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TEKN‹KLER‹
1.

Ö¤renme-Ö¤retme sürecindeki ö¤renmelerin kal›c›l›¤›n› sa¤lamada, aﬂa¤›daki ö¤retmen davran›ﬂlar›ndan hangisinin en az etkili olmas› beklenir?

4.

ki ifadelerden hangisi do¤rudur?
A) Her ortamda geçerli olabilecek s›n›f yönetimi yak-

A) Ö¤renilenlerin yaﬂam boyunca hangi alanlarda ne
iﬂe yarayaca¤›n› ve günlük yaﬂamda nas›l kullanacaklar›n› anlatma
B) Ö¤rencilerden, derste ö¤rendiklerini kendi ifadeleriyle özetlemelerini ve bilgiyi yap›land›rmalar›n› isteme
C) Ö¤renilen bilgilerle ilgili test uygulamas› yapma
D) Ö¤renilen konuyla ilgili s›nav öncesinde ö¤renciye
verilen sorular içinde 10 tanesini seçip sorma
E) Ö¤renilen bilgileri hayatilik ilkesini kullanarak ö¤rencilerin günlük yaﬂam konular›yla iliﬂki kurmas›n›
sa¤lama

laﬂ›m› yoktur.
B) S›n›f yönetimi ö¤renci ihtiyac›na göre de¤iﬂmez.
C) S›n›f yönetiminde toplumsal kültürün etkisi yoktur.
D) Okul yönetimi, s›n›f yönetimi içinde bir aland›r.
E) Ö¤retmen-veli iliﬂkisi s›n›f yönetimini etkiler.

5.

A) S›n›f içindeki ortam› ö¤rencilerin rahat hareket
edebilecekleri ve birbirlerinin yüzünü görecek
biçimde düzenlemesi
B) S›n›f-içi etkinlikleri, e¤itsel oyunlar›, proje
konular›n› ö¤rencilerin seviyelerine uygun olarak
düzenlemesi
C) S›n›f-içi etkinliklerde ö¤rencilerin k›sa zamanl› ve
gerçekçi hedefler belirlemelerine yard›mc› olmas›
D) S›n›f-içi etkinlikleri her ö¤rencinin ayn› h›zla ve
ayn› ilgiyle yapmas›n› istemesi
E) S›n›f-içi etkinlikleri ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaç ve
yeteneklerine göre planlamas›

Ö ¤ r e n c i l e r i n g e l i ﬂ i m d ö n e m l e r i n i n ö z e l l i k l e r i d i k k ate al›narak uygulanan s›n›f yönetim modeli aﬂa¤›-

Baﬂar›l› bir ö¤retmenin ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤rencilerini derse güdülemek için aﬂa¤›dakilerden hangisini yapmas› beklenmez?

dakilerden hangisidir?
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2.

S›n›f yönetiminin özellikleri ile ilgili olarak aﬂa¤›da-

A) Bütünsel model

B) Geliﬂimsel model

C) Önlemsel model

D) Tepkisel model

E) Geleneksel model

6.

S›n›f içi disiplinin sa¤lanmas›, ders esnas›nda ö¤renci iletiﬂimini azalt›lmas› amac›yla tekli s›ralarda
o t u r t u l m a s › s › n › f y ö n e t i m m o d e l l e r i n d e n h a n g i s i yle aç›klan›r?
A) Geleneksel model B) Tepkisel model

3.

Baﬂar›l› bir ö¤retmenin s›n›f içindeki baz› disiplin
problemlerini çözmek için aﬂa¤›dakilerden hangisini yapmas› beklenmez?
A) Problemli davran›ﬂlar› olan ö¤rencileri için di¤er
ö¤retmenleriyle iﬂbirli¤i yapma
B) Okulda birlikte çal›ﬂt›¤› meslektaﬂlar›ndan fikrini
alma
C) Ö¤rencinin
ailesiyle
görüﬂüp
istenmeyen
davran›ﬂlar›n› gidermeye çal›ﬂma
D) Ö¤rencinin s›n›f içindeki davran›ﬂlar›n› gözleyerek
ö¤renciyi disipline verme
E) Ö¤rencinin kendi dersinde yapt›¤› davran›ﬂlar›
farkl› ö¤retmenlerinin derslerinde de yap›p yapmad›¤›n› sorma

C) Geliﬂimsel model

D) Önlemsel model

E) Bütünsel model

7.

S›n›fta yapt›¤› davran›ﬂlarla dersi bölen ö¤renciyi
ö¤retmenin dersten atmas› s›n›f yönetim modellerinden hangisiyle aç›klan›r?
A) Geleneksel model B) Önlemsel model
C) Geliﬂimsel model

D) Bütünsel model

E) Tepkisel model
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12.

S›n›fta ayn› anda birden çok olay meydana gelir. Ö¤-

duruma göre farkl› s›n›f yönetim modelleri kullan-

retmenin tüm bu olaylar karﬂ›s›nda s›n›f hakimiyetini

mas› s›n›f yönetim modellerinden hangisiyle aç›k-

sa¤lamas› gerekir.

lan›r?

Bu durum s›n›f yap›s›n›n özelliklerinden hangisiyle

A) Bütünsel model

B) Geliﬂimsel model

aç›klan›r?

C) Tepkisel model

D) önlemsel model

A) Aç›kl›k

B) Çok boyutluluk

C) Tahmin edememe

D) Yak›nl›k

E) Geleneksel model

E) Ortak tarih

9.

13.

Aﬂa¤›dakilerden hangisi geleneksel s›n›f›n özellik-

Aﬂa¤›dakilerden hangisi ö¤renmenin gerçekleﬂmesinde etkili olan faktörlerden önem s›ras›na gö-

lerinden biridir?

re di¤erlerine göre en önemsiz olarak görülebilir?

A) E¤itim programlar› tümdengelim yoluyla ve temel

A) Ö¤renmeye haz›r olma

kavramlara a¤›rl›k verilerek yap›l›r.

B) Motivasyon (güdülenme)

B) Ö¤renciler yaﬂamla ilgili kuramlar› oluﬂturmaya

C) Al›ﬂt›rma- tekrar

katk›s› olan düﬂünürler olarak görülür.

D) Ö¤renme materyali
E) Ö¤retmenin tutumu

C) ö¤retmen çevre ayarlamas› yapan ve ö¤rencilerle
etkileﬂim içinde olan kiﬂidir.
D) De¤erlendirme ö¤retimle birlikte yap›l›r.

14.

E) Ö¤retmenler, ö¤rencilerin ö¤rendikleri bilgilerin

Önlemsel s›n›f yönetimi modelini benimsemiﬂ bir
ö¤retmen için aﬂa¤›daki ifadelerden hangisi söylenebilir?

geçerlili¤i için do¤ru yan›tlar› araﬂt›r›r.

10.

Ö¤renci ayr›m› yapmayan, s›n›f›nda her ö¤renciye
eﬂit davranan ö¤rencinin bireysel farkl›l›klar›n› bi-
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A) S›n›fta meydana gelebilecek olas› olumsuz
davran›ﬂlar için s›n›f kurallar› oluﬂturmak
B) S›n›fta

istenmeyen

bir

davran›ﬂ

meydana

geldi¤inde ceza yöntemini uygulama
C) Olumsuz davran›ﬂlar› görmezden gelerek sön-

len, s›n›f›nda tatl› sert olan, ö¤rencisine kesinlikle

mesini sa¤lamak

dayak atmayan, tehdit etmeyen, zaman›n› iyi kulla-

D) Ö¤rencilerin olumsuz davran›ﬂlar›n› görmesini

nan, ö¤renciyi objektif olarak de¤erlendiren ö¤ ret-

sa¤lamak amac›yla tart›ﬂma ortam› oluﬂturmak

menin özellikleri aras›nda aﬂa¤›dakilerden hangisi

E) Ö¤rencilerin olumsuz davran›ﬂlar›na empati kurmadan yaklaﬂma

gösterilemez?
A) Demokratik ö¤retmenin
B) ‹letiﬂim Becerisi olan ö¤retmenin
C) Otokratik ö¤retmenin
D) Ruh sa¤l›¤› yerinde ö¤retmen
E) Pedagojik formasyonu iyi olan ö¤retmen

15.

Etkili s›n›f yöneticisi olarak ö¤retmenden beklenen
davran›ﬂlar;
I. S›n›f e¤itim için haz›rlamas›
II. S›n›f kurallar›n› ö¤rencilerle belirlemesi
III. Ö¤retimi düzenlemesi
IV. Zümre ö¤retmenler toplant›s› düzenleme
V. Veli ziyaretleri yapma

11.

Bir s›n›fta tüm ö¤rencilerin derse aktif kat›l›m›n›n
oldu¤u ortamda aﬂa¤›dakilerden hangisine gerek
kalmaz?
A) Zaman yönetimi sa¤lama

yukar›daki ifadelerin hangisinde do¤ru olarak verilmiﬂtir?
A) I, II ve IV

B) I, II ve III

C) II, III ve IV

D) III, IV ve V E) I, II ve V

B) S›n›f disiplini sa¤lama
C) Fiziksel ortam› düzenleme
D) S›n›f etkileﬂimini art›rma
E) Plan-program etkinli¤i sa¤lama
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Cevap A n a h t a r ›
1. D 2. D 3. D 4. A 5. B 6. D 7. E 8. A 9. E 10. C
11. B 12. B 13. E 14. A 15. B

