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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Olimpiyat meşalesi, 1936 Berlin Oyunları ile tarih 
sahnesinde yerini aldı.

2. B Artistik cimnastiğin temelini atan ve “Turnen” teri-
mi ile cimnastiğin siyasi bir araç olarak kullanılma-
sını sağlayan kişi Friedrich Ludwig Jahn’dır.

3. A Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve stratejilerin-
de; her sınıf düzeyinde birden fazla branşın se-
çilmesi, kazanımların işlenişinde değişik yöntem 
ve tekniklerin işe koşulması, öğrenme etkinlikle-
ri ve yaşantılarının özelden genele, basitten kar-
maşığa, somuttan soyuta gelişen ve kendi içinde 
bütünlük gösteren etkinlikler dizisi olarak tasar-
lanmasına özen gösterilmesi vurgulanmaktadır.

4. D 14 Temmuz 1922’de 16 kulübün birleşerek, spo-
ru disipline etmek amacıyla “Türkiye İdman Cemi-
yetleri İttifakı”nı (TİCİ) kurmalarıyla süreç gelişim 
göstermiştir.

5. C Spora katılım ve bırakma nedenleri, algılama, dü-
şünme, reaksiyon zamanı ve bilgiyi işleme süreç-
leri spor psikolojisinin ilgilendiği alanlara örnek 
olarak verilebilir.

6. B Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığının 31.12.2009 tarihli toplantısı sonu-
cunda, Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim 
Programı yürürlüğe girmiş, 25.11.2011 tarihli top-
lantısında da güncellenmiştir. 2017 yılında tekrar 
güncellenen program (Talim ve Terbiye Kurulunun 
05.07.2017 tarih ve 80 sayılı toplantısı), Ortaöğre-
tim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Progra-
mı adıyla 2017-2018 öğretim yılından itibaren 9. 
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak yü-
rürlüğe girmiştir.

7. D Beden eğitimi ve sporun amacı, sadece kısa va-
dede elde edilecek atletik kazanımlar için değil, 
aynı zamanda aktif bir yaşam tarzı için gerekli 
esaslara yönelik fiziksel uygunluğu geliştirmek ve 
çeşitli motor becerileri, sportif bilgiyi ve diğer bir-
çok yeteneği öğretmektir.

8. C İlgilendiği spor dalında katıldığı yarışmalardan 
veya müsabakalardan maddi kazanç elde ederek 
sporu meslek haline kişilere profesyonel sporcu-
lar adı verilmektedir.

9. B Minimum enerji ve zaman harcayarak istenen 
maksimum hedeflere ulaşabilmek için bir süreç 
içinde sıralanan ve kazandırılması öngörülen is-
temli davranışlara beceri adı verilmektedir.

10. C Lokomotor Beceriler; vücudun zemindeki belir-
li bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir. 
Büyük kas becerileri denge/kararlılık becerileri ile 
birlikte gelişir. Lokomotor becerilerin etkili formla-
rına geçmeden önce, denge becerilerinin temel 
yönleri üzerinde ustalaşmak gerekir. Örneğin; yü-
rüme, koşma, atlama, sıçrama, sekme, tırmanma, 
kayma ve sürtünme. Eğilme eylemi ise non-
lokomotor hareket becerilerine bir örnektir.

11. B Verilen karşılaştırma ifadelerinde çalışmanın sinir 
sistemi ile düzenlenme kısmı yanlıştır. Düz ve kalp 
kaslarının çalışması otonom sinir sistemi ile kont-
rol edilirken, çizgili kasların çalışması somatik si-
nir sistemi ile düzenlenir.

12. C Ca iyonları sarkoplazmik retikulumdan sarkoplaz-
maya dökülünce kasılma meydana gelir. Gevşe-
me için ise sarkoplazmada bulunan Ca iyonlarının 
sarkoplazmik retikuluma geçmesi gerekir.

13. E Sternum göğüs kemiği olup yassı kemiklere örnek 
olarak verilebilir. Diğer kemikler ise uzun kemikle-
re örnektir.

14. B Omurlar arasında yarı oynar eklemler bulunur. Bu 
eklemler sınırlı hareket yeteneğine sahiptir.

15. E Solunum Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi
 • Özellikle bilinç kaybına uğrayan kişilerde dilin geri 

kaçması, ağızda kusmuk, yabancı cisim bulunma-
sı gibi nedenlerden dolayı solunum yolu tıkana-
bilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava 
yolunun açık olması gerekir.

 • Hava yolu açıklığı sağlanırken hasta/yaralı; baş, 
boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılma-
lıdır.

 • Bilinç kaybı belirlenmiş kişide ağız içine önce göz 
ile bakılmalı, eğer yabancı cisim var ise işaret par-
mağı yandan ağız içine sokularak cisim çıkartıl-
malıdır.

 • Daha sonra bir el hasta/yaralının alnından des-
teklerken, diğer elin 2 parmağı ile alt çenenin 
ucundan, çenenin kemik kısmından tutularak baş 
hafifçe geriye doğru itilerek “baş geri-çene yukarı 
pozisyonu” verilmelidir. Bu işlemler sırasında sert 
hareketlerden kaçınılmalıdır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. E Kısmi tıkanma belirtileri:
 • Öksürür,
 • Nefes alabilir,
 • Konuşabilir.

Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye 
teşvik edilir.

17. C Vücutta bası uygulama amacı için belirlenmiş 
baskı noktaları şunlardır:
1. Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı 
yeri
2. Köprücük kemiği üzeri: Kol atardamarı baskı 
yeri
3. Koltukaltı: Kol atardamarı baskı yeri
4. Kolun üst bölümü: Kol atardamarı baskı yeri
5. Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri
6. Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

18. B Diyafram, soluk/nefes aldığımızda kasılır ve düz-
leşir, soluk/nefes verdiğimizde ise gevşer ve kub-
beleşir.

19. E Kas iğciği, golgi tendon organı ve eklem alıcıları 
görev yapar.

20. A Residuel volüm: rezerv/yedek volümdür.
Ventilasyon hacmi: solunum hacmidir.
Vital kapasite: maksimal inspirasyondan sonra çı-
karılabilen maksimal hava hacmi.

21. E Somatatip atlas 1 ile 9 arasında değer alır ve ilk 
sayı: mezomorfi, ikinci sayı: endomorfi, üçüncü 
sayı ise: ektomorfi yapıyı temsil eder.

22. A Wingate: anaerobik güç testidir.

23. E Kısa süreli dayanıklılık : 45 sn-2 dk.
Orta süreli dayanıklılık : 2-8 dk.
Uzun süreli dayanıklılık : 8 dk ve üzeri

24. A Sürat: vücudu olabildiğince hızlı bir şekilde hare-
ket ettirme yeteneği olarak tanımlanır.
Çabukluk: vücut pozisyonunu maksimum güç üre-
timiyle reaksiyona sokma ve değiştirme yetene-
ğidir.
Güç: Birim zamanda yapılan iş.

25. E İskelet kasının, hareket, koruma, ısı üretimi ve 
postürü sağlama görevleri vardır.

26. D Refleks, fiziksel uygunluk ile ilişkili bir kavram de-
ğildir.

27. D Koordinasyon ve çeviklik beceri ile ilişkili fiziksel 
uygunluk parametreleridir.

28. E Vücut kompozisyonu sağlıkla ilişkili bir fiziksel uy-
gunluk bileşeni olmakla birlikte, cinsiyet ve yaştan 
önemli oranda etkilenir. Ayrıca 3 model altında in-
celenebilir ve yağ kitlesi vücuttaki tüm yağsız do-
kuya oranı olarak ifade edilir.

29. C Egzersiz uzun vadede yağ oranını azaltırken, su 
oranının artmasını sağlar. Vücut yağ oranının er-
kekler için %5’in, kadınlar için %10’un altında ol-
ması sağlık açısından risklidir.

30. E Bal soruda verilen şıklar arasında tek basit kar-
bonhidrattır.

31. C Glisemik indeksi yüksek besinlerin en önemli özel-
liklerinden birisi kana hızla karışmaları ve etkileri-
nin hızla geçip kan şekeri seviyesini başlangıçtan 
aşağıda bırakarak açlık hissi uyandırmasıdır.

32. C Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, bün-
yesinde Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basket-
bol, Bisiklet, Bowling, Futbol, Futsal, Golf, Güreş, 
Hentbol, Judo, Karate, Kayak, Masa Tenisi, Or-
yantiring, Plaj Voleybol, Teakwondo, Tenis, Voley-
bol, Yüzme branşlarında faaliyet göstermektedir 

33. B 
 • Dipleji: Aynı anda kollarda hafif, bacaklarda tam 

felç şekillenmesi durumu. 
 • Hemipleji: Bedenin sağ ya da sol tarafındaki uzuv-

ların etkilendiği durumdur. Sağ kol ve sağ bacağın 
birlikte etkilenmesi gibi. 

 • Monopleji: Sadece bir uzvun etkilenmesi durumu-
dur. Tek kol ya da tek bacak gibi. 

 • Parapleji: Sadece iki bacak ya da iki kolun etkilen-
mesi durumudur. 

 • Tripleji: Üç uzvun etkilenmesi durumudur. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

34. E Labyrinthine Righting Refleks ilkel reflekslerden 
değildir. Duruşa ait refleklesler grubuna girmekte-
dir.

35. C Gebelik sürecinde atlatılan hastalıklar, radyas-
yona maruz kalma, alkol, sigara ya da madde 
kullanımı gibi anne karnındaki bebeği olumsuz et-
kileyebilen durumlar doğum öncesi çevrenin ko-
nusu içerisinde girmektedir.

36. B Piaget, bilişsel gelişimi, Duyusal-Motor Dönem, 
İşlem Öncesi Dönem, Somut İşlemler Dönemi, 
Soyut İşlemler Dönemi olarak birbirinden farklı 
dört temel döneme ayırarak açıklamıştır.

37. D Hareketin ölçülebilen bir özelliği olan, genellikle 
de süre, güç ve mesafe ile belirtilen ve hareketin 
sonucunu belirtmek için kullanılan kavram Perfor-
mans kavramıdır.

38. D İstanbul Futbol Birliğinde kendilerine yer bulama-
yan ve İstanbul Futbol Birliğinin Pazar günü oyna-
nan maçlarının aksine Türklerin resmi tatili olan 
cuma günü müsabaka oynamak isteyen takımlar 
1913 yılında Cuma Ligi adı altında bir lig kurmuş-
tur.

39. E TİCİ, öncesinde kurulan ve sadece futbol kulüple-
rinin birliği üzerine kurulmuş İstanbul liglerinin ak-
sine çok branşlı ve ülke çapında hizmet vermeyi 
amaçlayan bir örgüttür.

40. B Ontogenetik Beceriler motor gelişimi takiben, mo-
tor öğrenme sürecine bağlı olarak çevre etkisiyle 
gelişen beceri türleridir.

41. D Fikir edinme ve sabitleme olarak iki aşamadan 
meydana gelen beceri öğrenimi aşaması modeli 
Gentile’ye aittir.

42. E Beceri gelişimi sağlanırken yüklenmeler bireyin 
içerinden bulunduğu durumun özelliği göz önüne 
alınarak yapılmalı ve her beceri özelliği için her 
dönemde yüklenme yapılmamalıdır. Becerinin 
kolay olmasına, zorluğuna ya da karmaşıklığına 
göre beceri öğretim yöntemleri tümevarım tüm-
dengelim vb. değişiklik göstermektedir. Bu ne-
denle aynı seyredemez.

43. B Basit hareketler zorlaştırılmış şartlar ilkesine göre, 
yapımı kolay olan hareketler vakitten kazanmak 
amacıyla, ek yüklerle, pozisyon farklılıklarıyla, ya 
da peş peşe tekrarlarla zorlaştırılarak uygulanır ve 
beceri pekiştirilir.

44. C Atletizmde yüksek atlama branşında atletlerin 
geçmesi gereken çıtanın uzunluğu World Athle-
tics kurallarına göre 4 metre olmalıdır.

45. D a) Üç adım atlamada üçüncü sıçramanın yapılışı 
ve devamındaki teknik uygulamalar uzun atlama-
da yapılan teknik uygulamalar ile tamamen aynı-
dır. 
b) Sıçrama gücü zayıf, sürati iyi olan atlayıcılar 
düze yakın sıçrama özelliğine sahiptir.
c) Sıçrama gücü iyi, sürati zayıf olan atlayıcılar dik 
sıçrama özelliğine sahiptir.
d) Atletlerin yapmak zorunda olduğu sıçrama tek-
niğinin üç adımı sırasıyla, “hop, step ve jump”tır. 
(Doğru)
e) Sıçramaların ilk ikisi ayrı ayaklarla yapılırsa at-
layış geçersiz sayılır.

46. A Atletizm disk atma branşı için büyük erkek ve bü-
yük kadınlarda kullanılan diskin ağırlıkları, 2 kg ve 
1 kg dır.

47. B Avrupa Voleybol Federasyonu CEV olarak adlan-
dırılır.

48. A Standart bir hentbol sahası 40 m. x 20 m. boyutla-
rındadır. 

49. E Soruda bahsedilen oyun Çin’de askerlerin fiziksel 
eğitimlerini geliştirmek amacı ile kullanılan Tsu 
Chu oyunudur.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

50. A 12’den fazla oyuncunun listeye eklendiği müsaba-
kalar Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun res-
mi müsabakalarında geçerli olan bir durumdur.

51. E Bir oyuncunun başka bir oyuncunun formasını 
çekmek suretiyle oyununa müdahale etmesi bi-
reysel faul gerektiren bir durum olarak nitelendi-
rilir.

52. D Standart bir basketbol potasında var olan çembe-
rin yerden yüksekliği 3,05 m.’dir.

53. C Halk arasında “folklor” kelimesi sadece “halk 
oyunları” olarak algılanmaktadır. Fakat bu kulla-
nım yanlıştır. Gelenek ve görenekler, örf ve adet-
ler, halk müziği, giyim kuşam, sözlü edebiyat, halk 
oyunları ve mutfak gibi unsurları içinde barındıran 
folklor halk bilimi olarak betimlenmektedir. Dolayı-
sıyla yanıt C şıkkıdır.

54. D Bu soruda lokomotor hareketlerin nota değerleri-
nin tam olarak kavranmış olması beklenmektedir. 
Buna göre; gösterimde yer alan değerlerin sıra-
sıyla 1 nota değerinin ikiye bölünmesi ve bir tam 
vuruş olarak verildiği gözlemlenmektedir. Bu nok-
tadan hareketle 1 tam vuruşa denk gelen galop ya 
da, yürüme gibi nota değerleri ile bas sek ve adım 
süpür gibi 2 vuruşa denk gelen nota değerleri ilk 
sırada yer alan nota değeriyle eşleşmemektedir. 
Dolayısıyla koşma (Koş koş) ve yürüme yukarıda 
belirtilen nota gösterimine en uygun olan lokomo-
tor hareketlerdir. Yanıt D şıkkı olmalıdır.

55. C Bir dansı oluşturan adım, figür, hareket ve anla-
tımların bütünü olan koreografi dansın organizas-
yonu ve planlaması adına yapılması gereken en 
temel aşamadır. Yukarıda yer alan tanımlama bu 
bağlamda koreografiye atıf yapmaktadır. Yanıt C 
şıkkı olmalıdır.

56. C Genel Isınma; müsabakada yarışacak olan grup 
sıralaması esas alınarak müsabaka saatinden bir 
saat önce başlayan ve takım yarışmalarında ta-
kıma, bireysel yarışmalarda ise sporcu sayısına 
göre sporcuların kendisine süre verilmek suretiyle 
uygulanan ısınmadır.

57. E Aerobik Cimnastik olimpik bir branş değildir ve 
tekler, çiftler, tirolar, grup müsabakaları gibi bir 
çok kategorisi bulunmaktadır. Kategorilere göre 
alan ölçüleri farklılaşmaktadır. Bu nedenle II, III ve 
IV numaralı maddeler yanlıştır.

58. A FIG branşlarından olan, olimpik branşlar içerisin-
de yer almayan ve Türkiye de hiç sporcusu bulun-
mayan branş Akrobatik Cimnastik branşıdır.

59. D Johan Huizinga’nın 19.03.1938’de yazdığı eserin-
de sadece oyunun insan ve toplum hayatındaki 
önemini ve kültürle olan bağlantısını gözler önüne 
sermemiş, aynı zamanda insanın en temel özelli-
ğinin oyun oynama olduğunu ortaya koymuştur.

60. A Lev Semenoviç Vygotsky’nin ortaya attığı sosyo 
kültürel gelişim teorisine göre oyun; çocuğun ya-
rattığı hayali bir durumdur ve sosyokültürel etkile-
şimler sonucunda ortaya çıkar. Oyun yaratılır, yani 
yeni bir oluşumdur. Bu oluşum gerçek hayattan da 
parçalar taşır ancak çocuk oyunda gerçek hayat-
taki durumun önüne geçen ve onun kısıtlamala-
rından arınmış zihinsel bir durum yaratır. Yanıt A 
şıkkıdır.

61. B “Görsel-işitsel uyaranlarla hareketleri uygulama-
sı” dokuzuncu sınıfa ait kazanımlardan birisidir. 
Dersin özel amaçları arasında yer almaz.

62. C Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğre-
tim Programı “öğrenme alanı-alt öğrenme ala-
nı-konu-kazanım-kazanım açıklaması” şeklinde 
yapılandırılmıştır. Tema program yapısında yer al-
mamaktadır.

63. B Bireylerin öğrendiklerini yeni durumlarda kullan-
maları Bloom taksonomisine göre uygulama ba-
samağını işaret eder. 

64. E Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı 
ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen yedi 
beceri belirlenmiştir. Bunlar dayanıklılık, çabuk-
luk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve 
ritm’dir.
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65. E Anadilde iletişim, Yabancı dillerde iletişim, Mate-
matiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yet-
kinlikler, Dijital yetkinlik, Öğrenmeyi öğrenme, 
Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, İnisiyatif 
alma ve girişimcilik, Kültürel farkındalık ve ifade 
olmak üzere sekiz temel yetkinlik programda yer 
almaktadır.

66. A Soruda özellikleri verilen model spor eğitim mo-
delidir.

67. D Kısa video ile dikkat çekildikten Dersin giriş bölü-
münde öğretmenin öğrencilerine o gün neler öğ-
reneceklerini söylemesi hedeften haberdar etme/
gözden geçirme kavramı ile ilgilidir.

68. D Komutla öğretimde öğretmen, bilgi ve becerileri 
hazır olarak öğrencilere aktarır, öğrencilere ilgili 
komutları vererek hareketi gösterir.

69. A Doğrudan Öğretim Modeli, öğretmen merkezli ve 
iyi organize edilmiş çok sayıda fikir ve kavram-
la dolu kaynaklar ile öğrencileri donatmayı temel 
alır. Modele göre her birey, eğer kendisine öğreti-
lirse belirli bir alanda en iyi şekilde öğrenebilir.

70. E Spor kültürünü korumaya ve geliştirmeye en uy-
gun model spor eğitim modelidir. E seçeneği tak-
tiksel oyun yaklaşımı modelinin özelliklerinden biri 
değildir.

71. B Drama yöntemi herhangi bir konu ya da durumun 
doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararla-
narak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerin-
den, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar 
yapılarak öğrenilmesidir.

72. D Beceriyi kendi kendine yapabilme becerisi me-
kanikleşme/mekanizma basamağındaki bir dav-
ranıştır. Beceriyi hatasız ve kurallarına uygun 
yapabilme ise beceri haline gelme basamağında 
kazanılır.

73. C 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.

74. B Tersine beyin fırtınası, beyin fırtınası yönteminin, 
sorun ya da amacı tersten ele alınarak uygulan-
masıdır. Beyin fırtınası belirli bir problemi çözmek 
ya da belirli bir amaca ulaşmayı hedeflemekte-
dir. Tersine beyin fırtınası ise, problem çözmek ya 
da belirli bir amaca ulaşmak için, odağın tersine 
çevrilmesiyle gerçekleştirilen beyin fırtınasıdır. Bu 
teknikte cevaba katılımcıların tersten düşünerek 
ulaşmaları sağlanır.

75. A Milli futbolcuları sorma dikkat çekme, kazanım ve 
konuyu söyleme gözden geçirme, iyi futbol oyun-
cusu olma güdüleme, bir önceki dersi konuşma 
ön bilgileri hatırlatma, ısınma hareketleriyle de-
vam etme de derse geçişe örnektir. Dönüt kulla-
nılmamıştır.

Çözüm Bitti.
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