konunun içeriğine grup olarak karar 

verebilirler. 
 

72.  I. Modüler yaklaşım konuları öğrenme sırası açısından 
esnektir. 
II. En esnek içerik düzenleme yaklaşımı konu ağı – proje 
merkezli yaklaşımdır. 
III. Yeni bilgilerin önceki öğrenmeler üzerine inşa edilmesi 
Sarmal programın bir özelliğidir. 
IV. Lisedeki alan seçimi çekirdek yaklaşıma örnek 
verilebilir. 
V. Doğrusal içerik düzenleme yaklaşımı Bruner tarafından 
ortaya atılmıştır. 

 
İçerik düzenleme yaklaşımları ile ilgili olarak yukarıda 
verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? 

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



73. Aşağıdaki sorulardan hangisi modüler programlama 
yaklaşımında, içeriğin seçiminde sorulması gereken 
sorulardan biridir? 

A) İçerik bilimsel ve güncel mi? 
B) İçerik birden fazla alanda uzmanlaşma seçeneği

sunmakta mıdır? 
C) İçerikte yer alan konular arasında aşamalılık ve tekrar 

ilişkisi var mı?
D) İçerik bağımsız öğrenme üniteleri biçiminde 

düzenlenmiş mi? 
E) İçerik konu alanı uzmanı yetiştirmeye uygun mu? 

 

74. Eğitim programı amaç, içerik, öğretim süreci ve 
değerlendirme olmak üzere dört temel öğeden oluşur. Bu 
öğelerin birbiriyle uyumlu bir şekilde farklı işlevleri ve 
özellikleri vardır. 

 
Aşağıdakilerden hangisi içeriğin işlevini doğru olarak 
açıklamaktadır? 

 
A) Amaçların gerçekleşmesini sağlayan ve öğrencilerin 
öğrenmesi gerekli olan bilgiler örüntüsüdür. 
B) Belli koşullarda öğrenciyi etkileme gücü olan 
öğrenmeyle ilgili değişkenlerin tümüdür. 
C) Öğrenciye eğitim sürecinde kazandırılmak istenen 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerdir. 
D) İstendik davranışların ne kadar öğrenildiğini belirlemeyi 
sağlayan verilerin toplamıdır. 
E) Öğrenme ve öğretme sürecinin niteliğini etkileyen 
uyarıcıların planlanmasıdır. 

 

75. Eğitim programının kazanımları ile içeriği arasında bir 
tutarlılık olması gerekir. 

I. Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için geçen kavramlar 
arası ilişkiyi gösteren kavram haritaları
II. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi için 
ihtiyaç saptama yaklaşımları ve teknikleri 
III. Akış şeması ve PERT işlem ağıyla program geliştirme 
süreçlerinin planlanması
IV. Belirtke tablosunun hazırlanması
V. Eğitim programının etkililiğini belirlemek için programın
öğelerine dönük değerlendirme 

 
Kazanımlarla içerik arasındaki tutarlılığın sağlanması
için yukarıdakilerin hangisinden yararlanılır? 

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

76. Aylin Öğretmen, sınıfa girdiğinde duvarlara resim ve 
yazılar asar. Daha sonra öğrencilere “Sizce bunlar ne ile 
ilgili olabilir?” diye sorar. Farklı resimler ve yazılar 
göstererek doğru cevaba yönlendirmeye çalışır. 
Öğrencilerden gelen cevaplara göre öğretmen doğru 
cevap verenlere “Aferin” der.  
 
Öğretmenin burada yapmış olduklarını, öğrenme – 

 öğretme sürecine göre değerlendirdiğimizde, eğitim 
 durumunu etkileyen değişkenler sırasıyla aşağıdaki 
 seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
 

A) İpucu – düzeltme 
B) Pekiştirme – İpucu 
C) İpucu – pekiştirme 
D) Pekiştirme – dönüt 
E) Düzeltme – ipucu 

 
77. Matematik öğretmeni İbrahim Bey simetri konusunu 

işlemeden önce “çocuklar bu konuyu işledikten sonra 
itfaiye ve ambulans araçlarının isimlerinin aracın önüne 
neden ters yazıldığını öğrenmiş olacaksınız.” şeklinde bir 
açıklama yapmıştır. 

 
İbrahim öğretmenin yaptığı bu açıklama öncelikli 
olarak aşağıdakilerden hangisine hizmet eder? 

 
A) Hedeften haberdar etme             B) Dikkat çekme      
C) Güdüleme                        D) Pekiştirme 
E) İpuçları verme 

 

78. Sema Öğretmen, Türkçe dersinde “İstiklal Marşı’nın on 
kıtasını kim ezbere okumak ister?” diye sınıfa sorar. Sinan 
el kaldırır ve on kıtasını hiç durmadan okur. Sema 
Öğretmen de Sinan’ı alkışlar ve ardından eksik olduğu
yerleri nedenleriyle açıklar. Sema Öğretmen Sinan’a 

 
I.   İpucu 
II.  Dönüt 
III. Pekiştirme 
IV. Düzeltme 
 

değişkenlerinden hangisini ya da hangilerini 
 kullanmıştır? 
 

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

79. Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumları düzenlenirken 
öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Kazanımlara uygun olmalı
B) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalı
C) İçeriğe uygun olmalı
D) Eğitsel değer taşımalı
E) Ölçme araçlarına uygun olmalı

80. Eğitimin sistem boyutu düşünüldüğünde eğitim durumları
öğesinin sistemin hangi öğesi olduğu söylenebilir? 
 
A) Girdi 
B) İşlem 
C) Çıktı
D) Ürün 
E) Dönüt 

 

81. Dersinde kütle, ağırlık ve yer çekimi konularını işlemek 
isteyen bir öğretmen derse girdiğinde önce çantasını,
sonra da mendili yere atmıştır. 
 
Öğretmenin bu aşamada öncelikli amacı
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Dikkat çekme 
B) Hedeften haberdar etme 
C) Hazırbulunuşluğu sağlama 
D) Dersi sunma 
E) Dersi özetleme 



82. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi başarı güdüsü yüksek 
bir öğrenciden beklenmeyen bir cümledir? 

A) KPSS’de derece yapmayı kafaya koydum. 
B) Bölüm birincisi olacağım. 
C) Zaten bizim bölümden çok atama yok. 
D) Ben her yerde başarılı olurum. 
E) Hocalarımın da büyük emekleri ile bu iş olacak 
 

83. Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin 
okul sonrasında spor yapmaları, müzikle ilgilenmeleri ve 
toplum hizmetlerinde gönüllü olarak görev almaları, onların
hem olumsuz deneyimler yaşamalarına engel olma hem 
de daha sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına yardım
etme açısından önem taşımaktadır.  

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okul 
dışında katılacağı etkinliklerin amaçlarından biri 
olamaz?

A) Farklı görüşleri hoşgörüyle karşılamalarına yardımcı
olma 
B) Yeni durum ve ortamlara uyum sağlamalarını
kolaylaştırma 
C) Zaman yetersizliğinden dolayı derste yapılamayan 
etkinlikleri okul dışında tamamlama 
D) Kendilerini daha iyi tanıyıp yeteneklerini keşfetmelerini 
sağlama 
E) Günlük yaşam içerisinde planlı çalışma alışkanlığı 
kazandırma 
 

84. Tam öğrenme modelinde ünite sonlarında Öğrencilerin, o 
ünite ile ilgili öğrenmelerini kontrol etmek ve elde edilen 
sonuçlara göre düzeltmeler yapmak amacıyla uygulanan 
izleme testleri aşağıdaki değerlendirme türlerinin 
hangisinin kapsamına girmektedir? 

A) Tanılayıcı
B) Biçimlendirici 
C) Düzey Belirleyici 
D) Norma Dayalı
E) Yerleştirmeye Dayalı

85. Öğretmen, öğrenci, yönetici ve hatta sıradan vatandaşların
bile program değerlendirme sürecinde dolaylı ya da direkt  
olarak görev alabileceklerini öngören program geliştirme 
modeli hangisidir? 

 
A) Metfessel-Michael Modeli 
B) Provus’un Farklar Yaklaşımı
C) Tyler’in Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli 
D) Stake’in Uygunluk Olasılık Modeli 
E) Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Modeli 

 

86. İçeriğe vurgu yapan program değerlendirme modeli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metfessel-Michael Modeli 
B) Provus’un Farklar Yaklaşımı
C) Stuflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Modeli 
D) Stake’in Uygunluk Olasılık Modeli 
E) Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Modeli 

 

87. Aşağıda verilen çağdaş program değerlendirme 
modellerinden hangisi diğerlerine göre daha 
kapsamlıdır? 

A) Metfessel-Michael Modeli 
B) Provus’un Farklar Yaklaşımı
C) Stuflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Modeli 
D) Stake’in Uygunluk Olasılık Modeli 
E) Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Modeli 

 

88. Program değerlendirilirken standartlar ile performansın
karşılaştırılması gerektiğini vurgulayan değerlendirme 
modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metfessel – Michael modeli 
B) Hedefe dayalı
C) Biçimlendirme ve yetiştirme 
D) Uygunluk – olasılık
E) Farklar yaklaşımı

89. Çağdaş eğitim anlayışında ürün kadar süreç 
değerlendirme de önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Buna göre aşağıdaki değerlendirme türlerinden 
hangisi  süreç değerlendirmeye önemli katkı sağlar? 

 
A) Tanıma 
B) Yerleştirme 
C) Program değerlendirme 
D) Biçimlendirme ve yetiştirme 
E) Düzey belirleme 

 

90. Aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden 
hangisinde davranış değişikliği istenilen nitelikte 
kazandırılmadıysa özellikle hedeflerin ve eğitim 
durumlarının niteliği değerlendirilir? 

 
A) Hedefe dayalı değerlendirme modeli 
B) Farklar yaklaşımı
C) Methessel – Michael modeli 
D) Uygunluk – Olasılık modeli 
E) Eğitsel eleştiri modeli 

 

91. Günümüzde kabul gören öğrenci merkezli öğretim 
yaklaşımına göre öğrencinin de değerlendirme sürecine 
katılması beklenmektedir. 

Değerlendirme sürecine öğrencinin katılmasının
sağlayacağı en önemli fayda aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Öğrenciyi derse karşı güdüleyip başarı düzeyini 
artırması
B) Öğrencilerde sınav korkusunu azaltıp stresin 
giderilmesi 
C) Öğrencilere notlarını önceden gösterip itiraz edenlerin 
engellenmesi 
D) Öğrencinin kendisiyle ilgili geribildirim alması ve öz 
değerlendirme yapması
E) Öğretmenlere karşı güven kazanıp olumlu tutum 
geliştirmesi 



92. Program değerlendirme sürecinde yeni programın önceki 
programdan farklı olup olmadığını kontrol etmek, yeni 
programın uygulanmasında karşılaşılan sorunları
belirlemek, programın olumlu ve olumsuz yönlerini 
araştırmak için bilgi toplanması gerekir. 

Bu bilgilerin öncelikli olarak aşağıdakilerin 
hangisinden toplanması beklenir? 

 
A) Eğitim uzmanlarından   
B) Okulun bulunduğu çevreden 
C) Ders kitaplarından 
D) Toplum ve ailelerden 
E) Öğretmen ve öğrencilerden 

 

93. Program Değerlendirme sürecinde sadece uzmanların rol 
alması gerektiğine inanan ve niteliksel incelemeye önem 
veren program değerlendirme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli 
B) Provus’un Farklar Yaklaşımı
C) Metfessel-michael modeli 
D) Eisner’ın Eğitsel Eleştiri modeli 
E) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli 

 

94. Hazırlanan planları uygulama aşamasında gerektiğinde 
konu, süre ve etkinliklerde değişiklikler yapılabilir. 
 
Bu açıklamada planın hangi özelliğine vurgu 

 yapılmaktadır? 
 
A) İşlevselliğine 
B) Kullanışlılığına 
C) Esnekliğine 
D) Standartlığına 
E) Uygulanabilirliğine 

 

95. Plan ve programların esnek olmasını gerektiren bazı
durumlar vardır. 

 
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri 

 değildir?

A) Kültürel farklılıklar 
B) Sosyal çevre 
C) Bireysel farklılıklar 
D) Gelişme ve değişmeler 
E) Programın amaçlarının farklılıkları

96.  Planlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ünitelendirilmiş yıllık plan öğretim ve ders programına 
göre, ders planı ünitelendirilmiş yıllık plana göre hazırlanır. 

B) Süreçte yapılabilecek çeşitli düzenlemelere imkân verecek 
şekilde esnek olmalıdır. 

C) Öğrencilerin gelişim özellikleri, okulun olanakları ve 
çevrenin özellikleri dikkate alınmalı; plan bu gerçekler 
doğrultusunda uygulanabilir olmalıdır. 

D) Plan hazırlanırken ilgili öğretim kademesi ve öğretim 
basamağı için hazırlanmış öğretim programı dikkate 
alınmalıdır. 

E) Hazırlanan planlar en üst seviyede okulun amaçları ile 
tutarlı olmalıdır. 

 

97. Eğitim – Öğretim yılının başında İngilizce öğretmenleri bir 
araya gelerek Zümre öğretmenler kurulunu oluşturmuş ve 
İngilizce dersinde aylara göre haftalık çalışma 
programlarına yönelik taslağı hazırlayıp okul idaresine 
teslim etmişlerdir. 

 
İngilizce Zümre Öğretmenler Kurulunun  hazırladığı 
taslak aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Eğitim Programı
B) Öğretim Programı
C) Ders Programı
D) Ünitelendirilmiş yıllık plan 
E) Ders Planı

98. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bir ya da birkaç ders 
saatinde yapacaklarını tasarladığı ders planlarında yer 
almaz?

A) Hedef ve davranışları
B) Dersin işleyiş aşamaları
C) Değerlendirme soruları
D) Kullanılacak yöntem ve materyaller 
E) Sınıf kuralları

99. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünün antrenman bilgisi 
dersinde kazandırılacak hedeflere yönelik olarak 
hazırlanan program türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğitim programı
B) Örtük program 
C) Ders programı
D) Ünitelendirilmiş yıllık plan 
E) Ders planı

100. Öğretmenin iki saatlik antrenman bilgisi dersinde 
yapacaklarını tasarladığı ayrıntılı plan türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğitim programı
B) Öğretim programı
C) Örtük Program 
D) Ünitelendirilmiş yıllık plan 
E) Ders planı

TEST BİTTİ.
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTOL EDİNİZ.  

 


