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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Hatay’ın Hassa Yöresi’nde 2015 yılında Türkiye’nin 
ilk lav tüpü mağarası keşfedilmiştir. Türkiye’nin 
Ulusal Mağara Envanterine kaydedilen ilk volka-
nik kökenli mağarası olmasıyla aynı zamanda tek 
örnektir. Türkiye’de 1377 adet tespit edilen mağa-
ralar karstik kökenli iken Hassa Lav tüpü mağara-
sı bu açıdan dikkat çeker.

2. D 

II

III

IV V

I

Haritada verilen alanlarda IV hariç diğerleri dağ-
lıktır. Dağlık bölgelerimizde akarsuların basamak-
lı topografyadan akmaları, dolayısıyla dev kazanı 
oluşturmaları beklenir. IV numaralı alan Şanlıurfa 
ovaları olduğundan burada dev kazanı oluşumu 
beklenmez.

3. A Holarktik tüm kuzey yarım küreyi kapsar. Diğerleri 
ise;
Neotropik $ Güney ve Orta Amerika, Karayip, 
Floridayı
Palearktik $ Avrupa, Asya ve Kuzey Afrikayı
Nearktik $ Grönland, Kuzey Amerika ve Kuzey 
Meksikayı
Afrotropik $ Palearktik ekozonun Kuzey Afrika 
kısmıdır.

4. C 
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Haritada sırasıyla;
I $ Avrupa Sibirya (Öksin)
II $ Akdeniz
III $ İran - Turan flora bölgeleri verilmiştir.

5. B I $ Paleozoik
II $ Mezozoik
III $ Paleozoik
IV $ Tersiyer
dönemlerinde yaşanan süreçlerdir.

6. A Gembos Ovası Adana’nın kuzeyinde oluşmuş bir 
polyedir. Diğerleri tektonik ve alüvyal kökenli ova-
lar arasında yer alırlar.

7. B Davraz Dağı’nda kasnak meşesi endemik bir tür 
olarak varlık göstermektedir.
Sığla Ağacı $ Fethiye - Köyceğiz çevresi
İspir Meşesi $ Yozgat - Kastamonu çevresi
Ters Lale $ Doğu Anadolu Bölgesi
Datça Hurması $ Teke yarımadası - Datça’da yer 
alır.

8. D Söz konusu tanım petrografidir.
Jeomorfoloji $ Yeryüzü şekillerini,
Sedimentoloji $ Tortullaşma süreci ve kayaçla-
rını,
Jeokimya $ Yerin kimyasal yapısını,
Stratigrafi $ Kayaçların oluşum yaşlarını inceler.

9. C Öncüldeki süreksizlik Condrad’tır.
Moho $ Kabuk - manto sınırını belirler.
Lehmann $ Dış ve iç çekirdek sınırını belirler.
Wiechert - Gutenberg $ Manto - dış çekirdek ge-
çişini belirler.
Astenosfer $ Mantonun yer kabuğuna temas sa-
hasıdır. Üst manto da denir.

10. E Verilen tanımı nebula karşılar. Dev bir bulutsu olan 
nebula zamanla Güneş ve gezegenlerin oluşma-
sında bir alt yapı görevi üstlenmiştir. Kant-Laplace 
kuramının bir diğer ismi de nebula kuramıdır.

11. A Stratigrafik sıraya göre sürempozisyonla yaş be-
lirleme A seçeneğindeki çizimle ifade edilebilir. 
Buradaki 1 numara en yaşlı, 2 numara en genç 
sahadır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

12. E Verilen türlerden sandal ve fındık psödomaki gru-
bunda iken, dağ burçağı çayır, ıhlamur ise geniş 
yapraklı ağaç grubunda yer alır.

13. C Verilen özellikler regosol topraklarına aittir. Re-
gosoller daha çok yumrulu bitkilerin tarımında ön 
plana çıkar.

14. B          
II I

III

%64

%8%28

Grafikteki doğru sıralama B seçeneğindeki gibi-
dir. Ana kayaç oranlarında en büyük pay magma-
tit, daha sonra metamorfit ve en son sediment 
olarak sıralanır.

15. C Cumulonimbus çevresindeki atmosfer karasız, 
yükseldikçe gerçekleşen soğuma derecesi fazla 
ve elektrik yüklü ise oraj, dolu, tornado gibi yıkıcı 
olaylar ortaya çıkar.

16. D       
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Görseldeki şekil oluşumu façetalı çakıla aittir. Ge-
nelde çöl kaldırımı sahalarında gözlenen bu yapı 
pramiti andıran bir şekil oluşturur.

17. C Bahsi geçen şekil kamedir. Bu sözcük iskoç ingi-
lizcesinde tarak anlamına gelir. Buzul sahalarında 
oluşan özel tepeliklerdir.

18. A Kumulların barkana dönüşmeden önceki ilk olu-
şum biçimine nebha denir. Enine kumulların en 
basit tipidir. Kalkan biçimli küçük kabartılar olan 
nebhalar zamanla hilal biçimli barkanlara dönü-
şürler.

19. E Yüksek ve heybetli görünüşleriyle dikkat çeken 
strato volkanlara A, B, C ve D seçeneklerindekiler 
örnektir.
Havai’deki Mauna Loa ise kalkan şekilli bir koni-
dir. Türkiye’de Diyarbakır Karacadağ diğer bir ör-
nek oluşturur.

20. B Komşu ve görece cılız akarsuyunun kaçarak çe-
kilmesi olan Abstraksiyon, bir nevi yandan kop-
madır. Derine aşındırmaların arazide yarattığı 
reliyef farklarından kaynaklanan bu süreç daha 
çok yağışlı ve meyilli arazilerde gerçekleşir.

21. B I

II
V

IV

III

Haritada verilen I numaralı alan Holorktis,
II numaralı alan Neotropis,
III numaralı alan Palaeotropis,
IV numaralı alan Australis ve 
V numaralı alan Capensis flora alemlerini göster-
mektedir.

22. A 

I

II

Haritada verilen doğru sıralama 
I $ Ladin
II $ Sedir’dir.
Doğu Karadeniz’de ladin hakim ağaç türü iken, 
sedir ormanları Toroslarda geniş yer tutar.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

23. D Bahsi geçen bozlaşma sürecine podzolleşme de-
nir. Pas taşı veya hard panda denilen sert tabaka 
bitki köklerinin derine nüfuzunu engellemektedir.
Lateritleşme $ Killeşerek tuğla görünümü ka-
zanmadır.
Kalsifikasyon $ Kireçlenme
Çoraklaşma $ Tuzlanma
Gleyleşme $ Kızarma ve matlaşmanın seri oluş-
turduğu asitleşme sürecidir.

24. E Zemin jeolojisinde bir yeryüzü şekli olan kaldera-
lar yüzeyde şekillenirken okyanusal tabanlarında 
rift, guyot, kanyon ve abisal platformlar gözlen-
mektedir.

25. E Kıyılarda A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yer 
şekilleri dalga ve rüzgarlarca şekillenebilmektedir. 
Bu tür şekiller daha çok self sahası geniş sığ kıyı-
larda gözlenirken E’de verilen Abrazyon platformu 
bir dalga aşındırma şekli olup derin kıyılarda geli-
şir. Bu platform falez oluşumunun ilerleyerek kıyı-
da oluşturduğu bir aşınım düzlüğüdür.

26. E Soruda verilen yerlerden Antalya’da bulunan Ka-
rain ve Beldibi, İstanbul’da bulunan Yarımburgaz 
mağaraları Paleotik’e ait izler taşımaktadır.

27. E Almanya’da bulunan Essen bir sanayi şehridir. 
Paris Milano, California ve Rio ise birer turizm şe-
hirleridir.

28. E Soruda verilen yerlerden
Oslo $ 64° Kuzey Enlemi
Reykjavik $ 64° Kuzey Enlemi
Moskova $ 55° Kuzey Enlemi
Stockholm $ 59° Kuzey Enlemi
Ljupljana $ 46° Kuzey Enleminde bulunmakta-
dır.

29. E Soruda özellikleri verilen tarımsal işletmeler 
Sovhoz’dur. Kolhozlar ise 99 yıllığına kiraya veri-
len işletmelerdir.

30. A Soruda verilen şehirlerin gelişmesinde madencilik 
fonksiyonu belirleyici olmuştur.

31. B Şehrin kendine çektiği bölge ve hizmetlerine ihti-
yaç duyan ifadesi hinterland kavramıyla açıklan-
maktadır.

32. B Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun toplam 
ekili - dikili araziye bölünmesiyle bulunmaktadır. 
Bu şekilde tarımsal yeterlilik düzeyi hesaplan-
maktadır.

33. E Türkiye’de 1963’ten önce nüfus artış hızını artırı-
cı politikalar benimsendiği için soruda verilenlerin 
tümü uygulanmıştır.

34. E Göçe katılan kitle genelde 15-64 arası yani üret-
ken nüfustur. Soruda verilen diğer ifadeler ise 
doğrudur.

35. C Soruda özellikleri verilen bilim insanı Devid 
Ricardo’dur.

36. D Soruda sözü edilen büyüme türü sessiz büyüme-
dir.

37. E Bayındırlık ve inşaat sekonder (ikincil) faaliyetler 
içerisinde yer alırken, On-line hizmetler dördün-
cül, balıkçılık birincil faaliyetler arasında yer al-
maktadır.

38. E Soruda verilen dinler içerisinde 15 milyon ile 
Musevilik’e inanan sayı daha azdır.

39. E Plantasyon tarım arazilerinde tek bir ürün yoğun 
şekilde üretilmektedir. Verilen diğer açıklamalar 
ise doğrudur.

40. C Soruda özellikleri verilen tarım ürünü kauçuktur.

41. B Türkiye’de koyun sayısının yaklaşık 2 milyon ile en 
fazla olduğu il Van’dır.

42. D Türkiye’de açık deniz balıkçılığı yerine kıyı balıkçı-
lığının yapılması, bilgi ve sermayenin yetersiz ol-
ması balıkçılığın gelişmesini engellemiştir. Ancak 
balık türünün az olması söz konusu değildir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

43. C Soruda önemli özellikleri verilen yeraltı kaynağı 
kromdur.

44. C Cumhuriyet’in ilk demir - çelik fabrikası 1939 yılın-
da İngilizler tarafından Karabük’e yapılmıştır.

45. D Soruda verilen ülkelerden
Çin $ 131.000 MW
Almanya $ 45.000 MW
Hindistan $ 18.300 MW
İspanya $ 6.730 MW
Japonya $ 49.000 MW kurulu güce sahiptir.

46. B Dünya’da gel-git enerji tesisi ilk kez 1966’da 
Fransa’da kurulmuştur.

47. B Dünya’da ilk demiryolu İngiltere’de Manchester - 
Liverpool arasına George Stephenson tarafından 
1825 yılında yapılmıştır. 

48. B Soruda verilen ülkelerden İspanya’da 15.523 km 
ile otoyolların toplam uzunluğu verilen diğer ülke-
lerden daha fazladır.

49. E Kırıkkale - Ceyhan boru hattından petrol taşımacı-
lığı diğerlerinden doğalgaz taşımacılığı yapılmak-
tadır.

50. A Almanya’da bulunan Hamburg limanı sanayi ürün-
lerinin taşınmasında daha çok kullanılmaktadır. 
Diğerleri ise önemli kruvaziyer limanlarıdır.

51. D Botan Vadisi Milli Parkı Siirt’te bulunmaktadır. Di-
ğer eşleştirmeler ise doğrudur.

52. A Soruda verilen ülkelerden sadece Romanya’nın 
denize kıyısı bulunmaktadır.

53. C Soruda sözü edilen jeopolitik teori Kenar Kuşak 
Teorisi’dir.

54. E Türkiye soruda verilen tüm sözleşmelere taraftır.
Ramsar $ Sulak alanların korunması
Bern $ Avrupa yaban hayatının korunması
Paris $ Denizde kara kaynaklı kirliliğin önlenmesi

55. C Soruda verilen illerden Bayburt ve Tokat DOKAP 
kapsamında yer almaktadır.

56. E Howland adası ABD’ye bağlıdır. Büyük 
Okyanus’un ortasında bulunmaktadır. Diğerleri 
Akdeniz’de bulunmaktadır. 

57. E Soruda verilen Türk devletlerinden 86.600 km2 ile 
yüzölçümü en küçük olan Azerbaycan’dır.

58. C Tar ve Gobi Çölü Asya’da, Atacama Güney 
Amerika’da, Kalahari ise Güney Afrika’da bulun-
maktadır.

59. B Soruda verilen ülkelerden Portekiz Batı’da diğer-
leri Doğu Yarım Küre’de yer almaktadır.

60. E Romanya AB’ye 2007 yılında üye olmuştur. Diğer-
leri kurucu ülkeler arasında yer almaktadır.

61. C Öğretim programında yer alan konuların akta-
rılmasında diğer disiplinlerle ve günlük hayat-
la ilişkilendirilmesine imkân sağlayan etkinlik ve 
çalışmalara yer verilmesi programda önerilmiştir. 
Ayrıca Proje tabanlı öğrenmenin özelliklerinden 
birisi de farklı disiplinlerdeki bilgilerin ilişkilendiri-
lerek kullanılmasıdır. Ayrıca disiplinler arası yakla-
şım, öğrencilerin farklı disiplinlerde yeterli ön bilgi 
ve becerilere sahip olup, gerektiğinde disiplinleri 
birbirine doğru bir şekilde entegre etmeleri halin-
de yeni kavramları anlamlı bir şekilde öğrenmesi-
ne olanak sağlamaktadır.

62. E “Mekânsal dağılışı algılama” harita becerileri kap-
samında ele alınan bir bileşendir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

63. B Tablo, grafik ve diyagram hazırlama; uygun veri 
seçimi ve sınıflandırılması; verilere uygun tablo, 
grafik ve diyagram oluşturma, konuyla ilgili fotoğ-
raflar kullanma ve ilişkilendirme; kesitler oluştur-
ma (bitki ve jeoloji kesitleri gibi), tablo, grafik ve 
diyagramları uygun yerlerde kullanma; tablo, gra-
fik ve diyagramları yorumlama; tablo, grafik ve di-
yagramları karşılaştırarak sentezleme becerilerini 
içerir.

64. D Coğrafya Dersi Öğretim Programında sekiz bece-
ri belirlenmiştir. Coğrafi analiz bunlardan biri de-
ğildir.

65. D D seçeneğindeki ifade genel amaç değildir. Doğal 
sistemler ünitesinde yer alan kazanımlardan biri-
sidir.

66. E Coğrafya Dersi Öğretim programında ders kitabı-
na bağlı kalınmadan sınıf düzeyi, öğrencilerin ilgi, 
hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri gibi 
unsurları göz önünde bulundurarak kazanımlar-
la tutarlı olacak şekilde öğretim materyalleri (bil-
gi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, 
okuma parçaları vb) kullanılması önerilmektedir.

67. C Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şe-
yin nasıl yapılacağını göstermek yada bir prensi-
bi açıklamak için görseller, videolar vb. kullanarak 
yaptığı işlemlerdir. Gösterip yaptırmadan farkı 
gösteride öğrenciler aktif değildir. 

68. B Edgar dale’nin yaşantı konisinde tanımladığı te-
mel ilkelerden bir “öğrenme işlemine katılan duyu 
organlarımız sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi 
öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur.” 
şeklindedir.  Gezi bütün duyu organlarına hitap 
eden bir etkinliktir. Diğer seçeneklerden verilenler 
görsel ve sözel sembollerle öğrenmeye yöneliktir.

69. E A seçeneği bilgi, B seçeneği kavrama, C seçe-
neği uygulama, D seçeneği analiz düzeyindedir. 
E seçeneği değerlendirme düzeyindedir. Ölçüte 
göre karşılaştırma söz konusudur

70. B Öğrenme konusuyla ilgili bilgilerin uzman kişiler-
den edindiği tekniktir. Uzman kişiler birinci bilgi 
kaynağıdır.

71. D Somuttan soyuta ilkesine göre konunun gözle 
görülmesi, elle tutulması, parçalara ayrılabilme-
si öğrenilmesini kolaylaştırır ve zihinde kalıcılığını 
arttırır. Öğretimde somut eşya ve maddeden, so-
yuta gidilmesi önemli bir ilke olarak açıklanmakta-
dır.

72. A Zihin haritası organize edilmiş bir beyin fırtınası 
olarak düşünülebilir. Zihin haritası yaparken bir 
kâğıt üzerine ya da tahtaya konunun özünü tanım-
layan bir sözcük ya da kısa bir cümle yazılır. Çev-
resine daire çizilir. Eğer istenirse sözcüğün yerine 
görsel bir obje (şekil) de konulabilir. Şekil yaratı-
cı düşünce yeteneğini arttıracaktır. Merkezî konu 
ile ilgili olan bütün düşünceler anahtar sözcükler 
kullanılarak olabildiğince çabuk bu kâğıda geçiri-
lir. Bütün ilgisiz sözcük ve deyimleri göz ardı ede-
rek sadece düşünceleri en iyi açıklayan anahtar 
sözcükler üzerinde odaklanılır. Düşünceler olabil-
diğince az sözcükle ifade edilir.

73. B Panele benzeyen bir tartışma tekniğidir. Kolleg-
yumda iki grup vardır, bunlardan biri öğrenci gru-
bu veya başka bir deyişle soru soran grup, diğer 
grup ise uzmanların oluşturduğu cevap veren 
gruptur. Gruplar üç-dört kişiden meydana gel-
mektedir. Her tartışmada olduğu gibi bunda da 
tartışmayı yürüten bir başkan vardır. Öğrenci gru-
bu soru sorar, uzman grubu bu sorulara cevap 
verir. Öğrencilerin sorularını daha önceden hazır-
lamış olmaları, tekniğin başarısını artırır.

74. C Verilen seçenekler arasında yer alan  soru cevap 
etkinliği öğrencilerin aktif katılımını sağlayan bir 
etkinliktir.

75. D Eğitimin amacı eleştirel düşünce olarak isimlen-
dirdiği bilimsel düşünme yolunu öğretmek yani 
problem çözme becerisini kazandırmak olan ve 
bunu geliştirmenin de en iyi yolunun gerçek prob-
lemlerden yararlanmak olduğunu savunan eğitim 
akımı ilerlemeciliktir.

Çözüm Bitti.
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