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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Soruda bazı görüşleri verilen tarihçi Leopold von 
Ranke’dir. 

2. E Soruda verilen bilgiler incelendiğinde;
 • Firavunların eşyaları ile birlikte görkemli mezarla-

ra gömülmesi ve ölünün mumyalanması ölümden 
sonraki hayata inanıldığına dair ipuçları vermek-
tedir. Mumyacılık ayrıca tıp ve eczalığın geliştiğini 
de göstermektedir. 

 • Firavunların yeni krallık döneminde tanrı olarak 
görülmesi, “tanrı - kral” anlayışını göstermektedir. 

3. E 469 yılında Moesia bölgesinde Doğu Roma ile 
yaptığı bir savaş sırasında hayatını kaybeden 
Avrupa Hun hükümdarı Dengizik’tir. Dengizik, 
Atila’nın oğullarından biriydi. 

4. B Keregü; Orta Asya Türk tarihinde bir tür çadırdır. 
Seçeneklerde verilen diğer kavramların anlamları 
şöyledir;

 • Yuğruş; Avarlarda vezir. 
 • Ağıcı; hazinedar
 • Ayukı; hükümet
 • Örgin; taht

5. A Mute Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan do-
layı “Seyfullah” unvanı verilen komutan Halid b. 
Velid’tir. 

6. A A seçeneğinde verilen bilgi doğru değildir. Çünkü 
Bacıyan-ı Rum, Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı ta-
rafından kurulmuştur. Diğer seçeneklerde verilen 
bilgiler doğrudur. 
Uyarı; Bacıyan-ı Rum, bazı kaynaklar tarafından 
dünyadaki ilk kadın koruma teşkilatı olarak da ka-
bul edilmektedir. 

7. A İslam tarihinde Ceyşü’l Ümera yani “Komutanlar 
Savaşı” olarak bilinen savaş Mute’dir. Hz. Muham-
med bu savaş için üç komutan atamıştır. Ancak 
üçü de şehit düşmüştür. Bunun üzerine komutayı 
Halid b. Velid  devralmıştır. Mute bir “Seriye” dir.

8. A Millet Sistemi; Osmanlı Devleti’nde aynı dinden 
olan insanlar bir millet sayılmıştır. Örneğin Hris-
tiyan milleti, Müslüman milleti gibi. Bu tanımdan 
hareketle, millet sistemindeki “millet” kavramı 
“dindaşlık” anlamında kullanılmıştır. 

9. B Osmanlı Devleti’nde bir tayin işlemini veya biri-
ne vazife verildiğini gösteren ve üzerinde padişah 
tuğrası bulunan belgelere “berat” denir. 

 • Ferman; Padişahın yazılı emirleridir
 • Adaletname; Devlet otoritesini temsil edenlerin, 

halka karşı bu otoriteyi kötü kullanmaları, hak ve 
adalete aykırı davranmaları hâlinde, görevlilerin 
bu davranışlarını olağanüstü tedbirlerle yasakla-
yan genel özellikteki padişah fermanıdır.

 • Kanunname; belirli bir konuda hukuki maddeleri 
ortaya koyan padişah emirleridir. 

 • Yasakname; Osmanlı Devleti’nde kanunlarla belir-
lenen; idari, askerî ve mali konulardaki yasakların 
çiğnenmesi hâlinde uygulanan cezaî hükümlerdir.

10. D Rönesans XV. yüzyılda İtalya’da başlayan ve kısa 
sürede Avrupa geneline yayılan; sanat, edebiyat 
ve bilim alanındaki bir dizi gelişmedir. Bu gelişme-
ler Avrupa’da “aydınlanma çağının” başlamasında 
doğrudan etkili olmuştur. 
Rönesans’ın 1096 yılında haçlı seferlerinin başla-
ması ile ilgisi yoktur. Fakat haçlı seferlerinin so-
nuçları XV. yüzyılda Rönesans’ın başlamasında 
etkili olmuştur. 

11. A 1639 tarihinde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması 
IV. Murat döneminde imzalanmıştır. 
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12. D Darülmüallimat (kız öğretmen okulu) ve Darüşşa-
faka (yetim çocuklar için okul) Abdülaziz döne-
minde kurulmuştur. 
Darüleytam (Yetimevi); 1914 yılında V. Mehmet 
Reşat Dönemi’nde kurulmuştur. 

13. B Mekteb-i Maarif-i Adliyye II. Mahmut tarafından 
kurulmuştur. 

14. B Soru kökünde bahsi geçen gazeteci Serbes-
ti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi’dir. Hasan 
Fehmi’nin, İttihat Terakki Cemiyeti’ne mensup bir 
tetikçi tarafından öldürüldüğü savunulmuştur. Bu 
olay 31 Mart İsyanını da tetiklemiştir. 

15. E Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyetini ilk 
görev yeri olan Şam’da kurmuştur. 1906 yılında 
Selânik’te Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin şubesini 
açmıştır. 

16. D “İşgal kuvvetlerinin baskısı altında dağıtılmış olan 
Meclis-i Mebusan Anadolu’da işgalden uzak gü-
venli bir yerde derhal toplanmalıdır.” şeklindeki 
madde Erzurum’da değil, Amasya Görüşmelerin-
de alınan bir karardır. 

17. A 23 Şubat - 12 Mart 1921 tarihlerinde toplanan 
Londra Konferansı’nda TBMM, Dışişleri Bakanı 
sıfatıyla Bekir Sami Bey tarafından temsil edilmiş-
tir.

18. E 16 Mart 1921 günü Moskova Antlaşması’ndan 
sonra Sovyetlerden önemli miktarda para ve silah 
yardımı sağlanmaya başlanmıştır. Kurtuluş Sa-
vaşı süresince Sovyet Rusya’dan sağlanan para 
yardımı 11 milyon altın ruble ile 100.000 lira değe-
rindeki külçe altındır.
Üç yıllık bağımsızlığı süresince Azerbaycan, 
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için yardımda 
bulunmuştur. Bu yardım 2 Ekim 1920’de Dışişleri 
Bakanı Ahmet Muhtar Bey’e teslim edilmiştir.
Kıbrıslı Türkler; Tiyatro, sinema, kermes ve cami 
vaazlarında Millî Mücadele lehine kamuoyu oluş-
turulmuştur. Bu faaliyetler sırasında yardımlar top-
lanmış ve Anadolu’ya gönderilmiştir (MEB, 12. 
Sınıf Kitabı, s. 90- 91)

19. A “Dedelik, şeyhlik, seyitlik, dervişlik, türbedarlık, 
çelebilik” gibi unvanların yasaklanması, 1925 yı-
lında tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile il-
gili kanun kapsamındadır. 

20. E Halk evlerinin kurulmasına öncülük eden Eğitim 
Bakanı Reşit Galip’tir. Halk evleri Atatürk döne-
minde halkın kültürel seviyesini artırmak, devrimi 
topluma anlatmak ve okuma yazma kursları dahil 
olmak üzere pek çok konuda önemli işlevler üst-
lenmiştir. 

21. C Balkan Antantı 1934 yılında imzalanmıştır. C se-
çeneği dışında verilenler 1934’ten önce yaşanan 
gelişmelerdir. 
Balkan Antantı, 1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ile etkinliğini kaybetmiş, fakat Antant 
üyelerinin 1936 yılında Montrö Boğazlar sözleş-
mesinde Boğazlar konusunun Türkiye’nin lehine 
çözülmesinde olumlu katkıları olmuştur. 

22. C Tunus’ta yaşanan olaylar “Yasemin Devrimi” ola-
rak anılmıştır. 
Tunus’ta pazarcılık yapan üniversite mezunu Mu-
hammed Buazizi adlı gencin kendisine yapılan 
haksızlık ve baskı sonrasında 17 Aralık 2010’da 
kendini yakmasıyla başlayan olaylar kısa sürede 
ülke geneline yayıldı.
Olaylar sonrasında 23 yıllık lider Zeynel Abidin 
Bin Ali görevini bırakıp Arabistan’a yerleşti.

23. B İnsanı “zoon politikon” olarak tanımlayan düşünür 
Aristo’dur. Ona göre insan ancak bir Polis’in üyesi 
ise tam anlamıyla insan olur. Bu bağlamda Aristo, 
insanı insan yapan şeyin siyaset veya devlet oldu-
ğunu savunmuştur. 

24. A “Amerika’da Demokrasi” adlı eser Alexis de 
Tocquevelli’ye (XIX. yüzyıl) aittir. 

25. E Siyasal iktidar ile ilgili olarak seçeneklerde verilen 
bilgiler doğrudur. 
Toplumsal alanın hemen her alanında bir iktidar 
türü vardır. Okulda, evde, sokakta veya arkadaş-
lar arasında… ama bu iktidar türleri hiyerarşik 
olarak siyasal iktidar türünden daha farklıdır. Bu 
farkların en önemlisi kuvvet ve zor kullanmanın 
sadece siyasal iktidarın tekelinde olmasıdır. Siya-
sal iktidar kuvvet kullanırken rıza ve itaat unsurla-
rını da devreye koymak zorundadır. Yani siyasal 
iktidar salt kuvvete dayanamaz.

26. A İşçi sınıfının mücadelesi sonucu, oy hakkının yay-
gınlaştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan farklı ya-
pıdaki partiler “ kitle veya yığın” partileri olarak 
adlandırılmıştır. Bu partilerin etkinlikleri sürekli ve 
yaygındır. Üyelerinin parti ile bağlantıları daha sı-
kıdır. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

27. E Ordu ve bürokrasi siyasi amaçla örgütlenmiş bir 
baskı grubu veya güç odağı değildir. Yani bu iki 
yapının varoluş amacı siyasal değildir. Süre-
cin içinde az veya çok siyasal etkilerinin olması 
bunu değiştirmez. Fakat işçi sendikaları kitle bas-
kı gruplarının en bilinen örneğini teşkil etmektedir. 
Bu grupların temel işlevi siyasal iktidarı etkile-
mektir. 

28. A Soruda verilen düşünceler İtalyan toplum bilimci 
V. Pareto tarafından savunulmuştur. Pareto, klasik 
seçkinci kuramcılar arasındadır. 

29. B Soruda “deney grubu” tanımlanmıştır. 
Örneklem; geniş bir evrenden katılımcıların seçi-
midir. 
Seçkisiz örneklem; her potansiyel katılımcının ör-
neklem seçme şansının eşit olduğu örneklemdir. 
Bağımlı değişken; bir deneyde bağımsız değiş-
kende yapılan değişikliklerin üzerinde yol açacağı 
etkiyi görmek için ölçülen değişkendir.

30. C Soruda verilen düşünceleri savunan ünlü sosyo-
log Emile Durkheim’dır. (1858 - 1917) Mekanik da-
yanışmada benzeşmeye dayalı daha basit bir iş 
bölümü hakim ve geleneksel toplumlara özgüdür. 
Organik dayanışma ise farklılaşma dayalı ve daha 
karmaşık ilişkilerin yaşandığı modern toplumlarda 
gözlenebilir. 

31. D 
 • Bilginin sınırı insanın dışındaki dünya ile ilgilidir 

(Realizm) 
 • Bilginin sınırı akıldır (Rasyonalizm)
 • Bilginin sınırı deneyimlerdir (Ampirizm)
 • Bilgi sınırı işleve bağlıdır (Pragmatizm - Faydacı-

lık)
Uyarı; Nihilizm; “hiççilik” anlamına gelir. Bu görü-
şe göre varlık diye bir şey yoktur. Yani, varlık aynı 
zamanda yokluktur. Lakin yokluk da yokluktur…

32. A Soruda Etnosantrizm tanımlanmıştır. Etnosant-
rizm sıklıkla kendi kültürünü yüceltme ve başka 
kültürleri küçümseme, ötekileştirme düzeyinde 
kendini gösterir.

 • Levirat; eşi ölen kadının, kocasının bekâr veya evli 
kardeşlerinden biri ile evlenmesidir. 

 • Karşı kültür; egemen kültürel değerlere karşı ge-
len grupların yaşam biçimidir. 

 • Panenteizm; her şeyin Tanrıda olduğunu savunan 
bir Tansı tasavvurudur.  

 • Yüksek kültür; İnsan yaratıcılığının estetik mü-
kemmeliyetle özdeş olan örnekleridir. 

33. C I ve II. öncüllerde verilen bilgiler doğrudur. Ancak 
III. öncülde verilen “bireyin kim olduğu rolü tara-
fından belirlenir” ifadesi doğru değildir. Bireyin kim 
olduğu rolü tarafından değil, statüsü tarafından 
belirlenir. Bireyin ne yapması gerektiği rolü tara-
fından belirlenir. 

34. C 
 • İlk telgraf hattının kurulması (Abdülmecit Dönemi)
 • Türkiye’de ilk televizyon yayının yapılması (1952) 
 • Ankara Radyosu’nun yayına başlaması (Atatürk 

Dönemi, 1927)
 • Telsiz ve Telgraf Hakkında kanunun çıkarılması 

(Atatürk Dönemi, 1925)

35. A Soruda bazı özellikleri verilen bilim insanı ve sa-
natçı Farabi’dir. Farabi çok farklı alanlarda çalış-
maları ile bilinir. El Medinetül Fazıla adlı eseri aynı 
zamanda siyaset biliminin temel kitaplarından bi-
ridir. Aristo metafiziği ile de uğraşan Farabi “mual-
limi sani” olarak da bilinmektedir. 

36. A Ağaçların yıllık halkaları yolu ile yaş saptama bili-
me “Dentrokronoloji” adı verilir. 

37. C Asur ticaret merkezleri “Karum veya Wabartum” 
adları ile anılmıştır. Wabartum “misafir, konuk” an-
lamına gelmiş ve Karumlara göre daha küçük ti-
caret merkezleri olarak bilinmektedir. 
Megaron Ege uygarlıklarına, Pagoda ise Çin uy-
garlığına özgü bir ev tipidir. Mastaba ise eski Mısır 
medeniyetinde bir tür mezardır. 

38. C Çayönü Tepesi (höyüğü) ve Hilar Mağaraları kazı-
ları Halet Çambel ve R. Braidwood tarafından yü-
rütülmüştür. (1979)

39. E Paleosen ile Oligosen arasındaki döneme “Eo-
sen” devri denir. Bu dönem 54 - 36 milyon yıl ara-
sıdır.  

 • Oligosen; 36 - 23 milyon
 • Miosen; 23 - 5 milyon
 • Pliosen; 5 - 2 milyon
 • Pleistosen; Homo erectus çağı
 • Holosen; Homo sapiens
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

40. E Adli yargının temyiz mahkemesi yargıtaydır. İdari 
yargının temyiz mahkemesi Danıştay’dır.

41. E Öncüllerde verilenler Sosyal Bilgiler dersinde 
ekonomi konularının işlenmesinin temel amaç ve 
beklentileri arasındadır. 

42. C Hükümsüzlük üçe ayrılır;
 • Butlan;  
 • Yokluk
 • Tek taraflı bağlamazdık

Uyarı; Cebri Ceza; maddi yaptırım (müeyyide) tür-
lerinden biridir. Ödenmeyen bir borcun devlet ta-
rafından kamu gücü kullanılarak tahsil edilmesidir. 

43. B Soruda bazı özellikleri verilen bilim insanı F. 
Bacon’dır. Bacon, XVII. yüzyılda yaşamıştır. 

44. A Çernobil Nükleer Santrali kazası 1986 yılında 
Ukrayna’da yaşanmıştır. 

45. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler sanat eğiti-
minin gerekliliği ile doğrudan örtüşmektedir. Fakat 
sanat “ben” için çalışma isteğini “biz” için çalışma 
isteğine dönüştürmelidir. 

46. A Türkiye’de yaz süresinin kış süresinden fazla ol-
ması Kuzey Yarımküre’de yer almasıyla açıklanan 
bir durumdur. Batı rüzgarları Orta kuşağın sonu-
cu, gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması 
dönenceler dışında yer almasıyla açıklanmakta-
dır.

47. B Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü 
fazla Eküidistans arası (izohips yükselti farkı) yük-
selti farkı azdır. Diğer seçenekler küçük ölçekli 
haritalara aittir.

48. B Soruda özellikleri verilen gözlem türü Sinoptik’tir.

49. D Alçak basınç alanlarında yoğuşma (yağış oluşu-
mu) ihtimali yüksektir. Verilen diğer ifadeler doğ-
rudur.

50. A Sıcak bölge denizleri üzerinde oluşan kütlesi “mT” 
ile ifade edilmektedir. 
m $  Denizel (Maritim)
T $  Tropikal

51. A Geven otu step formasyonuna aittir. Garig maki-
lerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan diz boyu di-
kenimsi çalılardır. Sandal bir maki türü servi ise 
Akdeniz’de yaygın olan bir ağaç türüdür.

52. E Slovenya Orta Avrupa’nın güneyinde Adriyatik de-
nizine kıyısı bulunan bir ülkedir. Diğerlerinin okya-
nusa kıyısı bulunmaktadır.

53. D Malavi Gölü Afrika’da diğerleri ise Kuzey 
Amerika’da bulunmaktadır.

54. A Fırat Nehri Basra Körfezi’ne döküldüğü için ağız 
kısmı Türkiye toprakları dışında bulunmaktadır.

55. D Haritada
II numaralı $  Çukurova
IV numaralı $  Ergene çevresinde yerşekilleri 
düz ve sade olduğu için çiftlik kurmak için elveriş-
li sahalar daha fazladır.

56. C Türkiye’de kırsal kesimlerde sulamanın yaygınlaş-
masıyla birlikte doğal koşullara bağımlılık azalır. 
Diğer seçenekler ise doğru ifadelerdir.

57. E Soruda verilen seçeneklerin tümü Karadeniz’de 
balıkçılığın fazla yapılmasında etkili olmuştur.

58. A Soruda verilen yerlerde elektrik üretimi jeotermal-
den gerçekleşmektedir.

59. E Assos Antik Kenti Çanakkale’de bulunmaktadır. 
Soruda verilen diğer eşleştirmeler ise doğrudur.

60. C Muğla, Bursa, Antalya ve Sinop’ta demiryolu ula-
şımı bulunmazken, Erzincan’da bulunmaktadır.

61. B “Aile birliğine önem verme” Sosyal Bilgiler Dersi 
Öğretim Programı’nda öğretilmesi planlanan be-
cerilerden biri değil, öğretilmesi planlanan “değer-
ler eğitimi” içinde yer almaktadır. 

62. B Soruda verilen tanımlama “açıklık yani ayanilik” il-
kesi ile ilgilidir. Bu ilkede amaç bilginin en sade ve 
anlaşılır şekilde öğrenciye aktarılmasıdır. Bunun 
için gerekirse konu ile ilgili araç gerek kullanılma-
sı önerilir. 
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63. A Soruda “Drama Tekniği” kullanılmıştır. 
Uyarı; Rol Oynama; öğrencilerin kendi hazırladık-
ları veya öğretmenleri tarafından verilen bir senar-
yoyu sınıfın önünde canlandırmalarıdır. 

64. D Soruda verilen örneğe göre Onur’un yer aldığı 
duyuşsal alan basamağı “kişilik haline getirme / 
nitelenmişlik”tir. Bu alandaki bireyler her zaman 
ve her durumda inandığı davranışları sergiler ve 
değerleri karakter olarak benimserler. 

65. E “Kültürel farkındalık ve ifade” ilkesine göre bire-
yin görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şe-
kilde ifade edilmesi için kullanılabilecek araçlar 
arasında müzik, sahne sanatları, edebiyat ve gör-
sel sanatlar dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim 
araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duygular 
ifade edilebilir. 

66. A 
I. Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanır 

(Kültür ve Miras) 
II. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini 

sorgular (Küresel Bağlantılar)
III. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini 

açıklar (Etkin Vatandaşlık)

67. D 
 • 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programına göre;
 • Coğrafi Keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, 

Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, sömürgecilik gibi 
konular 7. Sınıfta “Kültür ve Miras” ünitesi kapsa-
mında anlatılmaktadır. 

68. C Dersinde Lale Devri’ni anlatan bir öğretmenin 
Levni’nin bir minyatürünü kullanması “Kanıtı kul-
lanma becerisi”ni gerçekleştirmeye yöneliktir. 
Çünkü Levni’nin söz konusu minyatürü konu ile 
ilgili birincil (ana) bir kaynaktır. Öğrenci bu min-
yatüre bakarak dönem hakkında yorumlamalar ve 
çıkarımlar yapacaktır. Bu, Sosyal Bilgiler dersinin 
en önemli hedeflerinden biridir. 

69. B Soruda verilen süreç “sempozyum” tekniğine 
daha uygundur. Sempozyum; akademik bir konu-
nun uzmanlar tarafından aralıklı oturumlarla ger-
çekleştirildiği tartışma tekniğidir. 
Konferans; Uzman kişilerin uzmanlık alanlarıyla il-
gili bir konuyu dinleyiciye aktardığı konuşmalardır.  
Forum; bir sorunun uzmanlar tarafından dinleyici-
ler öncünde tartışıldığı tekniktir
Kollegyum; soru soran öğrenci grubu cevap veren 
uzman grubun oluşturduğu iki farklı grup ile yapılır
Brifing; öğrencilerin hazırladığı konunun detayları-
nı sınıfa açıklamasıdır

70. C Ümit öğretmen dersinde “tersinden düşünme” 
yöntemi ve tekniğini kullanmıştır. Bu amaçla birta-
kım gelişmelere tersinden bakarak konunun daha 
kolay anlaşılması hedeflenmiştir. Burada Musta-
fa Kemal’in Samsun’a çıkmaması durumunda ne 
olacağı sorularak bu yöntem kullanılmıştır. 
Çelişki İnceleme; bazı bilgilerin çelişen yönleri-
nin ele alınarak incelenmesidir. Örneğin Osmanlı 
Devleti’nde bozulma XVI. yüzyılda mı yoksa XVII. 
yüzyılda mı başlamıştır? gibi.

71. B “Sorular birbirinden bağımsız şekilde cevaplan-
mamalıdır” bilgisi doğru değildir. Tersine soruların 
birbiri ile bağlantısı olmamalıdır. Bir soruyu yapa-
mayan öğrencinin başka soruları yapabilme şansı 
olmalıdır. 

72. A Soruda tanımlanan ölçme aracı performans test-
leridir. Performans testleri ile;

 • işin yapılma hızı
 • işin yapılmasında izlenen yol
 • işin niteliği ölçülebilir. 

73. A Soruda verilen örnekte “Tekzip (Çürütme) Metin-
leri yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde öğrencile-
rin sahip oldukları kavram yanılgılarını çürütmeye 
yönelik örnekler verilerek yapılan yanlışın farkına 
varmaları hedeflenir. 

74. B Edgar Dale’e göre en etkili öğrenme yollarından 
biri basitten karmaşığa doğru gerçekleşendir. Ör-
neğin Dale’in yaşantı konisinde koninin tabanına 
inildikçe öğretim basitleşmeye başlar. Tabandan 
tavana çıkıldıkça karmaşıklaşır. 

75. A Soru kökünde verilen kazanımları hedefleyen öğ-
renme alanı “Küresel Bağlantılar”dır.

Çözüm Bitti.
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