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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Soru kökünde verilen gelişmeler Çanak Çömlekli 
Neolitik dönemde yaşanan gelişmelerdir. 

2. C Akbabalar Steli Sümerler’e aittir. Zigguratlar Sü-
mer tapınaklarıdır. Ay takvimini Sümerler bulmuş-
tur. Tapınak sosyalizmi, Sümer ekonomisindeki 
bir uygulamanın adıdır. 
Wabartum; Asur ticaret merkezleridir. 

3. A VI. yüzyılda Bizans ile elçilik düzeyinde ilişki kuran 
Türk devleti Göktürklerdir. Göktürkler İstemi Yab-
gu döneminde Soğdlu bir tüccar olan Maniakh’ı, 
Doğu Roma’ya elçi olarak gönderilmiştir. 
Not: Uygurlar ve Türgişler VIII. yüzyılda kurulmuş-
tur. Avrupa Hunları V. Yüzyılda yıkılmıştır. Asya 
Hun Devleti ise IV. Yüzyılda itibaren siyasi bir bü-
tünlük içinde değildi. 

4. B Sasani İmparatorluğu Hz. Ömer döneminde dört 
savaşla yıkılmıştır. Bu savaşlar sırayla şunlardır;

 • Köprü  (634)
 • Kadisiye (636)
 • Celula (637)
 • Nihavend (642)

Uyarı; Nehrevan Savaşı 658 yılında Hz. Ali ile Ha-
riciler arasında yaşanan bir savaştır. 

5. C “Muhakemetü’l Lugateyn” adlı eser Timur Devleti 
Dönemi’ne ait bir eserdir. Eserin XV. yüzyılda ya-
zıldığı düşünülmektedir. 

6. A Ulaş’ın verdiği cevap yanlıştır. Çünkü Yassı Çi-
men Savaşı 1230 yılında Anadolu Selçuklu Dev-
leti ile Harzemşahlar arasında yaşanmıştır. Büyük 
Selçuklu Devleti ise 1157 yılında yıkılmıştır. 

7. E Türk İslam askeri yapısındaki Gulam askerleri bir 
tür köle ordusudur. Bu ordunun temeli çeşitli mil-
letlerden oluşmuştur (Türkler de vardır) Bir köle 
ordusu olduğu için merkezi yapıyı güçlendirdiği 
savunulabilir. Esasen de merkezi devlet otorite-
sini güçlendirmek için bu uygulamaya gidilmiştir. 
Gulam ordusunun Osmanlı Devleti’ndeki karşılığı 
“Kapıkulu ordusu ”dur. 
Gulam askerleri üç ayda bir “Bistegani” adıyla 
maaş almışlardır. 

8. B Türk İslam devletlerinde vakıf yöneticilerine “mü-
tevelli” adı verilmiştir. Seçeneklerde verilen diğer 
kavramların karşılığı şöyledir;

 • Müstevfi; divanı istifanın başındaki görevlidir.
 • Müstensih; elle kitap çoğaltan kişidir.
 • Muhassıl; XIX. yüzyılda bir tür paralı vergi memu-

rudur.
 • Mürted; dininden dönmüş kişidir. 

9. B Soruda tanımlanan yapıya “Thema” adı verilmiştir. 
Bu sistem Türk İslam devletlerindeki ikta  - tımar 
sistemi ile benzerlik göstermektedir. 
Seçeneklerde verilen diğer kavramların karşılığı 
şöyledir;

 • Magistra; bir tür Roma valisi
 • İkonaklazm; tasvir kırıcılık,
 • Donativum; Roma’da tahta çıkan hükümdarların 

muhafız alaylarına verdikleri bir tür bahşiş
 • Thermae; Roma hamamı

10. C Gibbons’ın sözleri Osmanlı Devleti’nde uygula-
nan “istimalet politikası” ile örtüşmektedir. İstima-
let, Osmanlı devletinin kuruluş yıllarından itibaren 
uyguladığı hoşgörü ve adalet politikasıdır. 
Seçeneklerde verilen diğer kavramların anlamla-
rı şöyledir;

 • İskân; Kuruluş döneminden itibaren esasen konar 
göçer Türkmenlerin özelliklerle Balkan coğrafya-
sında fethedilen bölgelere yerleştirilmesidir. 

 • İstida; resmi yazışmalar, memurların maaş, rütbe 
gibi isteklerini içeren belge

 • Telhis; önemli belgelerin sadrazam tarafından 
özetlenerek padişaha sunulduğu belge

 • Buyruldu; Üst düzey yöneticilerin alt mevkideki 
memurlara gönderdikleri yazılı emir

11. D Soruda bazı özellikleri verilen görevli Nişancı’dır. 
Not; Toprak Kadılığı, Osmanlı Devleti’nde bir tür 
seyyar kadılıktır. 

12. E Kutsal İttifak 1683 yılında Osmanlı Devleti’nin II. 
Viyana kuşatmasında yenilmesinden sonra Avus-
turya, Lehistan, Malta, Rusya ve Venedik’in katılı-
mı ile oluşturulmuştur.

13. A Soruda bahsi geçen meclis Etat’s Generaux’dur. 
Bu meclis Yüzyıl Savaşları’nda vergi toplamak için 
kurulmuştu ve uzun süredir toplanmıyordu. İhtilal 
öncesi krala yapılan baskılar sonucu tekrar top-
lanmış ama kısa süre içinde kapatılmıştır. Bu olay 
Fransız ihtilalini tetiklemiştir. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

14. C Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk eyalet 
Cezayir’dir. 1830 yılında Fransa tarafından işgal 
edilmiştir. 
Fransa 1881 yılında Tunus’u, İngiltere 1882 yılın-
da Mısır’ı işgal etmiştir. 

15. B Bugünkü Yargıtay’ın temeli Abdülaziz Dönemi’nde 
kurulan Divan-ı Ahkâmı Adliye’dir. 

 • Şuray-ı Devlet; bugünkü Danıştay’ın temelidir
 • Dar-ı Şuray-ı Bab-ı Ali; Bürokratik işlerin düzen-

lenmesi için II. Mahmut döneminde kuruldu
 • Meclis-i Valay-ı Ahkâm-ı Adliye; Kanun yapmak 

ve memurları yargılamak için II. Mahmut döne-
minde kuruldu

 • Meclis-i Daimi Maarif-i Umumiye; Abdülmecit dö-
neminde eğitim işlerinin düzenlenmesi için kuruldu. 

16. A Çanakkale Muharebelerinde 18 Mart Kahramanı 
olarak anılan kişi Cevat Çobanlı’dır. Cevat Çoban-
lı, Harbiye Nazırlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 
da yapmıştır. Genelkurmay Başkanıyken Mustafa 
Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği ’ne atanması konu-
sunda yararlılığı olmuştur. 

17. C 5 Aralık 1920 tarihinde TBMM ile İstanbul hükü-
meti arasında Bilecik Görüşmeleri yaşanmıştır. 
Bu görüşmeler sürecinde Mustafa Kemal, gö-
rüşmelere katılan İstanbul hükümeti temsilcilerini 
Ankara’ya getirterek burada 3, 5 ay tutmuştur. 
Uyarı; Amasya Görüşmeleri İstanbul Hükümeti ile 
Temsil Kurulu arasında yaşanmıştır. (20 - 22 Ekim 
1919)
27 Eylül 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa hükü-
meti ile Temsil Kurulu arasında 8,5 saat süren bir 
telgraf görüşmesi yaşanmıştır. 

18. A Çiğiltepe’yi belirlenen zaman diliminde ele ge-
çiremediği için intihar eden 57. Tümen komuta-
nı Albay Reşat Bey’dir. Reşat Bey intihar ettikten 
sonra Çiğiltepe kısa bir süre sonra düşmüştür. 

19. E Evlilik sürecinde kadının kendi soyadı kullanabil-
mesi 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Ka-
nunu kapsamında değildir. Bu düzenleme yakın 
zamanda yürürlüğe girmiştir.

20. B Fatma Refet Angın; Türkiye’de ilk kadın öğretmen-
lerdendir. Türkiye’de ilk kadın tıp doktoru Safiye 
Ali’dir. 

21. D Soruda boş bırakılan yere “Baas” kelimesi getiril-
melidir. 

 • Hamas; İsraile karşı kurulan direniş örgütü
 • İntifada; 1987 yılında İsraile karşı başlatılan ge-

nel başkaldırı
 • El Fetih; İsraile karşı kurulan direniş örgütüdür
 • El Nakba; Filistin,  İsrail’in kuruluşunu ilan etme-

sinden sonraki günü (15 Mayıs) Felaket Günü (El 
Nakba) olarak ilan etmiştir. 

22. C Bilimsel bilginin öne çıkan bir özelliği de “aksi-
nin iddia edilebilir olmasıdır”. Çünkü bilimsel bilgi 
mutlak doğru bilgi olarak kabul edilmez. Her za-
man değişebilirliğinin olduğu düşünülür. 
Dikkat edilirse, C ve E seçenekleri birbiri ile çeli-
şir durumdadır. 

23. A Bilginin kaynağının “deney” olduğunu savunanlar 
“tabula rasa” ifadesini “boş levha” anlamında kul-
lanmışlardır. Bu görüşe göre, insanlar tabula rasa 
ile doğarlar ve zaman içinde deneyimlerle bu lev-
ha doldurulur. Bu görüşe göre matematik de de-
neyimlerin bir ürünüdür. 

24. B Soruda hakkında bazı bilgiler verilen bilim insanı 
Auguste Comte’tur (1798 – 1857).  “Pozitif Felse-
fe” adlı eserinde bilimleri sınıflandırmış ve sos-
yolojiyi bu bilimlerden biri olarak tanımlamıştır. 
Comte’a göre sosyoloji de doğa bilimleri gibi de-
ney ve gözleme dayanmaktadır. 

25. E Stratigrafi, sosyolojik araştırmalarda veri toplama 
tekniği değildir. Katman - höyük bilimidir. 

26. A İnsanların nesneleri bir bütün olarak nasıl algı-
ladıklarını inceleyen psikoloji okuluna ‘Gestalt 
okulu” adı verilir. Almanca bir terim olan Gestalt 
“bütün - biçim” anlamına gelmektedir. Örneğin bir 
kişinin otomobile bakarken onu lastikler, direksi-
yon vb. parça parça değil de bir bütün olarak gör-
mesi gibi. 

27. B A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler sanayileş-
menin öncelikli etkileridir. B seçeneğinde verilen 
durum yanlıştır. Çünkü sanayileşme insanlar ara-
sında birincil (samimi) ilişkileri azaltmış, daha res-
mi - formel ilişkileri yaygınlaştırmıştır. Bu durum 
kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

28. C Bir işin üstesinden gelmek konusunda yetersiz 
kalan kişilere yardım etmenin sosyal bir sorum-
luluk olarak kabul edilmesine “acizliğin gücü” adı 
verilir. Acizliğin gücü insanları etkileme yolların-
dan biridir. 

29. C İletişim esnasında “mesajın soyut olması” iletişimi 
zorlaştıran bir faktördür. 
Uyarı; “sen dili”, iletişimde suçlayıcı bir durum arz 
ederken; “ben dili” ise daha çok kişinin kendi duy-
gularını ortaya koyar. “Ben dilinin” kullanılması 
karşı tarafın empati kurmasını kolaylaştırır. 

30. C Soru kökünde tanımlanan göç türü kitle göçüdür. 
Bu tür göçler genellikle; savaş, doğal afetler ve 
ciddi kaynak yetersizliği gibi nedenlerle yaşanır. 

 • Daimi göç; kalıcı yerleşme amacı ile yapılan göç-
lerdir.

 • Katkısız göç; belirli bir zamanda bir ülkenin ya da 
bir bölgenin aldığı göç oranı ile verdiği göç oranı 
arasındaki farktır. 

 • İradi göç; baskı altında yapılmayan göçlerdir. 
 • Dış göç; yerleşme veya çalışma amacı güderek 

bir ülke sınırlarını aşarak başka bir ülkeye yapılan 
nüfus hareketleridir. Örneğin; Almanya’ya yapılan 
Türk göçleri gibi….

31. C Soruda verilen özellikler “duygusal kuram”a aittir. 
Yansıtmacı; sanatı bir ayna gibi görür. Sanatçı bu-
lunduğu topluma ayna tutan kişidir
Anlatımcı; merkezde sanatçının kendisi vardır. 
İşlevsel; sanata bir amaç yüklenir. Temele sanatın 
sağladığı faydayı koyar. 

32. E Soru kökünde “etnosantrizm” tanımlanmıştır. 
Anomi; Bir tür kuralsızlık hali, kanunların ve yaptı-
rım gücünün önemini yitirmesidir. 
Gerçek kültür; günlük yaşamdaki uygulanış veya 
bulunuş biçimidir
Alt kültür; Kültürler arasındaki farklılıklardır. Bun-
lar etnik, bölgesel ayrımlardan kaynaklanabilir. 
Örneğin yerleşik bir kent kültüründeki göçebeler 
gibi…
Karşıt kültür; alt kültürün değerleri ve diğer stan-
dartlarının yürürlükteki yaygın değerlerle çatışma-
sıdır. Karşıt kültürün normları ve değer yargıları 
hakim kültürle çelişebilir. 

33. D Soru kökünde tanımı yapılan sanat akımı 
“Dadaizm”dir. En önemli temsilcileri arasında; 
Duchamp ve Picabia gibi isimler bulunmaktadır. 

34. D Dilekçe hakkı; siyasi haklar kapsamındadır. 

35. B Atatürk ilkeleri ilk kez 1937 yılında 1924 Anayasa-
sı kapsamına alınmıştır. 

36. A Güney Amerika’da yaşamış olan İnka Uygarlığı 
XVI. yüzyılda Pizarro tarafından yıkılmıştır.

37. D Enflasyonun sonuçlarından biri üretim yapmanın 
önemini yitirmesidir. Bu da ithalat yani dışalımı 
azaltmaz, artırır. Çünkü üretim faaliyetleri düşe-
ceği için ihtiyaç duyulan temel ürünlerin dış alımı 
artacaktır. 

38. A J. F. Champollion, Napolyon’un Mısır seferi sıra-
sında bulunan Rosetta Taşı’nı inceleyerek eski 
Mısır yazısını çözmeyi başarmıştır. 

39. B Soru kökünde tanımı yapılan yoksulluk türü “göreli 
yoksulluktur”.
Mutlak yoksulluk; bir insanın hayatını sürdürecek 
asgari gelir durumunda olmamasıdır
Öznel yoksulluk; kamuoyu yoklaması ile kritik bir 
düzeyin yoksulluk sınırı olarak belirlenmesidir
İnsani yoksulluk; Kişinin sağlık, eğitim gibi olanak-
lara ulaşamayacak durumda olmasıdır. 

40. B Toplumda seçkinlerin sabit bir grup olmadığını 
vurgulamak için “tarih bir aristokratlar mezarlığı-
dır” görüşünü ortaya atan kişi V. Pareto’dur. Pa-
reto, ayrıca “elit dolaşımı” tezini ortaya atarak da 
düşüncelerini açıklamaya çalışmıştır. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

41. E Kuvvetler ayrılığı prensibini kuramlaştıran ve “Ka-
nunların Ruhu” adlı eseri ile bilinen siyaset bilimci 
- düşünür Montesquieu’dur. 

42. A Siyasi partileri tabanlarına göre “elit (seçkin ta-
banlı)” ve “Kitle partileri” olmak üzere ikiye ayıran 
bilim insanı M. Duverger’dir. 
Elit partiler; parti kadrolarının belirli özelliklere sa-
hip olması önemlidir. Parlamento içi hiziplerin par-
tileşmesi sonucunda ortaya çıkmışlardır. 
Kitle Partileri; bu partiler oy hakkının genişleme-
si ile ortaya çıkmıştır. Parlamentoda değil, onun 
dışında şekillenen toplumsal hareketlerin partileş-
mesi ile oluşmuşlardır. Örneğin; Sosyal demokrat 
partiler

43. B Gelişmiş kapitalist ülkelerin kendi kültürel değer-
lerini dünyanın diğer bölgelerine ihraç etmesine 
“kültür emperyalizmi” denir. 1970 yıllarda Ameri-
kalı Herbert Schiller tarafından formüle edilmiştir. 

44. B Soruda bazı özellikleri verilen düşünür Platon’dur. 
MÖ. 427 – 347 yılları arasında yaşadığı sanılan 
Platon, devlet kurumunu yücelten seçkinci bir an-
layışı savunmuştur. 

45. C Liberalizmin savunduğu bazı ilkeler şunlardır;
 • Serbest piyasa
 • Görünmez el
 • Akıl
 • Özel mülkiyet
 • Hoşgörü – rıza
 • Fırsat eşitliği
 • Plüralizm (çoğulculuk)
 • Özgürlük
 • Bireycilik

Uyarı; “Otoriteye saygı” muhafazakâr düşüncesi-
nin önemli bir ilkesidir. 

46. B Meltem rüzgarlarının oluşması Dünya’nın günlük 
hareketi, termik alçak basınç alanlarının oluşma-
sı Dünya’nın şeklinin bir sonucu iken verilen ilk iki 
seçenek eksen eğikliğinin sonuçlarıdır.

47. E Toprak türlerinin Dünya’da sıcaklığın dağılışı üze-
rindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır.

48. D Soruda verilen yoğuşma türlerinden çiy 0°’nin 
üzerinde diğerleri ise altında oluşmaktadır.

49. B Soruda verilen jeolojik evreler II. zamana (Mezo-
zoik) aittir.

50. E Soruda verilen kayaç türlerinin tümü kimyasal tor-
tullara örnektir.

51. B Soruda verilen ülkelerden Hollanda gelişmiş top-
lum yapısı ve nüfus artış hızının az olmasından 
nüfus artış hızını artırıcı politikalar izlemektedir.

52. D Soruda verilen ülkelerden Jamaika Kuzey 
Amerika’da yer alırken diğerleri Afrika Kıtası’nda 
bulunmaktadır.

53. C Soruda verilen sınır kapılarından Üzümlü sınır ka-
pısı Hakkari’de bulunmaktadır ve Irak’a açılmakta-
dır. Diğer sınır kapıları ise Suriye’ye açılmaktadır.

54. D Koru Dağları Ergene çevresinde bulunurken ve-
rilen diğer yerler haritada taranarak gösterilen 
alanda yer almaktadır.

55. D Türkiye’de 15+ nüfusun %20’si yüksekokul mezu-
nudur. Soruda verilen diğer açıklamalar doğrudur.

56. A Soruda verilen grafik Akdeniz iklimine aittir. 
İzmir’de Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.

57. B Soruda önemli özellikleri verilen tarım ürünü as-
pirdir.



TG-7. DENEME Sosyal Bilgiler 
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

7 Diğer sayfaya geçiniz.

58. E Balıkesir Bigadiç’ten bor madeni çıkartılmaktadır. 
Kurşun ise Elazığ Keban’ndan çıkarıtlmaktadır. 
Soruda verilen diğer eşleştirmeler doğrudur.

59. C Malatya DAP kapsamında, Şırnak ve Kilis GAP 
kapsamında bulunmaktadır.

60. E Türkiye’de deniz ve arkeolojik alanların varlığı tu-
rizmde çekiciliğini daha fazla artırmaktadır.

61. A Leyla öğretmen “İstasyon” tekniği kullanılmıştır. 
Bu teknik; 

 • Öğrenci merkezlidir, bütün sınıfın katılımını gerek-
tirir, öğrencilere birlikte çalışma olanağı verir. 
 

62. A Soruda verilen özellikler “öğrenme ve öğretme sü-
reci genel yeterliliğinin” bir alt kolu olan “Davranış 
yönetimi” ile ilgilidir. 

63. B Öğretmen öğrencilerin farklı kişilik özelliklerini sı-
nıf içi ve sınıf dışı etkinliklerini renklendirmek için 
amacıyla kullanmalıdır. Öğrencinin kendi kişiliğine 
ve yeteneklerine saygı duymasını öğretmelidir.  

64. C Kazanımı içselleştirerek çevresindeki kişilere an-
latan öğrenci “değer verme” aşamasındadır. 
Bu basamak, “tepkide bulunmak” basamağındaki 
gibi sınırlı bir isteklilik değil de kişinin davranışla-
rını oluşturuyorsa kişi “değer verme” basamağın-
dadır.

65. C “Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkile-
rini analiz eder” kazanımı Küresel Bağlantılar öğ-
renme alanı içindedir. 

66. E 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğ-
retim Programı’nda Değerlerimiz başlığı altında 
sıralanan “kök değerler” şunlardır; Adalet, dost-
luk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı ve sevgi, 
sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. 

67. D Bir öğretmenin kaynak önerirken birçok faktöre 
dikkat etmesi gerekir. Seçeneklerde verilenler de 
bu kapsamdadır. Ancak öncelikli olarak Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yayım-
lanmış öğretim programının kazanımlarına uygun 
olmasına dikkat edilmelidir. 

68. D Soruda bazı özellikleri verilen öğretim tekniği “Ko-
nuşma Halkası”dır. Öğrenci merkezli olan bu tek-
nikte iletişim, empati, farklılıklara saygı gösterme 
ve duygu düşünceleri ayırt etmeyi öğrenme he-
deflenir.
Fakat bu sistemi kalabalık sınıflarda uygulamak 
çok mümkün değildir. 

69. D Okan öğretmenin uygulamak istediği kavram öğ-
renme yöntemi Semantik Ağ (kavram ağı) yönte-
midir. Bu sistemde; öğrencilerin önceki bilgilerinin 
harekete geçirilmesi, yeni kavramlar geliştirmek 
veya kavramlar arasında ilişki kurmak hedeflen-
mektedir. 

70. A Ekonomiklik; öğretmenlerin az zamanda asga-
ri enerji ile çok iş yapmaları olarak tanımlanabilir. 
Kalabalık sınıflarda öğretmenin maksimum fayda 
için bu yöntemi sıklıkla kullanması gerekebilir. 
Öğrenciye görelik (hazırbulunuşluk); bu ilkede öğ-
rencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarının, hazırbulunuş-
luk seviyelerinin dikkate alınması gerekir. 
Yakından uzağa; öğretmen bilgileri aktarırken ya-
kın çevreden uzak çevreye, yakın zamandan uzak 
zamana bir yol izler. 

71. C Eğitim öğretim sürecinde bir tek yöntemin kulla-
nılması doğru değildir. Mutlaka birden çok yöntem 
kullanılarak öğrenme – öğretme süreci çeşitlendi-
rilmelidir. 

72. D Filiz öğretmenin dersinde kullandığı yöntem “öykü 
tamamlamadır”. Bu yöntemde, öğretmen konu ile 
ilgili olayların bazı yönlerini hikayeleştirir ve bir bö-
lümünün de öğrenciler tarafından tamamlanması-
nı ister. 

73. A Soruda verilen ölçme aracı “tanılayıcı dallanmış 
ağaç”tır. 
Bu ölçme aracı ile öğrencilerin hem yanlış öğren-
meleri, hem de eksik öğrenmeleri ortaya çıkarılır. 
Böylece öğrenme öğretme süreci yeniden düzen-
lenebilir. 

74. E Öncüllerde verilenler görsel kanıt kullanmanın 
faydaları arasındadır. 
Not; Görsel kanıtlar öğrencilerin bilişsel seviyele-
rine uygun bir şekilde seçilmelidir. 

75. E Karikatür eğitim – öğretim sürecinin her alanında 
kullanılabilir. Örneğin matematik ve fen bilimlerini 
ilgilendiren alanlarda da kullanılabilir.

Çözüm Bitti.
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