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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. B Organizmanın bedensel ve ruhsal olarak zor 
durumda kalması sonucunda meydana gelen 
bedensel, zihinsel, psikolojik ve davranışsal ra-
hatsızlıklar şeklinde kendisini gösteren durum 
stresi ifade eder.

2. A Kişinin iş zamanı ve zorunlu ihtiyaçlarının dışın-
da kalan zaman diliminde kendi istek ve seçimi ile 
dinlenme, eğlenme veya kişisel gelişim sağlayan 
aktiviteler rekreasyona örnektir.

3. B Toplumdaki bireyler ile sporcular arasındaki ileti-
şim ve etkileşimlerin sportif aktiviteler sırasında-
ki dinamikler üzerinden incelendiği bilim dalı spor 
sosyolojisidir.

4. D Çok boyutlu davranış bileşenleri; düzenli fiziksel 
etkinliğe katılım sonucu şekil, şiddet, süre ve içe-
rik bakımından bireyden bireye değişebilen de-
vinişsel boyutu, nasıl aktif olunabileceğinin ve 
etkinliği yaşamla nasıl birleştireceğinin bilgisini 
kapsayan bilişsel boyutu ve son olarak da etkin-
liğe karşı olumlu tutum geliştirme ve aktif olma 
sonucu olumlu duygular hissetmeyi sağlayan du-
yuşsal boyutu içermektedir.

5. D Ortaöğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim 
programı kapsamında; beden eğitiminde öğren-
cilerin temel motorik özelliklerle birlikte top tut-
ma, top sürme, şut çekme, pas alma, pas atma, 
ayak içi, üst vuruş, ayak dışı üst vuruş, kafa vuru-
şu, ayakla top kontrolü, servis atma, parmak pas 
atma, manşet pas atma, yön ve el değiştirme, ko-
ordinasyon gibi devinişsel becerileri edinebilmesi 
beklenmektedir.

6. B Modern olimpiyat oyunları 1896’da Atina’da ilk 
kez, ikinci kez ise 1900’de Paris’te düzenlenmiştir.

7. D Olimpiyat fikrinin canlandırılması için ilk aşama 
olarak 1894 yılında Paris-Sorbon’da bir kongre 
toplanmış ve bu kongrede Coubertin’in çabala-
rıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi resmi olarak 
kurulmuştur. Bu sebepten dolayı Coubertin mo-
dern olimpiyat oyunlarının kurucusu olarak anıl-
maktadır.

8. D İnsanın kullanabileceği temel hareket becerileri, 
lokomotor beceriler, non-lokomotor beceriler, ma-
nipulatif beceriler ve denge olarak sıralanabilir.

9. E Spor Hekimliği; egzersiz, antrenman ve sporun 
ayrıca hareket eksikliğinin sağlıklı ve hastalıklı bi-
reyler üzerindeki etkilerini inceleyen; tanı, tedavi 
ve rehabilitasyon konularında harekete katılan her 
yaştaki ve cinsteki bireylere yardımcı olacak çalış-
malar üreten teorik ve uygulamalı bir tıp dalı ola-
rak tanımlanmaktadır.

10. D Belirlenmiş kurallar çerçevesinde takım olarak 
veya bireysel bir şekilde yapılabilen; rekabet ile 
yarışma, eğlenme, mükemmele yakın performans 
sergileme amacı ile gerçekleştirilen fiziksel ve zi-
hinsel aktivitelere spor denilmektedir. Ayrıca; ki-
şilerin ruhsal ve bedensel sağlığının gelişmesinin 
yanında, önceden belirlenmiş kurallara göre oy-
nanan, rekabet ve mücadele etme, yenme ve ye-
nilme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme 
amacını taşır.

11. D Kas kasılma sürecinde olaylar aşağıdaki sıraya 
göre meydana gelir.
I. Nöronla taşınan impulsun, motor uç plağa gelin-
ce nörondan nörotransmitter salgılanmasını sağ-
laması,
II. Nörotransmitterlerin sarkolemma üzerindeki 
Na+ kanallarının açılmasını ve hücreye çok mik-
tarda Na+ iyonunun girmesini sağlaması,
III. sarkoplazmik retikulumda depolanan Ca+2 
iyonları sitoplazmaya salınması,
IV. miyozinin aktine bağlanacağı kısmının açığa 
çıkması,
V. aktin miyozin kompleksinin meydana gelmesi.
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12. C İskelet sisteminde lif adı verilen kas hücreleri bu-
lunur. Bu lifler aktin ve miyozin proteinlerden mey-
dana gelirler Liflerin üzerinde endomisyum tabaka 
bulunur. Bu tabaka bağ doku yapısındadır.

13. E Eksantrik kasılma dinamik bir kasılmadır. Kasıl-
ma sırasında eklem açısı büyürken kasın boyu 
uzar. Bu tip kasılmada kasta oluşan net gerilimin 
kuvveti, kasın kendi olağan kasılma mekanizma-
sı ile oluşturulan kuvvetten daha fazladır. Örnek: 
Otomobil direksiyonu kullanma, merdiven inme, 
yokuş aşağı inme, ağırlığı kolla indirme gibi olay-
larda bu tip kas kasılması etkilidir.

14. B Bir kasa peş peşe uyartı verilecek olursa kası-
lı halde kalır ve gevşeyemez. Bu durma fizyolojik 
tetanos denir. 

15. A I. İlk yardımcı, göğüs kafesinin solunum hareketi-
ne bakar (BAK).
II. Eğilip kulağını hastanın ağzına ve burnuna yak-
laştırarak solunumunu dinler (DİNLE).
III. Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hisset-
meye çalışır (HİSSET).

16. E Şok belirtileri şunlardır: kan basıncında düşme, 
hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum; cilt-
te soğukluk, solukluk ve nemlilik; endişe, huzur-
suzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde solukluk 
ya da morarma, susuzluk hissi, bilinç seviyesinde 
azalma vb.

17. E Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulan-
malıdır?

 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek 
ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha 
sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),

 • Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,
 • Uzuv kopması varsa,
 • Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmu-

yorsa
Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdu-
rulamadığı durumlarda başvurulacak en son 
uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanma-
maktadır. Çünkü uzun süreli turnike uygulanması 
sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da 
uzvun tamamen kaybına neden olunabilir.

18. E Perimizyum: kas lif demetlerini saran bağ doku.
Epimizyum: kasın tamamını saran bağ doku.
Fasikül: kas lif demeti.
Fasya: kasın tüm yüzeyini sarar.

19. A Kasın boyunda uzama ve kısalma olmadan yani 
izometrik olarak sırt kasının (trapezius) kuvvetini 
ölçen bir testtir.

20. D Oksijen borçlanması 2 evreden oluşur:
Kısa (Alaktasit) evre: miyoglobin ve fosfojen de-
polarının yenilendiği evre.
Uzun (Laktasit) evre: laktik asitin vücuttan uzak-
laştırıldığı evre.

21. E Laktik asit vücuttan atılımı; ter, idrar ve bir kısım-
da protein/glikojen/glikoza dönüşerek gerçekle-
şebilir. Ancak en etkili yol oksijenli solunum yani 
oksidasyon ile olur.

22. D Oksijen borçlanmasının alaktasit (hızlı) safhasının 
büyük bir kısmı 2-3 dakikada, tamamı ise 3-5 da-
kikada tamamlanır. Laktasit (yavaş) safha ise yak-
laşık 1 saatte tamamladır.

23. E Soruda geçen ifade antrenmanın ilkelerinden 
“yükleme ilkesini” açıklar.

24. D Eklemde oluşan hareket derecesine ROM-Range 
of motion (Hareket aralığı) denir.

25. C Elastisite: kasın pasif bir esneme sonrasında yeni 
ve daha büyük bir uzunluk kazanma eğilimi.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

26. C Düzenli FA istirahat nabzını düşürür, bazal me-
tabolik ve 24 saatlik enerji harcamasını arttırır ve 
yaşlılarda düşme ve kırık riskini azaltır.

27. E Kalp atım hızı monitörleri ve pedometreler sübjek-
tif, fiziksel aktivite ölçekleri ise objektif yöntemler-
dir.

28. A Aerobik kapasite ölçümünde en geçerli yöntem 
maksimal oksijen tüketiminin belirlenmesidir. Ae-
robik kapasite 20 yaşından itibaren düzenli eg-
zersiz yapılmadığında yılda %1 oranında düşer. 
Aerobik aktiviteler şiddetine göre 3’e ayrılır. Bü-
yük kas gruplarının aktif olduğu egzersizler aero-
bik kapasiteyi geliştirir.

29. C Düşük şiddetli akvitelerde temel enerji kaynağı 
yağlardır.

30. C Antrenman yapılan mevsim sporcunun perfor-
mansını etkileyen temel etmenlerden değildir.

31. B 1 gram yağ vücudumuza alındığında 9 kcal enerji 
ortaya çıkar. Dolayısı ile 1 kg (1000 gr) yağ vücut-
ta yakıldığında 9000 kcal açığa çıkacağı düşü-
nülebilir. Ancak metabolik süreçler sonucundan 
vücutta depolanan 1000 gram yağın yıkımı sonu-
cu 7.000 kcal açığa çıkar.

32. E Çocukların erken yorulmalarını önlemek için set 
sayısının arttırılmasının aksine azaltılması gere-
kir.

33. C Gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcın-
dan ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle 
zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve 
hareket bozukluğuna Serebral Palsi adı verilmek-
tedir.

34. B Bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bebe-
ğin ayaklarını büzmesi ve yakalama hareketi yap-
ması şeklinde ortaya çıkan Plantar refleks ilkel bir 
reflekstir ve duruşa ait refleksler grubunda yer al-
maz.

35. D Aile tutumu çocukların motor gelişim sürecinde ol-
dukça büyük etkiye sahiptir ve anlayışlı bir ortam-
da yetişen çocukların motor performanslarının, 
otoriter ortamda yetişen çocuklardan daha yük-
sek olduğu bazı araştırmalarla saptanmıştır.

36. B Motor gelişimsel sıra boyun kontrolü ile başlaya-
rak üst gövde kontrolü ile devam eder. Sonrasın-
da yürüme ve koşma bu sıralamayı takip eder.

37. C Maslow’a göre 1. basamak fizyolojik ihtiyaçlar,  
2. basamak güvenlik gereksinimi, 3. basamak ait 
olma sevgi ve sevecenlik gereksinimi, 4. basamak 
saygınlık gereksinimi ve ihtiyaçlar piramidinin en 
tepesi kendini gerçekleştirme gereksinimidir.

38. B İdman İttifakları Heyeti Müttehidesi 1922 yılında 
Osmanlıda sporu yönetmek için kurulmaya çalı-
şılmış ancak süreç tamamlanamadan İdman Ce-
miyeti İttifakı adı altında kurulmuştur.

39. A 14 Temmuz 1922’de 16 kulübün birleşerek, spo-
ru disipline etmek amacıyla “Türkiye İdman Cemi-
yetleri İttifakı”nı kurmuştur.

40. E Yaş, boy, kilo, sporsal zeka gibi faktörler beceri-
yi etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ancak öğrenme, becerinin yapılabilmesi için 
gereklidir. Bu faktörler ise zaten öğrenilmiş olan 
becerinin seviyesine etki eden faktörlerdir.

41. C Geri bildirim hareketin kendisinden gelen veya ha-
reket ile ilgili hareketi yapan kişiye dışarıdan gelen 
bilgilerdir. Hareketin kendisinden gelen geri bildi-
rim içsel geri bildirim, hareket uygulaması son-
rasında hareketten edinilen bilgiye göre hareketi 
yapan kişiye aktarılan bilgi ise dışsal geribildirim 
olarak adlandırılır.

42. B Sporcuya öğretilecek olan teknik hareketlerin de-
ğişik yardımcı araç ve gereçler kullanılarak tanıtıl-
dığı, sporcunun motorik özellik düzeyi, geçmişte 
kazandığı hareket deneyimlerin, gözlemlerinin 
ve anlama yeteneğinin öğrenim başarısında et-
kili olduğu dönem tanıma-anlama (kavrama) dö-
nemidir. Bu dönemin amacı, hareketlere uyum 
sağlamaktır.

43. C Tümevarım yöntemi karmaşık ve zor becerile-
rin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. 
Basamaklamalarla hareket parça parça öğretilir 
daha sonrasında ise bu parçalar birleştirilerek ha-
reketin bütünü ortaya çıkarılır.

44. D Atletizm kısa mesafe koşu yarışmalarında çıkış 3 
komut ile gerçekleşir. Bunlar, yerlerinize, dikkat ve 
çıkış (tabanca) komutudur.
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45. A Atletizmde 4 x 400 metre bayrak koşusunda bay-
rak değişim alanı 20 metredir. 4 x 100 metre de 
ise 30 metredir.

46. C Atletizm gülle atmada durarak atma, kayarak 
atma (O’brien tekniği) ve dönerek atma (rotasyon 
tekniği) olarak 3 teknik bulunmaktadır. Şıklardaki 
diğer teknikler yüksek atlama teknikleridir.

47. C Voleybol, tenis oyunundan esinlenilerek ortaya 
çıkmış bir oyundur. Tenis filesini 1.80-1.90 metre 
civarına çekerek oyun icat edilmiştir.

48. B Voleybol sahasını 3 ve 6 metre uzunluklarında iki 
bölgeye ayıran çizgiye 3 metre çizgisi/hücum çiz-
gisi denir.

49. D Hentbol saha çizgileri 5 cm.’dir. Ancak iki kale di-
reği arasında bulunan kale içi çizgisi 8 cm’dir.

50. E Hentbol ilk olarak 1972 Münih Olimpiyatları’nda 
olimpik bir spor branşı olarak kabul görmüştür.

51. D Sporda verim ve yüksek verim gibi kilit sözcükler 
ile ifade edilen spor türü performans sporudur.

52. C Topun ele doğru olan hareketi anatomik pozisyon-
da bulunan bir sporcu için elle oynama olarak de-
ğerlendirilmez.

53. A Belirlenen ritim aralığı doğrultusunda sabit ve de-
ğişmeyen ritim elde etmek adına metronomdan 
yararlanılmaktadır. Metronom bir zemberek tara-
fından hareket ettirilen ve düzenli salınımlarıyla 
sabit ritim oluşturan bir çubuk sarkaçtan oluş-
maktadır. Aynı zamanda dijital metronomlar ritim 
eğitimi uygulamalarında oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla yanıt A şıkkı olmalı-
dır.

54. B Horon Karadeniz, Zeybek Ege, Kaşık İç Anadolu, 
Teke Akdeniz Bölgesi’nde oynanmaktadır. Ancak 
hem Doğu hem Güneydoğu Anadolu’da oynanan 
oyun Halay olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayı-
sıyla yanıt B şıkkı olmalıdır.

55. B Soruda yer alan gösterim dört çeyrek nota süre-
si içinde okunan Gelibolu ifadesine karşılık gel-
mektedir. Terazi ve karaman 3, Van 1 ve İzmir 2 
bölümde okunan notalarken doğru gösterim olan 
Gelibolu 4 çeyrek notaya denk gelmektedir. Dola-
yısıyla yanıt B şıkkı olmalıdır.

56. B Komutlar bildirim ve yaptırım olarak iki şekilde sı-
nıflandırılır. Burada uygun adım ve ileri bildirim 
komutları, marş ise yaptırım komutu olarak uygu-
lanır.

57. D 1931 yılında ilk Artistik Cimnastik Erkekler Dünya 
Şampiyonası (Paris) organize edilmiştir. Bundan 
3 yıl sonra, 1934 yılında ilk kez kadınlar, Artistik 
Cimnastik Dünya Şampiyonasına (Budapeşte) ka-
tılmışlardır.

58. C Artistik Cimnastik branşında halka aletinde ilk 
defa dünya şampiyonu olan sporcumuz İbrahim 
Çolak’tır.

59. B Seçeneklerde yer alan yazarlar oyun hakkında 
çeşitli ifadeler ortaya koymuştur ancak yukarıda-
ki ifadeler oyunun toplumsal temellerini inceleyen 
yazar Huizinga’ya aittir. Doğru yanıt B şıkkıdır.

60. E Oyun; çocukların fiziksel olarak, yaparak öğren-
meyi gerçekleştirdikleri bir öğrenme. Kısıtlama-
sız oyun ortamı, çocuklarda kendilerini istedikleri 
gibi ifade edebilme olmağı sağlar. Bu noktada yer 
alan motor hareketlerin ve koordinasyonun duru-
mu ise bizi doğrudan fiziksellik kavramına götür-
mektedir. Dolayısıyla yanıt E şıkkıdır.

61. B Programda belirlenen on kök değer şunlardır: 
adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, say-
gı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımsever-
lik. Öz yönetim bir değer olarak programda yer 
almamaktadır.

62. D Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı 
spor yeteneğine sahip bireyler için değil tüm öğ-
renciler için hazırlanmıştır. Programa ve derse 
tüm öğrencilerin katılımı önemlidir.
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63. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler alt öğ-
renme alanlarıdır. Öğrenme alanları “Hareket 
Yetkinliği” ile  “Aktif ve Sağlıklı Hayat” olarak yapı-
landırılmıştır.

64. C Kazanım kavrama/anlama düzeyindedir. C seçe-
neğinde verilen ise uygulama düzeyinde bir etkin-
liktir. Bu nedenle kazanım seviyesinin üzerindedir.

65. D Programda “her sınıf düzeyinde birden fazla branş 
seçilmeli; öğrencilerin ilgi ve istekleri, öğrencilerin 
maksimum seviyede katılımının sağlanması ge-
rekliliği de dikkate alınarak yıllık plan yapılmalıdır.” 
açıklamasına yer verilmiştir.

66. A Gösterip yaptırma yöntemi bir işlemin yapılışının 
ya da bir aracın kullanımının önce gösterilip açık-
lanması, sonra da uygulama yaptırılmasıdır. Bu 
yöntem verilen bilgilerin uygulamaya dönüştürül-
mesi amacıyla özellikle devinişsel becerilerin ka-
zandırılmasında kullanılmaktadır.

67. A Kavram yanılgılarını belirlemek ve giderme, bir 
kavram ya da olay hakkında tartışma başlata-
rak bireyleri araştırmaya yönlendirmek ve aynı 
zamanda onların araştırma becerilerini geliştire-
rek bu yolla  problem çözme, görüşleri paylaşma  
ve düşünceleri tartışma becerileri kazandırmak 
ve aynı zamanda öğrenme güçlüğünü gidererek 
derslere karşı olumlu tutum geliştirmek amacıyla 
kullanılan materyaller kavram karikatürleridir.

68. B Ekiple öğretim iki veya daha fazla öğretmenin eş-
güdümünde gerçekleşen bir öğretim sürecini içe-
ren, ders hazırlık süresini kısaltan, takım ve ekip 
çalışmasını gerektiren bir yöntemdir.

69. C Çocuğa görelik (öğrenciye görelik) ilkesi öğretme-
öğrenme sürecinde yapılacak tüm etkinliklerin 
öğrencinin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkla-
rına göre yapılması ve öğrenciyi merkeze alması-
dır.

70. E Sarmal programlama yaklaşımında içerik, doğru-
sal bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiş konular 
gerektikçe tekrar edilebilir. Bu programla hazır-
lanmış içerikler daha esnektir. Her konunun kendi 
içindeki konuları arasında bir ardışıklık söz konu-
sudur.

71. D Kendini değerlendirme yönteminde öğrenciler öğ-
retmenin belirlediği ölçütlere göre, kendi yaptıkları 
hareketlerin değerlendirmesini yaparlar. Böylece 
kendi performanslarının düzeyi ile ilgili kararlara 
varırlar.

72. B Panel toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler 
önünde, uzmanları tarafından tartışıldığı bir tek-
niktir. Panelde amaç konuyu çeşitli yönleriyle ay-
dınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları 
ortaya koymaktır. Panelde de bir başkan bulunur. 
Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Ko-
nuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer 
yönünü ele alırlar. Konuşmacılar belirli zaman di-
limlerinde (genellikle 10-15 dakikalık süreler) ko-
nuşurlar. Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve 
süreye göre yapılır. Konuşmacılar tartışma kural-
larına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine 
soru sorabilirler.  

73. C Öğrenme hızını ve bireysel farklılıkları dikkate 
alan model bireyselleştirilmiş öğretim modelidir.

74. D Yönlendirilmiş buluş yoluyla öğretimde, öğrenci-
nin merakını uyandıracak bir belirsizlik durumu 
yaratılır. Öğretmen sorularla öğrenciye doğru ce-
vabı buldurur. Farklı bağlantılar kurarak problemin 
çözümüne ulaşması için rehberlik eder.

75. B İşbirliğine dayalı öğretim modeli farklı özellikle-
ri olan öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda 
küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğ-
renmelerine yardım etmesi amacıyla uygulanır. 
İşbirliğinin gerçekleşebilmesi için grup amacının 
olması, düşünce ve araç gerecin paylaşılması, iş-
bölümünün ve grup ödülünün olması gerekir.

Çözüm Bitti.
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