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 1.Aşağıdaki devlet kurumlarının hangisinde 657 sayılı devlet memurları kanunu uygulanmaz? 
 
a) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 
b) İl Özel İdareleri 
c)  Belediyeler 
d)  kefalet sandıklarında 
e)  Emniyet Teşkilatı mensupları 
 
2.657  devlet Memurları kanuna göre  Erkek memura, eşinin doğum yapması sebebiyle kaç gün babalık izni 

verilir?  

 

A) 3             B)5                 C)7                 D)  9        E)10 
 
 
3) "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç … ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle 
yetkili amirlerin huzurunda yapacakları YEMİNLE belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin 
Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. Boşlukla belirtilen yere hangi sayı gelmelidir? 
 
a)4                 b)3             c)2             d) 1          e)5 
 
4) 657 sayılı devlet memurları kanununa göre Eşleri ,   reşit olmayan veya mahcur çocukları yasak faaliyette 
bulunan memurlar kaç  gün içinde bildirmek zorundadır? 
 
a)75 
b)60 
c)45 
d)30 
e)15 
 
5) I.Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik 
edemezler. 
II. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile olsalar,yetkili bakanın 
yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 
III. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar;bu durumu en 
geç 7 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
IV. Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir 
teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yasaklar” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız III  
B) III ve IV  
C) I, II ve III 
D) I, II ve IV  
E) II, III ve IV 
 
6) 657 sayılı devlet memurları kanununa göre Memurun kasıt kusur veya ihmali sonucu devlet zarara 
uğratılmışsa zarar ilgili memur tarafından nasıl ödenir? 
 
a)Tamamı 
b)Yarısı 
c)rayiç bedeli üzerinden 
d)Kdv ile birlikte 
e) hiç ödenmez 
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7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek 
istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? 
 
A) 30 B) 15 C) 10 D) 7 E) 5 

 

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda 
yüzde kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?  

 
        A) 2                                B)  3               C) 4                             D) 5                  E) 10 
 
 
9-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak,verilecek raporda 
gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç ay hastalık 
izni verilir? 
A) 6 ay                   B) 12 ay C)               18 ay                          D) 15 ay          E) 3 ay 
 
10. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin izlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası 
verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar? 
 
 A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4 
E)6 
 
11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hizmet süresi olarak onuncu yılını çalışan bir devlet memuruna 
kaç gün yıllık izin verilir?  
A) 10  
B) 15  
C) 20 
 D)30  
E)60 
 
12: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Yukarıdaki 
açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?  
A) Kınama 
 B) Kademe ilerlemesinin durdurulması  
C) Uyarma  
D) Aylıktan kesme  
E)Meslekten men  
 

13.* Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak  Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek•  

Açıklanması yasaklanan belgeleri açıklamak• 
 Yukarıdaki fiil ve haller hangi cezayı gerektirir?  
 
A) Uyarma B) Aylıktan kesme C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması   
E)Meslekten men 
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14- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede 
görev yapan bir okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) İl millî eğitim müdürü 
B) İlçe millî eğitim müdürü 
C) Kaymakam 
D) Vali 
E) Vali yardımcısı 
 

15- 15. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, itiraz süresi, 
yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?  

 

A) 5  

B) 10  

C) 15  

D) 30  
E) 60 
 
16- Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan köylerde hangi 
eğitim kurumları oluşturulur?  
 
A) İlköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar  
B) Yatılı ilköğretim okulları  
C) Okul kampüsleri  
D) Liseler  
E) Çok programları liseler 
 
17- . 1739 Sayılı Kanuna göre; ilköğretiminde rehberlik servislerince orta öğretimde devam edebilecek okul ve 
programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı 
konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları ne zaman yapılır? 
 
 A) 7. Sınıfın birinci yarısında  
B) 8. Sınıfın birinci yarısında 
 C) 7. Sınıfında ikinci yarısında  
D) 8. Sınıfın ikinci yarısında 
E)6.sınıfta 
 
18- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter? 
 
 A) 11 yaşını bitirip 12 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda  
B) 12 yaşını bitirip 13 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda  
C) 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda  
D) 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda 
E)15 yaşını bitirip 16 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda 
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19- 19. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 
göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri 
değildir? 
A) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde 
yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 
B) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yapmak 
C) Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası kuruluşlarla ilgili iş birliği çalışmaları ile ilgili mevzuat 
çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 
D) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göreyurt dışına 
yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, 
yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu 
sağlamak 
E) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim 
sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak 
 
20. 
I. Döner sermaye işletmesi kurmak 
II. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini 
planlamak ve yürütmek 
III. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin 
işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek 
IV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için 
eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek 
 
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? 
A) III ve IV 
 B) II ve IV  
C) I,II ve III 
D) I ve II  
E) I ve III 
 
21-652  sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 
yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, kendisine veya 
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı 
geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir? 
 
A) Seksen 
B) Yetmiş dokuz 
C) Elli 
D) Kırk dokuz 
E) Otuz 
 
22--5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na  göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi 
halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç 
iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir? 
 
 

A)7                      B) 9                        C) 15                          D) 30                             E) 45  
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23-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o 
okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?  

 

A) 20  

B) 30  

C) 35  

D) 40  
E) 50 
 
 
 
 
 
24-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına  Dair Kanuna göre dilekçede aşağıdakilerden  hangisi mutlaka 
bulunması gerekir? 
 
1)Adı-soyadı  
2) İmzası  
3) İş veya ikametgah adresi  
4) TC kimlik numarası  
 
A) 1-2-4  
B) 1-3-4  
C) 2-3  
D) 1-2-3  
E) 1-2-3-4  
 
 
 
 
 
 
25- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet  
Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe   Komisyonunda incelenmesi ve karara  
bağlanması kaç günde olur?  
 
A) 20  
B) 30  
C) 40  
D) 60  
E) 80 
 
26-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise;  
aşağıdakilerden hangisi gerekir?  
 
I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,  
II -Yetkili kişinin imzası,  
III -Yetki belgesi,  
 
A) I-II  
B) II-III  
C) II  
D) I  
E) I-II-III  
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27- I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği 
bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. 
II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, neticesinde oluşturulabilecek türden 
bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler. 
III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru 
dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I                           B) I ve II                      C) I ve III                       D) II ve III           E) I, II ve III 
 
 

 

28-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun 
mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen 
çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?  

A) 1  

B) 3  

C) 5  

D) 7  

E) 10  

 

29- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, 
yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle 
öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?  

A) 3  

B) 5  

C) 7  

D) 10  
        E) 15 
 
 
30-‘İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, becerisınavı puanı en az .... olmak kaydıyla birinci ve ikinci 
dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az .... veya beceri sınav puanının ....  olması 
gerekir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boşbırakılan yerlere 
sırasıyla hangisi getirilmelidir? 
 
 
A) 60 – 50 – 60 
B) 50 – 60 – 60 
C) 50 – 50 – 70 
D) 40 – 40 – 50 
E) 50 – 60 – 70 
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31-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Ortaöğretime geçiş esasları”  ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, beceri ve yetenekleri doğrultusunda 
ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla ve/ veya beceri/yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda 
ortaöğretim kurumlarına geçiş 
yaparlar. 
B) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri puan üstünlüğü ve 
okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür. 
 C) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liselerine öğrenci 
alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 
D) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanının belirlenmesi ve yerleştirmeyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir. 
E) Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Bakanlıkça 
her yıl yayımlanacak kılavuz/ kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna duyurulur 

32-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi okuldan 1-5 

gün arasında kısa süreli uzaklaş- tırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlardandır? 

 
A) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak 

B) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak 

C) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek 

D) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yar- dımcı olmak 

E) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak 

 
 
 
33-Millî  Eğitim  Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müdür 

başyardımcısının görev, yetki ve so- rumlulukları arasında yer alır? 

 
a)Okulun  düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. 

b)Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar. 

c)Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar. 

d)Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar. 

                 e)Özürleri  nedeniyle görevine gelemeyen per- sonelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli 

tedbirleri alır. 

 

34. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrenci nakilleri ders yılı sonuna kaç iş 

günü kalıncaya kadar devam eder? 

 A.5              B.10                           C.15                    D.20                      E.25 

 

 
 
35-Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim kurumlarında günde 
.............. dakikalık aralıksız ............... etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. yukarıda boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
 A.Kırkar- 6 B.Ellişer-5 C.Kırkar-5 D.Ellişer-6  E-.Ellişer-7 
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36-Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim 
kurumlarında kayıtlar ne zaman başlar? 
 
 A.1 Haziran             B.15 Haziran           C.31 Haziran          D.1 Temmuz                  E.31 Temmuz 
 
37-Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre eğitim kurumlarında, sosyal 
etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla kaç  kontenjan kullanılır? 
 
 

A) 1                    B) 2                     C) 3                     D) 4                           E) 5 
 

38-Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, sene başı öğretmenler 
kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların kulüplerine dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 
 
A) Sosyal etkinlikler kurulu 
B) Okul müdürü 
C) Öğretmenler kurulu 
D) Sınıf/şube rehber öğretmeni 
E) Danışman öğretmen 

39-Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle 
ilgili iş ve işlemleri …… ayında planlar, …….. ayından  itibaren yürütür. 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki  ifadede boş 
bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? 
 
A) Ekim-Kasım 
B) Ekim-Aralık 
C) Eylül-Ekim 
D) Eylül-Kasım 
E) Eylül-Aralık 

40- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Rehberlik hizmetleri il danışma 
komisyonunun Eylül ve Haziran  aylarında yaptıkları toplantılarda alınan kararları Bakanlığa aşağıdakilerden 
hangisi gönderir? 
A) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
B) Rehberlik Araştırma Merkezi 
C) Valilik 
D) İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
E) Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu  

 

41. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi alanlarına göre 
rehberlik hizmet türü kapsamında yer almaz?  

A) Eğitsel rehberlik  

B) Kişisel rehberlik  

C) Bireysel rehberlik  

D) Mesleki rehberlik  
         E) Sosyal rehberlik 
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42 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “her ilde rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması 
amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulur.” Rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu, yılda en az kaç kez toplanır?  

 

 

A) 1                     B) 2                  C) 3                 D) 4                             E) 5  
 

 

43- Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre, tek gruplu 

kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/ kursiyer sayısı kaça kadar çıkarılabilir?  

 

 

A) 20  

B) 25  

C) 30  

D) 35  

E) 40 

44-Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat …………… ‘ a kadar 

yapılabilir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 A) 19.00          B) 20.00                C) 21.00              D) 22.00                   E)23 

 

45-Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine 

veya kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? 

 A) Miili Eğitim Bakanlığı  

B) Miili Eğitim Müdürlüğü  

C) Kaymakam  

D) Vali 

E) Hepsi 

46- Aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında danışman öğretmenler haftada en az kaç saat aday 
öğretmenin sınıfında ders uygulamasını  izleyecektir? 

A) 5                   B) 4                C) 3                    D) 2               E) 1 
 

47. Aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında     aday öğretmenler toplam kaç saat okul dışı 
faaliyetlerde bulunacaktır? 
 

A) 80                B) 85                  C) 90               D) 95                  E) 100 
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48-Ders planı; bir ders saati içerisinde  kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçi- mini ve 

düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını  ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı  

gerektirir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır? 

 
A) Öğrenciyi güdülemek 

B) Ön koşul öğrenmelerini sağlamak 

C) Öğretim etkinliklerinin verimliliğini arttırmak 

D) Ölçme ve değerlendirme için ölçütler oluşturmak 

E) Öğrencilerin derse zihinsel olarak hazırlık yapmalarını sağlamak 

 
 

49-Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve bilginin yapısallaştırılması için öğrencilerin doğal ve etkin 
olarak öğrenmeye katılmaları gerekmektedir. 

Buna göre öğrenen merkezli etkinliklerin ağır- lıklı kullanıldığı derslerin öğretim planlarında 

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

 
A)Öğretmen tarafından hazırlanan karar verici nitelikte sınavlar uygulanır. 

                 B)Konular derinlemesine incelenir ve öğrenciye uygulama şansı tanınır. 

C)Her öğrenci kendi öğrenme hedefine öğret- menle birlikte karar verir. 

                D)Sınıf, sınıf dışı çevre ve gerçek yaşam eğitim ortamıdır. 

E)Öğrenci sorunları dikkate alınarak konu şekil- lendirilir. 

 

 

 

50-“Mevcut durumdan, hedeflenen duruma hangi yol ve yöntemlerle gidileceğinin alternatifleriyle birlikte 
belirlenmesi sürecidir.” şeklinde ifade edilen planlama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Durum Analizi  

B) Hedeflerin Geliştirilmesi  

C) Stratejilerin Belirlenmesi  

D) Değerlendirme  

E) Uygulama  

 

51. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, öğretime hazırlık yapabilmek için öncelikle gözönünde 
bulundurması gereken faktörlerden birisi değildir?  

 

A) Veli  

B) Koşullar  

C) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi  

D) İşlenecek konu  

E) Öğrencilerin bireysel farklılıkları  
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52. Aşağıdakilerden hangisi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken 
hususlardan birisi değildir?  

A) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınmalıdır.  

B) Plân; Öğretim yılının sonunda hazırlanmalıdır.  

C) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.  

D) Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir 
süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.  

E) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini göstermelidir.  

 

53. Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer 
alan bilimsel inceleme gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?  

A) Vali  

B) Kaymakam  

C) İl Millî Eğitim Müdürü  

D) Okul Müdürü  
        E) İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

54-Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir? 
 
A) İşlenecek konu örüntüsü, 
B) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, 
C) Öğretmenin eğitim sürecinde neyi, ne zaman, nasıl ve niçin öğretmesi gerektiği 
D) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı 
E) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme  yaşantılarında değerlendirme süreci 
 
 
 
 
55-. 
I. Resmî program 
II. Günlük ders planı 
III. Çerçeve 
IV. Değişmez ve genellik 
V. Uygulamadaki program 
Öğretim programları bakanlık denetiminde kurulan program geliştirme grupları tarafından  tasarlanmaktadır. 
Bu çalışmada programın tüm ülke için geçerli olan ana yapısı oluşturulur. Bununla birlikte öğretmenler 
programın uygulayıcısıdır ve öğretim programını hayata geçirirken esneklik haklarını kullanabilmektedir. 
 
Soru öncülünde verilenlerden hangileri öğretmenlerin çalıştıkları şartlara ve öğrencilerinin özelliklerine göre 
esnekliği devreye soktuğunun göstergesidir? 
 
A) I ve II               B) I ve V            C) II ve V                D) II, III ve V           E) I, II, III, IV ve V 
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56-Türkçe öğretmeni Ebru Hanım, hazırladığı ders planında “Türkçe dersinde okutulacak metinler (öykü, anı, 

şiir vb.), Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nin özelliklerini içerecek şekilde düzen- lenmelidir. Söz gelişi; 

Osman Bey’in gördüğü rüya, Rumeli’ye Geçiş, I. Kosova, Ankara Savaşı ve Timur’la ilgili tarihî olaylar ve devlet 

adam- larının niteliklerini anlatan ilginç yazılar Türkçe dersinde okuma parçası olarak kullanılabilir.” ifadesine 

yer vermiştir. 

Ebru Hanım’ın bu ifadesi ders planının hangi bölümünde yer alır? 

 
A) Giriş 

B) Sonuç 

C) Geliştirme 

D) Değerlendirme 

E) Dersin diğer derslerle ilişkisi 
 

 
57- Etkili bir ders planının “giriş, sunuş ve sonuç” aşa- malarında nelerin nasıl yapılacağı açık bir şekilde 

belirlenmelidir. 

Bir ders etkinliğinin planlanmasında dikkate alınması gereken en önemli öge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
a)Süre 

b)İçerik 

C)Kazanım 

D)Koşul davranışlar 
                      E)Öğretim yöntem ve teknikleri 
 

58-Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim anlayışına göre geliştirilen öğretim programının özelliklerinden 

değildir? 

A) Öğrencilerin, toplumsal sorunlara farkındalığını sağlama 

B) Millî değerlere sahip çıkıp evrensel değerlerin benimsenmesini sağlama 

C) Bireysel farklılıkları temel alarak farklı yöntem ve teknikler kullanma 

D) Öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak düşünmeye, paylaşmaya, tartışmaya özendirme 

E) Öğrencilerin gelişim özelliği gereği aynı olduklarını varsayma 
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59. 

I. Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, 

II. Eğitimde niteliğin arttırılması ihtiyacı, 

III. Bilim, teknoloji, öğrenme öğretme yaklaşım, kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan araştırma ve 

çalışmalarla gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler, 

IV. Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde kullanılan ölçütler ve ülkemize ait bu değerlendirmelerin 

sonuçları, 

V. Kalkınma Planları, 64. Hükümet Programı Eylem Planı (130 ve 132 numaralı Eylemler), 65. Hükümet 

Programı (2017 yılı Orta Vadeli Program), 2014-2019 MEB Stratejik Planı, OECD Eğitim Raporları, 

VI. Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayı “eğitim  ve 

öğretimin” sadece öğretim boyutuna ağırlık verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin kalmaması 

Verilenlerden hangileri 2017 yılı başında öğretim programlarında yapılan güncelleme çalışmalarının 

gerekçeleri arasındadır? 

A) I, II, III, IV ve VI 

B) I, II, III ve IV 

C) III, IV, V ve VI 

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

E) III, IV ve VI 

60-Emel Öğretmen “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesinde geçen “Gözlemleri sonucunda farklı yaşam 

alanlarında bulunan canlılara örnekler verir.” kazanımına yönelik öğrencilerini dev akvaryuma götürerek 

somut yaşantılar kazandırır. Çalışma sırasında öğrencilerin bazılarının planda olmayanfarklı öğrenmeler 

gerçekleştirdiği görülür. 

Emel Öğretmen’in yaptığı bu çalışmada öğrencilerin planda olmayan öğrenmeler edinmeleri Posner’a göre 

aşağıda verilen hangi program kapsamında gerçekleşmiştir? 

A) Ekstra (destekleyici) 

B) Uygulamadaki 

C) Örtük 

D) Öğretim Programı 

E) İhmal edilen (geçersiz) 

61-Sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders 
veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları, en az kaç gün önce okul 
müdürlüğüne verilir?  

 

A) 3  

B) 5  

C) 7  

D) 10  

E) 15  
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62-. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanmasında sıraların yerleşim şekillerinden değildir?  

A) “U” Şeklinde Yerleşim  

B) Daire Şeklinde Yerleşim  

C) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli  

D) “Z” Şeklinde Yerleşim  
        E) E kip Çalışması Yerleşim Şekli 

63-Aşağıdakilerden hangisi görsel bir tasarımda renk kullanılırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında 
gösterilemez? 
 
A) Renkler öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. 
B) Renk, bir materyalde çok aşırı kullanılmamalıdır. 
C) Açık zemin üzerine koyu renk, koyu zemin üzerine açık renk kullanılmalıdır. 
D) Önemli olan ve kolay hatırlanması istenen bilgiler mavi ile yazılmalıdır. 
E) Şekil zemin ilişkisi oluşturulacaksa tamamlayıcı renkler kullanılmalıdır. 
 
64-Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler bizi nasıl etkiler? Bugün işte bunu 
öğrenceğiz.” diyen bilişim teknolojisi öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek 
istediği söylenebilir? 
 
A) Bilgi aktarımını sağlamak 
B) Dönüt vermek 
C) Eleştirel düşünme beceresini geliştirmek 
D) Güdülenmeyi sağlamak 
E) Bilgi düzeyini artırmak 
 
65-Bir öğretmen sosyal bilgiler dersi “üretim, tüketim ve dağıtım” öğrenme alanında üretim alanları  ile ilgili 
birden fazla faktörün zaman içerisindeki değişim, eğilim ve dalgalamalarını modellemek ve somutlaştırmak 
istemektedir. 
 
Öğretmenin bu amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygun 
olur? 
 
A) Akış şeması 
B) Bilgi haritası 
C) Çizgi grafiği 
D) Balık kılçığı 
E) Karşılaştırma matrisi 
 

66-Ortamının gürültülü olması durumunda öğretmenin hangi davranışı yanlış olur?  
 

A) Kısa süre sessiz kalmak  

B) Varlığını hissettirmek için hareket etmek  

C) Sesini yükseltmek  

D) Mimiklerini kullanmak  

E) Kendisini hissettirmek için hafif öksürmek  
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67-. I. Sınıf kültürel gelişim merkezidir.  

II. Öğrenci kısmi olarak gelişir.  

III. Öğretimde yakından uzağa doğru bir yol izlenir.  

IV. Bir yaşantı her öğrenci için aynı önemdedir.  

Öğretim ortamları ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?  

A) I ve II  

B) II ve IV  

C) II ve III  

D) I ve IV  

E) Yalnız I  

 

68-. Öğretme-öğrenme ortamında kullanılacak materyal ve araç-gereçleri seçerken dikkat edilmesi gereken 
ilkeler bulunmaktadır.  

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir?  

A) Eskimemiş ve yeni kullanılıyor olma  

B) Öğrenmeyi kolaylaştırma  

C) Dersin hedeflerine uygun olma  

D) Öğrencinin gelişimsel özelliklerine uygun olma  

E) Çok fazla bilgi içermeme, sade olma  

 
 
69- . Aşağıdakilerden hangisi demokratik sınıf yö- netimi anlayışının özelliklerinden değildir? 
 
A) Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışa vurgu yapılır. 
B) Öğrenciler her istediklerini sınıf ortamında yapabilir. 
C) Sınıf kurallarının oluşturulmasına öğrenciler de katkıda bulunur. 
D) Hedefe ulaşmada teşvik ve rehberlik ön plan- dadır. 
E) Esnek ve yapıcı sınıf atmosferi vardır. 
 
 
 
70-.         Sınıf içi iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi hatalı bir öğretmen davranışıdır? 
 
A) Mesajlardaki anlamı güçlendirmek için beden dili kullanmak 
B) İletişim biçimiyle ilgili öğrencilerden gelen dönütleri dikkate almak 
C) Sınıfın dikkatini canlı tutmak için sürekli yük- sek sesle konuşmak 
D) Ne yapılmaması gerektiğinden ziyade ne ya- pılması gerektiğini vurgulamak 
E) Dersle ilgili anahtar noktaları tekrarlamak 
 
 
 
71.Farklı değişkenlerin birlikte işleyişe katıldığı etkili bir sınıf yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi en az 
etkiye sahiptir? 
 
A) Öğrenci      B) Öğretmen       C) Öğretim yöntemi D) Okul yönetimi         E) Sınıf atmosferi 

72-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nı 

kullanan bir öğretmen davranışı değildir? 

 
A) Herkesin aynı çözüme ulaşması için problemin çözümüne bir standart getirmek 

B) Öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına bilim- sel açıdan bakmasını sağlamak 

C) Eleştirel düşünmeleri için öğrencilere rehberlik etmek 

D) Gruplar hâlinde çalışmayı teşvik etmek 
E) Hiç biri 
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73-Öğrenme-öğretme ortamlarında Sunuş Yolu Stratejisi’ni daha etkili ve verimli hâle getire- bilmek için 

aşağıdakilerden hangisinin yapıl- ması uygun değildir? 

 
a)Kavram haritaları ve ön organize edicileri etkili kullanmak 

b)Konuları öğrencilere paylaştırıp yıl boyunca anlattırmak 

c)Öğrenci-öğretmen etkileşimini üst düzeyde tutmak 

d)Anlatımı farklı örneklerle desteklemek 

e) Hiç biri 

74- İlkokul 3. sınıf öğretmeni Gülhan, Hayat Bilgisi dersinde “Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm  yolları 
üretir.” kazanımını sınıf içi uygulamayla gerçekleştirmek isterse aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden 
hangisini kullanması daha doğru olur? 
 
A) Gösterip yaptırma 
B) Proje 
C) Örnek olay 
D) Sunu 
E) Probleme dayalı 

75- Karın bölgesinde oluşan derin yaralanma yaşayan bir hastaya nasıl müdahale edilmesi  gerektiğini gönüllü 
öğrencilerin canlandırma yapmaları istenirse öğrencilerin aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini 
kullanması daha uygundur? 
 
A) Bilişsel çıraklık 
B) Eğitsel oyun 
C) Drama 
D) Gösterip yaptırma 
E) Gösteri 
 

76- Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder?  

A) Öğrenmeleri kontrol etme  

B) Dönüt verme  

C) Hedeften haberdar etme  

D) Sınıfta disiplin sağlama  

E) Pekiştireç  

 

77. 3. sınıf öğretmeni Ceren Hanım sınıfta sağlığımız ünitesini işlerken yakınındaki sağlık ocağından aldığı bazı 
afiş ve resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma 
yapmalarını ister. Daha sonra “bugün diş fırçalama ile ilgili öğrenecekleriniz size hayat boyunca yardımcı 
olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız” diyerek konuya giriş yapar.  

Ceren öğretmenin sınıfa sağlık ocağından elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden 
hangisine hizmet eder?  

A) Pekiştirme  

B) Dikkat çekme  

C) Gözden geçirme  

D) Ödül verme  

E) Dönüt verme  
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78. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden birisi değildir?  

A) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi  

B) Doğru cevaplar ilkesi  

C) Rehberlik ilkesi  

D) Anında düzeltme ilkesi  

E) Küçük adımlar ilkesi  

 

79 . Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz?  

A) Hatırlama  

B) Karar verme  

C) Yaratıcı düşünme  

D) Güdüleme  
E) Yargılama 
 
80.   15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Teması kapsamında bir tarih öğretmeni öğren- cilerini 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, TBMM’ye ve Emniyet Müdürlüğüne götürmüş ve buralarda vatan sevgisi, millî 

birliktelik, demokrasi kavram- ları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra öğrenciler deneyimlerini 

sınıf ortamında birbirleriyle paylaşmışlardır. 

Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Gösteri B) Gözlem  C) Görüşme D) Gezi   E) Sergi 

 

 
81-Ali Öğretmen, Osmanlı devlet yapısını anlatmak için beş öğrencisine padişah, sadrazam, vezir, kazasker, 

defterdar olarak görev dağılımı yapmış ve öğrencilerden bu kişilerin görevlerini öğrenerek sınıfta 

canlandırmalarını istemiştir. Hazırlıklarını yapan öğrenciler sınıfta arkadaşlarının önünde etkinliği 

gerçekleştirmiştir. 

Buna göre Ali Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)Yaratıcı Drama B) Eğitsel Oyun     C) Gösteri D) Örnek Olay  E) Rol Oynama 

 
 

82-Bloom’un “Okulda Öğrenme Kuramı”na göre öğ- renme ürünlerindeki değişkenliğin en önemli belirleyicisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

                a)Nispeten değişmez olan genel yetenek düzeyi 

                b)Değişmeye açık bilişsel giriş davranışları 

                C) Öğretim hizmetlerinin niteliği 

 

                D)Öğrenciye sunulan ipuçları 

              E)Akademik öz güven 
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83-Objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip oluş miktarlarını belirtmek amacıyla sayı veya 
sembolle değer verme işlemidir” şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?  

 

A) Ölçüm  

B) Ölçme  

C) Ölçüt  

D) Değerlendirme  

E) Ölçek  

 

84. I-Öğretimin başında düzey belirlemede  

II-Öğretim sürecinde ara değerlendirmelerde  

III-Öğretim süreci sonunda değerlendirmede  

IV-Öğrencinin gelişimini takip etmede  

 

Eğitim-öğretimde, ölçme ve değerlendirme hangi basamak veya basamaklarda gerçekleştirilir?  

 

A) Yalnız II  

B) I ve III  

C) II ve IV  

D) I, II ve III  

E) I, II, III ve IV  

 

 

 

85. Biyoloji dersinde öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin düz anlatım ve laboratuar yöntemlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğini inceleyen bir öğretmen, uygulama öncesinde ön test yapmış ve bir 
dönem süresince iki sınıfta bu yöntemleri uygulamıştır. Uygulama bittikten sonra ön testte kullandığı 
soruları kullanmış ve her bir öğrencinin ön test-son test puan farkına bakarak başarı düzeylerini 
belirlemiştir.  

Buna göre bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Öğretim süreci  

B) Öğretim yöntemleri  

C) Akademik başarı düzeyleri  

D) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi  
       E) Farklı gruptaki öğrenciler 
 
86-Bir lisede fizik dersine giren Ayşegül Öğretmen, dönem boyunca öğrencilerinin yapmış oldukları 
çalışmalardan en başarılı olanları onlarla birlikte seçip bir dosyada toplamış, sınıf arkadaşlarının çalışmalar 
hakkındaki eleştirilerini dikkate de alarak yapılan hataları düzeltmiştir. Yıl sonunda yapılan sınavda ortalamanın 
altında not alan öğrencilerini dersten 
bırakmıştır. 
 
Aşağıdakilerden hangisi Ayşegül Öğretmen’in bu süreçte kullanmadığı bir değerlendirme aklaşımıdır? 
 
A) Mutlak B) İzleme  C) Akran    D) Düzey belirleme      E) Bağıl 
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87-Bir finans şirketi, iş için başvuran adaylara bir sınav uygular ve bu sınavdan en yüksek puanı alan ilk 3 kişi-yi 
işe alacağını ilan eder. 
 
Finans şirketinin işe alımda kullandığı ölçüt türü aşağıdakilerden hangisiyle aynı türdendir? 
 
A) Soruların %60’ını doğru cevaplayanlar başarılı olur. 
B) 70 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilir. 
C) Grubun %50’lik dilimine girenler mülakata hak  kazanırlar. 
D) Aldığı derslerin %80’inden başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer. 
E) Yıl sonu ortalaması 90 ve üzeri olanlar burs için başvuru hakkı kazanır 
 
 
 
 
88-Levent Öğretmen öğrencilerinin çarpanlara ayırma konusu ile ilgili hazır bulunuşluklarını belirlemek üzere 60 
soruluk bir test hazırlamıştır. Gruba yapılan uygulamadan sonra sürenin yetersiz geldiğini görmüş ve 20 soruyu 
testten çıkarmıştır. 
 
Buna göre Levent Öğretmen aracın hangi özelliğini iyileştirmeye çalışmıştır? 
 
A) Güvenirlik 
B) Geçerlik 
C) Kullanışlılık 
D) Tutarlılık 
E) Yapı Geçerliği 
 

89. “Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzde bulunan sinirin adıdır?” sorusu, aşağıdaki soru tiplerinden hangisine 
girmektedir?  

A) Kısa cevaplı  

B) Eşleştirmeli  

C) Çoktan seçmeli  

D) Açık uçlu  
E) Sözlü 
 

90- Aşağıdaki tabloda, bir sınavın alt testleri arasın- daki korelasyon değerleri verilmiştir. 

 

Alt 
Testler 

I. II. III. IV. V. 

I. 1 0,40 0,30 0,80 0,10 

II. 0,40 1 – 0,50 0,60 0,40 

III. 0,30 – 0,50 1 – 0,90 0,60 

IV. 0,80 0,60 – 0,90 1 0,20 

V. 0,10 0,40 0,60 0,20 1 

 
Tabloya göre sınavın alt testleriyle ilgili aşağı- daki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? 

 
A) II. alt test, sınavın en kolay testidir. 

B) En düşük ilişki I. ve V. alt testler arasındadır. 

C) III. ve IV. alt testler arasındaki ilişki en düşüktür. 

D) IV. alt test, öğrencilerin en başarısız olduğu testtir. 

E) Öğrenciler, en yüksek puanları I. alt testten almıştır. 
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91- 30 soruluk çoktan seçmeli bir testte, öğrencilerin ham puanları doğru cevaplara 1, yanlış ve boş bırakılan 
cevaplara 0 puan verilerek hesaplanmıştır. Testten  elde edilen öğrenci puanlarının aritmetik ortalaması 18, 
standart sapması ise 3’tür. Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin ham puanları verilmiştir. 
 
Öğrenci Ham Puan 
 
Ali 21 
Buket 12 
Ceyda 18 
Deniz 24 
Emre 15 
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Ali grubun yaklaşık %98’inden başarılıdır. 
B) Ceyda’nın T puanı 60’tır. 
C) Emre’nin Z puanı 1’dir. 
D) Buket grup ortalamasının üzerinde başarı 
göstermiştir. 
e)Deniz’in T puanı 70’tir. 

92-- “Bir sınavda her öğrenciye 15 puan fazla verilmesi ---- hataya örnektir. Öğrencilerin puanlarını, 

aldıkları puanların yüzde 3’ü kadar artırmak ise ---- hataya örnek olabilir.”  

Yukarıdaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir?  

A) rastgele - sabit  

B) sistematik - rastgele  

C) sistematik - sabit  

D) sabit - rastgele  

E) sabit - sistematik  

 

93. Bir sınıftaki öğrenciler Matematik sınavından; 43, 36, 55, 68, 88, 96, 75, 62, 51, 92, 83, 71, 57, 63, 68, 48 
notlarını almışlardır. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin Matematik dersindeki notlarının aritmetik 
ortalaması kaçtır?  

A) 36  

B) 51  

C) 62  

D) 72  
         E) 66 

 
 
 
94- Demet’in tarihten aldığı z puanı -1, kimyadan aldığı z puanı ise +1’dir. 
I. Kimya dersinde gruba göre başarılıdır. 
II. Tarih dersinde sınıfın %16’sından başarılı 
olmuştur. 
III. Kimya dersinde sınıfın %16’sından başarısızdır. 
IV. Tarih dersinde sınıfın % 84’ünden başarılıdır. 
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğru olur? 
A) Yalnız I B) I, II ve III C) II ve III 
D) II ve IV E) II, III ve IV 
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95- Hazırlanma aşaması, uygulama aşaması ve puanlama süreci dikkate alındığında aynı soru 

adedindeki; 

I. Yazılı yoklama, 
II. Sözlü yoklama, 
III. Çoktan seçmeli test, 
IV. Kısa cevaplı test 
türlerinden hangisi veya hangilerinin her yönüyle kullanışlı olduğunu düşünmemiz gerekir? 
 
A) Yalnız I                B) Yalnız III                C) Yalnız IV              D) I ve II        E) III ve IV 
 
 
96- Aşağıdakilerden hangisi Halifelik ile birlikte kaldırılmıştır? 

 
A) Düyûnuumumiye İdaresi 

B) Erkan-ı Harbiye Vekâleti 

C) Osmanlı Saltanatı 

D) Darülfünun 

E) Hiçbiri 

 

97- Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin siyasi varlığını tanıyan ilk İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a)Afganistan B) Pakistan    C) Hindistan D) İran    E) Endonezya 

 

 
 
 
 
98- Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kabineyi 
devralmıştır. Yeni hükûmet, Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Anadolu’ya göndermiş ve Amasya  Görüşmeleri 
gerçekleşmiştir. 
 
Bu gelişmeler doğrultusunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 
 
A) Millî Mücadele’ye karşı ılımlı bir tavır takınmıştır. 
B) Millî hareketi destekleyenlerle iyi ilişkiler kurmayı amaçlamıştır 
C) Millî hareket üzerinde siyasal denetim kurmayı amaçlamıştır. 
D) Halk arasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 
E) Amasya Görüşmeleri ile TBMM’yi resmen tanımıştır. 
 
 
 
 
 
99- Atatürk Dönemi ekonomi politikalarından devletçilik ilkesinin benimsenmesinin nedenleri arasında; 
I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarısızlığı, 
II. Dünya Ekonomik Krizi’nin etkileri, 
III. teknik eleman sıkıntısı ve teknik bilgi eksikliği    
 
gelişmelerden hangileri yer alır? 
 
 
A) Yalnız I                 B) Yalnız II                  C) Yalnız III            D) II ve III               E) I, II ve III 
 

https://oygm.meb.gov.tr/www/adaylik-kaldirma-sinavi-aks-kilavuzu-24-aralik-2017/icerik/448


Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)  Deneme Sınavı 
 

 
 

 

 100. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir?  
 

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi  

B) Lozan Antlaşması’nın onaylanması  

C) Saltanatın kaldırılması  

D) Halifeliğin kaldırılması  
         E) Tevhid-i Tedrisat 
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