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2) Gelişigüzel kültürlenme ürünü olan

davranışlar, yaşam içerisinde kendi

kendine kazanılan davranışlardır. Bireyin

evde, mahallede çevresiyle etkileşimi

sonucunda kazandığı davranışları kapsar.

Bu davranışlar bazen faydalı ve istendik

nitelikte olabilirken bazen de zararlı,

istenmeyen davranışlar olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi gelişigüzel

kültürlenme ürünü olan davranış değildir?

A) Bir çocuğun bulunduğu çevreye göre

insanlara saygı duymayı öğrenmesi

B) Aile içi iletişimde kaba sözcükleri sıklıkla

kullanan birey

C) Suç unsurlarının çok olduğu bir semtte

yaşayan birinin yankesiciliğe başlaması

D) Bulunduğu arkadaş ortamının etkisiyle

sağlığa zararlı madde kullanmaya

başlama

E)Bir öğrencinin sınıfta parmak kaldırarak

söz hakkı istemesi

youtube/osmancem linktr.ee/osmancem

1) Eğitim programında Spor

karşılaşmaları, halk oyunları, sinema,

tiyatro, konferanslar, sergiler vb. okulun

dışında yapılması planlanmış çeşitli

deneyim ve etkinliklere önem veren ve

gönüllülük esasına dayalı olup

öğrencilerin ilgilerine cevap verir

nitelikte olan program türü hangisinin

kapsamındadır?

A) Desteklenen program

B) Önerilen program

C) Ekstra program

D) Uygulamadaki program

E) Test edilen program

instagram/osmancem_cakmak
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3) Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta

doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut

kavramlara göre daha anlaşır kavramlardır. Bu

yüzden önce somut kavramlar daha sonra

soyut kavramlar öğretilmelidir.

Hangisi somuttan soyuta ilkesine örnek

verilebilir?

A) Derste öğretmenin araç gereçlerden

yararlanarak deney yapması, konu

kavrandıktan sonra olayın formülüne geçmesi

B) Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin

tepegöz, projeksiyon cihazlarını da kullanarak

birden çok duyu organına hitap edilebilmesi

C) Türkiye’nin nüfusu konusu işlenirken en son

bilgilerin öğrencilere aktarılması

D) Öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte

kullanması

E) Matematik dersinde önce bir bilinmeyenli

denklemlere daha sonra iki bilinmeyenli

denklemlere geçilmesi

youtube/osmancem linktr.ee/osmancem

4) Öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle

puanlamasındaki öznelliğini azaltmak amacıyla

sıklıkla kullnılan araç hangisidir?

A) Öz değerlendirme

B) Kontrol listesi

C) Gözlem formu

D) Rubrik

E) Akran değerlendirme

5) Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı

iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki

matematiksel bir bağıntı (dört işlem)

yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne

türetilmiş ölçme denir.

Buna göre, seçeneklerden hangisi türetilmiş

ölçme türüne örnek gösterilebilir?

A) Öğrencilerin derse yönelik tutumları

B) Dikdörtgenin alan formülünü kullanarak (6

cm x 10 cm = 60 cm2) problem sonucunun

bulunması

C) Öğrencilerin kalem tutma becerisi

D) Voleybolda pas verme becerisi

E) Eğitsel aktivitelerdeki motivasyon düzeyleri
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6)  Bu tür anne-babalar çocuklarıyla

yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir

şey istemezler, kural koymazlar,

cezalandırmadan kaçınırlar. Genellikle

tutarsız ve güvensizdirler.

Yukarıda bahsedilen ebeveynlik tarzı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik anne-baba

B) Otoriter anne-baba

C) İzin verici    anne-baba

D) İhmalkâr anne-baba

E) Yargılayıcı anne-baba

youtube/osmancem linktr.ee/osmancem

7) Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerinin

uyarlandığı sınıflar ile geleneksel sınıflar

arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bu açıklamaya göre hangisi geleneksel

sınıfların bir özelliği olabilir?

A) Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve

ilgilerine göre gruplamalar yapılır.

B) Öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerini

dikkate alarak öğretim yapmaya çalışır.

C) Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir

kaynağa güvenir.

D)  Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar.

E) Öğretim birden fazla yolla sağlanır.
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8)Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde

bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının

anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara

güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin

sorumlu olduğu gibi mesajlar veren

dinleme türü hangisidir?

A) Yargısız ve eleştirel dinleme

B) Edilgin dinleme

C) Derinlemesine dinleme

D) Çözümleyici dinleme

E) Empatik dinleme

youtube/osmancem linktr.ee/osmancem

9)  "İnternet üzerinden bulunduğu ortam

hakkında durum verisi aktaran sensörler ve

bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili

aktüatörleri (elektrik enerjisini hareket

enerjisine çeviren cihazlar) kontrol etmeye

izin veren uygulamalar hayatımıza her geçen

gün daha fazla entegre olmaktadır. Akıllı

evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli

çalışma konularından biri olacaktır."

Sözü edilen  mevcut ve yakın gelecekteki

teknolojik eğilim hangisidir?

A) Nesnelerin İnterneti.

B) Mobil ve Bulut Teknolojileri

C) Yapay Zekâ

D) Otonom Araçlar ve Taşıma Sistemleri

E) İleri İmalat Teknolojileri

linktr.ee/osmancem
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10)"Okullar, öğrenmeyi desteklemek için

daha fazla teknoloji kullanımına

yöneldikçe, öğretmenlerin yalnızca

teknolojiyi nasıl kullanacaklarını ve uygun

şekilde entegre edeceklerini anlamalarına

değil, aynı zamanda dijital vatandaşlığı ve

teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisini

anlamalarına da artan bir ihtiyaç vardır."

Buna göre, teknoloji kullanımına ilişkin

davranış normları olarak da tanımlanan

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dijital Dönüşüm

B) Bilişim Hukuku

C) Teknoloji etiği

D) Dijital Vatandaşlık

E) Dijitalleşme

youtube/osmancem linktr.ee/osmancem

Cevaplar diğer sayfadadır.
youtube/osmancem
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Bu çalışmalar eğitim pedagojisinde kendini geliştirmek için ÖBA sisteminden

derlenmiştir ve tamamı ücretsizdir. Duyuru ve gelişmelerden haberdar olabilmek

için Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. PDF ve vİdeo dersler için telegram

grubuna katılabilir, youtube kanalına abone olabilirsiniz.
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