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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Haldun’un sözü tarih biliminin temel bir özelliğine 
vurgu yapmaktadır. Bu temel özellik; geçmiş ve 
gelecek arasındaki kaçınılmaz ilişki veya neden-
sonuç ilişkisidir. Bu sözler I ve III nolu öncüller-
de verilen yargılarla örtüşmektedir. II. öncül doğru 
değildir. “Geçmiş ve gelecek arasında fark yoktur” 
ifadesi yanlıştır.

2. A Remzi Oğuz Arık Türkiye’de arkeoloji biliminin ön-
cüleri arasında yer almaktadır. Fransa’da arkeolo-
ji ve sanat tarihi konusunda eğitim almıştır. Alişar, 
Karaoğlan (Ankara) ve Alacahöyük kazılarında 
yer alan Arık, 1954 yılında hayatını kaybetmiştir.

3. A Soruda hakkında bilgiler verilen Roma İmparatoru 
“Caligula”dır. Asıl adı Galius Ceasar’dır. Caligula 
“küçük çizme” anlamında bir lakaptır.

4. D Bereketli Hilal: Mezopotamya’nın önemli bir kıs-
mı için kullanılan bir terimdir. Bu terim, 20. Yüz-
yılın başında Amerikalı bilim insanı J. Breasted 
tarafından kullanılmıştır. Bu ifadenin kullanılması-
nın temel nedeni, bölgede Fırat ve Dicle nehirle-
rinin bulunması ve bundan dolayı bölge ikliminin 
insanlığın ilk dönemlerinden itibaren temel besin 
kaynaklarının üretimi için uygun bir ortam yarat-
masından ileri gelmektedir.

5. E Karain Mağarası Antalya ili sınırları içindedir. İn-
sanlık tarihine dair en eski kalıntıların yer aldığı bu 
mağara, ayrıca Paleolitik Çağ’ın tüm dönemlerine 
kronolojik açıdan ev sahipliği yapması ile de bilin-
mektedir.
Antalya’daki Öküzini, Beldibi ve Belbaşı mağara-
ları da Paleolitik Çağa ait önemli kalıntılar barın-
dırmaktadır.

6. D Arapçadan alınmış kelimeler arasında bu dilin ço-
ğul şekilleriyle yapılmış çok sayıda kelime bulu-
nur. Kullanım yerleri bakımından bunlar, Türkçe 
çoğul eki almış tekiller gibidirler.
“Emval (mallar)”, “düvel (devletler)” kelimeleri 
buna örnektir.
“Eşya” kelimesi tekildir.

7. B   كيفيت; (Keyfiyet)
Kemiyet ;کميت -
Kıymet ;قيمت -
Kabiliyet ;قابليت -
Keyfilik ;كيفيلك -

8. E سيرک (seyrek, nicelik yani azlık, çokluk, miktar 
bildiren zarflardandır)
Diğer seçeneklerde verilenler ise nitelik (hal, tarz, 
tavır) bildiren zarflardır.
(bed) بد -
(bayağı) باياغی -
(aşıkane) عاشقانه -
(akılane) عاقالنه -

9. E عالمه kelimesi “allame” olarak okunmalıdır. (alla-
me; bilgili, öğretmen, anlamına gelen bir kelime-
dir.)

Âlime kelime عليمه şeklinde yazılır.

10. B Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örnekleri-
ne Uruk şehrinde rastlanmıştır. Uruk Güney (aşa-
ğı) Mezopotamya’dadır.

11. C A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler Asur 
Uygarlığı ile ilgili doğru bilgilerdir. C seçeneğinde 
verilen bilgi yanlıştır. Çünkü İştar Kapısı Babillere 
ait bir eserdir. İştar, Babil Tanrılarından biridir.

12. E Kadeş Savaşı ile ilgili olarak öncüllerde verilen 
bilgiler doğrudur. Savaş MÖ. 1280 yılında Kadeş 
Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Kadeş Antlaşması, 
bilinen ilk yazılı antlaşma olarak kabul edilmekte-
dir.

13. C Soruda hakkında bazı bilgiler verilen Bulgar Hü-
kümdarı Tervel Handır. VIII. yüzyılın başında 
(700-721) tahtta bulunmuştur.

14. A “Uzluk” iyilik demektir. Seçeneklerdeki diğer kav-
ramların anlamları şöyledir;
- Oksızlık; bağımsızlık
- Könilik; adalet
- Tüzlük; eşitlik
- Keregü; bir tür çadır

15. B Eski Türklerde “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” 
ifadesi ile teşkilat vurgulanmak istenmiştir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. A Soru kökünde “ayukı yani hükümet” tanımlanmış-
tır. Seçeneklerde verilen diğer kavramların karşı-
lıkları şöyledir;
- Yaka; ülke sınırı
- Ağıcı; hazinedar
- Yargan; yargıcı
- Tilmaç; tercüman

17. B “Avşar” boyu Oğuzların Bozok kolundandır. Bozok 
koluna mensup diğer Oğuz boyları şunlardır;
- Kayı
- Bayat
- Alkaevli
- Karaevli
- Yazır
- Döger
- Dodurga
- Yaparlı
- Kızık
- Begdili
- Karkın

18. C Ninova Savaşı’nda (627) Bizans imparatoru He-
rakleieos ile ittifak kuran Türk devleti Hazarlardır. 
Savaş Bizans’ın kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.

19. E Türk töresine göre;
- bağlı bir atı çalmak
- savaştan çakmak
- barış zamanı kılıç çekmek
- isyan etmek
- vatana ihanet etmek gibi suçlarda idam cezası 

uygulanıyordu.

20. A Kazvin, İslam medeniyetinin İran – Horasan hav-
zasındaki şehirlerinden biridir.

21. A Soru kökünde bazı özellikleri verilen kişi Varaka 
b. Nevfel’dir. Bazı kaynaklar tarafından Hristiyan 
olduğu söylenen Varaka, Mekke’nin önemli bilgin-
lerinden biri sayılmıştır. Varaka, Hz. Muhammed’e 
kavmi tarafından dışlanacağını ve zorluklar yaşa-
yacağını söylemiş, bu süreçte kendisine yardım 
edeceğini belirtmiş, ancak bir süre sonra hayatını 
kaybetmiştir.

22. A Memlüklerde hem sultan hem halife ayrı ayrı ma-
kamlardır. Yani aynı sınırlar içinde hem halife hem 
sultan vardır. Abbasi Devleti’nin 1258’te İlhanlı-
lar (Moğollar) tarafından yıkılmasından sonra ha-
lifenin ailesinden sağ kalanlar Memlük devletine 
sığınmıştır. 1517 yılına kadar Memlük ülkesinde 
hem halife hem Sultan vardır. 

23. C Karahanlılar Devleti’nin en parlak dönemi Yusuf 
Kadir Han devridir. Bu dönemde Maveraünnehir 
Görüşmeleri yapılmış ve Selçuklu yabgusu Aslan 
esir edilmiştir.

24. B Sipehsalar, Gaznelilerde taşrada bir tür askeri 
yetkilidir. Seçeneklerde verilen diğer kavramların 
anlamları şöyledir;
- Tayangu (Hacip); en önemli saray görevlisidir.
- Taştdar (Abdar); Sultanın temizlik işlerinden so-

rumludur.
- İdişçibaşı (Şarapdar); Sultanın içeceklerinden 

sorumludur.
- Emir-i Şikâr; Sultanın av işleri ile ilgilenir.

25. E Orta Çağ’da bilimsel faaliyetlerde öne çıkmasın-
dan ötürü “İslam’ın Roması” olarak anılan şehir 
Buhara’dır. Buhara bugün Özbekistan sınırları 
içindedir.

26. D Soru kökünde hakkında bilgi verilen devlet adamı 
Muineddin Pervane’dir.

27. C Anadolu Selçuklu devleti I. Gıyaseddin Keyhüs-
rev ve I. İzzettin Keykavus döneminde Venedik ve 
Kıbrıs devletleri ile ticaret antlaşmaları yapılmıştır.
Timur Devleti, 1368 yılında kurulmuştur. O tarihte 
Anadolu Selçuklu devletinin siyasi varlığı devam 
etmiyordu.

28. E Tac Mahal, Babür hükümdarı Şah Cihan tarafın-
dan XVI. yüzyılda inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın 
öğrencilerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İs-
mail Efendi tarafından inşa edilmiştir.
Tac Mahal Unesco koruması altındadır.

29. B Alplik, İslami dönemde “gazilik” ile aynı anlamda 
kullanılmıştır. Dervişler, fetih ve iskândan başka, 
fethedilen bölgelerin İslamlaşmasında da oldukça 
etkili oldu.
Beldarlar, Osmanlı ordusunda iki dağ arasındaki 
geçitleri koruyan askerlerdir. Kuruluş döneminde-
ki fetih hareketlerinde etkileri yoktur.

30. C İstanbul’un fethinden sonra Rusya Ortodoks ina-
nıcının koruyucusu rolünü öne çıkarmaya baş-
lamıştır. Rus çarı IV. İvan İstanbul’un fethinden 
sonra Moskova’yı III. Roma olarak adlandırmıştır.
Not: IV. Ivan devri (1533-1584.) Rusya tarihinde 
özel bir dönemdir. Bu dönemde boyarlarla yapı-
lan mücadelenin bir sonucu olarak merkezi hükü-
metin güçlendirilmesi söz konusu olmuştur. Ivan 
IV tahta geçtiğinde henüz üç yaşındaydı. 1547’de 
belli bir olgunluk çağına giren İvan IV, taç giyme 
töreni düzenlemiş ve resmi olarak Çar unvanı al-
mıştır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

31. B Türkiye’de 27 Eylül “Donanma Günü” olarak kut-
lanmaktadır. Bu tarih Preveze Deniz zaferinin 
tarihidir. Bu savaşta Barbaros Hayrettin Paşa, 
Andrea Doria komutasındaki haçlı ittifakını ağır 
yenilgiye uğratmıştır.

32. A Klasik Dönem Osmanlı tarihinde fethedilen top-
rakların Nişancı kontrolündeki memurlar tarafın-
dan kaydedildiği defterlere “Tahrir” denir.
Eşkal; devşirme çocukların kaydedildiği defter
Tereke; miras, birden fazla evliliğin neden yapıldı-
ğı ile ilgili kayıtlar
Şeriyye; mahkeme kayıtlarının kaydedildiği defter
Mühimme; divan kararlarının kaydedildiği defter

33. D Çuhadar; Sarayın Enderun dairesinde yer alan bu 
görevli padişahın kıyafetlerinden sorumludur.
- Müneccimbaşı; gelecekle ilgili tahminlerde bulu-

nan kişilerdir
- Emir-i Alem; Saltanat sancaklarından sorumlu 

kişidir
- Bostancılar; sarayların korunmasından sorumlu-

dur
- Şehremini; Sarayın ihtiyaçlarına, kamu binaları-

nın tamirat ve bakım işlerine bakan kişi (başken-
tin belediye işleri)

Not: Verilen görevliler dışında hekimbaşılar, padi-
şah hocaları, darphane emini, kapıcılar kethüdası, 
Çavuşbaşı, Ehl-i Hiref gibi görevliler de Birun’da 
bulunurdu. 

34. C İkindi Divanı için verilen bilgi doğru değildir. Çün-
kü İkindi divanı; Veziriazam başkanlığında ikindi 
namazından sonra genellikle Veziriazamın özel 
konutunda toplanan divandır. Kazasker başkan-
lığında hukuki meselelerin görüşüldüğü divan 
“Cuma Divanı”dır.

35. E Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç duyulduğunda gerek-
li mesleki yeterliliğe sahip olan kişilerin dükkân 
açma hakkına “Gedik hakkı” adı verilmiştir. Bu uy-
gulama ile ticaret, zanaat ve sanayide dengeler 
korunmuştur. Seçeneklerde verilen diğer kavram-
ların anlamları şöyledir;
- Kavaf; ayakkabıcı
- Bezzaz; kumaş satan kişi
- Menzil; bir tür posta düzeni
- Hiref; saray sanatkârı

36. B Acemilerin Yeniçeri Ocağına alındıktan sonra ih-
tiyaçları için kendilerine verilen paraya “düzen ak-
çesi” adı verilmiştir.
- Kızıl akçe, çürük akçe, kırpık akçe gibi tabirler 

Osmanlıda paranın değer kaybetmesi sürecinde 
kullanılan kelimelerdir.

Akçe-i büzürg; II. Mehmet döneminde basılan bir 
paradır.

37. E Osmanlı tarihinde “tereddi ve tagayyür” tabiri 
XVII. yüzyıl için kullanılmıştır.
(Tereddi-yozlaşma, Tagayyür-bozulma demektir.)

38. A Vesiletüt Tıbaa adlı eser İbrahim Müteferrika’ya 
aittir. 
Not: İbrahim Müteferrika ilk Osmanlı matbaasının 
kurulmasında etkili olmuştur. Osmanlı’da ilk özel 
matbaa 1727 yılında kurulmuştur.

39. B XIX. Yüzyıl için İmparatorluğun en uzun yüzyılı ifa-
desini kullanan Osmanlı tarihçisi İlber Ortaylı’dır. 
Ortaylı, aynı adlı kitabında, XIX. yüzyılda yaşanan 
yoğun siyasi-ekonomik-askeri gelişmeleri esas 
alarak bu ifadeyi kullanmıştır.

40. E Soru kökünde bazı özellikleri verilen Osmanlı dev-
let adamı Hüseyin Paşa (Ağa)’dır.

41. B Soru kökünde bazı özellikleri verilen Osmanlı 
şehzadesi Fuat Efendi’dir. Fuat Efendi, I. Dünya 
Savaşı’nda da Trablusgarp cephesinde savaşmış, 
hatta İtilaf devletlerine esir düşmüştür.

42. B Fatma Seher (Kara Fatma) Milli mücadele yılla-
rında Kuvayımilliye teşkilatına katılmış rütbesi su-
baylığa kadar yükseltilmiştir.

43. A Akbaş Kahramanı olarak anılan kişi Köprülü Ham-
di Bey’dir. Dramalı Rıza ile birlikte Gelibolu ya-
kınlarındaki Akbaş cephaneliği basılmış ve çok 
sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Ancak bu cep-
hane kullanılamamış ve Köprülü Hamdi Bey şehit 
düşmüştür.

44. C Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 tari-
hinde TBMM adına İsmet Paşa tarafından imza-
lanmıştır. Bu antlaşmada Doğu Trakya, İstanbul 
ve çevresi savaş yapılmadan ele geçirilmiştir.
Batı Trakya I. Balkan savaşı sonunda Osmanlı de-
netiminden çıkmış ve geri alınamamıştır.

45. C “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve mil-
let isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan 
veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanıla-
maz.”
Şeklindeki kanun incelendiğinde, “yabancı ırk ve 
millet isimlerinin kullanılmaması” ifadesi ile milli-
yetçilik ilkesine vurgu yapmıştır.
“Rütbe ve memuriyet, aşiret” vurgusunun olma-
ması da halkçılık ilkesine vurgu yapmıştır. Zira so-
yadı kanununun hedefi kişiler arasında herhangi 
bir zümre, sınıf farkını ortadan kaldırmaktır.

46. D A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğ-
rudur. D seçeneğinde verilen bilgi doğru değildir. 
Çünkü 1926 yılında Türkiye Dışişleri Bakanı Tev-
fik Rüştü Aras’tır. Fethi Okyar 1924 Haliç Konfe-
ransında Türkiye’yi temsil etmiştir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

47. B Atatürk Dönemi’nde bir ağır sanayi adımı olarak 
Karabük Demir Çelik Fabrikası kurulması için 
İngiltere’den 16 milyon İngiliz lirası sermaye kulla-
nılmıştır.
Böylece 1937 yılında temeli atılan işletme 1939 yı-
lında açılmıştır.

48. A Rusya 1905 yılında Boxer Ayaklanması sürecin-
de Mançurya’yı işgal etmiştir. Japonya’nın çıkar-
ları ile çelişen bu durum üzerine iki ülke arasında 
savaş yaşanmıştır. Savaş Japonya’nın açık zaferi 
ile sona ermiştir.

49. C Fransız İhtilali’nin başlamasında Voltaire, Montes-
quieu ve Rousseau gibi düşünürler etkili olmuştur. 
Karl Marx (1818-1883) ve Max Weber (1864-1920) 
ise Fransız devriminden sonra etkili olan düşünür-
lerdir.

50. C Soru kökünde verilen sözleri söyleyerek Ma-
carları teslim etmeyen padişah Abdülmecit’tir. 
Osmanlı’nın bu tutumu Kırım savaşında Avrupalı 
devletlerin Osmanlı’ya yardım etmesini etkilemiş-
tir.

51. C X. Charles’ın Fransa’da monarşiyi yeniden kurma 
çalışmaları sürecindeki baskı politikaları 1830 İh-
tilallerine yol açmıştır. Bu süreçte Avrupa’nın bir-
çok yerinde liberaller iktidara gelmiştir.

52. A Soru kökünde bazı özellikleri verilen devlet adamı 
Bismarck’tır. Bismarck, 1871 yılında Alman siyasi 
birliğinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur.

53. B 2 Temmuz 1798 tarihinde Fransa ile Kölemenler 
arasında Ehramlar savaşı yaşanmıştır. Bu savaş 
Fransız ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmış ve 
Fransızlar Kahire’ye girmiştir. 

54. D Avrupa’da aydınlanma düşüncesi ilkelerine daya-
nan ilk modern ve yazılı anayasa 3 Mayıs 1791 
tarihli Polonya Anayasası’dır  Bu anayasadan bir 
süre sonra yeni bir anayasa da Fransa’da ilan 
edilmiştir.

55. E II. Dünya Savaşı’ndan sonra Soveyetler Birliği ve 
sosyalist rejimlere yönelik tepki değil, ilgi artmıştır. 
Sovyetlerin doğu cephelerinde Nazilerin ilerleyişi-
ni durdurması, savaştan sonra Rusya’ya karşı bir 
sempati yaratmıştır. 

56. B Golan Tepeleri, 1967 yılında yaşanan Altı Gün Sa-
vaşı sonunda İsrail’in denetimine geçmiştir.
Golan Tepeleri su kaynakları açısından önemlidir. 

57. D Soru kökünde “Brejnev Doktrini”nin tanımı yapıl-
mıştır. 

58. A Benazir Butto, Pakistan’da iki kez Başbakanlık 
görevine gelmiş kadın siyasetçidir. 

59. A 1983 yılında ASALA adlı Ermeni terör örgütü Pa-
ris’teki Türk Hava Yolları bürosunu bombalamıştır. 

60. C Soruda bazı özellikleri verilen Bizans kralı I. 
Justinianus’tur. Bu dönemde Roma hukukunun 
en üst düzeyde terkibi yapılmıştır. 

61. C Soruda bazı özellikleri verilen öğretmen tipi, Röla-
tivist-Reformcu tarih öğretmenidir. 

62. B Reşit Faik Ünat’a göre sivil okullar arasında prog-
ramında ilk kez tarih dersine yer veren okul, 
Mekteb-i Mülkiye’dir. Mekteb-i Mülkiye 1859 yı-
lında Abdülmecid Dönemi’nde kurulmuştur. Gü-
nümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’dir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

63. E Öncüllerde verilenler Atatürk’ün soru kökündeki 
sözleri ile doğrudan ilişkilidir. 

64. B Eğitim sistemimizde ilk sistemli çalışma olarak yer 
alan I. Heyet-i İlmiye çalışmaları, dönemin Eği-
tim Bakanı İsmail Safa Bey öncülüğünde 1923’te 
gerçekleşmiştir. Bu çalıştayda birçok konu içinde 
“milli tarih kitaplığı ve milli tarih ve coğrafya ensti-
tüleri” de görüşülmüştür. 

65. D Sözlü tarih kavramı ilk kez 1942 yılında Joseph 
Gould tarafından kullanılmıştır. 

66. C I. Harita ve tabloları iyi derecede anlayabilir, II. 
Dinlediklerinden yola çıkarak zihinsel kavramlar, 
resimler oluşturabilir (Görsel Uzamsal Zekâ)
III. tarihi bir roman, hikâyeyi etkili bir şekilde suna-
bilir (Sözel, Dilsel Zekâ)

67. B Kalpaklılar adlı eser Samim Kocagöz’e aittir. Eser, 
Milli Mücadele Dönemi’ni konu almıştır. 

68. D Bir tarih öğretmeninin, öğrencilerine İlkçağlardaki 
savaşların nedenleri ile günümüzdeki savaşların 
nedenleri arasındaki farkları anlatırken “herhangi 
bir tarihi olgu veya olayın tarihin gelişme şartları 
içinde sunulması” ilkesinden hareket etmesi “Di-
yokronizm” kavramı ile ilgilidir. 
-Alfabe ve takvim değişiklikleri, törenin zamana 
göre değişiminin ele alınarak incelenmesi de di-
yokronizm ile ilgilidir. Başka bir ifade ile tarihsel 
olay ve olguların zaman içindeki gelişimini ve de-
ğişimini inceler. 

69. E Tarihsel kavrama becerisine sahip bir öğrenci ön-
cüllerde verilen davranışları sergilemesi beklenir. 

70. A Soruda tarihsel empatiye örnek verilmiştir. 
Tarihsel empati; geçmişteki insanların hayatlarını 
ve eylemlerini çevreleyip yönlendiren sosyal, kül-
türel, entelektüel ve duygusal etkenleri anlamak 
ve geçmiş hakkında bir çıkarım veya değerlen-
dirme yaparken bunları hesaba katmak anlamına 
gelir.

71. E 5 E Modeli olarak adlandırılan evreler arasın-
da “Beklenti (Expectation)” yoktur. “Açıklama da 
(Explain)” 5 E olarak adlandırılan evrelerden biri-
dir. 

72. A Soruda “açıklamalı zaman şeridi” tanımlanmıştır. 
Bu şeritlerde olaylar sadece öncelik sonralık iliş-
kisine göre verilmez, aynı zamanda olayın sebe-
bini, gelişimini ve sonucunu açıklayan ifadeler de 
yer alır. 

73. B Türkiye’de 1982 yılından itibaren 18 – 24 Mayıs ta-
rihlerinde kutlanan hafta “müzeler haftası”dır. 

74. D Soruda bazı özellikleri verilen bilim insanı Ahmet 
Refik Altınay’dır. 1956 yılında hayatını kaybetmiş-
tir. 
“Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı” adlı eseriyle 
İsveç hükümetinden madalya almıştır. 

75. D XIX. yüzyılda fotoğraf ve arşiv malzemesi birinci 
elden bir kaynak olarak kullanılabilir.
Ancak ilk sesli sinema filmleri iki savaş arası dün-
yada (1918-1939) karşımıza çıkmaktadır. 

Çözüm Bitti.
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