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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen görüşler 
doğrudur. Altay dilleri ailesinin sayıca en küçük 
üyesi Moğolca değil Mançu-Tunguzcadır. 

2. C kazgantım:  Orhon Türkçesinde ‘kazan-’ eylemi-
nin I. tekil kişi görülen geçmiş zaman çekimi 
birle: Orhon Türkçesinde ‘ile’ edatı. 
keligli: Uygur Türkçesinde ‘gel-’ eyleminin sıfat fiil 
çekimi
keligme: Orhon Türkçesindeki ‘gel-’ eyleminin sı-
fat fiil çekimi 
süledimiz: Orhon Türkçesinde ‘süle-’ (ordu sev-
ketmek) eyleminin I. çoğul kişi görülen geçmiş za-
man çekimi

3. E Zamir /n/si kullanılmadığı, Türkçenin tarihî dönemi 
Çağataycadır. 

4. C Kur’an’ın Türkçe ilk tercümeleri Karahanlı Türkçe-
si döneminde yapılmıştır. TİEM, Rylands, Özbe-
kistan İlimler Akademisi ve Anonim tefsir olmak 
üzere bilinen dört nüsha vardır. 

5. E Metindeki ikinci cümlede Uygur Türkçesinin tipik 
bir özelliği olan bulunma durumunun ayrılma ile 
karşılanması bulunmaktadır. 

6. D A, B, C ve E seçeneklerindeki örnekler Çağatay 
Türkçesinin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. bu-
zav sözcüğü ise Kıpçak Türkçesinde kullanılan 
seslik özellikleri yansıtır. 

7. E -gil Karahanlı Türkçesi döneminde işlek olarak 
kullanılan 2. tekil şahıs emir ekidir. 

8. B A, C, D ve E seçeneğindeki sözcükler Osman-
lı Türkçesinin seslik ve biçimlik özelliklerini yan-
sıtmaktadır. adak sözcüğü ise söz içi ve sonu /d/ 
foneminin /y/’ye dönüşmesi nedeniyle ayak şek-
linde olmalıydı.

9. D Beyitten eserin yazarının İslam olduğu anlaşıl-
maktadır. 1313-14 yıllarında tamamlanan eser 
Muînü’l-Mürîd’dir. 407 dörtlükten oluşan eser dinî 
bilgilerin öğretilmesi amacıyla yazılmıştır.

10. A Ötümlüleşme (yumuşama) sert ünsüzler-
le biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek 
getirildiğinde ortaya çıkan ses olayıdır. A se-
çeneğindeki sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek 
getirildiğinde sözsonu ünsüzü ötümlüleşir:  
geçit > geçid-i. 

11. C A, B, D ve E seçeneklerindeki örnekler Kıpçak 
Türkçesinin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. ivi-
de sözcüğünde ise Çağatay Türkçesinin tipik bir 
özelliği olan zamir n’sinin kaybolması görülmekte-
dir. 

12. E Ödünçleme başka dilden alınarak kullanılan söz-
cüklere verilen addır. demet, körfez Yunancadan; 
arzu, derya Farsçadan ödünçlemelerdir. Gemi 
sözcüğü köken itibariyle Türkçe bir sözcüktür. 

13. D otıdın sözcüğüne bakarak beytin Çağatay Türkçe-
si dönemine ait olduğunu kesin olarak söyleyebili-
riz. 

14. C I ve III numaralı sözcükler Osmanlı Türkçesinin 
seslik ve biçimlik özelliklerine uygundur. II ve IV 
numaralı sözcükler ise Osmanlı Türkçesinin özel-
likleri dikkate alınarak sırasıyla gözinde ve olan bi-
çiminde olmalıydı. 

15. E Abakan coğrafi adlandırmada kullanılabilecek bir 
terimdir. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. E A, B, C, D ve seçeneklerindeki sözcüklerin tama-
mı Türkçe kökenli olup sözbaşı sesleri ikincildir. 
pençe sözcüğü ise Farsçadan dilimize geçmiştir.

17. A Ünlüler oluşum noktalarına göre art ve ön olmak 
üzere iki grupta incelenir. 

18. A Karun tarihsel bir kişi iken zenginliğin sembolü, 
yurt ET’de çadır anlamındayken günümüzde va-
tan, kadın ET’de katun ‘kağanın karısı’ iken tüm 
kadınlar, araba ET’de at arabası için kullanılırken 
bütün tekerlekli araçlar için kullanılarak anlam ge-
nişlemesine uğramıştır. Geyik ise ET’de yabanî 
hayvan anlamında kullanılırken anlamı daralarak 
yalnızca geyik türünü ifade eder olmuştur. 

19. E Sözbaşı k’lerin g’leşmelerine ve eklerdeki yuvar-
laklaşmalara bakarak beytin Eski Anadolu Türk-
çesi dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. 

20. E İlk eser Gülşehri’nin Mantıku’t-tayr’ı, ikinci eser 
Âşık Paşa’nın Garib-nâme adlı mesnevisidir. 

21. E Bilgiler içerisinde Sümmani’ye ait veri bulunma-
maktadır.

22. D Hoca Ahmed Yesevi 12. Yüzyılda yaşamış olup 
63 yaşından sonra Hz. Muhammed’e saygısından 
ötürü yer altına yaptırdığı bir hücrede yaşamıştır. 
Makamı Kazakistan’ın Türkistan şehrinde olup Ti-
mur tarafından yaptırılmıştır.

23. E “Kitab’ül Fevaid” Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait bir 
eserdir. İbrahim Hakkı’nın en önemli eseri 
Marifetname’dir.

24. B Bamsı Beyrek’in Düğün Kurduğu Boy diye bir boy 
yoktur.

25. D Tasvir-i maşuk diye bir kavram ne bu boşluklar 
içerisinde ne de halk edebiyatında mevcut değil-
dir.

26. E Erzurumlu Emrah gelenek içerisinde en iyi med-
rese eğitimi alan aşıklardan olup köy aşıklarından 
değildir.

27. C Erzurumlu Emrah’a ait bu dörtlük 8’li hece ölçü-
süyle yazılmış olup semai türündedir.

28. A Bahsedilen destan Göç Destanıdır.

29. B “Risaletü’n Nushiyye” bir mesnevidir ve aruzla ya-
zılmıştır.

30. B Karac’oğlan varsağı ve güzelleme ustasıdır. Sey-
rani en önemli taşlama şairidir. Koçaklamada Kö-
roğlu ya da Dadaloğlu cevapları üzerinde durulur. 
Şathiyede ise Kaygusuz Abdal ve Yunus Emre 
dikkat çeken isimlerdir. Bu noktada bu cevapları 
en doğru şekilde sağlayan seçenek B’dir.

31. D Fıkralar genellikle tek bir olay üstüne kurgulanır. 
 

32. E “Tarihte ve Bugün Şamanizm” Abdülkadir İnan’a 
ait bir eserdir. Umay Günay, “Türkiye’de Aşık Tarzı 
Şiir Geleneği ve Rüya Motifi” ve “Elazığ Masalları” 
adlı eserleriyle ünlüdür.

33. B Folk-lore kavramını ilk kez 22 Ağustos 1846’da 
William John Thoms Athenaeum adlı dergide kul-
lanır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

34. B Verilen şiir bir müseddes olup terci-bent değildir. 
Konusuna göre de münâcât değil na’ttır. 

35. C Bu soruda edebiyatımızda en fazla rubai yazan 
kişinin Hâletî olduğu akla gelmelidir. 17. yüzyıl-
da birçok telif eser hüviyetinde mesnevi yazan ve 
hamse sahibi olan Atâyî de unutulmamalıdır.

36. C Türlerden münâcât, Allah’a yakarış ifade eden şi-
irler için kullanılır. Esma-i Hüsna’da Allah’ın 99 is-
mini açıklayan eserlerdir. 

37. A Atasözü ve deyimler ifadesi bizi Necâtî Bey’e gö-
türmelidir. 

38. C Yahya Kemal söz konusu beytinde bir gazelde her 
beytin etkileyici ve güzel olmasına, en güzel beyit 
gibi olması gerektiğine işaret etmektedir.

39. B Bu yapıda her beyti kafiyeli olan gazellere zü’l-
metâli yahut zâtü’l-metâli denmektedir.

40. E Şiirin kafiye düzeni xa, xa şeklindedir. Bu düzen 
kıt’alara özgüdür.

41. E Muhibbî “ağzına düş-” deyimini hem gerçek hem 
de mecaz anlamını kastedecek şekilde kullanarak 
kinaye yapmıştır. 

42. E Ömer Hayyâm İran edebiyatında rubaileriyle 
meşhurdur. Hâletî de bizim edebiyatımızda bu 
nazım şekliyle çok fazla şiir yazıp başarılı örnek-
lerini verdiği için “Hayyâm-ı Rûm” unvanını almış-
tır. Molla Câmî İran edebiyatında mesnevileriyle 
meşhurdur. Lâmiî Çelebi onun birçok mesnevisini 
Türkçeye tercüme ettiği için “Câmî-i Rûm” sıfatıyla 
anılmıştır. 

43. C Verilen mesnevilerden yalnızca Taşlıcalı Yahyâ’nın 
“Gencine-i Râz” adlı mesnevisi tasavvufî olup di-
ğerlerinden ayrılır. 18. yüzyılda Sâbit’in yazdı-
ğı Dere-nâme ve Berber-nâme, Sünbül-zâde 
Vehbî’nin yazdığı Şevk-engîz, Enderunlu Fâzıl’ın 
yazdığı Hûbân-nâme, Zenân-nâme ve Çengî-
nâme’de yer yer kaba ve müstehcen unsurlar var-
dır.

44. C Seçeneklerde verilen tüm eserler Kâtip Çelebi’nin 
olup bahsedilen eser ise Keşfü’z-Zünûn’dur.

45. C Bahsedilen edebî tür sûriyyedir.

46. C Yapılan uygulamada matla beytinin ikinci mısrası-
nın makta beytinin ikinci mısrasında aynen tekrar-
landığı görülmektedir. Bu uygulamanın adı redd-i 
matladır. 

47. A  Ziya Paşa’nın tiyatro türünde eseri yoktur.

48. D Parçada toplumcu-gerçekçi şiir anlayışının altı çi-
zilmiştir. Oktay Rifat, Garip anlayışını benimsemiş 
bir şairdir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

49. B Örnek, Yahya kemal’e ait, saf şiir anlayışıyla ya-
zılmış bir şiirdir. A’daki şiir Asaf Halet Çelebi’ye, 
B’deki şiir Necip Fazıl’a, C’deki şiir Ahmet Ham-
di Tanpınar’a ve E’deki şiir de Cahit Sıtkı’ya aittir. 
Bunların hepsi saf şiir anlayışıyla yazılmıştır. B’de 
eleştirel bir tavır vardır.

50. A Parçada bahsedilen yazar Cevat Şakir 
Kabaağaçlı’dır. 

51. B Yalnız, bunalım, sıkıntı içinde olan yabancılaşmış 
kahraman C’dir.

52. C Celaleddin Harzemşah Namık Kemal’e ait bir 
oyundur.

53. E 1. parça Eylül’den (1901), 2. parça Mai ve Siyah’tan 
(1897), 3. parça da Huzur’dan (1949) alıntıdır. 
Eserlerde yalnızca İlahi bakış açısı ortaktır.

54. B Varoluşçu − Aylak Adam

55. A Rasim Özdenören

56. D D seçeneğindeki Paul Klee’de Uyanmak şiiri, İl-
han Berk’e ait, İkinci Yeni anlayışıyla yazılmış bir 
şiirdir.

57. E Mehmet Akif Ersoy – Ahmet Hamdi Tanpınar 

58. C İsmet Özel

59. B Yılkı Atı

60. A Ölmeye Yatmak nehir roman, Ankara ütopya ro-
manı, Kıskanmak popüler roman, Beyoğlu’nun En 
Güzel Abisi de polisiye romandır.

61. E Onuncu sınıf III. ünite, “İslam Uygarlığı Çevresin-
de Gelişen Türk Edebiyatı” adını taşımaktadır.

62. C Verilen etkinlik örneği: Öğrenciler; şiir, heykel, 
resim, film, tiyatro metni bularak sınıfa getirirler. 
Gruplar oluşturarak bu eserlerin malzemeleri üze-
rinde tartışırlar.  Bunlardan sesle, sözle, çizgi ve 
renkle, taşla, ahşapla ve benzeri maddelerle ya-
pılanları bir tablo üzerinde gösterirler. Öğrencilere 
güzel sanat eserlerinin malzemelere göre sınıflan-
dırıldığı sezdirilir.
Dokuzuncu sınıf “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” üni-
tesinin “Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri” başlıklı 
birinci alt başlığında yer alan bu etkinlikle, “Güzel 
sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandığını belir-
ler.” kazanımına ulaşılması hedeflenmektedir.

63. B Çözümleme bölümünde şiir metinleri zihniyet, 
yapı, tema, dil ve anlatım, ahenk, metin ve gele-
nek, anlam ve yorum, metin ve şair sırasıyla; olay 
çevresinde oluşan edebî metinlerzihniyet, yapı 
(olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân), tema, dil ve 
anlatım, metin ve gelenek, anlam ve yorum, metin 
ve yazar sırasıyla; öğretici metinler zihniyet, yapı, 
ana düşünce, dil ve anlatım, metin ve gelenek, an-
lam ve yorum, metin ve yazar sırasıyla çözümle-
nir.

64. E Yazılı sınavlarda nesnel bir ölçme yapabilmek için 
sorularla birlikte değerlendirme formları hazırla-
nıp not dağılımı ve yüzdeleri belirlenmelidir. Ya-
zılıdan önce not dağılımı, yazılıdan sonra doğru 
cevaplar öğrencilere duyurulmalıdır. Testlerde sı-
nav yönergesi açıklanmalı, sınav için verilen süre-
nin uygunluğuna dikkat edilmelidir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

65. D Sözcük türlerinden “zarf” konusu, 10. sınıf Dil ve 
Anlatım dersi öğretim programında “Öğretici An-
latım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Ka-
nıtlayıcı Anlatım” türü ile birlikte işlenecektir.

66. C Verilen etkinlik örneği: Öğrencilerden bir resim 
ve bir şehir planı getirmeleri istenir. Bunlarla na-
sıl iletişim sağlandığı, resmin ifade ettikleri; şe-
hir planının verdiği bilgiler dile getirilerek tartışılır. 
Dokuzuncu sınıf “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesi-
nin “İletişim” alt başlığında yer alan bu etkinlikle, 
“Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve 
önemini fark eder.” kazanımına ulaşılması hedef-
lenmektedir.

67. E “Küfe” ve “Mahalle Kahvesi”’in, “Hasta Çocuk” 
Tevfik Fikret”in, “Mehlika Sultan” Yahya Kemal’in 
manzum hikâyeleridir. “Otuz Beş Yaş” ise Cahit 
Sıtkı’nın şiiridir.

68. A “Karagöz’ün Yalova Sefası” Karagöz oyunların-
dan birisidir yani “göstermeye bağlı metinlerden-
dir. Diğer seçeneklerde yer alan masal, destan, 
hikâye ve roman türünden eserler ise anlatmaya 
bağlı edebî türlerdendir.

69. B Kırmızı şapkaya göre tepki vermişlerdir. Kırmızı 
Şapka  (Ateş); duygusal şapkadır. Görüşülen konu 
ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, 
sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.

70. B Tanzimat Dönemi edebiyatının birinci döneminde 
(1860-1877) verilen eserlerde “Romantizm” akımı 
etkili olmuştur.

71. A Verilen etkinlik örneği: Öğretmen, öğrencilerden 
hiçbir şey yapmadan, yazmadan, konuşmadan, 
işaretleşmeden, birbirine bakmadan iki-üç dakika 
oldukları yerde durmalarını ister. Öğrencilere, bu 
hâlin sürdürülmesinin mümkün olup olamayacağı 
konusunda ne düşündüklerini sorar. Dokuzuncu 
sınıf “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesinin “İletişim” alt 
başlığında yer alan bu etkinlikle, “İletişimin önemi-
ni ve değerini sezer.” kazanımına ulaşılması he-
deflenmektedir.

72. C Verilen etkinlik örneği: Öğrenciler, “su”yu konu 
alan bir bilimsel yazı, bir sanat yazısı bir de günlük 
hayatla ilgili yazı bulur; bunları karşılaştırırlar. Öğ-
renciler, bilimsel, felsefî, edebî metinleri okur ve 
anlatımın amacı ile ifade arasındaki ilişkiyi açık-
larlar. Onuncu sınıf “Anlatım ve Özellikleri” ünitesi-
nin “Anlatımın Temel Özellikleri” alt başlığında yer 
alan bu etkinlikle, “Anlatımda bulunması gereken 
temel özellikleri örneklerle açıklar.” kazanımına 
ulaşılması hedeflenmektedir.

73. C “Pejmürde”,  şiir kitabıdır yani coşku ve heyecanı 
dile getiren metinlerdendir. Diğer seçeneklerdeki 
“Şemsa” ve “Saime” hikâye, “Takdir-i Elhan” eleş-
tiri, “Vuslat” ise tiyatro kitaplarıdır.

74. C Yaratma basamağı oluşturma, planlama, üretme 
alt basamaklarından oluşmaktadır. Burada da öğ-
renciler yeni bir hikâye oluşturacaklardır.

75. E “Yeni Turan” romanı Halide Edip’e aittir.

Çözüm Bitti.
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