
ÖABT

DENEME
SINAVI

SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG-1





TG-1. DENEME Sosyal Bilgiler 
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Yazının icadından önceki dönemde insanlar önce 
toprağı ve taşı daha sonra ise sırasıyla bakır, tunç 
ve demir madenini işlemişlerdir. İnsanlık tarihinin 
en önemli buluşu olan demir bu dönemde işlenen 
en son madendir.

2. C I. Göktürk Devleti’nin yıkılması sonrasında 630 
yılında Kafkasların kuzeyine yerleşen Bulgarlar 
Kubrat yönetiminde devlet kurmuşlardır.

3. C İlklerin uygarlığı olarak bilinen Sümerlerde ilk ya-
zılı kanunlar Lagaş Kralı Urukagina tarafından ha-
zırlanmıştır. Amaç, rahiplerin yönetimdeki etkisini 
kırmak ve köleliği kaldırmaktır.

4. E Emeviler Devri’nde (661 - 750); İslam devletinin 
içinde yaşanan halk 4 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

 •  Müslüman Araplar
 • Arap olmayan müslümanlar (Mevali)
 • Zımmi’ler (gayrimüslimler)
 • Köleler’dir.

5. B 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkan Kırgızlar, Cen-
giz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğudur.

6. E Büyük Selçuklu Ordu Teşkilatı’nda;
 • Hassa ordusu
 • Gulaman-ı Saray
 • Eyalet Askerleri
 • Türkmenler
 • Sipahiler
 • Yardımcı kuvvetler yer almıştır.

Cebeciler; Osmanlı merkez ordusunda (Kapıkulu 
Ocağı) silahların bakımı ve imalatıyla uğraşan sı-
nıftır.

7. D Emevi halifelerinden I. Velid Dönemi’nde “dirhem” 
(gümüş) ve Abdülmelik Dönemi’nde “dinar” (altın) 
isimlerini taşıyan paralar bastırılmıştır. Akçe, ilk 
kez Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey ta-
rafından bastırılan paradır.

8. C Hakkında bilgi verilen hattat 1468-1556 yılları ara-
sında yaşamış Ahmed Karahisari’dir.

9. E Abbasi Devleti’nin Mısır valisi olarak görev yapan 
Tolunoğlu Ahmet tarafından 868’de Mısır’da ku-
rulan Tolunoğulları’na 905 yılında Abbasiler son 
vermiştir. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti olan To-
lunoğulları; Lübnan, Suriye ve Filistin’de hüküm 
sürmüştür.

10. C Türkler, 751 Talas Savaşı’nın ardından kitleler ha-
linde İslamiyeti kabul etmeye başlamış ve Orta 
Asya’da İslamiyeti resmi din olarak benimseyen ilk 
devlet Karahanlılar olmuştur. Bu dönemde Türk-
İslam edebiyatının ilk örnekleri kaleme alınmış, 
bunlardan Ahmet Yesevi’ye ait olan Divan-ı Hik-
met; İslamiyetin tasavvufi bir anlayışla yazıldığı ilk 
Türkçe eser olmuştur.

11. E Avrupa’da reform hareketinin başlangıç noktası 
olarak Almanya’daki Wittenberg Saray Kilisesi ka-
bul edilir.

12. B Mustafa Kemal’in sırayla katıldığı kongreler ve 
kongrelerin toplanma tarihleri şöyledir:
Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)
Afyon Kongresi (2 Ağustos 1920)
Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920)

13. B Ne zaman ve ne kadar alınacağı belirli olmayan 
olağanüstü vergi türüne Bad-ı Heva denilmiştir. 
Cerime, Resm-i Aruz vergileri Bad-ı Heva’ya ör-
nektir.

14. B
 • Schuman Bildirgesi; Avrupa Birliği’nin
 • Marshall Planı; Avrupa Ekonomik Kalkınma ve İş 

Birliği Örgütü’nün,
 • Balfour Dekarasyonu; İsrail Devleti’nin,
 • Almatı Deklarasyonu; Bağımsız Devletler 

Topluluğu’nun temeli kabul edilen belgelerdir.
 • 1975’te imzalanan “Helsinki Deklarasyonu” 

AGİK’in temelini oluşturmaktadır.

15. A Sahn Medreselerine talebe yetiştiren okullara Te-
timme Medreseleri denilmiştir.

16. A Batı Avrupa kıyısında yer alan Kuzey Denizi bir 
kenar denizdir. Gel-git genliği fazla, kıyı da alçak-
tır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D 17. yüzyılda yaşanan toplumsal sıkıntılara bağlı 
olarak Anadolu halkı yaşadığı toprağı terk etmek 
zorunda kalmıştır. Yaşanan bu göç hareketine 
“Büyük Kaçgun” adı verilmiştir.

18. A Regosol, Azonal bir topraktır. Akarsu etkisiyle olu-
şur.

19. E Orta Çağ Avrupa’sında Katolik kilisesinin doğma-
ları altında yaşamak zorunda kalan halk, Coğ-
rafi keşifler ve Rönesans ile yaşanan bilimsel 
gelişmeler sonucu kilisenin dogmalarının yanlış 
olduğunu görmüş ve bu durum papanın halk üze-
rindeki nüfuzunu kırmıştır.

20. B Soruda anlatılan maden kromdur.
Fethiye - Krom
Divriği - Demir
Seydişehir - Boksit
Mazı dağı - Fosfat
çıkarılır.

21. D Dar’ulfünun’un kuruluşuna hazırlık yapmak ve 
okutulacak kitapları hazırlamak amacıyla açılan 
kurum Encümeni Daniş’tir. Meşveret meclisi; da-
nışma meclisidir.
Dar’ülmualimat; kız öğretmen okulu iken, 
Dar’ülmualimin erkek öğretmen okuludur. 
Dar’ulşafaka ise kimsesiz çocuklara parasız ya-
taklı eğitim veren okuldur.

22. B Ahşap meskenler Antartika hariç tüm kıtalarda 
görülür.

23. C Kafkas Cephesi’nde Turancılık, Arap cephelerin-
de ise ümmetçilik fikir akımlarının uygulamayaca-
ğı görülmüştür.

24. B Verilenlerden sadece Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki Ege kıta sahanlığı sorunu Türkiye’yi 
etkileyen doğrudan sorun iken diğerleri yakın çev-
remizde olan ama Türkiye’yi dolaylı etkileyen so-
runlardandır.

25. B 1931 yılında kapatılan Türk Ocaklarının binalarını 
kullanarak Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kültür kolu 
gibi çalışan kurum Halk Evleri’dir.

26. D İnsan ilişkilerinde bireyin davranışı etkileyen fak-
törler 5 başlıkta toplanır:

 • İnsanın biyolojik sınırlılıkları
 • İnsanın psikolojik karmaşıklığı
 • Fiziksel çevre
 • İnsanın sosyal çevresinin niteliği
 • Geçmiş yaşantıları

27. C SSCB’nin dağılması ile birlikte bağımsızlığını ka-
zanan Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasın-
daki ilişkileri geliştirmek amacıyla ilki 1992’de 
Ankara’da “Türkçe konuşan Ülkeler Devlet Baş-
kanları Zirvesi” toplanmıştır. Söz konusu Zirve Ka-
zakistan devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev’in 
teklifi ile 3 Ekim 2009’da imzalanan Nahçıvan Ant-
laşması sonucunda “Türk Keneşi” adını almıştır.

28. C Sosyal değişme aynı değerleri ve özellikleri payla-
şan grubu etkileyen bir olay ya da eylemdir.

29. C Aksaray’ın yıllık sıcaklık ortalamalarının 
İstanbul’dan düşük olması enlemle değil, karasal-
lıkla ilgilidir.

30. A İnsanların kalıplaşmış davranışlarını, düşünce-
lerini, duygularını, toplumu ve kültürleri incele-
yen antropoloji alt dalına Sosyo-Kültürel(Etnoloji) 
Antropoloji denir. İnsanların biyolojik gelişim sü-
reçlerini ele alan dal ise Biyolojik Antropolojidir. 
İnsanlığın maddi kalıntılarını inceleyerek insan 
davranışlarını tanımlamaya ve açıklamaya çalı-
şan dal Arkeolojik Antropolojidir. Dili toplumsal 
ve kültürel bağlamda inceleyen dal Linguistik(dil) 
Antropolojidir. Primatoloji, Biyolojik Antropolojinin 
alt dalıdır.

31. D Artık sürekli yaz saati kullanılacağı için yıl boyun-
ca İzmir’in yerel saati ile ortak saat arasındaki fark 
daha fazla olacaktır.

32. A Bireyin estetik bir nesneye biçtiği değere este-
tik yargı denir. Sanat yapıtını hiçbir çıkar gözet-
meden algılayan ve haz alan kişiye estetik özne 
denir. Öznenin yöneldiği güzelliğe estetik nes-
ne denir. Bir estetik nesne ile kurulan ilişki sonu-
cunda öznede meydana gelen beğeni duygusuna 
estetik haz denir. Bireyin estetik bir nesnenin iş-
levselliğini düşünmeden estetik olarak nesneyi al-
gılamaya çalışmasına estetik tavır denir.

33. C Vertisol topraklar III’de bulunur. Tektonik ve kars-
tik göller, Göller Yöresi’nde I’de geniş alan kaplar. 
II nolu nokta cılız bitki örtüsü ve eğim nedeniy-
le erozyona uğrar. Biriktirmesiz santraller Çoruh 
nehri üzerinde IV’de en çoktur. Maki ve gariglere 
ait bir bölge Akdeniz ikliminde görülür. Eşleştirme 
dışında kalmıştır.

34. A Aile Hukuku, nişanlanma, evlilik, eşlerin karşılıklı 
hak ve yükümlülükleri, velayet, soy bağı, vesayet 
konularını ele almaktadır. Kişiler Hukuku, kişiliğin 
başlangıcı, türleri, sona ermesi, kişisel durum, hı-
sımlık, konularını ele almaktadır. Miras Hukuku, 
miras, tereke, muris, varis konularını ele almak-
tadır. Eşya Hukuku, konusu ayni haklardır. Ticaret 
Hukuku, tacir ile tüccar arasındaki ilişkiyi düzen-
ler. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

35. A Çoruh Karadeniz’dedir. Karadeniz iklimi her mev-
sim yağışlı ve nemli bir iklimdir. Bulutluluk fazla-
dır. Buna nedenle sıcaklık ve buharlaşma ile baraj 
göllerindeki su kaybı en azdır. Dolayısıyla havaya 
etkiside azalır.

36. D Bireyin toplum içinde bulunduğu yere, konuma 
statü denir. Dolayısıyla bireyin toplumdaki saygın-
lığını, itibarını temsil eder.

37. A Organik tarıma ayrılan arazi en çok Ege Bölge-
si’ndedir. Bu bölgeyi sırasıyla Akdeniz, Güneydo-
ğu A, Doğu A, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu 
izler.

38. E Az sayıdaki firmalar bir grup olarak karlarını mak-
simize edebiliyorlarsa Tam oligopol, bir grup ola-
rak karlarını maksimize edemiyorlarsa Kısmi 
oligopol adını alırlar.

39. C III ve IV
Rüzgarın hızını azaltırken rüzgar erozyonunu ön-
ler, kar yağmur yaprakları dalları, kökleriyle tuta-
rak sel’i önler. Böylece ormanlar akarsu ve rüzgar 
erozyonunu engellemiş olur.

40. E Bir hukuki duruma ilişkin olarak hakimin uygula-
yacağı pozitif hukuk kuralının bulunmaması yani 
yazılı ve yazısız kuralın bulunmamasından dolayı 
oluşan boşluğa hukuk boşluğu denir. Somut ola-
yı çözecek yazılı kanun hükmünün hiç bulunma-
masına açık kanun boşluğu, kanun hükmünün var 
olduğu fakat olayı çözecek yeterliliğe sahip olma-
masına örtülü-kapalı kanun boşluğu denmektedir. 
Kanun koyucunun bilinç bir şekilde bıraktığı ve 
hakimin takdir yetkisine başvurduğu boşluğa ku-
ral içi boşluk denir. Kanun koyucunun bilinçsizce 
bıraktığı boşluğa kural dışı boşluk denir.

41. A Köyaltı yerleşmelerinden olan kom ve mezra 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülür.

42. D Yozgat - Alişar hariç diğerleri Unesco’nun koru-
ması altındadır.

43. C III. Muğla çevresidir. Burada yerşekilleri engebeli 
olduğu için tarım alanı azdır.

44. A Messina Boğazı: İtalya ile Sicilya Adası arasında
Süveyş kanalı: Akdeniz ile Kızıldeniz’i bağlar.
Dover Boğazı: Kuzey Denizi ile Manş Denizini 
bağlar.
Kiel Kanalı: Baltık Denizi ile Kuzey Denizi ara-
sında
Malakka Boğazı: Malezya yarımadası ile Sumat-
ra Adası arasındadır.

45. C Niccolo Machievelli’nin en önemli eserleri Prens 
ve Söylev’dir. Machievelli’nin en önemli yanı 
siyaset-ahlâk ilişkilerine olan bakışının farklı olu-
şu ve siyaseti nesnel bir kavram olarak görerek 
ahlâkla açıklanmaması gerektiğini vurgulaması-
dır. 

46. C Yarı başkanlık sisteminde başkan halk tarafından 
seçilir ve parlamentoyu feshetme yetkisine sahip-
tir.

47. D İlk sosyolog ve sosyalist olarak Saint Simon bilinir.

48. B  Anket soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gere-
ken noktalar:

 • Anket formunda yer alan ilk soruların dikkat çekici 
olması sağlanmalı

 • Yanıtlanması kolay sorular olmalı
 • Yanıtlaması zor sorular sona bırakılmalı
 • Sorular basit ve anlaşılır olmalı
 • Kısa ifadeler kullanılmalı
 • Olumlu tümceler kurulmalı

49. B Problem çözme basamakları sırayla şöyledir; 
  I. Problemin belirlenmesi
 II. Problemin tanımlanması
III. Problem ile ilgili bilgilerin toplanması
IV. Problem ile ilgili hipotez kurmak
 V. Hipotezleri test etmek
VI. Problemin çözümü

50. B Toplumu yöneten devletin temel organlarını, bun-
ların işleyişini ve toplumla olan ilişkilerini bilen, 
tutum takınan bireyler yetiştirmek sosyal bilgiler 
öğretiminin siyaset bilimi ile ilişkisini belirtmekte-
dir. Siyaset bilimi ayrıca sosyal bilgiler öğretimine 
katkı olarak devlet toplum ayrışmasını engelle-
mek ve bireyin idareye katılım süreçlerini öğren-
mesini sağlamayı amaç edinmektedir.

51. E Coğrafi arkeoloji diye bir bölüm bulunmamaktadır. 
Arkeolojinin bölümleri şunlardır; Prehistorya Arke-
olojisi, Protohistorya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, 
Tarihsel Arkeoloji, Kıtasal Arkeoloji

52. E İlk üç seçenekte yer alan filozoflar MÖ 4. yüzyıl fi-
lozoflarıdır. Pythagoras ise MÖ 6. yüzyılda yaşa-
mıştır. Felsefenin başlangıcı MÖ 7. yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Felsefe terimi belirgin anlamını, 
Akdeniz kültür çevresinin ilk filozofu sayılan ve 
MÖ 7. yy da yaşamış olan Miletli Thales (MÖ 625-
545)’le kazanmıştır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

53. C Yansıtmacı kurama göre sanatçı yaşadığı toplu-
mu, toplumsal olayları, doğayı temel almaktadır. 
Anlatımcı kurama göre sanatçı eserinde kendisini 
anlatmaktadır. Biçimci kurama göre sanat, değe-
ri kendinde var olan, kendine yeterli bir nesnedir. 
Fonksiyonellik kuramına göre sanat sağladığı fay-
da ile ölçülür. Duygusal Etkileşim kuramına göre 
izleyicide meydana gelen coşku ve duygu önemli-
dir.

54. B Bireyin geçerli normlara uymaması durumunda 
Sapma meydana gelmektedir. Anomi, kuralların 
geçerliliğini yitirmesidir. Erime potası, göçmen 
toplulukların gelenek ve görenekleri bırakılmaz, 
aksine toplumsal çevreye katkıda bulunduğu  et-
nik bütünleşme modelidir. Asimilasyon, yeni göç-
men grup baskın topluluğun tutumlarını ve dilini 
benimsediği etnik bütünleşme modelidir. Statü, bi-
reyin toplum içersindeki konumudur.

55. D Bir malın fiyatı arttığında, diğer malın talep mikta-
rı artıyorsa bu iki mal ikame mallardır. Balık eti ile 
tavuk eti gibi.

56. D Malların ve hakların kar amacı güdülmeksizin belli 
bir amaca özgülenmesi ile oluşan mal topluluğu-
na vakıf denir. En az yedi gerçek veya tüzel kişinin 
kar amacı güdülmeksizin oluşturduğu kişi toplu-
luğuna dernek denir. Amacı aynı olan en az beş 
derneğin bir araya gelmesi ile federasyon kurulur.  
Kar amacı ile en az bir kişi ile kurulabilen kişi top-
luluğu ise şirkettir. Kooperatifler de kişi topluluğu-
dur.

57. E Merkezi idarenin bürokratik sakıncalarının önüne 
geçmek için il idaresinde valiye merkeze danış-
madan kendiliğinden karar alabilme imkanı tanı-
yan ilke yetki genişliği ilkesidir.

58. E İletişimin kişiye değil kişiyle yapılması: Eğer me-
saj alan (alıcı) kişi hazır değilse, iletişim kanalı 
tıkanır ve iletişim sağlanamaz. İletişimin gerçekle-
şebilmesi için ortak platformda buluşulmalıdır. Bu-
rada en az iki kişi, ortak paylaşım içinde iletişimi 
sürdürmelidir.

59. C Toprak, bitki örtüsü  ve zoocoğrafya özelliklerin-
den kaynaklanan sorunlar:

 • Erozyon
 • Toprak kirlenmesi(degradasyon)
 • Bitki türlerinin tahribi ve yok oluşu
 • Ormanların tahribi ve yok oluşu
 • Doğal hayvanlarının neslinin tükenişi
 • Zararlı bitki ve hayvan türlerinin çoğalması (biyo-

lojik istila)

60. A Eski Çin Uygarlığı: Kağıt üretimi, barut ve pusula 
kullanımı ilk kez Çin’de başlamıştır.
Mezopotamya Uygarlıkları;

 •  Sümerler yazıyı icat etmişlerdir.
 • Haftayı yedi güne bölmüşlerdir.
 •  Modern astronominin temellerini atmışlardır.
 •  Daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir.

61. A Dilsiz harita üzerinde hiçbir şekilde yazı bulunma-
yan belirli bir ülke, bölge ya da yerin haritasıdır. 
Özel verilerle hazırlanacak haritalara denir. Ha-
rita üzerinde coğrafi bölgeler renklendirilir, dilsiz 
haritalar bazen sadece bembeyaz da olmaktadır. 
Dilsiz haritalarda herhangi bir yazı karalama bu-
lunmaz, boş olarak sunulur üzerinde değişiklikler 
daha sonra yapılır. Buna göre harita ölçeklen-
dirmesini tanımlayabilen, farklı ölçeklerdeki ha-
ritaları birbirinden ayırt edebilen; kısacası lejant 
bilgilerine sahip olan öğrencilerin bu becerilerini 
arttırmak için kullanmaları beklenen en uygun ha-
rita dilsiz haritadır.

62. E Altı şapkalı düşünme tekniği, düşünce ve öneri-
lerin belli bir düzen içinde sunulması ve sistema-
tikleşmesi için kullanılan bir yöntemdir. Altı şapka 
için altı değişik renk kullanılmakta ve her rengin 
simgelediği bir düşünme sistemi bulunmaktadır.
Bilgi çağının insanından beklenen, olayları ne-
den- sonuç ilişkileri açısından analiz edebilme, 
çok yönlü düşünebilme, eleştirel bir bakış açısına 
ve yaratıcı düşünceye sahip olabilmesidir.Bireyin 
bu niteliklerini geliştirmek açısından sınıf ortamın-
da uygulanabilecek tekniklerden biri de Edward 
de Bono tarafından geliştirilmiş olan “Altı Şapkalı 
Düşünme Tekniği” dir.

63. D Duyuşsal alanın örgütleme basamağında olan öğ-
renci değerler sistemine yenilerini ekleyerek fark-
lı değerleri bir araya getirir, kararlı olur, özellikleri 
savunur.  Bu basamakta yazılan kazanım ifadele-
rinin sonunda “kararlı oluş, kararlılık, her zaman, 
her durumda, gerektiğinde başvurma, sorma, te-
şekkür etme, kızmama, darılmama, savunma, 
kendi değerleriyle ters düşmeme, özgün davran-
ma, gerekçe göstererek açıklama, tutarlı olma” 
gibi sözlere yer verilebilir.

64. A Devinişsel (psikomotor) alan basamakların-
dan biri olan “Mekanikleşme” basamağında öğ-
rencilerden becerinin gözetim eşliğinde ancak 
gözetmenin müdahalesi olmadan gerçekleştirme-
leri beklenir. Mekanikleşme özellikle davranışların 
otamatikleşip otamatikleşmediğini kontrol edilme-
sinde kullanılır. Soruda verilen örnekte öğretmen 
öğrencilerin grafik çizme davranışlarını gözetim 
altına alarak öğrencilerden mekaniklşme basa-
mağında davranış beklemektedir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

65. B Sosyal Bilgiler programı aracılığı ile öğrencilere 
kazandırılmak istenen temel değerler aşağıda lis-
telenmiştir.

 • Dayanışma
 • Estetik
 • Temizlik
 • Duyarlılık
 • Adil Olma
 • Vatanseverlik
 • Yardımlaşma
 • Bağımsızlık
 • Çalışkanlık

66. B “Adım Adım Türkiye”, “İpek Yolunda Türkler”, “Türk 
Tarihinde Yolculuk” konuları Sosyal Bilgiler prog-
ramında Kültür ve Miras öğrenme alanı içerisinde 
ele alınmaktadır.

67. D Zaman ve Kronolojiyi Algılama” becerisi kazandır-
mada öğrencilerde araştırma, keşfetme ve yakın 
çevreyle etkileşim kurma yolu ile yaşanılan yer-
leşim yerinin tarihi açıdan incelenmesinin sağ-
lanmasında yerel tarih tekniğinden yararlanılır. 
Soruda verilen örnekte öğretmenin öğrencilerden 
binalara ve işaretlere dikkat etmelerini istemesi, 
yaşanılan yer ile ilgili harita, resim vb gibi dökü-
manlar istemesi yerel tarih tekniğine uygundur.

68. B Kavram Ağı öğrencilerin izlenimlerini, düşüncele-
rini yazılı öğretim araçlarındaki kavram ve ilkelere 
uyumlu bir biçimde sergileyen grafik araçtır. An-
lam ağıda denilen bu araç öğrencilerin;

 • Önceki bilgilerini harekete geçirmek
 • Yeni kavramlar geliştirmek
 • Kavramlar arası anlam ilişkilerini bulmak
 • Kavramları yeniden düzenlemek

Gibi zihin etkinlikleri ile metinleri daha iyi anlama-
larını sağlar.

69. A Sosyal Bilgiler programı yapılandırmacı öğren-
me temele alınarak hazırlanmıştır. Buna göre bu 
programda öğretmenin derin sunumlar yapması 
değil öğrencilerin sunum yapabileceği ortamlar 
hazırlaması beklenir.

70. B İkilem tartışması (ahlaki muhakeme) yaklaşımın-
da öğretmenin rolü, ahlaki ikilemlerin bulunduğu 
örnekler vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını 
çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu ya-
parken her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırır ve 
diğer öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili söyle-
diklerini duyma fırsatı verir.

71. A Sosyal Bilgiler programında kazanımlar Bilişsel 
alan, Duyuşsal alan ve Psikomotor alan kazanım-
ları olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Duyuşsal alan 
kazanımları ilgi, tutum, değer gibi özellikleri içer-
diğinden bu kazanımları kazanmak diğer kaza-
nım alanlarına göre daha zordur. Duyuşsal alan 
kazanımları diğer kazanım alanlarına göre daha 
üst düzeydedir. Seçenekler incelendiğinde A se-
çeneğinde verilen kazanım ifadesi Duyuşal, B, C, 
D ve E seçeneğinde verilen kazanım ifadeleri Bi-
lişsel alan kazanımlarına örnektir.

72. D Grafiksel analiz becerisi sayılar arasındaki bağın-
tıyı görebilme, şekilleri ve üç boyutlu ifadeleri al-
gılayabilme davranışlarını kazandırır. Bu nedenle 
grafiksel analiz becerisi ilköğretim sosyal bilgiler 
programında etkinlik olarak değil öğretilecek te-
mel beceriler arasında yer alır.  Seçenekler ince-
lendiğinde A, B, C, E seçeneklerinde verilenler 
“Zaman ve Kronolojiyi algılama” becerisi kazan-
dırmada kullanılan etkinliklerdir.

73. B Yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler öğretim 
yaklaşımı İlerlemeciliği ve Yeniden kurmacılığı 
temele alır. Bu yaklaşımda öğrencilerin karşılaş-
tıkları bireysel ve toplumsal sorunları tanımlama, 
analiz etme ve bu sorunlar karşısında karar verme 
becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Yukarıda verilen 
özellikler nedeniyle bu yaklaşım Yapılandırma-
cı program anlayışına uygundur. Yapılandırmacı 
yaklaşıma uygun geliştirilen programların içe-
rik düzenlenmesinde kullanılan yaklaşım Sarmal 
yaklaşımdır.

74. B Geçmişten gelen bazı gerçeklerin ve bakış açı-
larının yeniden oluşturulması ve gerçekleştiril-
mesinde kullanılan öğretim tekniğine Tarihsel 
canlandırma denir. 

75. E Soru soran ve cevap veren olmak üzere sınıfın 
ikiye ayrıldığı, konuların tekrarı, konuların tekrarı, 
konuların tekrar gözden geçirilmesi, yeni fikirlerin 
ortaya çıkması ve ilgi çekmek amacıyla uygula-
nan tartışma tekniğine Zıt Panel denir.

Çözüm Bitti.
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