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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Söz konusu bilim insanı Ksenefon’dur. Eseri anı 
defteri şeklinde kronolojik bir sıra izlemektedir.

2. B Dünya’nın eksen hareketiyle ortaya çıkan, bir to-
paç misali yapmış olduğu baş sallama hareketine 
presesyon hareketi denir.

3. A Aydınlanma çemberinin teğet geçebileceği son 
nokta 66°33ı enlemidir. Aydınlanma çemberi 90° 
ile 66°33ı enlemleri arasında yer değiştirir. Bu du-
rumun nedeni Dünya’nın eksen eğikliğidir.

4. E Ekvator ve çevresinin çiziminde merkator projek-
siyon ile bozulma oranı en azdır. Dolayısıyla ek-
vator çevresinde yer alan Kolombiya’nın haritası 
daha net olacaktır.

5. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen örnekler tro-
posfere aittir.
E’deki özellik ozon tabakasına aittir. Ozon taba-
kası stratosfer katmanın (troposferin üzerindedir) 
içinde yer alır.

6. E Transmisyon $ Güneş ışınlarının atmosferde al-
dığı yol
Ekstinksiyon $ Güneş ışınlarının atmosferden 
geçerken emilimle uğradığı kayıp
İnsolation $ Güneşlenme ve aydınlanma ekva-
tordan uzaklaştıkça artar.
Açısal hız kavramı Dünya’nın kendi ekseninde 4 
dakika yapmış olduğu 1° lik dönüşü ifade eder ki 
bu hız tüm Dünya yüzeyinde sabittir.

7. B Güney Amerika’nın batı kıyılarında Humbolt 
(Peru) akıntısı etkilidir. Ulaştığı bölgelerde sıcaklı-
ğı düşürür.
Benguela $ Afrika’nın batısında - soğuk
Brezilya $ Güney Amerika’nın doğusunda - sı-
cak
Kanarya $ Afrika’nın kuzeybatısında etkili - so-
ğuk
Alaska $ Kuzey Amerika’nın batısında etkili - sı-
cak su akıntıları arasındadır.

8. D Rüzgarlar yer şekillerine kanalize olur. Bu yüz-
den belli bir uzanışı izleyen boğaz, vadi, graben 
ve senklinal gibi oluklarda daha sert eser. Ancak 
ova, plato ve deniz yüzeyi gibi düz zeminlerde şid-
deti azalacaktır.

9. E Ekvatoral bölgede denizler üzerinde şiddetli ısın-
mayla oluşan ani basınç düşmesi sonucu hare-
kete geçen güçlü rüzgarlara tropikal siklon denir. 
Haritada verilen yörelerde bu rüzgarlar eser. Si-
rokko ise yerel bir rüzgar olup Kuzey Sicilya’da et-
kili föhn benzeri bir rüzgardır.

10. C Söz konusu dom tipi eliptik domlardır. Bu domlar 
kıvrımlı dağ sisteminin antiklinal kısmına benzer.

11. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen denizlerin Hint 
Okyanusu’yla bağlantısı bulunur. Ancak Ohotsk 
Denizi Pasifik Okyanusu’ndadir. Japonya’nın ku-
zeyinde uzanır.

12. E Çad ve Tanganika Gölleri tektonik göller arasın-
dadır.
Ohri Gölü Arnavutluk - Makedonya arasında yer 
alır ve tektonik - polye gölüdür.
Van Gölü ise volkanik set - tektoniktir.

13. D 
I

II
III

IV
V

I $ Yıldız Dağları
II $ Çukurova
III $ Hakkari Yöresi
IV $ Erzurum - Kars Platosu
V $ Doğu Karadeniz Dağlarını göstermektedir.
Bu arazilerimizden Hakkari (III) ve Doğu Kara-
deniz Dağlarında (V) çığ riski diğerlerinden daha 
fazladır.
IV numaralı saha III ve V’e göre daha az risk içerir. 
Çünkü burası büyük oranda yüksek düzlük olan 
platoyu ifade eder.



TG-8. DENEME Coğrafya
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

4 Diğer sayfaya geçiniz.

14. E A $ Klor, flor ve karbon içeren bileşik olup klima, 
sprey ve yalıtım malzemelerinin içinde bulunur.
B $ Buzdolabı, klima, sprey, deodorantlarda var-
dır.
C $ Yangın söndürücü maddelerdendir.
D $ Böcek öldürücü, tarımsal dezenfektanlarda 
vardır.
Kripton ise atmosferde bulunan tek atomlu bir 
soygazdır. Kimyasal etkinliği bulunmaz. Ozon ta-
bakasına etkisi yoktur.

15. A Söz konusu şekil inselbergdir. Balson, hamada ve 
badlanslarda aşındırmayla şekillenir. Lünet kumul 
birikme şekillerindendir.

16. E      

Verilen görsel escarpmente aittir. İki düz saha 
arasında faylanma, yükselme veya erozyon gibi 
sebeplerle ortaya çıkarlar.

17. C Yüksek basınç sahalarında alçalıcı hava hareket-
leri varsa bu durumda antisiklon etkili demektir. 
Hızla alçalan hava sıcak havayla yer değiştirebil-
mektedir.

18. E 10° - 25° $ Tropikal kuşak
35° - 55° $ Orta kuşak
55° - 65° $ Kuzey (Subarktik) Güney (Subantar-
tik)
65° - 75° $ Kuzey (Arktik) Güney (Antarktik)
75° - 90° $ Polar kuşak şekillenmiştir.

19. E Atmosferdeki gaz akımları esnasında meydana 
gelen burgaç hareketine türbülans denir. Geceleri 
yıldızların parıldaması türbülansın en belirgin işa-
retidir.

20. A Batı rüzgarlarının etkisiyle ortaya çıkan Gulf Stre-
am sıcak su akıntısı Batı Avrupa ve Kuzeybatı 
Amerika kıyılarında ılıman okyanusal iklimi doğur-
muştur.
Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı şeridi benzer ko-
şulları yaşamaktadır.

21. B Kurak bölgelerde dağ ile depresyonlar arasında 
yaşanan süpürülme süreçleriyle şekillenen etek 
düzlüklerine pediment denir. Pediment ile epiroje-
nez arasında bağlantı kurulamaz. Diğer seçenek-
lerdeki şekiller epirojenezle bağlantılıdır.

22. E A, B, C ve D seçeneklerindeki süreçler asimetrik 
vadilerin oluşumunu belirler. E’de verilen eğime 
uygun oluşan vadiler ise genel anlamıyla konse-
kant ismini alır.

23. C A $ Kafesli
B $ Radyal
C $ Sentripetal

D $ Kancalı
E $ Eliptik drenajı göstermektedir.

24. D Söz konusu sulara jüvenil denir.
Fosil sular, yaşı tortullaşmayla eşit çok eski su-
lardır.
Meteorik sular fosil suların diğer ismidir.
Rejenere sular metemorfizmaya uğrayan tortul 
kayaçların geriye bıraktığı sulardır.
Hidroskopik sular toprak partikülleri tarafından 
emilen ve bitkilerin dahi kullanamadığı sulardır.

25. E Beyşehir Gölü’nden Çarşamba Suyu,
Ulubat Gölü’nden     Kemalpaşa - Orhaneli,
Çıldır Gölü’nden  Arpaçay
Eğirdir Gölü’nden     Kovada Çayı doğar. 
Manavgat ise karstik kaynaklarla (voklüz) beslen-
mekte, göl gideğeninden kaynağını almamakta-
dır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

26. E Soruda özellikleri verilen yapı Yunanistan’da bulu-
nan Rodos Heykeli’dir.

27. B Soruda verilen dillerden Tatarca ve Tunguzca Al-
tay dil ailesi Çeçence Kafkas, Bulgarca ise Baltık-
Slav aile arasında yer almaktadır.

28. A Çin’de insanların kaldığı lös coğrafyasında ilk ma-
ğara evlerine troglodit adı verilmektedir.

29. B Soruda sözü edilen kavram Diaspora’dır. Diaspo-
ra ilk defa İsrail toplumu için kullanılmıştır.

30. B Eskimoların Kuzeyde kar ve buzdan yaptıkları ev-
lere Igloo adı verilmektedir.

31. B Soruda özellikleri verilen köyaltı yerleşme türü 
Pey’dir.

32. D Fırat Nehri $ Mezopotamya
İndus $ Hint
Nil $ Mısır
Sarıırmak $ Çin medeniyetinin kurulduğu yer-
lerdir. Rusya’da bulunan Lena Nehri soğuk kış 
şartlarından medeniyetlerin ilk gelişme bölgeleri 
arasında yer almaz.

33. D Soruda verilen şehirlerden
Yeni Delhi $ 24 Milyon
New York $ 23 Milyon
Tokyo $ 38 Milyon
Sao Paulo $ 22 Milyon
Paris $ 10 Milyon nüfusa sahiptir.

34. A Soruda verilen yerlerden Manila Filipinle-
rin başkenti, Endonezya’nın başkenti Cakar-
ta, Tayland’ın başkenti Bangkok’tur. Sidney ise 
Avustralya’nın başkenti değildir. Avustralya’nın 
başkenti Canberra’dır.

35. E Bir ülkede medyan yaşın yükselmesi gelişmekte 
olduğunu kanıtlar ve soruda verilen durumların ta-
mamı o ülkenin gelişmekte olduğunu doğrular ni-
teliktedir.

36. B Aritmetik yoğunluk ile fizyolojik yoğunluk arasın-
daki farkın fazla olması yerşekillerinin dağlık ve 
engebeli olduğunun göstergesidir. Soruda verilen 
ülkelerden İsviçre bu tanıma uymaktadır.

37. E Soruda verilen ülkelerin tamamı Latin Amerika 
Kültür Alemi içerisinde yer almaktadır.

38. A Aktif nüfusun üç sektörlü basit sınıflandırmasını 
yapan C. Clark’tır.

39. D On-line hizmetler ve Ar-ge dördüncül (kuaterner) 
faaliyetler içerisinde yer almaktadır.

40. B Türkiye’nin ilk serbest ticaret bölgesi 1984 yılında 
Antalya ve Mersin’de kurulmuştur.

41. A Türkiye’nin ilk tabiat parkı Muğla Ölüdeniz’dir.

42. C Rusya’da bulunan Kamçatka Yarımadası diğerle-
rinden daha küçüktür.

43. A Soruda sözü edilen madencilik yöntemi 
Dekupaj’dır.

44. E Soruda verilenlerin tümü III. Sanayi Devrimi ürün-
leri arasında yer almaktadır.

45. D Harita’da IV numaralı Konya Ovası çevresinde tü-
tün üretimi yapılmaz.

46. B Atlas ülkeleri Kuzey Afrika’da Fas, Tunus ve 
Cezayir’den oluşmaktadır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

47. A Dünya’da jeotermalden ilk elektrik üretimi 1904 yı-
lında İtalya’da gerçekleştirilmiştir.

48. D Jeopolitik kavramını ilk kez Rudolf Kjellen kullan-
mıştır.

49. D Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesel orga-
nizasyon, diğerleri ise küresel organizasyonlara 
örnek gösterilir.

50. E FAO’nun açılımı Gıda ve Tarım Teşkilatı şeklinde-
dir.

51. A Türkiye’nin nükleer santrallerinin Mersin, Sinop 
ve Kırklareli’ne yapılması planlanmaktadır. Mer-
sin nükleer santralinin inşaatı başlamıştır.

52. C Verilen önemli turizm alanları Manisa’da yer al-
maktadır.

53. D Soruda verilen madenlerden nikel, tantalit, tung-
sten, molibden metalik yapıda, asbest ise metalik 
yapıda değildir.

54. A Haritada
II numaralı $ Muğla - Antalya çevresi
III numaralı $ Çanakkale
IV numaralı $ Sinop
V numaralı $ Rize-Trabzon çevresinde demiryo-
lu ulaşımı bulunmazken, I numara ile gösterilen 
Gaziantep çevresinde demiryolu bulunmaktadır.

55. A Türkiye kivi üretiminde ilk sırada yer alan il 
Yalova’dır.

56. E Soruda verilen turizm alanlarından Heidelberg 
Almanya’da bulunurken diğer alanlar Fransa’da 
bulunmaktadır. 

57. E Soruda verilen adaların tümü İspanya’da bulun-
maktadır.

58. D Japon Denizine Güney ve Kuzey Kore, Rusya’nın 
kıyısı bulunmaktadır.

59. B Artvin (Cerattepe), Gümüşhane (Mastra) ve İzmir 
(Bergama)’da çıkartılan yeraltı kaynağı altındır.

60. C Soruda verilen ülkelerden Gana, İspanya, Cezayir 
ve Fransa başlangıç Meridyeni üzerinde yer alır-
ken, Nijerya yer almamaktadır.

61. B Mantıksal/matematiksel zeka türüne sahip ki-
şilerin düşünme dili tamamen sayılardan, sem-
bollerden ve şifrelerden oluşur. Hesaplama, 
somut işlemlerden soyut ifadeler üretme, prob-
lem çözme, mantıksal ilişki kurabilme, muhakeme 
yapabilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi be-
cerileri çok gelişmiştir. Farklı parçaları birleştirip 
bütüne ulaşabilir, çıkarımlarda bulunabilirler. Ge-
nellikle çok meraklıdırlar ve çok soru sorarlar.

62. A Münazara iki karşıt düşüncenin, iki grup arasında 
bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardır. Konuş-
ma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen 
münazarada bir tez ve antitez vardır. Münazara-
da birer cümle ile ifade edilen düşünce, bir ha-
kem kurulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında 
tartışılır. Her grubun bir başkanı vardır, başkanlar 
grubun sözcüsü durumundadır. Öğrenciler, farklı 
konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savun-
ma yetisi kazanırlar.

63. C Ben dili kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade 
ettiği, karşı tarafı suçlayıcı ve yargılayıcı ifadeleri 
kullanmadığı bir iletişim biçimidir.

64. D Çok çalışmasına rağmen bir konuyu öğrenmede 
güçlük çeken bir birey için öğretmenin öncelikle 
yapması gereken ön bilgilerinde eksiklik olup ol-
madığını tespit etmek ve varsa bu eksiklikleri ta-
mamlamaktır.

65. B Öğrencilerin bildiklerinden yola çıkarak bilmedik-
lerini öğrendikleri,  önceki bilgileri ile yeni bilgiler 
arasında bağ kurarak öğrenmelerin gerçekleştiği-
ni ifade eden öğretim ilkesi bilinenden bilinmeye-
ne ilkesidir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

66. A Proje temelli öğrenme yaklaşımı öğrenci merkez-
li, öğrencilerin aktif katılımı ile öğrendikleri, bilgile-
ri uygulamaya dönüştürdükleri bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşımda öğretmen bilgileri öğretmez öğrenci-
lerine rehber olur.

67. E Anlam çözümleme tabloları konunun içinde yer 
alan kavramlar arası ilişkileri gösteren, öğrenci-
ler tarafından konuların tanımlayıcı ve ayırt edici 
özelliklerinin öğrenilmesinde etkin rol oynayan bir 
öğretim stratejisidir. Anlam çözümleme tablola-
rı öğrencilerle birlikte hazırlanarak onların katılım 
gösterdiği bir etkinlikle iki boyutlu bir tablo olarak 
geliştirilmektedir. Tablonun bir boyutunda özellik-
leri çözümlenecek olan konu, kavram vs yer alır-
ken diğer boyutta özellikleri çözümlenecek olan 
nesnenin, kavramın  veya konunun hangi temalar 
açısından çözümleneceği bulunmaktadır. Bu şe-
kilde anlam çözümleme tabloları bir sınıf etkinliği 
olarak ta uygulanabilir. Böylece öğrenciler daha 
önceki bilgileri ile yeni karşılaştıkları bilgileri birbi-
rine bağlama imkânı bularak bilgiyi yapılandırmış 
olurlar.

68. B Önlemsel sınıf yönetimi modeli  planlama düşün-
cesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen dav-
ranış ve sonucu önceden görme  yönelimlidir. 
Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına ola-
nak vermeyen bir düzenleniş ve işleyiş oluştura-
rak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır. Bu 
model  sınıf etkinliklerini bir “kültürel sosyalleş-
me süreci” olarak ele alır, sınıfta, yanlış davranışa 
olanak vermeyen bir sosyal sistem oluşturmaya 
çalışır. Eğitim öncesi düzenlemeleri, istenen dav-
ranışın kolayca gösterilebileceği bir ortamı, isten-
meyen davranıştan uzaklaştırıcı kuralları, plan ve 
programları, hazırlıkları içerir.  Etkinlikler bireyden 
çok gruba yöneliktir.

69. D Proje tabanlı öğrenme öğrencinin aktif olduğu ve  
bilgiyi yapılandıran rolü üstlendiği bir yaklaşımdır. 
Yapılandırılmamış veya çözümü önceden belli ol-
mayan gerçek yaşam problemlerinin çözüm sü-
recinde öğrencilerin aktif olarak ve sorumluluk 
alarak bireysel veya grup olarak çalıştıkları, sü-
reçteki eğitimsel etkinlikleri planladıkları ve ürünü 
oluşturdukları bir yaklaşımdır.

70. A Yansıtıcı düşünme, herhangi bir konunun aktif, 
sürekli ve dikkatli düşünülmesidir. Yansıtıcı öğ-
retmen öğretimle ilgili yaptıkları ve yapacakları 
üzerinde sürekli düşünür, yorumlar, gelişim için 
değişime açıktır. Dersteki uygulamalara karşı 
eleştiri ve tepkilere açıktır. Öğretiminden sorum-
luluk duyar. Öğretim süreci üzerinde düşünmeyi 
sever. Empati yapar. Öğretime ait kuram ve uygu-
lamayı inceler. Hangi öğrencilere, neyin, niçin ve 
nasıl öğretilmesi gerektiğini araştırır.

71. C Görsel/Uzamsal zekâsı güçlü olan bireylerde; üç 
boyutlu şekilleri tanıyabilme, algıladığı şekilleri zi-
hinde canlandırabilme, renk ,şekil ,biçim arasında 
ilişki kurabilme, çevrede gördüğü olayları grafik-
sel bir dille ifade edebilme vb. yetenekler bulunur.

72. B “Araştırma için plan tasarlama” arazide çalışma 
becerisi altında yer alan süreçlerden biridir.

73. A Jeolojik Sistemler adında bir ünite planlanmamış-
tır. Ancak bu konulara doğal sistemler ünitesi içe-
risinde yer verilmiştir.

74. D Yenilenmiş taksonomide anlama basamağı “öğre-
timsel mesajdan sözel, yazılı ya da grafiksel bir 
iletişim olarak anlam oluşturma” becerilerini kap-
sar. Özetleme, yorumlama, örnek verme, kendi 
cümleleri ile açıklama davranışları örnek olarak 
verilebilir.

75. E Coğrafya Dersi Öğretim Programı ünite temelli 
yaklaşımla hazırlanmıştır.

Çözüm Bitti.
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