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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Çocuklar 8 yaşına geldiğinde okuma ilgisinde 
cinsiyet faktörü önemli rol oynamaya başlar. Kız-
lar erkeklere oranla daha fazla okurlar. Çocuk ve 
hayvanlara ilişkin kitaplarla peri masalları hala il-
giyle okunur. Giderek öykülerdeki mizahtan hoş-
lanma başlar. Resimli serüven ve kahramanlık 
dergilerine olan ilgi hala sürmektedir.

2. E Türkçe öğretme programına göre, dinleme metin-
lerine sözcük düzeyinde ekleme yapılabilir fakat 
cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapıla-
maz.

3. E Okuma alışkanlığı okul çağında edinilir ve bu alış-
kanlıklar her çocuğa kazandırılabilir. Öğretmen 
çocuklardaki ilgiyi beslemeli, onun kaybolmama-
sına çalışmalı ve o ilgiden yararlanarak çocuğu 
hoşlanacağı türden kitaplar okumaya yöneltmeli-
dir. Okumanın ne kadar önemli olduğunu vurgu-
lamak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada 
etkili bir yöntem değildir.

4. D Söylev de konferans da hazırlıklı konuşmalardır.

5. B MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ‘Oku-
ma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı - Şimdi Oku-
ma Zamanı’ adıyla bir proje başlatmıştır. MEB’e 
göre projenin amacı, öğrenci, öğretmen ve aile-
lerden başlayarak toplumun her kesimini kapsa-
yan bilinçli bir okur kitlesi oluşturmak, okumanın 
bir yaşam biçimi hâline getirilmesine, okumaya 
temel teşkil edecek dil becerilerinin geliştirilmesi-
ne katkıda bulunmaktır. Projenin vizyonu ise, ilk 
ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğren-
cilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak onları 
“etkin okuyucular” hâline getirmek ve öğrencile-
rin söz varlıklarını zenginleştirmek şeklinde ifade 
edilmektedir.

6. B Birlikte çalışma becerisi söz korosuyla okuma 
yönteminde temel amaçtır. Okuma tiyatrosu da 
birlikte yapılabilir ancak aynı anda topluca okun-
mak gibi bir uygulama zorunluğu yoktur. Burada 
öne çıkan öğe empati kurmak ya da sesi iyi kul-
lanmaktır.

7. A Teşvik edici; enerjiktir, olumlu davranışları diğer-
lerine de yansıtır.
Yönlendirici; bu tip dinleyiciler önlerindeki engel-
leri kaldırarak amaçlarına ulaşırlar.
Çözümleyici; mantıklı dinleyicilerdir. Bu tip dinleyi-
cilerin yeni düşüncelere açık olmaları gerekir.

8. A B, C, D, E şıklarında yer alan ifadeler tekrarlanan 
alışkanlık hâline getirilen eylemleri anlatmaktadır. 
Düşünce ve olay yazıları yazma, farklı türde me-
tinler yazabilmenin yansımasıdır fakat süreklilik 
ifade etmediği için alışkanlık olduğu söylenemez.

9. A Dinlemede sosyal mantalite, toplumun örf ve 
âdetleri, yaygın sosyal eğitim anlayışları önemli 
rol oynar. Bireysel hareket etmeye yanlış bir değer 
yükleyen toplumumuz, genç ve genç yetişkin ça-
ğında gerçekleşebilecek birtakım başarıların da 
önünü kesmektedir. Bunun konumuzla ilgili bir te-
zahürü, çocukların ve gençlerin “Siz fazla bir şey 
bilmezsiniz; büyükleri dinlemesini öğrenin..” gibi 
yaklaşımlarla sürekli pasif dinlemeye itilmiş olma-
larıdır. Dinleme de tıpkı konuşma gibi karşılıklıdır; 
kendisi dinlenmeyen birisinin başkalarını sağlıklı 
olarak dinlemesini beklemek doğru değildir.

10. B İşitmede de dinlemede de duyu organlarının (fi-
ziksel özellikler) bir farkı yoktur.

11. D Dinleme becerisi; duyma, yorumlama, değerlen-
dirme ve tepki adımlarını içermektedir.

12. E Verilen amaçla doğrudan ilişkili olan kavram gör-
sel okuryazarlıktır. Bilgi teknolojilerini kullanma 
görsel okuryazarlığının bir bölümünü oluşturur. 
Diğer şıklarda yer alan beceriler de verilen ama-
cın sınırlı bölümlerini kapsamaktadır.

13. E Yazma esnasında zaman konusu da önemlidir. 
Öğrenciye kesinlikle bir zaman sınırlandırması 
yapılmamalıdır. Öğretmen yazma esnasında da 
rehberlik görevini elden bırakmaz. Öğrencilerle 
yakından ilgilenir, onları destekler, fikir paylaşı-
mında bulunur. Ayrıca öğretmen sadece öğrenci-
lere yazdırmaz, kendisi de bizzat yazarak yazma 
eylemine katılır.

14. C Parçada belirtisiz nesne yoktur. 
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15. B Zihin haritası yöntemi yaratıcılığı teşvik etmenin 
yanında, anlamayı ve özellikle hatırlamayı kolay-
laştıran yöntemlerden biridir. Bu yöntem, yazma-
ya başlanıldığında, kafa karışıklığını gideren bir 
yazı planı olarak elde bulunur. Bu yönüyle diğer 
yöntemlerden çok daha farklıdır. Zihin haritası 
yöntemi planlama, konuyu belirleme, konuya bağ-
lı alt başlıkları belirleme, başlıklarla ilgili detay kı-
sımları hatırlatacak anahtar sözcükleri belirleme 
gibi yönlerinden dolayı yazı yazmadan önce mut-
laka başvurulması gereken tekniklerden birisidir.

16. E Yanlış yazılan kelimeler: tesbit > tespit, Türküm > 
Türk’üm, Türkçe’nin > Türkçenin, teşfik > teşvik. 

17. E Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre öğrenci-
ler yazdıklarını biçim ve içerik, dil ve anlatım, ya-
zım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden 
değerlendirir.

18. A Öfkelenmek fiili -n dönüşlülük ekini aldığı için yük-
lem de dönüşlüdür. 

19. B Ses akustiklerinin düzenlenmesini sağlamak söz 
korosu çalışmasının faydalarından biri değildir. 

20. C Bu durumda önceden daha geniş bir anlamı ifa-
de eden oğul kelimesinin anlamının daralması söz 
konusudur. 

21. A İletişimin içinde geliştiği bağlam genellikle dört 
boyutla açıklanmaktadır. Bunlar sırasıyla fiziksel, 
sosyal-psikolojik, zamansal ve kültürel bağlam-
lardır. Sosyal-psikolojik bağlam, katılımcılar ara-
sındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde 
iletişim kurdukları toplumun kültürel kuralları gibi 
öğeleri içerir. Ayrıca, belli bir durum içinde dostlu-
ğu ya da düşmanlığı, resmi olmayı ya da olmama-
yı ve ciddiyeti ya da şakacılığı da içerir. Örneğin; 
bir mezuniyet partisinde gerçekleşen iletişimin bir 
cenaze töreninde gerçekleşmesi düşünülemez.

22. B Resimler renkli veya siyah beyaz olabilir. Önemli 
olan kitaplardaki resimlerin çocuğun estetik duy-
gularını geliştirecek nitelikte seçilmesidir. Bu an-
lamda resimlerin ya da fotoğrafların renkli ya da 
siyah-beyaz olmalarının bir önemi yokur. Nitelikli 
bir siyah-beyaz resimle de istenilen hedefe ulaşı-
lır. 

23. B Yansıtma kuramı insanın ilk önce doğadaki sesle-
ri yansılaması ile konuşmanın ortaya çıktığını söy-
lemektedir. Örneğin, çatır çatır, şıkır şıkır, gümbür 
gümbür gibi sözcükler doğadaki seslerin insanlar-
ca yansılanması sonucu ortaya çıkmış olabilir. Bu 
sözler temelinde dilin geliştiği düşüncesi dildeki 
bazı sözcükleri için doğru olsa bile dildeki, örne-
ğin soyut nesnelerle ilgili sözler için bir açıklama 
getirmemektedir.

24. A Eflatun Cem Güney’in halk hikâye, masal ve efsa-
nelerini yapı ve havalarını bozmadan edebî eser 
düzeyine çıkarma çalışmaları önemlidir. “Açıl Sof-
ram Açıl” kitabı, Danimarka’daki “Hans Christian 
Andersen Medal Kurumu” tarafından 55 ulusun 
çağdaş masal yazarları arasından seçilerek onur 
listesine alınan 11 eser arasında en mükemmeli 
kabul edilmiş ve sanatçıya Andersen Pâyesi Şeref 
Diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası 
verilmiştir (1956). Sanatçı, aynı armağanı “Dede 
Korkut Masalları” adlı eseriyle 1960’ta ikinci kez 
almıştır.

25. A Saussure göstergeyi dil, Pierce ise felsefe açısın-
dan tanımlar.

26. B Halk hikâyeleri sadece lirik değildir, epik olanları 
da mevcuttur.

27. D Türkçe kelimelerde son seste sadece –lç, -lk, -lp, 
-lt, -nk, -nt, -rç, -rk, -rp, -rt, -st, -şt çift ünsüzleri bu-
lunur. –ns sonda bulunmaz. 

28. D Pir Sultan Abdal şiirlerinde aruzu kullanmamıştır.

29. C yap-cak $ FİYE
yapacak-lar $ Çoğul eki
yap-acak $ Sıfat-fiil
yapacaklarımız-ın $ İlgi eki

30. C Parçada bahsedilen akım postmodernizmdir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

31. C “Sanat şahsi ve muhteremdir” ilkesi- sözü belirti-
siz isim tamlamasıdır.
İlkesi $ Tamlanan (ne ilkesi)
Sanat şahsi ve muhteremdir (cevap) Tamlayandır. 
Tamlayan muhteremdir yüklemini barındırdığı için 
cümle düzeyindedir.

32. D Salih Zeki, Nev-Yunanilik anlayışını benimsemiş 
bir şairdir.

33. C Ettirgen eylemler geçişli eylemlerin köküne –r, –t 
ve –dır getirilerek oluşturulur. Gönder- eylemi ge-
çişli bir eylemdir, -t eki ile ettirgen eyleme dönüş-
müştür. 

34. A Edebiyatımızda tezkireler mensur eserlerdir. An-
cak Güftî, Teşrifâtü’ş-Şu’arâ (1660) adlı manzum 
bir tezkire yazmıştır. 

35. E İsnat grubu biri diğerine isnat edilen iki isimden 
oluşur. Bunlar ters çevrilmiş sıfat tamlaması gibi-
dirler.
göğsüm açık   $ açık göğüs
bağrım yanık  $ yanık bağır

36. D Şair, beyitlerde tefahürün yani övünmenin son 
bulduğunu söyleyip amin faslına geçildiğini söy-
lemektedir. Beyitler kasidenin dua bölümünden 
alınmıştır. 

37. D Fakat bağlaç, o sıfat, davranış ad, unutamam fiil-
dir. Edat yoktur.

38. B Pastiş (öykünme), bir yazarın dil ve anlatım özellik-
leri, sözleri taklit edilerek gerçekleşir. Postmodern 
sanatçı, bir metnin biçemini kendi biçemiymiş gibi 
benimseyerek okurun üzerinde oluşturmak istedi-
ği etkiye göre, kendi metnine sokar ya da özgün 
metnin içeriğini kendi metnine uyarlayarak yeni bir 
metin ortaya çıkarır. Ancak öykünme biçemsel bir 
taklitle sınırlı değildir; bir metnin özgün içeriği, iz-
leği de taklit edilebilir.

39. A Ortak öge özne “biz” zamiri ve her yaz zarf tümle-
cidir.

40. D İstifham, duygu ve düşüncelerin daha etkili olabil-
mesi için soru biçiminde anlatımdan yararlanma 
sanatıdır. Amaç soru sormak değil, okuyucunun 
dikkatini devamlı kılmaktır. Tecahül-i arif sanatıyla 
karıştırılmamalıdır.

41. D 1937’de yayımladığı “Türk İkizleri” adlı eseri çok 
sayıda baskı yapmış, İngilizce’den Japonca’ya ka-
dar birçok dile çevrilmiştir. 

42. C Çocuk edebiyatının en verimli kalemlerinin başın-
da Gülten Dayıoğlu gelmektedir. Çeşitli hikâyeler 
ve radyo-TV oyunları kaleme aldı. Çocuklar için 
gezi kitapları başta olmak üzere kısa hikâyeleri 
kitap dizileri halinde basılmaktadır. 1987’de Aile 
Sağlığı ve Planlama Vakfı Ödülü’nü, aynı yıl Kül-
tür Bakanlığı Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü, 1989 yı-
lında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Romanı 
Ödülü’nü ve 1990 yılında Altın Kitap Ödülü’nü ka-
zandı. 

43. B Biyografik romanlar çocuk edebiyatında önemli 
bir boşluğu doldururlar.  Rakım Çalapala’nın yaz-
dığı “Mustafa Atatürk’ün Romanı” da bu eserler-
den biridir.

44. E Edebiyatın güzel sanatların bir dalı olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır.

45. A Mehmet Fuat Köprülü, divanların hece ölçüsünün 
8+8 kalıbına uyduğunu bildirmektedir. Divanlar ya 
gazel ya da murabba, muhammes, müseddes bi-
çimlerinde olur.

46. B Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski ör-
neklerini içeren kitap, Divân-ı Hikmet’tir. Ahmet 
Yesevi’nin görüşleri Anadolu gizemciliğinin (ta-
savvuf) temelini oluşturur. 
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47. E Cönklerde bir konu sınırlaması yoktur. Sayfa nu-
marası yoktur. Herhangi bir kurala göre sıralama 
yoktur.

48. D II. Murad bir fermanla, yalnız bilimle meşgul olma-
ları için, Hacı Bayram Veli’nin talebelerinin vergi 
ve askerlikten muaf tutulduğunu bildirmiştir. 

49. B Letaif-i Rivayat, Tanzimat dönemi Türk roman ve 
hikâyesinde önemli bir yeri bulunan eserdir.

50. C Parçada özellikleri verilen sanatçı Mehmet 
Rauf’tur.  Mehmet Rauf’un ilk psikolojik roman 
olarak Türk tarihine geçen eseri Eylül adını taşı-
maktadır.

51. E Yunus Nadi, Cumhuriyet gazetesini kuran Türk 
gazeteci ve siyasetçidir.

52. D Mithat Cemal Kuntay’ın tek şiir kitabı Türkün 
Sehnamesi’nde 82 şiiri yer aldı. Şiirlerinde aruzu 
ustaca kullandı. Ağır bir dille sahip olan şair, dilini 
zamanla sadeleştirmiştir. Vatan ve millet sevgisi 
temalı epik ve lirik şiirleri yazdı. Hiciv türünde de 
şiirler yazdı, aşk temasını hemen hemen hiç işle-
medi. Hiçbir edebi topluluğa katılmadı. 

53. E Eser 46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır. 
Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, 
şairin “nevi” adını verdiği 8 bölüm asıl konu, son-
daki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.

54. A Nergisi divan edebiyatının aşırı süslü nesirlerini 
yazmıştır. Yazarlığının yanında beş mesneviden 
oluşan hamsesi bulunmaktadır.

55. D Müstezat; kelime anlamı olarak çoğalması isteni-
len, artmış anlamına gelir. Günümüzde bu anla-
mıyla fazla kullanılmamaktadır. Bir edebiyat terimi 
olarak, her dizesine bir küçük dize eklenmiş divan 
edebiyatı nazım türünü ifade eder. 

56. C Bu parçada sözü edilen nazım şekli, Terbi’dir. Ter-
bi; dörtleme, dörtlü duruma getirme anlamına ge-
lir.

57. B Destan; dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça 
uzun bir nazım biçimidir. Kimi destanlarda dörtlük 
sayısı yüzden fazladır. Genellikle hece ölçüsünün 
on birli kalıbıyla yazılır. Uyak düzeni koşma gibidir: 
baba ” ccca ” ddda. 

58. C Bendlerden kurulu nazım biçimlerine “musam-
mat” denir.

59. A Tedric, birbiriyle ilgili kavramların bir derece göze-
tilerek sıralanmasıdır

60. D Montaj, bir sinema terimi olmasına karşılık roman 
sanatında kullanılır. “Bir yazarın, başkasına ait 
olan -anonim, ilahî veya ferdî- herhangi bir söz ya-
hut yazıyı, ‘kalıp halinde’ eserinin terkibinde, belir-
li bir maksat doğrultusunda kullanması demektir.”

61. B Planlı yazma ve değerlendirme, geleneksel ya-
zılı anlatım çalışmalarında olduğu gibi öğrenci-
lerin bir ders saatinde herhangi bir konuda yazı 
yazmalarını değil; konuya hazırlık yaptıktan son-
ra onu planlama belli aralıklarda yazılanları kont-
rol etme ve değerlendirmeye dayalı yazma eylemi 
sürdürmelerini, onların yazma sürecinin ve orta-
ya koydukları ürünün farkında olmalarını amaç-
lamaktadır. Bu anlayışla yönetilen yazılı anlatım 
çalışmalarında öğrencilerin yazma becerileri ge-
lişecek ve zamanla öğrenciler, öğretmenlerinin 
güdümünden kurtularak, kendi kendilerine yaza-
bilme becerisini kazanacaklardır.

62. C Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrenciler-
den yazması beklenen türler olay yazıları, düşün-
ce yazıları, bildirme yazıları ve şiirdir.
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63. B Paragrafta öğrencilerden, kendilerini kahraman 
veya konuşmacının yerine geçerek onların duygu 
ve düşüncelerini kendi bakış açılarıyla ifade etme-
lerini istemek, “Kendisini şahıs ve varlık kadrosu-
nun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve 
hayalleri yorumlar.” kazanımını kazandırmaya yö-
neliktir. 

64. C Serbest konuşmada amaç öğrencilerin herhangi 
bir konudaki duygu, düşünce ve hayallerini sözlü 
olarak ifade güçlerini geliştirmektir.

65. A A seçeneğinde yer alan sıralama doğru bir şe-
kilde verilmiştir. Kontrollü yazmada Kelime, cüm-
le ve paragraf düzeyinde yapılan kontrollü yazma 
çalışmaları, öğrencilerin seviyeleri dikkate alına-
rak cümle ve paragraf düzeyinde ele alınır. Gü-
dümlü yazmada öğretmen tarafından belli bir 
konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Konu çe-
şitli yönleriyle sınıf ortamında tartışılıp değerlen-
dirilir. Öğrenciler konu hakkında edindikleri bilgiler 
ışığında duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade 
ederler. Metin tamamlamada esas, duygu, düşün-
ce ve olayların metnin genel anlamına ve mantık-
sal bütünlüğüne bağlı kalınarak tamamlanmasıdır. 
Bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturmada 
“Ben olsaydım nasıl yazardım?” düşüncesinden 
hareketle metni kendi ifadeleriyle yeniden kurgu-
larlar.

66. E Bilgi teknolojilerini kullanma becerisini geliştirme-
ye yönelik bir etkinlik bulunmamaktadır. 

67. D Dil bilgisi açısından görevlerini, iletişim değerleri-
ni göz önünde bulundurmadan sesleri somut ger-
çeklikleri içinde oluşturulmaları, aktarılmaları ve 
algılanmaları açısından inceleyen alana ses bilgi-
si denir. Aynı zamanda ses bilgisi bir dildeki ses-
leri sınıflar ve tasvir eder, çeşitli ses değişimlerini 
kurallara bağlar, seslerin birleşmelerini ve birbirle-
ri üzerindeki etkilerini inceler.

68. A Açık uçlu sorular, Türkçe dersinde öğrencile-
rin başarılarını değerlendirmek amacıyla öğret-
menler tarafından klasik sınavlarda yaygın olarak 
kullanılan bir madde türüdür. Bu sınavlarda öğ-
rencilere duruma göre belirli sayıda (örneğin beş) 
soru sorulur. Öğrenciden soruların cevabını düşü-
nüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak 
ifade etmesi beklenir. Sınavlarda açık uçlu sorular 
öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini, yazılı anlatım 
becerisini, ilgi ve tutumunu daha ayrıntılı ölçmek-
tedir.

69. B Yukarıdan aşağıya modelinde okuyucuların me-
tinle ilgili arka plan bilgilerine başvurulur. Okuma 
sürecinde okuyucu, amaçları ve beklentileri doğ-
rultusunda yönlendirilir. Okuyucu okumaya başla-
madan önce metinle ilgili beklentilerini belirler. Bu 
okuma modelinin temeli şema teorisine dayanır. 

70. C Geleneksel dil bilgisi öğretiminden kaynaklanan 
sorunların en çok yansıdığı alan, terim ve yak-
laşımlardaki farklılıklardır. Bu sorun, daha çok 
öğretmen adaylarının lisans dönemlerinde öğren-
dikleriyle öğretmenlikte uyguladıkları arasındaki 
uçurumlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle sı-
navlarda test türü sınavlardaki sorularda var olan 
terim ve yaklaşım farklılıkları bu sorunun boyut-
larını derinleştirmektedir. Dil bilgisi kitapları, de-
ğişik görüşleri yansıtmaktadır. Kimi öğretmenler, 
kitaplara bağlı kalmakta, kimileri de kitap dışında 
değişik görüşler ileri sürmektedirler. Öğretmen ve 
kitaplar arasındaki görüş farkları öğrencileri şa-
şırtmakta, hafızalarında dilimizin öğrenilmesi zor, 
kuralsız ve bozuk olduğu düşüncesini uyandır-
maktadır.

71. D Romandan, tiyatro metninden, biyografik ve otobi-
yografik eserlerden alınan bölüm kendi içinde bü-
tünlük taşımalıdır.

72. A Türkçe programında “oyun ve eğlence, güzellik, 
zıtlıklar” gibi alt temalar “ kavramlar ve çağrışım-
lar” teması içinde yer almaktadır.

73. C Duyulardan hareketle yazma tekniğinde, du-
yuların birini veya birkaçını harekete geçirecek 
etkinlikler yapılır. Örneğin, öğrencilere müzik din-
letilerek kendilerinde uyandırdığı duygu ve dü-
şünceleri yazmaları istenir. Sınıfa getirilen veya 
öğrencilerden birinin çizmiş olduğu resim hakkın-
da konuşulur. Daha sonra öğrencilerden resimle 
ilgili duygu, düşünce, hayal veya izlenimlerini yaz-
maları istenir.

74. C Uygulama basamağı, öğrencinin öğrendiklerini 
ve anladıklarını uygulama, yazma, belirtme, orta-
ya koyma özelliğini taşıyan sorulardır. Bireyde üst 
düzey beceri geliştirir.

75. A Parçada zıt panel tekniğinden söz edilmektedir. 
Bu teknikte sınıf ikiye ayrılabilir. Yarısı soru soran 
yarısı da cevap veren grupta yer alır. Uygulama-
ya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider 
seçilir. Sonra da sınıf ikiye ayrılır. Her bir bölüm 
tekrar dört ya da altı kişilik küçük gruplara ayrılır. 
Soru soracaklar sorularını hazırlarken diğerleri de 
kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara ce-
vap hazırlar. Hazırlık için 15-20 dakika zaman ay-
rılır. Sorular cevaplandırılır.

Çözüm Bitti.
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