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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Ekecheiria anlaşması antik olimpiyat oyunları sü-
recinde site devletleri arasındaki çatışmaları dur-
durarak katılımcıların ve oyunların güvenliğini 
temin etmektedir.

2. D Non-Lokomotor beceriler bireyin, bulunduğu ze-
min üzerinde dengesini yer çekimine karşı ko-
ruma yeteneğidir. Örneğin; eğilmek, bükülmek, 
sallanmak, dönmek, simetri-asimetri vücut şekil-
leri non-lokomotor becerilere birer örnektir.

3. C Profesyonellik beden eğitimi ile ilgili değil sporun 
rekabetçi paradigmaları ile örtüşmektedir. Beden 
eğitimi ise formal eğitim kurumlarında belirli bir 
amaca yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

4. B Yahudi gençlerin yüzme öğrenmeleri babaları ta-
rafından bir ödev olarak gerçekleştirilirdi. Bu se-
beple yüzme branşı Yahudi kavimlerinde farklı bir 
yere sahiptir.

5. D Koordinasyon (eş uyum), kasların bir arada uyum 
içinde kullanılmasıdır. Belirli spor dalındaki motor 
becerileri çok çabuk, akıcı, sürekli sergileyebilme 
yeteneğidir.

6. B Bu dönemde Osmanlı Devleti birçok alanda ye-
nilik hareketlerini gerçekleştirmiştir. Beden eğitimi 
ve spor alanında da gelişmeleri görmek müm-
kündür. 1863 yılında Mekteb-i Hayriye’de Avru-
pai tarzda gerçekleştirilen cimnastik etkinlikleri 
“Riyazat-ı bedeniye” adı altında ders programına 
ilk kez dahil edilmiştir.

7. E Friedrich Ludwig Jahn, Alman gençliğinin içinde 
bulunduğu bunalımdan kurtulmasını amaçlayan 
ve herhangi bir savaşa her zaman hazır olmaları 
amacıyla Turnen cimnastik hareketini kurmuştur.

8. D Avrupa’daki kavimler göçünün Yunan hayatını du-
raklamaya uğrattığı zamana denk gelen M.S. 281 
-365 yılları arasında oyunlar düzenlenememiştir.

9. B Dinamik denge, hareket ederken dengeyi sağla-
ma yeteneğidir. (Ör; arkaya ya da yan tarafa gidiş-
te, denge ağacında yürüyüş)

10. D The Imperid Yatching and Boating spor kulübü, 
Osmanlı devletinde ilk kez batılı anlamda spor fa-
aliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 1872 yı-
lında kurulmuştur.

11. D Ulna kemiği kolumuzda bulunan  bir kemik olup alt 
ekstremite kemiği değildir.

Ulna

Radius

12. B M. gluteus medius: Bu kas m. gluteus maximus’un 
altında bulunur. Os ilium’un facies glutea’sından 
(ala ossis ilii’nin dış yüzünden) başlar. Lifleri troc-
hanter major’da sonlanır. Uyluğun en kuvvetli ab-
duktorudur. Yürüme esnasında pelvisi yere basan 
ayak tarafına çekerek ağırlık merkezini basan ta-
rafa taşır.

13. A M. Extensor digitorium; Humerus’un dışyan 
epikondili’nden başlayıp 2.-5. el parmaklarının 
-dorsal aponevrozlan aracılığıyla- distal falank-
slarında sonlanan, adı geçen parmaklara ve el bi-
leğine ekstensiyon yaptırıcı kas; el parmaklarının 
gerici kası.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

14. A Promontorium; kuyruk sokumu olarak bilinen 
coccyx’i bel omurlarına bağlayan ve 5 omurun 
birleşmesiyle oluşmuş olan sakrum kemiğinin ilk 
omurunun ön yüzündeki çıkıntıya verilen ad.

15. C Yaşamsal bulgular değerlendirilirken bilincin kont-
rolü, solunum sıklığı ve derinliği, nabız sayısı ve 
vücut sıcaklığı gibi bulgulara bakılır. Ancak kan 
şekerine bakılmaz.

16. A İlk yardımcı birincil olarak; hava yolunun açık olup 
olmadığını, solunumun olup olmadığını, bilinci ve 
ağız içini kontrol etmelidir. Vücut sıcaklığı birincil 
kontrol değildir.

17. C Solunum yolu ile zehirlenme ile karşılaştığımız bir 
kazazedenin pozisyonu yan oturur pozisyondur.

18. C Perimizyum: kas lif demetlerini saran bağ doku
Epimizyum: kasın tamamını saran bağ doku
Fasikül: kas lif demeti
Fasya: kasın tüm yüzeyini sarar

19. D I, II ve II kanın kalbe dönüşünü (venöz dönüş) hız-
landıran mekanizmalardır.
Vazodilatasyon ise kanın doku ve organlara ge-
çişini sağlar.

20. D Eklem reseptörleri: Eklem açısı, eklemin ivme-
lenmesi ve basınç sonucu meydana gelen de-
ğişikliklerle ilgili bilgileri merkezi sinir sitemine 
gönderir.
Golgi tendon organı: travmaya yol açabilecek 
olan çok ağır yükleri kaldırma sırasında koruyucu 
bir fonksiyondur.
Dendrit: sinir hücresi uzantısı

21. D Diyafram kası gevşediğinde ekspirasyon yani ne-
fes verme gerçekleşir ve hava dışarıya itilir.

22. E Sıçrama egzersizleri fosfojen sistemi içeren eg-
zersizler olduğu için toparlanma süresi daha ça-
buk gerçekleşir.
A ve B egzersizlerinde ise glikojen depoları boşal-
dığı için toparlanma en geç olur.

23. E Soruda geçen ifade antrenmanın ilkelerinden 
“yükleme ilkesini” açıklar.

24. D Dayanıklılık fiziki ve fizyolojik yorgunluğa dayan-
ma gücüdür ve bundan dolayı dayanıklılık antren-
manı ile organizmanın enerji kapasitesi azalmaz, 
aksine artar.

25. C Antrenmanın soğuma bölümünde kardiyovaskü-
ler cevaplar azalarak organizma homeostasise 
yani dengeleme durumuna hızla dönüş sağlar. 
Dolayısıyla kardiyovasküler cevaplar azalır.

26. D Yapılan fiziksel aktivitenin şiddeti düşük olduğu 
için temel enerji kaynağı yağlardır.

27. C Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametreleri:
Kardiyorespiratuar dayanıklılık, esneklik, vücut 
kompozisyonu, kassal kuvvet ve kassal dayanık-
lılıktır.
Denge ise beceriye ilişkin fiziksel uygunluk para-
metresidir.

28. E Astrand-Rhyming ve YMCA Bisiklet Ergometre 
testleri ile Basamak testleri (Harward, Siconolfi ve 
Queens Collage) submaksimal aerobik kapasite 
testleridir.

29. D Tansiyometre, izometrik kuvvet testi ölçümünde 
kullanılır.

30. E Aynı kişi tarafından eşit hacim ve tempoda yapı-
lan aynı aktivitelerde yakılan kalori miktarı günün 
hangi saatinde yapıldığından doğrudan etkilen-
mez.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

31. E Besinin basit veya kompleks karbonhidrat olması 
tüketilen besinin glisemik indeksini doğrudan etki-
lememektedir. Glisemik indeksi çok yüksek komp-
leks karbonhidratlar olduğu gibi (beyaz ekmek, 
beyaz pirinç) daha düşük basit karbonhidratlar-
da vardır (bitter Çikolata). A şıkkında bahsedilen 
etmene örnek olarak haşlanmış ve kızarmış pa-
tatesi farkı verilebilir. B şıkkı ise glisemik indek-
si yüksek besinlerle tüketilen hayvansal proteinler 
(et, süt yoğurt vb.,) besinin vücuda glisemik et-
kisini dengelemesini ifade etmektedir. Bir besini 
sıcak ve soğuk yemekte glisemik indeksi etkile-
mektedir. Soğuk besinlerin sindirimi zaman aldı-
ğı için besinler soğuk tüketmek glisemik indeksi 
dengeler. Son olarak bir besinin içerdiği posa mik-
tarı glisemik indeksi doğrudan etkiler. Posalı be-
sinlerin glisemik indeksi daha düşüktür.

32. A Goalball yalnızca görme engelli bireyler tarafından 
uygulanmaktadır.

33. B IPC’de temsil edilen dört spor federasyonu vardır.
 • IWAS: Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute 

Spor Federasyonu
 • IBSA: Görme Engellilerin Uluslararası Spor Fede-

rasyonu
 • INAS: Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federas-

yonu
 • CPISRA; Serebral Palsi’li Bireylerin Spor ve Rekre-

asyonel Aktivitelerinin Organizasyonu

34. D Fötal alkol sendromuna maruz kalan bebeklerde 
sıklıkla merkezi sinir sistemi hasarı, zeka geriliği, 
alkol bağımlılığına yatkınlık, motor yeteneklerde 
yaş aldıkça artan gerileme ve morfolojik bozuk-
luklar (Yarık damak, yarık dudak vb.) görülebil-
mektedir.

35. B Irk faktörü kalıtsal bir faktör olması sebebiyle çev-
resel şartlar içerisinde değerlendirilemez.

36. D Motor Kontrol

37. C İşlem Öncesi Dönemde çocuklar nesnelerin koru-
numu konusunda yeterli düzeyde değildirler. Aynı 
miktarda su alan iki bardak arasından hangisin-
de daha fazla su var sorusuna, madde korunumu 
kavram algısı gelişmemiş çocuk, uzun bardakta 
daha fazla su var şeklinde cevap vermektedir.

38. B Osmanlı devletinde kurulan ilk futbol kulübü; La-
fontaine ailesinin ileri gelenleri ve diğer İngiliz 
gençlerinin 1894 yılında Bornova’da kurdukları 
Football and Rugby Clups spor kulübü kulübüdür. 
Soruda ilk SPOR kulübü sorulsaydı cevabımız 
The Imperid Yatching and Boating clup olacaktı 
ancak bu kulüp bünyesinde futbol faaliyeti yoktu.

39. E Black Stockings Türkler tarafından kurulan ilk spor 
örgütüdür. O dönemde Türklerin dernek veya ku-
lüp kurma hakkı olmadığı için İngilizce isimle gizli 
olarak kurulmuş ama ilk maçında kapatılmıştır.

40. D Çevre şartlarının hentbol üzerinde etkisinin olma-
sı ve maçın, oyuncular, rakip hakem, hava şart-
ları seyirci vb faktörlerden etkilenmesi sebebiyle, 
hentbol açık beceri sınıflandırmasına girmektedir.

41. D Dışsal kaynaklı motivasyon kullanılabilmek için 
sporcunun iyi tanınması gerekmektedir. Aksi tak-
dirde sporcunun ne zaman hangi tip motivasyo-
na ihtiyaç duyacağını saptamak zorlayıcı olabilir. 
Sporcunun karakteri ne kadar iyi bilinirse motive 
etmek o kadar kolay ve motivasyon süreci o kadar 
başarılı olacaktır.

42. C Antrenörün “bravo başardın” demesi hareket ile 
ilgili bir bilgilendirme içermektedir. Geribildirim, 
hareket yapılırken, her evrelerde karşılaşılan tüm 
teknik uygulamalar ve hatalar hakkındaki bilgilen-
dirme sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

43. D Tekrarlarla hareketin gelişmesi ve dikkatin mini-
mum seviyeye inerek becerinin kusursuz ve hata-
sız yapılabilmesi otomatikleşmiş hareket becerisi 
olarak tanımlanır.

44. A Yüksek atlama branşında atletler yaklaşma koşu-
sunun ardından 2 dikme arasındaki çıtayı geçe-
rek mindere iniş gerçekleştirirler. Fosbury Flop bir 
yüksek atlama tekniğidir.

45. E Bayrak yarışlarında atletlerin bayrak değişimini 
değişim bölgesi içinde (4x100 metre için 30 metre, 
4x400 metre için 20 metre değişim alanı uzunlu-
ğu) tamamlamaları gerekmektedir. Değişim böl-
gesi dışında yapılan her değişim için takımlar ne 
olursa olsun diskalifiye edilir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

46. C 400 metre kısa mesafe, 800 ve 1500 metre orta 
mesafe, 3000 metre ise uzun mesafe yarışıdır.

47. A Hentbolda 7 metre atışına hükmedildiği takdirde 
mola zorunluluğu bulunmamaktadır.

48. D Tsu Chu Basketbol branşına benzerliği olan bir 
oyun değildir. Tarihte futbola benzerliği ile dikkat 
çeken Çin halkı tarafından oynanmış bir oyundur.

49. C Bir Basketbol müsabakasında 5 faulü dolduran bir 
oyuncu o maç süresince bir daha oyuna giremez.

50. E Bir Basketbol müsabakasında her bir uzatma 5 
dakika üzerinden oynanır.

51. B Serbest atış sırasında top elden çıktığı anda top 
canlı bir top olarak kabul edilir.

52. E Basketbolda bir oyuncu kasıtlı olarak kendi çem-
berine sayı yaparsa sayı geçersizdir.

53. C Çünkü sportif başarı ritim eğitiminin ikincil hedef-
lerinden sayılabilir. Ancak diğer tüm şıklarda ritim 
eğitimi ve dans dersinin öncelikleri göz önünde 
bulundurulmuştur. Ritim eğitimi ve halk dansları 
dersi öncelikli olarak ritim duygusu, notasyon ve 
hareket becerisi, lokomotor hareketlerin öğretil-
mesi ve ritim aralıklarının doğru olarak öğretilmesi 
süreçlerini esas almaktadır. Her branşta yer alan 
ritim kalıpları, ritim eğitimi dersine yönelik beceri-
lerin geliştirilmesiyle sportif başarıya dönüşebilir. 
Ancak bu hedef dersin önceliği değildir.

54. A Prens hareketi 1 tam vuruşta yapılan ve dizlerin 
90 derece yukarı çekilmesiyle gerçekleştirilen bir 
harekettir. Diğer şıklar hareket modeli ve sayı-
sı olarak yukarıdaki tanımlamaya uygun değildir. 
Dolayısıyla yanıt A şıkkı olmalıdır.

55. D Soruda gösterilen nota değerleri iki yarımdan bir 
tam vuruşu, bir tam vuruşu, yine iki yarımdan bir 
tam vuruşu ve sus değerlerini sembolize etmekte-
dir. Bu değerlere karşılık gelen lokomotor hareket-
ler D şıkkında doğru olarak verilmiştir.

56. D “Eğlence, temel fitness ve arkadaşlık” temaların-
dan yola çıkılarak, aletle, materyal kullanarak ve 
ya aletsiz olarak oluşturulmuş koreografilerin ser-
gilendiği branş Herkes için Cimnastik branşıdır.

57. C Yarışma IV Takım finalleridir Bu nedenle genel 
ısınma süresi takıma aittir.

58. C Tarafsız kesintilerin tümü son nottan yapılması 
nedeniyle D paneli (zorluk) hakemleri  tarafından 
yapılır.

59. D Oyun terimi, Anglo-Saxon bir kelime olan 
plega’dan türemiştir ve garanti etmek, savunmak, 
bir şey için risk almak ve birinin kendisini bir amaç 
uğruna tehlikeye atması anlamına gelmektedir. 
Yanıt D şıkkıdır.

60. A Antik Mısır oyunu senet dünyanın en eski masa 
oyunlarından biri sayılmaktadır. Oyuna ait oldu-
ğu düşünülen parçalar Mısır’ın ilk krallarının MÖ 
3000 yıllarına ait mezarlarında keşfedilmiştir.

61. C Gözlemci öğrenci ile uygulayıcı öğrencinin birlikte 
çalıştığı ve rolleri değiştirdiği, öğrencilerin birbirle-
rinden öğrendiği model akran öğretim modelidir.

62. A Spor eğitim modeli sezonlar, takım üyeliği, resmi 
müsabakalar, kayıt tutma, festival, sonuç etkinliği 
olmak üzere altı boyuttan oluşur.

63. B Metafor, bir kavram açıklanırken başka bir kavra-
mı kullanma ya da o kavramın özelliklerinden ya-
rarlanma olarak ifade edilebilir.  Bu açıklamaların 
ışığında en genel tanımı ile metafor, bilinenler ara-
cılığıyla bilinmeyeni anlatmak ve bir olgunun ben-
zetmelerinden yola çıkarak olgunun bilinir hale 
getirilmesini sağlamaktır.

64. C Bu yöntemde amaç bireysel farklılıkları dikkate 
alarak etkinliklere bütün öğrencilerin katılmasını 
sağlamaktır. Ayrıca bireylerin seviyelerine uygun 
çalışmalardan başlayarak çalışmaya aktif olarak 
katılmaların sağlanması açısından da önemlidir.

65. E A, B, C ve D seçenekleri alt öğrenme alanı olarak 
belirlenmiştir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

66. D Spor Ahlakı konusu ortaöğretim programında 
“Spor bilinci ve organizasyonları” alt öğrenme ala-
nında yer alır.

67. B Dersin giriş bölümünde hedef cümlesinin öğrenci-
lerle paylaşılması hedeften haberdar etme etkinli-
ğidir.

68. D Kinestetik/bedensel zekası yüksek bireyler ha-
reket etmeyi, kişilerle konuşurken onlara dokun-
mayı, jest ve mimiklerini kullanmayı severler. Her 
türlü sporu ve fiziksel aktiviteleri severler. Genel-
likle kendilerini dans ederek ifade ederler. Ak-
robat, dansçı, oyuncu, marangoz, koreograf, 
teknisyen, heykeltıraş, cerrah, beden eğitimi öğ-
retmeni gibi meslekler kinestetik zekası yüksek 
bireylerin tercih ettiği mesleklerdir.

69. C Öğrenilenleri kullanarak problem çözmek, plan-
lama yapmak, öğrendiklerini yeni durumlarda 
kullanmak bilişsel alanın uygulama basamağı 
kapsamındaki bilişsel yeterlilikleri kapsar.

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

71. E Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ile 
öğrencilere kazandırılması hedeflenen sekiz be-
ceri belirlenmiştir. Bunlar; dayanıklılık, çabukluk, 
esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet, ritim-
dir.

72. A Öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin, ilgi 
ve ihtiyaçlarının, yeteneklerinin göz önünde tutul-
ması öğrenciye görelik ilkesinin temel özelliğidir. 
Bu ilke aynı yaş grubundaki öğrencilerin farklı ilgi, 
zeka ve fizyolojik özelliklere sahip olduğunu an-
cak aynı yaş grubundaki öğrencilerin aynı gelişim 
seviyesine  sahip olduğunu ifade eder.

73. E Bireysel farklılıkların dikkate alınarak eğitim sü-
recinin gerçekleştirildiği model bireyselleştirilmiş 
öğretim modelidir.

74. D Bu modelde rekabet değil, işbirliği, yardımlaşma, 
dayanışma, sürece katılım gibi hedefler gerçek-
leştirilir.

75. B Ortaöğretim  Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğre-
tim Programının yapısında ünite yer almaz. Prog-
ram içeriği öğrenme alanı, alt öğrenme alanı ve 
konulardan oluşturulmuştur.

Çözüm Bitti.
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