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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Özellikleri verilen dinleme türü seçici dinlemedir. 
Bu dinleme amaca dönüktür. Öğrencinin ilgi ve 
gereksinimleri ön plandadır. Öğrenci yanıtını ara-
dığı sorular veya merak ettiği şeyler dışında kalan 
ayrıntılara odaklanmayabilir.

2. D Panel daha fazla araştırma gerektirir.

3. D Dinleyicilerin konuşmacının söylediği yerel söz-
cükleri anlayamaması açıklık kavramına aykırıdır. 
Bu nedenle özellikle farklı nitelikte olan dinleyici 
toplulukları önünde konuşurken standart Türkçe 
kullanılmalıdır.

4. C  Konferans, söylev, nutuk, demeç tek kişilik konuş-
ma türüne girmektedir. Panel değildir.

5. A Görme, işitme genel hareket yeteneği, konuşma 
duyu organlarının gelişimiyle ilişkili olup sesli ve 
sessiz okumayı etkileyebilir. Zekâ ise duyusal bir 
özellik değildir.

6. B  Seçici dinlemede dinlenilen ilgi ve ihtiyaca göre 
seçilerek dinlenir. 

7. C Kürşat Öğretmen, sınıfı gruplara ayırıp öğrencile-
rin iş birliğiyle çalışmaları için grup olarak yazma 
çalışması yapmaktadır. Ortada bir metin yoktur, 
öğrencilerin katılımıyla oluşturulmaktadır. Topluca 
yapılan bir yazma çalışması olduğu için diğer se-
çeneklerde verilen yazma çalışmalarından farklı-
dır.

8. E  Onlar için önce en iyi olduğunu düşündüğümüz ki-
tapları okutma öğrencileri kitap okumaya zorlar.   

9. D Özellikleri verilen konuşma türü güdümlü konuş-
madır.

10. C  Öğrencilerin önemli noktaları seçmesini, bilgi ve 
düşüncelerini sınıflandırabilmesini sağlayan yaz-
ma türü not almadır. 

11. E Verilen özellikleri yerine getirmede okuma tiyatro-
su tekniği kullanılabilir.

12. C  Etkili dinlemede sadece öğrenme amacı vardır 

13. B Cümlelerdeki yazım yanlışları: oda > o da, dolayı-
sıyle > dolayısıyla, üstünegelir > üstüne gelir, çalı-
yolar > çalıyorlar.

14. C Karşıtını bul: Metin okunmadan önce çalışma ka-
ğıdında verilen kelimelerin zıt anlamlıları tahmin 
ettirilir.
Eş sesli kelimeleri bul: Eş sesli kelimelerin bulun-
duğu metin iki kez okutularak yapılır.
Balık kılçığı oluşturma: Sorun ve çözüm için ya-
pılır.
Soru bankası oluşturma: Dinlenenle ilgili soru ha-
zırlanır. Nitelikli soru ve cevap ödüllendirilir.

15. D Parçada yanlış yazılan kelime “usüldür”tır, doğru 
yazım “usuldür” olmalıdır. 

16. C  Duyamamak alıcının problemidir. 

17. E Metinde bulunan niteleme sıfatları: uzun, zayıf, si-
yah, cin vb., belirtme sıfatı: bir, belirsizlik sıfatı: bir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

18. D  Dinleme / izleme kurallarına uygun konuşma yap-
ma amaçlarda yer almaz. 

19. B Yazma kelimesi yazma eser söz öbeğinin kısaltıl-
mış hâlidir.

20. D  Dil bilgisi öğrencilere sezdirme yoluyla öğretilme-
lidir. 

21. C Uyudu cümlesi kişinin hâlâ uyuduğunu göster-
mektedir. 

22. B  Nüfus ile okuma ilgisi arasında bir ilişki yoktur. 

23. C Oğuz Tansel’in yapıtları İngilizce, Fransızca, Al-
manca ile Danimarka ve Kore dillerine çevrildi. Ar-
dında şiir ve masal kitaplarıyla halk kültürü, sanat, 
edebiyat ve toplum sorunları üzerine yazılmış yüz-
lerce makale bıraktı. 30 Ekim 1994’te Ankara’da 
öldü. Ölümünün birinci yıl dönümünde dostları, 
anısına, “Üç Kanatlı Masal Kuşu: Oğuz Tansel” 
başlıklı kitabı çıkardılar. 

24. C Kazanılan ilk beceri dinleme, son beceri ise yaz-
madır. 

25. D Bu dörtlük bir koşmadan alınmıştır. Semai 8’li öl-
çüyle yazılır. Şairi Seyrani, 19. yy’da yaşamıştır.

26. B  Sesin yükselme-alçalması o dilin ezgisidir. 

27. C Elazığ Masalları, Umay Günay’a ait bir eserdir.

28. C İlgi ekidir.  İçtenliğin/kirletmediği  isim tamlaması-
dır. İçtenlik - in tamlayan olduğu için -in ilgi ekidir.  

29. B Onun eserlerinde Natüralist anlayışla taban taba-
na zıt olmasına rağmen Ahmet Mithat’tan gelen 
bir etkiyle sosyal tenkit ve öğreticilik vardır.

30. D Zamandır zamandan beri anlamında olduğu için 
zarf görevindedir. 

31. E Ebuzziya Tevfik Tanzimat Dönemi’nde hiciv/eleş-
tiri türünde hiç eser vermemiştir.

32. D  Zarf-fiil gruplarında zarf olarak görev yaparlar. 

33. D Soruda verilen eserlerden Feleknâme Gülşehri’nin 
bir mesnevisidir. Müzekki’n-Nüfûs, Eşrefoğlu 
Rûmî’nin tasavvufi eseridir. Vesiletü’n-Necât ise 
Süleyman Çelebi’nin mevlit namıyla şöhret bul-
muş mesnevisidir. 

34. E  “oraya varınca” zarf-fiil grubudur. Diğerleri grup 
oluşturmaz.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

35. D Soruda verilen beyit aruzun mefûlü mefâîlü 
mefâîlü feûlün kalıbıyla yazılmıştır. Kalıba göre şi-
iri incelediğimizde şairin “arz et” kelimeleri arasın-
da ulama, “bâr, senc” kelimelerinde med yaptığını 
görürüz. Beyitte zihaf ve imale ise yoktur. 

36. D  İyelik eki kökenli olup bugün fiil çekimlerinde şa-
hıs gösteren eklerdir. Görülen geçmiş zaman ve 
şart kipi iyelik kökenli şahıs ekleri almaktadır. Di-
ğerleri zamir kökenlidir (Emir kipi hariç).

37. A Göç destanı, bir Uygur destanıdır. Uygur Türk-
lerinin ulusal birliğini koruyan tılsım bozulunca, 
yurtlarını bırakarak güney batıya doğru nasıl göç 
ettiklerini anlatır.

38. C Profesör Muharrem Ergin ifadesi birleşim isim 
grubudur. Unvan grubu oluşması için unvan bil-
diren kelimelerin isim unsurundan sonra gelmesi 
gerekir.
Osman Gazi $ Unvan grubu
Gazi Osman $ Birleşik isim grubu

39. C Leitmotif, edebiyata müzik alanından geçen bir 
kavramdır. Esası, bir müzik parçasının tekrarla-
nan nakaratıdır. Edebî eserlerin değişik bölümle-
rinde, çeşitli nedenlerle tekrarlanan ifade kalıbıdır.

40. B Yangın gösterilendir.  Diğer seçenekler gösteren-
dir. 

41. A  Siyah İnci romanı, Anna Swell’e aittir. 

42. B  İlk çocuk dergisi olarak kabul edilen Mümeyyiz, 
bir eğitimci ve gazeteci olan  Sıtkı Efendi tarafın-
dan yayımlanır. 

43. C   MEB’in kitapları değerlendirme yönergesinde; 6 
yaş için 24 punto, 7-9 yaş için 16-18 punto, 10 yaş 
için 12 punto ve 15 üstü için de 11 punto zorunlu 
kılınmıştır.

44. D  Ayla Çınaroğlu Mago (1997) ve Tülüş (2001) adını 
taşıyan ve ilköğretim çağına hitap eden iki roman 
da yazmıştır.

45. C  Usta aşığın çaldığı aletler oluşum şartlarından de-
ğildir. Seçeneklerde belirtilenlere ek olarak, usta 
aşığa ait ezgiler, başından geçen olaylar ve usta 
aşığa ait ayaklar birer oluşum özelliğidir.

46. C  Yaradılış Destanı, Türkler tarafından kabul edilmiş 
eski ve yeni dinlerin, özellikle de Şamanizm’in iz-
lerini taşır. Şamanizm, başta Türkler ve Moğollar 
olmak üzere, genellikle eski Sibirya kavimleri ara-
sında ortak bir dindir.

47. E  1914 yılında Mehmet Fuat Köprülü “İkdam” gaze-
tesindeki yazılarında “Halkıyyat: Folk-lore” şek-
linde kelimenin Türkçe karşılığını orijinal hali ile 
birlikte kullanmıştır. 

48. C II. Murat verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı 
Veli’nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olma-
ları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutuldu-
ğunu bildirmiştir.

49. A  Mustafa Refik Bey tarafından İstanbul’da ayda bir 
olarak yayımlanan Mir’at, Türkiye’nin ilk resimli 
dergisi olmuştur.

50. E  Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir’in Osmanlı devlet 
yapısı hakkındaki tezlerini ve batı/doğu sorununa 
yaklaşımını da yansıtır.

51. B  Tahsin Nahit, Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun ya-
zarıdır.

52. C   Yanyana adlı şiir kitabı Melih Cevdet Anday’a ait-
tir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

53. E  Nesre çeviri: “Ey Fuzuli nasihatçinin aşkı yasakla-
masını kabul etme. 
O akılla ilgili bir tedbirdir. Bir temeli yoktur.”

54. A Latifi’nin şairlerin yaşamını anlattığı “Tezkiretü’ş 
Şuara” adlı yapıtı süslü nesir örneğidir. 

55. B  Bu beytin vezni “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” 
dür.

56. D  Beyit sayısı on beşten uzun gazellere “gazel-i mu-
tavvel” denir. 

57. E  “Edebiyat toplumun ifadesidir” diyen ve sosyolojik 
eleştirinin temellerini atan Madam de Steal’e göre 
de edebiyat; toplumla dolayısıyla toplumun oluşu-
munu, yaşayışını, sosyo-kültürel ve sosyo-politik 
konumunu inceleyen sosyoloji ile ortak bir payda-
da buluşmaktadır.

58. D Terdit; sözün, muhatabı önce merakta bırakıp, 
sonunun ne olacağını hissettirmeden sürdürüp, 
daha sonra hiç umulmayan çarpıcı bir sonla nok-
talanmasıdır.  Bu şiirde, şairin son mısraya kadar 
kiminle konuştuğu belli değildir. Son mısrada bu-
nun “ölüm” olduğu çarpıcı bir şekilde belirtilir.

59. B  Devlet adlı eserinin Onuncu kitabında Platon sa-
nata karşı çıkmaktadır.

60. E  Paragrafta Aristophanes ve eserlerinden söz edil-
mektedir.

61. E Şiirin şekil özelliklerini açıklar kazanımında  şiirde 
kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, 
bunların türlerine değinilmez.

62. C Görüş geliştirme tekniği kullanılmıştır.   

63. E  Programda temel beceriler içerisinde doğru dü-
şünme becerisi yer almamaktadır. 

64. A  Anoloji bir şeyin başka bir şeye benzetilmesidir

65. D  Çözümleyici okuma yaklaşımında okuma, bir tah-
min oyunudur ve üç adımda gerçekleşir.   

66. B  “Metni yazarın bakış açısını da dikkate alarak de-
ğerlendirir.” yer almaz. Metni dil ve anlatım ile içe-
rik yönünden değerlendirir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

67. A  “Metne uygun bir başlık belirler” en sonda yer alır.    

68. B  Anlatısal metin içinde betimleyici, söyleşimsel, 
kanıtlayıcı ve hatta bilgi verici metin yer alır. Coş-
ku verici metin yer almaz.

69. C  Olayları karşılaştıran sorular eleştirel düşünmeye 
yöneltici sorulardır.

70. E 7. Sınıf düzeyinde Metin türlerine ilişkin ayrıntılı 
bilgi verilmemelidir. 

71. B Türkçe dersi öğretim programına göre, program-
la ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, prob-
lem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolo-
jilerini kullanma, girişimcilik.

72. E Türkçe Dersi Öğretim Programı, “okuma, dinle-
me/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile 
dil bilgisinden oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları 
hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütün-
lük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.

73. D Bitişik eğik yazı öğretimi, ilk okuma yazma öğreti-
miyle birlikte başlayıp ilk sınıflarda kazandırılaca-
ğından 6, 7 ve 8. sınıflarda bitişik eğik yazı için bir 
zaman dilimi ayrılmayacaktır. Ancak öğrencilerin 
bütün derslerde, bitişik eğik yazıyı işlek ve güzel 
kullanmalarına özen göstermeleri sağlanmalıdır.

74. C Verilen etkinlik örneği: Öğrenciler, aralarında rol 
dağılımı yaparak hakkını aramayla ilgili bir olayı 
canlandırırlar. “Konuşma” öğrenme alanında ya-
pılan bu etkinlikle, “Sorunlarına konuşarak çözüm 
arar.” kazanımına ulaşılması hedeflenmektedir.

75. A Verilen etkinlik örneği:  Öğrenciler, bir şiir dinleti-
si düzenler. Hazırlanan afişler okulun çeşitli yer-
lerine asılır. Okul yöneticileri, öğretmen ve diğer 
öğrencilere davetiye hazırlar. Dinleti sonunda 
şiir metinleri tutanakla öğretmene teslim edilir. 
“Yazma” öğrenme alanında yapılan bu etkinlikle, 
“Bildirme yazıları yazar.” kazanımına ulaşılması 
hedeflenmektedir.

Çözüm Bitti.
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