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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Okuma bireylerin öğrenmek için bilgiye ulaşa-
bilecekleri en hızlı yoldur. Bireyler yeni bilgilere 
ulaşmak için okumalarını, çeşitli okuma kaynak-
larından (kitap, gazete, dergi, dijital ortamlar vb.) 
yapmaktadırlar. Bilgi kaynaklarının bu kadar çe-
şitlenip çoğalması öğrenmek ve bilgilenmek için 
yaptığımız okumaları etkileyerek metinlerin sorgu-
lanarak okunmasını gerektirmiştir.

2. B Metni gözden geçirme bu aşamada yoktur.

3. B Akıcı okuma, sesli okuma sırasında okuma hızı, 
doğru okuma ve prozodi olmak üzere üç becerinin 
aynı anda gösterildiği bir okumadır. Akıcı okuma-
yı oluşturan bu üç beceri de anlamayla ilişkilen-
dirilmektedir. Kelimeyi doğru okumadan, okuyucu 
yazarın vermek istediği mesajı anlayamaz ve keli-
meleri yanlış okuma, parçanın yanlış anlaşılması-
na neden olur.

4. A Görüntü tanıma zihinsel unsurdur.

5. C Yedi yaşındaki çocuk etrafındaki şeylerin farkını 
görür ve onları bu farklarına göre adlandırır. Bu 
yaştaki bir çocuk kelebekle sineğin, tahta ile ca-
mın, taş ile yumurtanın farkını bilir ve her birin-
de onu diğerlerinden ayırt eden bir kalite görür. 
Farklarını gördüğü nesneleri sınıflandırmaya ise 8 
yaşında iken başlar. Ancak sınıflandırmaları genel 
durumlarına göre değil, kendi kavrayışına göre 
yapar. Örneğin gümüş ve demir zor kırılır, elma ve 
şeftali yenir, odun ve kömür yakılır gibi.

6. B Kekemelik konuşma bozukluğudur.

7. A Beş aşamalı yazma sürecini aşamaları şunlardır: 
Ön yazma, tasarlama, yeniden gözden geçirme, 
düzenleme ve yayınlama.

8. E “Ana düşünceleri”  dinleme öncesi etkinliği değil-
dir.

9. B Yazma çalışmalarında öğrencilerin bulundukla-
rı sınıf düzeyi değil, yazma becerisindeki gelişim 
düzeyleri dikkate alınmalıdır. Yazma kısa sürede 
öğrenilecek bir bilgi değil, çeşitli alıştırmalarla ka-
zanılacak bir beceri olduğu için ağır gelişir ve za-
man ister. Yazma çalışmalarında kolaydan zora, 
basitten karmaşığa gidilmelidir.

10. A Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma 
öğrencilerin öğrendikleri atasözü ve deyimleri an-
latımlarında da kullanmalarını sağlayarak söz var-
lıklarını zenginleştirmeyi amaçlar.

11. E Konuşma öğretiminde sözcükleri açık, anlaşılır 
söyleyebilme, vurgu ve tonlamayı yerinde ve doğ-
ru yapabilme yeteneğini kazandırılmalıdır.

12. E Amaç, konu, yöntem, sınırları belirlemek zihinsel 
süreçler, yazıya aktarma fiziksel süreçtir.

13. C Ses dalgalarının sıklık, süre, duyulma gücü gibi fi-
ziksel özeliklerini inceleyen bilim dalı akustik ses 
bilgisidir.

14. D Zihin haritası yaratıcılığı geliştirir, anlamayı ve ha-
tırlamayı kolaylaştırır.

15. C Sirenler belirtkedir. Belirtke iletişim kurma, ileti ak-
tarma, bilgi verme amacı içeren dil dışı gösterge-
lerdir. 

16. C Öğretmen, öğrencilerin kurgu yeteneklerini geliş-
tirmeye çalışmaktadır.

17. B Anne sözcüğü ana sözcüğünün ses değişimine 
uğramış halidir, Türkçe bir sözcüktür. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

18. A Akıcı okumayı oluşturan unsurlar okuma hızı, pro-
zodi ve doğru okumadır.

19. C Uzaklaşma grubu: “–den” hali almış bir isimle on-
dan sonra gelen bir isim ya da sıfıat unsuruyla olu-
şur.

  Sokağın loşluğu $ Belirtili isim t.
  Taş duvar dibinde uyuklayan $ Sıfat - fiil grubu
  yavaşça $ Durum zarfı
  Taş duvar dibinde uyuklayan bir köpek

                     fiilimsi grubu               sıfat t.

20. E Güncel olayları takip etmeme yazma problemle-
rinden biri değildir.

21. B Tevfik Fikret, 1914’te “Şermin” adlı şiir kitabını ya-
yımlamıştır.

22. E Bilmesine rağmen kullanmaması pasif bir durum-
dur.

23. A Eflatun Cem Güney, masalları yalnızca sözden 
yazıya geçirmekle yani derlemekle kalmamış, on-
ları edebî eser düzeyine çıkararak yeniden değer-
lendirmiştir. Sanatçının ayrıca “Nasreddin Hoca 
Fıkraları” ve “Dede Korkut Masalları” adlı eserleri 
de vardır.

24. B Güdümlü konuşma öğretmenin sınırlarını çizdi-
ği çerçevede yapılır. Konu hakkındaki bilgilerini, 
duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde an-
latması beklenmektedir.

25. D Bu tekerleme asıl olayların anlatıldığı “olay” bölü-
münde yer alır. Masallar üç bölümden oluşur: Dö-
şeme, olay, dilek.

26. A Macarca Ural kolundandır.

27. E Mani, türkü, ağıt, ninni söyleyeni belli olmayan 
Türk halk şiiri ürünleridir. İlahi, Tekke Edebiyatı 
nazım şekillerindendir.

28. A tozlu yollar $ sıfat tamlaması
tozlu yollarından geçtiğim $ sıfat fiil grubu
gülsün $ ek fiil
açılan bir gülsün $ yüklem

29. A Muhayyelat’ın etkileri geniş olmuştur. 19. yüzyıl-
da, Ahmet Mithat Efendi’nin 1877 tarihli “Çengi” 
adlı romanının temelinde de “Muhayyelât”a gön-
dermeler yer alır ve romanın kahramanı Daniş 
Çelebi’nin gerçeklerden kopmasına “Muhayyelât”ı 
okuması sebep olur. 19. yüzyıl Türk şiirinin en 
önemli isimlerinden Muallim Naci’nin şiirlerinde 
“Naci” takma adını kullanmasına da Giritli Ali Aziz 
Efendi’nin Muhayyelat’ında yer alan bölümlerden 
biri olan “Kıssa-ı Naci” hikâyesinden derinden et-
kilenmesi sebep olmuştur. 

30. C Ciğerlerden gelen havanın ses tellerinde titreşime 
uğramadan boğumlanması ile oluşan ünsüz türü 
tonsuz ünsüzdür. “ç, f, h, k, p, s, ş, t” ünsüzleri bu 
gruptadır. C seçeneğinde sadece tonsuz ünsüz 
kullanılmıştır.

31. D 1914-1970 yılları arasında yaşayan Orhan Kemal, 
Cumhuriyet dönemi romancılarındandır. Asıl adı 
Mehmet Raşit Öğütçü’dür.

32. A Gözüm(ün)/yaşı ad tamlamasıdır.

33. C Divan-ı Hikmet’te genel olarak dervişlik hakkın-
da övgülerden, bu dünyadan şikâyetten cennet ve 
cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatın-
dan ve mucizelerinden bahsedilir. Dinî ve ahlaki 
öğütler veren şiirlere de yer verilmiştir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

34. B Özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.

35. E Parçada özellikleri verilen şair Zâtî (1471-1546)’dir.

36. C Dinleyiş ses bilgisi ilgilenir.

37. D Sözlük anlamı dörtleme, dörtlü duruma getirme-
dir. Bir gazelin beyitlerinin üstüne, başka bir şair 
tarafından, aynı ölçü ve uyakta ikişer dize ekleye-
rek yazılan murabbadır.

38.  A Sauusure’ye göre işimgesi dilin gösteren düzeyi; 
kavram imgesi ise dilin gösterilen düzeyidir.

39. C Tak- kökünden türetilen bu kavram güfteye beste 
ilave etmek anlamında kullanılır.
Kojan: Şarkı
Koşuk: Koşma
Sagu: Ağıt

Şlok: Methiye

40. C Aynı dili konuşan kişilerin birbiri ile anlaşabilmesi 
için aynı göstereni kullanması gerekir. Bu durum 
göstergenin uzlaşımsal olması ile açıklanır.

41. A Tevfik Fikret’in Şermin’i; Ali Ekrem Bolayır’ın Ço-
cuk Şiirleri;  Aka Gündüz’ün Bozgun’u bu dönemin 
çocuk şiirlerine örnek gösterilebilir.

42. D Çocuk öykülerinin çocuğun izleyebilme gücüne 
uygun bir planları olmalı; giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri mantıklı bir sıra izlemelidir.

43. E Boş bırakılan yere Quakerizm sözcüğü getirilmeli-
dir.

44. D Parçada Mehmet Seyda’dan söz edilmektedir.

45. A Oyuncuların çıplak karınlarının üzerine yüz çize-
rek ve kollarını kasnak üzerinde bir örtüyle örtüp 
oynadıkları kukla oyunudur. Bu oyunun başkarak-
terleri İbiş ve İhtiyar’dır.

46. E Türklerin, Yaradılış destanından sonra bilinen en 
eski destanı Alp Er Tunga destanıdır. Alp Er Tun-
ga M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış bir Saka hüküm-
darıdır. Türk-İran savaşlarında ün kazanmış İran 
hükümdarı Keyhüsrev’e yenilerek öldürülmüştür.

47. D Kök-böri; gök (ulu) – böri (kurt) demektir. Bazı 
Türk destanlarında ana, bazı Türk destanlarında 
baba olarak görülen Bozkurt çok defa Türk nesli-
nin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta ve Türkle-
rin neslinin devam etmesini sağlamaktadır.

48. E Sümmani, çobanlık yapmış bir halk şairidir. Birçok 
halk şairi ile karşılaşmakla birlikte, Âşık Şenlik ile 
yaptığı karşılaşmalar Erzurum ve Kars’ta dillere 
pelesenk olmuş dizelerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.

49. C Muhbir, hükümete yönelik eleştirilerinde diğer ga-
zetelere göre çok daha sert bir üslup kullanmıştır.

50. C Parçada, Halit Ziya’nın Ferdi ve Şürekâsı adlı ro-
manından söz edilmektedir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

51. A Parçada tanıtılan sanatçı, Müfit Ratip’tir.

52. E Toplumcu Gerçekçilik; Sembolizm ve Varoluşçu-
luk akımlarının sanat anlayışlarına ve felsefi gö-
rüşlerine karşı bir akımdır.

53. B Nesre çeviri: “Lâle, bahçeye dışarıdan gelen bir 
zavallıdır; ondan dolayı onu gül devri sohbetine 
sokmadılar.”

54. A Fihi Ma-Fih, Mevlânâ’nın çeşitli meclislerde yap-
tığı sohbetlerin, oğlu Sultan Veled tarafından top-
lanması ile meydana gelmiştir.

55. B  Bu beytin vezni “mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâilün” 
dür.

56. D Gazellerde normalde sadece matla beyti ken-
di arasında uyaklı olur. Ancak bir gazelde birden 
fazla birbiriyle uyaklı beyit varsa yani matla bey-
tinden sonra gelen beyitler matla kafiye düzenini 
sürdürürse bu gazellere zü’l metâli ya da  zâtü’l 
metâli’ (çok matlalı) gazel denir.

57. B Edebiyata sosyolojik açıdan yaklaşan XIX. yüzyı-
lın önemli düşünürleri, bütün toplumsal kurumlan 
iklim, coğrafya, ulusal özellikler, gelenekler ve si-
yasi yapıyla bağlantılı bir biçimde açıklamaya ça-
lışırlar.

58. E Benzetme edatı bulunmayan benzetme türüne 
“Teşbih-i müekked” denir.

59. D Hacivat’ın “Vay Karagöz’üm, benim iki gözüm 
merhaba.” sözü ile başlayıp paçanın sonuna ka-
dar devam eden kısım, oyunun muhavere (karşı-
lıklı konuşma) adı verilen ikinci bölümüdür.

60. B Romantikler, kendi karakterleriyle eserlerindeki 
kahramanı bir bütün halinde okuyucuya sunmak-
tan zevk alırlar. Kahramanlarına sık sık müdahale 
ederler.

61. B “Teknoloji, ulaşım, iletişim, haberleşme, sosyal 
medya vb” sanat ve toplum temasına aittir. Bu 
tema son 4 sınıfta ortaktır.

62. E Sunuş yoluyla öğretim zaman ve maliyet bakımın-
dan daha ekonomiktir.

63. B Bitişik eğik yazı tüm sınıf düzeylerinde kullanılır.

64. C Toplam 16 dinleme-izleme metni vardır.

65. A Akıcı okumaya ait kazanımdır.

66. C Başarı testleri süreç değerlendirmede kullanıl-
maz. Süreç sonunda kullanılır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

67. A Sunumu tek başına yapabilir.

68. E Çizgi Roman + Fabl + Hikâye + Karikatür + Masal 
/ Efsane / Destan + Mizahi Fıkra + Roman + Tiyat-
ro hikaye edici metinler arasında yer almaktadır. 
Gezi yazısı ise bilgilendirici metindir.

69. E Efsane hikaye edici metinler arasında yer almak-
tadır. 

70. C Kısa cevaplı sorularda kullanılır.

71. A İnsanların birbirleriyle iletişimini sağlayan en 
önemli beceri alanı konuşmadır. İnsanlar hayat-
larının önemli bir kısmını konuşarak geçirirler. 
Yaşadığımız zaman dilimi iletişim çağı olarak nite-
lendirilmekte ve teknoloji ürünleri bu iletişimi daha 
da yoğunlaştırmakta ve geliştirmektedir.

72. B İyi bir yazma ürünü, yazarın konuyla ilgili hazırlık 
ve anlatım planı yapması, süreç içinde taslaklarını 
yeniden gözden geçirme ve değerlendirme çalış-
maları ile nitelikli hale gelir. Bundan dolayı anlatım 
yönünden iyi, nitelikli bir yazıyı oluşturan iki temel 
öge vardır. Bunlar: yazma sürecini planlama ve 
değerlendirmedir.

73. C Yenilenen Türkçe öğretim programında “Erdem-
ler”  teması altında; ahlak, alçak gönüllülük, azim, 
cömertlik, dayanışma, dostluk, dürüstlük, güven, 
iyilikseverlik, kardeşlik, merhamet, paylaşma, sa-
bır, sadakat, saygı, sevgi, sılayırahim, vefa, vic-
danlı olmak, yardımlaşma vb. gibi konular yer 
almaktadır. Gelenekler konusu ise Millî Kültürü-
müz” temasında yer almaktadır. 

74. C Öğrencilerden konunun özetlenmesinin istenme-
si Başına “kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve 
mantık akışı içinde aktarır.” kazanımına uygun bir 
etkinlik olduğunun göstergesidir.

75. B Okuyucu ilk olarak aşina olduğu kelimeleri ken-
di bütünlükleri içerisinde tanımalıdır. Tanımlan-
mış olan kelimeler heceler ve harfler aracılığıyla 
parçalanır. Üçüncü basamakta imla kurallarının 
tanımladığı kelimelerle olan ilişkilerini çözmeye 
çalışır. Son basamakta konuşma dilinden bağım-
sız bir okuma becerisini elde etmeye çalışır. 

Çözüm Bitti.
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