
 

1-Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf içerisinde istenmeyen 
davranışları önlemede başvuracağı yollardan biri değildir? 

  

a)Sınıf içinde demokratik bir ortam oluşturmak 

b) Öğrenciler arasında öğrenme yolunda rekabete teşvik etme 

c) Sınıftaki tüm öğrencilere ortak görev ve sorumluluk yükleme 

d) öğrencilere kişisel sorunları konusunda rehberlik etme 

e) sınıf içinde etkili iletişim kurallarını kullanma         cvp: B 

9- sınıf içinde öğrencilerin ve öğretmenlerin iletişim ve yoğun 

etkileşimi en ideal ve en etkili düzeydedir. Öğretmen oturum düzeni 

içinde hareketli olmalıdır. 

         Yukarıda özellikleri sıralanan oturma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a)        U düzeni 

b)        Küme 

c)        Daire 

d)        Proje  

e)        Ekip                                               cvp:C                                
2- Aşağıdakilerden hangisi sınıfta istenmeyen davranışlardan ‘ 

otoriteye karşı gelme’ davranışlarını azaltmaya yönelik 
önlemlerden  biri olamaz? 

a) Kuralların oluşturulmasında öğrenci görüşlerinden yararlanmak. 

b) öğretim hizmetini öğrencilerin ilgi ve beklentilerine göre 
düzenlemek 

c) sınıfta yapılacak etkinlikleri öğrencilerle birlikte kararlaştırmak. 

d) sınıfta otoriteye karşı gelenlere uygun olan cezayı vermek 

e) bilgi aktarıcı olmaktan çok, rehberlik rolü üstlenen  bir öğretmen 

olmaya karar vermek                                                   cvp: D 

10- aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimin temel boyutlarında birisi 

değildir? 

  

a) sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesi 

b) öğretmenin planlanması ve program etkinlikleri 

c) zamanın düzenlenmesine yönelik etkinlikler 

d) sınıfta ilişki ve davranış düzenlenmeleri 

e) okul- aile işbirliğinin geliştirilmesi 

                                                                                              cvp:E 
3- aşağıdakilerden hangisi ‘ Derste parmak kaldırarak konuşun’ 

kuralına uymayan bir öğrenciye, doğru davranışı kazandırmak için 

izlenebilecek en uygun yoldur? 

a) öğrenciyi sınıftan dışarı çıkarmak 

b) öğrencinin ders notunu düşürme 

c) öğrenciden ders süresi boyunca ayakta durmasını isteme 

d) öğrenciye arkadaşlarının önünde sözlü uyarıda bulunma 

e) öğrenciye söz hakkını ders sonunda verme             cvp: E 

11- aşağıdakilerden hangisi öğrencide öğrenme güdüsü oluşturmada 
etkisi en az olandır? 

  

a) yüksek not alma isteği 

b) bir probleme çözüm geliştirme isteği 

c) sosyal takdir kazanma 

d) anna-baba ve çevrenin beğenisini 

e) merek, inceleme, araştırma isteği                                        cvp:A 
 

 

 

 

 

 

 

 

12-iletişim sürecinin öğeleri gönderici-iletici-kanal-alıcı ve 

dönüttür.Bu süreçte yer alan ‘ileti’ öğesinin öğretim sürecindeki 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) öğretmen 

b) içerik 

c) yöntem ve teknikler 

d) araç ve gereçler 

e) dönüt                                                                                      cvp:B 



 

4- aşağıdakilerden hangisi olumlu sınıf iklimi oluşturmak isteyen bir 
öğretmenin, soruyu eksik yanıtlayan bir vereceği en uygun tepkidir? 

a) eksiklerin hala devam ediyor, biraz daha çalışmalısın 

b) verdiğin yanıtta eksiklikler var, arkadaşlarına doğru yanıtı 
sorabilirsin 

c) verdiğin yanıt senin bu konuya çalıştığını gösteriyor, biraz  daha 
çalışırsan bu konuya ilişkin eksikliklerini tamamlayabilirsin 

d) emin olmadığın bir soruya ‘EMİN DEĞİLİM’ diyerek 

yanıtlamalısın 

e) soruya yanıt vermeden önce iyi düşünmelisin. Emin olmadığında 

bana sorabilirsin.                                                    Cvp :C 
5- sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

  

a) düzenli çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin haklarını korumak 

b) istendik davranışlarını pekiştirilmesini sağlamak 

c) düzenli bir sınıf ortamı oluşturmak  

d) daha etkili ve verimli bir öğrenme süreci yaratmak  

e) zamanın çoğunu öğretim etkinlikleri için kullanmak     cvp:D 

13- bir sınıfta kural belirlenirken aşağıdaki uygulamalardan 
hangisinden kaçınmak gerekmektedir. 

  

a) kuralın gerekçeleri ve sonuçları ortaya konulmalıdır. 

b) kural öğrencilerin beklenmedik gerekçelerinde esnetilerek 
uygulanmalıdır. 

c) kural belirlenirken ilgili olan herkes kararlara katılmalıdır. 

d) geçerliliğini yitiren kurallar değiştirilmeli ya da terk edilmelidir. 

e)kural herkes için geçerli olmalıdır.                                      Cvp:B 

  
6- öğretmenin sınıf içerinde problemin yerine, zamanına ve duruma 

göre farklı yaklaşımları kullanması ve istenilen davranışı ortaya 

çıkarmak için  uygun ortamları oluşturması öncelikle hangi sınıf 
yöntem yaklaşımı uygulamasıyla mümkündür? 

a) geleneksel yaklaşım 

b) önlemsel yaklaşım 

c) bütünsel yaklaşım  

d) tepkisel yaklaşım  

e) gelişimsel yaklaşım                                                       CVP: C 

14- aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf lideri olarak görevleri 
arasında yer almaz. 

  

a) etkili öğrenme çevresi oluşturma 

b) öğrencileri eksik yönleri üzerine gitme 

c) iletişim becerilerini geliştirme 

d) öğrencilerin özgüvenini geliştirme 

e) güvenli ortamlar oluşturma 

                                                                                             cvp:B 
7- sınıf lideri olarak öğretmen etkili iletişim kurma ve öğrenciyi 

gülüme becerisine sahip olmalıdır. Sınıf yönetiminin özelliklerinden 

olan öğretmenin liderlik tarzı aşağıdakilerden  hangisiyle doğrudan 

ilişkilidir? 

a) okul çevresinin sosyo- ekonomik ve kültürel düzeyiyle 

b) okul yöneticilerinin istekleriyle  

c) öğrenci velilerinin eğitimden beklentileriyle 

d) öğretmenin sergilediği davranış örüntüsüyle 

e) okulun sahip olduğu olanaklarla                                   cvp:D 

15- bir sınıfta bütün öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılım 
gösterdiği durumda öncelilik aşağıdakilerden hangisine gerek kalmaz? 

  

a) dikkat çekme                              b) derse güdüleme 

c) disiplin problemlerin önleme     c) uygun örnekler verme 

e) araç- gereç kullanma 

  



                                                                                            cvp:C     
8- sınıf içerisi disiplin sorunlarını azaltmada öğretmenin yararlanacağı 
en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

a) karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ortam oluşturma 

b) öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme 

c) öğretim için ayrılan sürenin bir kısmını disiplin konusuna ayırma  

d) sorun yaratan öğrencilere yaptırım uygulama 

e) sorunların çözümü için okul yönetiminden yardım isteme  cvp:B 

16- sınıf yönetimin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

  

a) düzenli çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin haklarını koruma 

b) istendik davranışların pekiştirilmesini sağlamak 

c) düzenli bir sınıf ortamı oluşturma 

d) daha etkili ve verimli bir öğrenme süreci yaratmak 

e) zamanın çoğunu öğretim etkinlikleri oluşturmak için kullanmak 

                                                                                          cvp:D 
17- aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel 
boyutlarından biri değildir? 

  

a) sınıfın fiziki ortamının düzenlenmesi 

b) sınıfın kurallarının ve ilişkilerinin düzenlenmesi 

c) veli toplantılarının ve özel günlerin düzenlenmesi 

d) öğretme- öğrenme zamanını düzenleme 

e) sınıf iklimi 

oluşturma                                               cvp:C 

25- aşağıdakilerden hangisi sınıf içi kuralların belirlenmesinde dikkat edilecek kurallardan biri değildir? 

  

a) öğrencinin görüşlerini almak 

b) çok fazla kural koymamak 

c) kuralları öğrencinin anlayabileceği şekilde ifade etmek 

d) uyulmayan kuralların gerektirdiği cezaları açıklamak 

e) kuralları öğrencinin görebileceği bir yere asmak                cvp: C 

18- aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının 

belirlenmesinde dikkate alınması gereken noktalardan 
biridir? 

  

a) kuralların tam ve değişmez olması 

b) kuralların öğrencilerin katılımı ile belirlenmesi 

c) kuralları öğretmenin belirlemesi 

d) kurallara uymayanlara verilecek cezaların belirlenmesi 

e) kuralların öğrenciler tarafından özgürce 

benimsenmesi        cvp:B 

26- istenemeyen davranış dikkatsizlik sonucu ortaya çıkmışsa ve öğretimi engellemiyorsa  

bu tür davranışlara yönelik en uygun öğretmen tepkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

  

a) sorumluluk verme 

b) görmezden gelme 

c) öğrenciyle konuşma 

d) uyarma 

e) cezalandırma                                                                       cvp:B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19- Milli Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik 

formasyonunu oluşturan  temel ögeler aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

  

a) genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi 

b) genel kültür, alan bilgisi ve eğitim felsefesi 

c) genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel 
yetenek 

d) genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve yabancı dil 

e) Alan bilgisi, öğr. meslek bilgisi ve psikoloji 

bilgisi              cvp:A 

 

 

27-tüm öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde aktif olarak katıldığı  

bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olması gerekir? 

  

a) disiplin sorunlarının  

b) bireysel farkların 

c) pekiştirme ihtiyaçlarının 

d) grupla çalışma olanaklarının 

e) öğrenme ilgilerinin                                                                 cvp:A 

 

20- öğretmen sınıfta istenmeyen davranışların sıkça 

görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır? 

 a) sözel uyarıcıları kullanma  

b) ceza verme 

c) verileri değiştirme 

d) yöntem ve tekniği değiştirme 

e) istenmeyen davranışı onaylamadığını 

hissettirme                 cvp:E 

 

28- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretim açısından sınıf yönetimini etkileyen boyutlardan biri değildir? 

  

a) sınıfın fiziksel düzeni 

b) öğretime ayrılan zaman 

c) okul yöneticilerinin beklentileri 

d) öğretim programının ve planın niteliğini 

e) sınıf kurallarının belirlenmiş olması                                   cvp: C  

21- ‘bir öğretmen derste konuşan öğrencileri 

azarlamakta, ödevini yapan öğrencilere aferin demekte, 

sınıfta gürültü olduğunda ‘’SUSUN’’ diye 

bağırmaktadır. Bu öğretmen aşağıdaki sınıf yönetimi 

yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? 

  

a) Geleneksel yaklaşım                          b) tepkisel 

yaklaşım 

c) Önlemsel yaklaşım                             d) gelişimsel 
yaklaşım 

e) bütünsel 

yaklaşım                                                               cvp:B 

29-aşağıdakilerden hangisi yönetim özelliklerinden birisi değildir? 

  

a) hiyerarşik özelliğe sahiptir. 

b) amaca yönelik bir özelliktir. 

c) akılcılık vardır. 

d) bireysel bir etkinliktir. 

e) insan ilişkileri  temele alan bir etkinliktir. 

                                                                                                Cvp:D  
22- öğretmen sınıf içinde istenmeyen bir davranışla 

karşılaştığında ilk yapması gereken iş aşağıdakilerden 
hangisidir? 

  

a) rehberlik biriminde yardım istemek 

b) öğrenciye ceza vermek 

c) istenmeyen davranışın kaynağın tanımlamak 

30- ERG teorisi kuramının temsilcisi aşağıdakilerden kimdir? 

  

a) Skinner                                  b) W. Reddin                    

c) Moslow                                  d) Mc. Gregor 

e) Alderfer 

  



d) öğrenciye sorumluluk vermek 

e) öğrencinin ailesiyle 

görüşmek                                           cvp:C 

                                                                                                 cvp:E 

23- I. Öğrencilere derse aktif bir biçimde katılabilme 
fırsatı verme 

II. öğretimi, öğrencinin düzeyine göre ayarlamak 

III. uygunsuz davranış gösteren öğrencileri hoş görmek 

IV. uygunsuz davranış sergileyen öğrenciyi 
cezalandırmak 

  

   İstenmeyen öğrenci davranışlarını önlemek için, 

öğretmenin yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinden 
kaçınması gerekir? 

  

a) I,II,III   b) II,III   c)III, IV   d) II,III, IV  e) yalnız 

IV        cvp:C 

31- öğretimde araç kullanımının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? 

  

a) dersi daha eğlenceli hale getirir. 

b) daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. 

c) maliyeti azaltır. 

d) öğretmen hazırlığı gerektirmez. 

e) işiterek öğrenme olanağını arttırır.                                        Cvp:B 

24- sınıf içerisinde öğrencileri ile iletişim kurmakta 

sıkıntı çeken bir öğretmenin bu sorunu yaşamasına 
aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir? 

  

a) öğretmen ve öğrencilerin ortak yaşantı alanlarının 
darlığı 

b) öğretmenin gönderdiği mesaja öğrencilerin  dönüt 

vermemesi 

c) mesajın jest ve mimiklerle desteklenmesi 

d) öğretmen ve öğrencilerin her ikisinin iletişim 

sürecinde kaynak rolünü üstlenmesi 

e) içeriğin farklı iletişim kanallarının kullanılarak 
iletilmesi 

                                                                                           

cvp:A 

32-  - öğrenci özerkliğine, girişimciliğine cesaretlendirilir. 

       - anlamlı öğrenme, keşfetme ve problem çözme gibi öğrenime yaklaşımları kullanılır. 

       - öğrenci merkezlidir. 

       - değerlendirme öğretim sürecine dönük olarak yapılır. 

  

       Yukarıda özellikleri verilen bu öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

  

a) Tam öğrenme   B) işbirlikçi öğrenme c) yapılandırmacı öğrenme 

d) Programlı öğrenme                e) proje tabanlı öğrenme 

                                                                                               cvp:C 

  

33-bilgi sunumu, aktarım, açıklama, konuları anlamlı yapı 

bütünlüğüne getirme öğretmenin temel görevidir. 

  

   Bu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a)        Buluş 

b)        Sunuş 

c)        Araştırma 

d)        Tartışma 

41 aşağıdakilerden hangisi iletişim temel elemanları arasında yer almaz? 

  

a) kaynak 

b) mesaj 

c) kanal 

d) alıcı 

e) konu                                                                                        cvp:E 

  



e)        Soru- 

cevap                                                            cvp:B 
 

34- aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin girdileri 
arasında yer almaz? 

  

a) öğretmen 

b) öğrenci 

c) öğrencinin bilişsel, duyuşsal, ve devinişsel davranışları 

d) öğretim yöntem ve stratejileri 

e) Yeni araç- 

gereç                                                                 cvp:D 

 

42- aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimini 

 etkileyen ‘ eğitim örgütünden gelen etkiler’ arasında yer almaz? 

  

a)Milli Eğitim Bakanlığından gelen etkiler 

b) il, ilçe, Milli Eğitim müdürlüğünden gelen etkiler 

c) okul müdüründen gelen etkiler 

d) okulun fiziksel özelliği 

e) öğrenci sayısı                                                                         cvp:E 
35- aşağıdakilerden hangisi istenilmeyen davranışta 

karşılaşıldığı zaman istenmeyen davranışı değiştirmek 
amacıyla tepki  vermeyi öngören sınıf yönetimi modelidir? 

  

a) önlemsel sınıf yönetim modeli 

b) gelişimsel sınıf yönetimi modeli 

c) bütünsel sınıf yönetimi modeli 

d) ilgisiz öğretmen sınıf yönetim modeli 

e) tepkisel sınıf yönetimi 

modeli                                             cvp:E 

43- aşağıdakilerden hangisi liderin özellikleri arasında yer alır? 

  

  

a) lider atanma yoluyla gelmiştir. 

b) kendinden üstteki makamlara karşı sorumludur. 

c) yönetmeliklere tabidir. 

d) lider vizyon sahibidir. 

e) maaş karşılığında hizmet alır. 

                                                                                                   cvp:D 
36- eğitim porgramı hazırlanırken en önce hazırlanması 
gereken unsur hangisidir? 

  

a) eğitim durumları 

b) içerik 

c) değerlendirme 

d) birey, toplum ve konu beklentileri göz önünde tutularak 
oluşturulmuş hedef 

e) derste kullanılacak araç-

gereçler                                          cvp:D 

44- aşağıdakilerden hangisi öğretim stratejisine ait bir tanımdır? 

  

a) ulaşılmak istenen noktadır. 

b) öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerdir. 

c) hedefe ulaşılmak için seçilen en kısa yoldur. 

d) öğretmen yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. 

e) hedefe ulaşılmak için seçilen en genel yoldur. 

                                                                                                  cvp:E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37- bir öğretmen sosyal bilgiler dersinde ‘İstanbul’un 

Fethi’ konusunu anlatırken önce genel bilgileri 

aktarmış,konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış, 

daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur.Bu 

öğretmen aşağıdaki öğretme yollarından hangisini 
kullanmıştır? 

a) sunuş yoluyla                          b) buluş yoluyla 

c) araştırma yoluyla                     d) probleme dayalı 
anlatım yoluyla 

e) işbirliğine dayalı anlatım 

yoluyla                                         cvp:A 

45- öğretim bir problemle başlar. Öğretmen probleme ilişkin kaynak önerir.  

Ön bilgi ve örnek verir. Daha sonra öğrenci problemle ilgili verileri  toplar, analiz eder,  

soyutlamalara, kavramlara ve genellemelere ulaşır. 

 Sözü edilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

  

a) sunuş yoluyla                            b) buluş yoluyla 

c) probleme dayalı                         d) araştırma- inceleme yoluyla 

e)örnek olay yoluyla                                                                   cvp:B 
 

 

 

38- aşağıdakilerden hangisi ‘BULUŞ/KEŞFETME 
YOLUYLA ÖĞRETİM ADIMLARI’ arasında yer almaz? 

  

a) öğretmen örneği sunar. 

b) öğrenci örneği tanımlar 

c) öğretmen konuyu aktarır. 

d) öğretmen ek örnekler sunar 

e) öğrenci yeni örnekleri tanımlar ve ilk örneklerle bağ 

kurar.  cvp:C 

 

 

 

46- aşağıdakilerden hangisi araştırma- inceleme yaklaşımının  

özelliklerinden değildir? 

  

a) Bruner tarafından ortaya atılmıştır. 

b) stratejiye başlamadan önce öğrenciden bekleneni başta öğretmen yapar 

c) bu stratejinin başında öğretmen ön bilgi, kaynak, ve örnekler verir. 

d)işlenecek konular sınıfta anlatım yöntemiyle işlenir. 

e) öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak  

bilimsel yöntemi kullanmasını gerektiren bir yoldur.                                        Cvp:E 
39-aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ÇAĞDAŞ 

SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMInın özelliklerinden 
değildir? 

  

I- öğretmen merkezlidir. 

II- öğrenci merkezlidir. 

III- öğretmen liderliği esastır. 

IV- amaç öğrencileri kontrol etmektir. 

V. katılımcı ve esnek yapılandırma 

  

a) Yalnız I         b) Yalnız II             c) Yalnız III 

d) II,III,IV           e) 

I,II,IV                                                       cvp:D 

47-aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel işlevidir? 

  

a) iyi çalışma alışknalığına sahip öğrencilerin haksızlığa uğramasını engellemek. 

b) beklenen türde davranışlarını pekiştirilmesini sağlamak. 

c) sınıf içinde düzenli bir ortam oluşturmak. 

d) derse ayrılan sürenin daha çok öğretime harcama 

e) öğrenme sürecini daha etkili, verimli kullanma                    cvp:E 

  



 

40- aşağıdakilerden hangisi program ya da planı 

uygularken göz önünde bulundurulacak ilkelerden 
değildir? 

  

a) çocuğa görelik 

b) bilinenden bilinmeyene 

c) somuttan soyuta 

d) tümevarım 

e) 

açıklık                                                                                   

cvp:D 

48- aşağıdakilerden hangi, öğretmenin sınıf içinde istenmeyen  

davranışları önlemek amacıyla kullanabileceği stratejilerden değildir? 

a) istenmeyen davranışı empoze etmek. 

b) istenmeyen davranışa inandırmak. 

c) istenmeyen davranışı güçlendirmek. 

d) istenen davranışı kolaylaştırmak. 

e) istenen davranışı çağrıştırmak                                           cvp:A 

 

 

 

49- aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminim boyutlarından 
değildir? 

  

a) öğrencinin kişilik ve psikolojik durumları 

b) öğrenme ortamının fiziksel durumu  

c) öğretmen-yönetici ilişkisi 

d) istenmeyen davranışı değiştirme 

e) plan-program 

etkinlikleri                                                   cvp:C 

 

 

 

 

57- aşağıda belirtilen öğretmen davranışlarından hangisi öğrenciyi olumsuz etkiler? 

  

a) tutarlı ve demokrat olma  

b) yargılayıcı ve suçlayıcı olma 

c) hatırlatıcı ve rehber olma 

d) yapıcı ve üretici olma 

e) esnek ve dengeli olma                                                      cvp:B 
50- aşağıdakilerden hangisi başarı güdüsü düşük öğrencilerde 
genellikle gözlenen bir durumdur? 

  

a) yeterlik duygusunun gelişmiş olması 

b) çok fazla çaba göstermesi 

c) kendisine üst düzeyde amaçlar koyması 

d) güçlükleri aşmaya çalışması 

e) dışsal faktörlere yükleme 

yapması                                        cvp:E 

58- huzurlu bir öğrenme ortamı amaçlayan ve kurallara  

uyulmasını isteyen bir öğretmenin aşağıdaki  

özelliklerinden hangisine öncelikle sahip olması gerekir? 

  

  

a) sempatik olma                              b) kuralcı olma 

c) model olma                                  d) yaratıcı olma 

e) heyecanlı olma                                                                cvp:C 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

51- aşağıdakilerden hangisi etkili bir sınıf yönetiminde 
öğretmenin görevleri arasında yer almaz?  

  

a) öğrencileri arasında ayrım yapmamak 

b) sınıf kurallarını tek elden belirlemek 

c) tutarlı  ve yapıcı davranmak 

d) demokratik sınıf ortamı oluşturmak 

e) sınıf lideri 

olmak                                                                    cvp:B 

59- aşağıdakilerden hangisi SUNUŞ YOLUNUN özelliklerindendir? 

  

a) kurucusu ASUBEL^dir. 

b) kurucusu BRUNEN’dir. 

c) tümevarım yaklaşımı vardır. 

d) dersin etkinlikler bölümünde kullanılır. 

e) öğrenci aktiftir.                                                                   Cvp:A 

52- öğrencilerinde ekip ruhunun, dayanışma ve sorumluluk alma 

duygularının gelişmesini amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki 

sınıf içi oturma düzenlerinden hangisini kullanması en 
uygundur? 

a) sıralı düzen 

b) daire düzeni 

c) konferans düzeni 

d) küme düzeni 

e) ‘’ U ‘’ 

düzeni                                                                    cvp:D 

60- hangisi görsel araçlar i.çerisinde yer almaz? 

  

a)  tepegöz 

b) slayt 

c) haritalar 

d) şekiller 

e) radyo                                                                                   cvp:E 

 

 

53- öğretmenin, sınıf lideri olarak etkili bir iletişim kurma ve 

öğrenciyi güdüleme becerisine sahip olması gerekir. 

Sınıf yönetiminin ögelerinden biri olan öğretmenin liderlik 

tarzının  aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olması 
gerekir? 

  

a)        çevrenin sosyo- ekonomik düzeyiyle 

b)        okul yöneticilerinin talepleriyle 

c)        öğrenci velilerinin beklentileriyle 

d)        öğretmenin uyguladığı davranış modeliyle 

e)        okulun mevcut 

olanaklarıyla                               cvp:D 

 

61- aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin  

niteliğini etkileyen değişkenlerden değildir? 

  

a) pekiştireç 

b) dönüt 

c) düzeltme 

d) ipucu 

e) sonuç                                                                                    cvp:E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54- bir öğretmen öğrencilerinin başarısızlıklarını kınamak ve 

onlara hoş olmayan sıfatlar yakıştırmaktan kaçınmalı, olumlu 

davranışları ön plana çıkarmalıdır. Ayrıca sınıf içinde ders 

düzenini bozacak davranışlarla karşılaştığında sakin olmalı ve 
davranışın olumlu hale dönüşmesi için çalışmalıdır. 

  

Yukarıdaki ifadede öğretmenlere daha çok hangi konuda 
öneride bulunulmaktadır? 

  

a) sorunlara akılcı çözümlerle yaklaşma 

b) sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmalı ve devamının 
sağlamalı. 

c) eğitsel ilkelerden ödün vermeden hoşgörülü davranma 

d) özgün bir çalışma ortamı sağlama 

e) eğitimde ilke ve kuralları önceden 

düzenleme                  cvp:B 

62-sınıf yönetiminin öğretim sürecine uyguladığı  

en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) öğretmeni değerlendirmede veriler sağlama 

b) öğretimi daha etkili ve verimli kılma 

c) öğretim sürecine katılımı sağlama 

d) öğretimin öğrenciye göre olmasını sağlama 

e) öğretimi planlanan sürede tamamlama                               cvp:B 

55-olumlu bir sınıf ikliminde öğrenim gören öğrencilerin 

aşağıdakilerden hangisini yapması gözlenemez? 

  

a) kendilerine anlamlı gelen sınıf kurallarını benimseyerek 
uyarlar. 

b) öğrenme zamanlarını daha üretken kullanırlar. 

c) istenmeyen davranışları daha az sergilerler. 

d) bireysel öğrenmeye dönük çaba içerisine girerler. 

e) öğretmenin düzeyi ve kalıcılığı 

artar.                                 Cvp:A 

63- öğretmenin yaptığı bir sınavda oluşabilecek  

disiplin dışı davranışları önlemek için  tedbir alması hangi öğretmen davranışıdır? 

  

a) tepkisel                               b) gelişimsel 

c) geleneksel                           d) önlemsel 

e) bütünsel                                                                               cvp:D 

 

 

 

56- bir öğrencisine soru yönelten öğretmen öğrencisinin cevabı 
ile ilgili öğrenciye bilgi vermiştir. 

  

Öğretmenin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

a)        ileti 

b)        yöntem 

c)        hedef 

d)        gönderici  

e)        dönüt                                                                   cvp:E 

 

 

 

64- disiplin sorunlarının kendiliğinden azalması için  

öğretim süreci düzenlenirken hangisi temel alınmalıdır? 

  

a) okul yönetiminin etkileri 

b) öğrencilerin özel tercihleri 

c) bakıcı ve yıldırıcı bir anlayış 

d) öğrencileri not ile tehdit etme 

e) öğrencilerin aktif katılımını sağlama                                  cvp:E 



65- istenmeyen bir davranışla karşılaşan öğretmen aşağıdakilerden 

hangisini sergilemez? 

  

a) uyarma 

b) görmezden gelme 

c) anlatım yöntemine ağırlık verme 

d) okul yönetimi ve aile işbirliği yapmak 

e) derste değişiklik yapma                                                      cvp:C 

73- bir sınıfta öğrenme düzeyi farklı öğrenciler için  

öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

a) her öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinlik yapılır. 

b) sınıftaki en iyi öğrencilerin düzeyi dikkate alınır. 

c) sınıftaki öğrenciler için ortalama bir öğrenme düzeyi dikkate alınır. 

d) sınıftaki en düşük öğrenme düzeyi dikkate alınır. 

e) öğretmenin öğretim yetenekleri dikkate alınır.                   Cvp:A 

66- derste siz olmadan konuşan öğrenciye, ders boyunca söz 
vermemek, hangi sınıf yönetim modeline örnektir? 

  

  

a) geleneksel yaklaşım 

b) tepkisel yaklaşım 

c) gelişimsel yaklaşım 

d) bütünsel yaklaşım 

e) önlemsel yaklaşım                                                               cvp:B 

74-aşağıdakilerden hangisi içsel güdü kaynaklı bir durum değildir? 

  

a) matematikten problem çözen bir öğrencinin mutlu olması 

b) öğretmenin sınıfta örnek davranış olarak gösterdiği bir öğrencinin arkadaşlarınca alkışlaması 

c) yeni okuma-yazman öğrenen bir öğrencinin başarı hazzını yaşaması 

d) kendisini geliştirmek isteyen bir öğrencinin farklı kitapları hevesle okuması 

e) öğrencinin çok merak ettiği konu hakkında bilgiler toplaması 

                                                                                              cvp:B 

67-sınıfla sağlıklı iletişim kurabilmesi için öğretmenin 
aşağıdakilerden hangisine özen göstermesi gerekir? 

 a) yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek doğruyu 
buldurma 

b) öğrencilere çalışkanlık simgesi olan adlar takma 

c) sorun yaşandığında konuyu değiştirme 

d) öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtı kabul etme 

e) öğrencileri bol bol övme ve öğrencilere ödül 

verme             cvp:A 

75-iletişim sürecinin öğeleri gönderici-iletici-kanal-alıcı-ve dönüttür.  

Bu süreçte yer alan ‘İLETİ’ öğesinin öğretim sürecindeki  

karşılığı aşağıdakilerden hangidir? 

  

a) öğretmen                     b) içerik          c) yöntem ve teknikler 

d) araç ve gereçler           e) dönüt                                         cvp:B 

68- sınıfında öğrencileri arasında bir sorun ya da 

huzursuzluk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözmesi 

gerektiğini düşünen bir öğretmen öncelikle ne 
yapmalıdır? 

  

a) okul idaresini durumdan haberdar etmelidir. 

b) rehberlik servisinden yardım istemelidir. 

c) öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır. 

d) sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. 

e) öğrencilere sınıf kurallarını 

hatırlatmalıdır.                         Cvp:D 

76- aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi  alanının işlevlerinden bir değildir? 

  

a) sınıfta etkili öğrenme-öğretme ortamını oluşturma 

b) sınıfın fiziki düzenlemesini yapma 

c) öğretim planları ve programları yapma 

d) sınıf içi iletişimi en iyi düzeye getirme 

e) öğrencilerin meslek eğilimlerini belirleme                           cvpE 

  



 

69- Türk milli eğitimin ilkelerinden ‘demokrasi eğitimi’ 

doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar 

geliştirmeyi benimseyen öğretmen aşağıda verilen 

özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde 

bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme 
olasılığı en fazla olur? 

  

a) kuralcı olma      b) duyarlı olma                   c)yeterli 
olma 

d) model olma             e) profesyonel 

olma                              cvp:D 

77-arkadaşını trafik kazasında kaybettiği için çok  

üzülen bir öğrenciye öğretmeninin  

hangi ifadesi ‘EMPATİKDİL’ kullandığını gösterir. 

a) artık sende trafikte dikkatli olmalısın 

b) kendini çabuk toparlamalısın, derslerin kötüye gidiyor. 

c) arkadaşını kaybettiğin için çok üzgünsün 

d) arkadaş insan hayatında ne kadar önemli, değil mi? 

e) arkadaşının ailesi için yapabileceğimiz bir şey var mı?       Cvp:C 
70-aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimini etkileyen 
değişkenlerden biri olamaz? 

  

a) yöntem ve teknikler 

b) öğrenci özellikleri 

c) program 

d) yakın ve uzak çevre 

e) coğrafi 

koşullar                                                                      cvp:E 

78-aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimin temel boyutlarından birisi değildir? 

  

a) sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesi 

b) öğretimin planlanması ve program etkinlikleri 

c) zamanın düzenlenmesine yönelik etkinlikler 

d) sınıfta ilişki ve davranış düzenlemeleri 

e) Okul- aile işbirliğinin geliştirilmesi                                      cvp:E 

71-aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıfında 

yapabileceği iletişim engellerinden birisi değildir? 

  

a) öğrenciler emir vermek, onları yönlendirmek 

b) öğrencilere örgüt ve çözüm önerilerinde bulunmak. 

c) öğrencileri yargılamak, eleştirmek 

d) öğrencilere görev ve sorumluluklar vermek 

e) öğrencilere ahlak dersi 

vermek                                              cvp:D 

79- aşağıdakilerden hangisi öğrencide öğrenme  

güdüsü oluşturmada etkisi en az olandır? 

  

a) yüksek not alma isteği 

b) bireysel hedeflere ulaşma isteği 

c) sosyal takdir kazanma 

d) iyi insan olmaya çalışma 

e) merak, araştırma, inceleme isteği                                         cvp:D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72- I. Sağlıklı iletişim için öğrencinin gözlerine uzun 
süre bakmak. 

  

 II. uzun göz bağıntısı olumsuz, kısa göz bağıntısı olumlu 
ileti verir 

. 

III. öğrencilerden gözünü kaçıran öğretmen iletişim 
kuramaz. 

  

IV. öğretmen öğrenciye doğrudan değil, göz ucuyla 
bakmalıdır. 

  

V. göz bağıntısı kuran öğretmene öğrenci daha iyi yanıt 
verir. 

  

VI: iletişim sürecinde öğretmen baskın olmalıdır. 

   Yukarıdakilerden hangileri öğretmen-öğrenci 
iletişimde doğru ifadelerdir? 

a) I, III, VI                 b) I,V,VI                      c) II,III,IV 

d) II,III,VI                  e) II,IV, 

V                                              cvp:C 

80- öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışlar karşısında 

öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen,  

teneffüste oyuna dalıp derse geç gelen öğrenciler sınıfa girerken kapıda  

durup hafifçe enselerinden iteklemektedir? 

Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? 

a) öğrencilerle iletişim kuran ve  aynı zamanda ilkelerine bağlı 

b) zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model 

c) tutumları ve davranışları çelişkili 

d) şiddet konusuna duyarlı, zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli 

e) öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan                                                 cvp:C 

  

  

  

  

  


