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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Beden eğitimi formal kurumlar (resmi eğitim kurum-
ları) aracılığı ile belli bir müfredat kapsamında bir 
amaca yönelik gerçekleştirilen fiziksel etkinliklerdir. 
Rekabet olgusu içermez. Spor ise profesyonellik sü-
recini içinde barındırır.

2. C TİCİ, 1922-1936 yılları arasında Türk Spor Yöneti-
minde söz sahibi olmuştur.

3. D I, II ve IV numaralı seçenekler spor psikolojisinin ça-
lışma alanı iken futbolun antropolojik görünümü spor 
felsefesinin alanına girmektedir.

4. B Lokomotor beceriler, yer değiştirme becerileri ola-
rak da adlandırılmaktadır. En önemli lokomotor ha-
reketler emekleme, yürüme, koşma ve atlamadır. 
Daha sonra yuvarlanma, tırmanma, zıplama, sıçra-
ma, sekme, kayma ve galop da sayılabilir.

5. A Bilişsel süreçler; dikkat, algılama, tekrar, kodlama ve 
geri getirme olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sebeple 
sporcunun mevcut duruma karşı üretmiş olduğu çö-
züm bilişsel bir süreci işaret etmektedir.

6. A Verilen metin incelendiğinde olimpiyat oyunlarının 
belli bir gruba ait olduğunu ifade eden bir yer bulun-
mamaktadır. Aksine; çok uluslu, geniş kapsamlı ve 
farklı kültürel değerlere sahip bir organizasyon oldu-
ğu vurgulanmıştır.

7. C Matrak Oyunu 1500’lü yıllarda Matrakçı Nasuh adı ile 
anılan Türk bilim adamı tarafından icat edilmiş oyun-
dur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da sıkça bu oyunu 
oynadığı bilinmektedir. Odaklanma, denge, hız ve 
teknik bilgi tüm sporlarda olduğu gibi bu oyunda da 
önem arz eder. Oyuncu zaman içerisinde önem arz 
eden yetenekleri Matrak talimleri ile geliştirir.

8. E Antik olimpiyat oyunlarında Elis adında kamp mer-
kezi bulunmaktaydı. Bununla beraber, bu kamp mer-
kezinde Helladoniklerin de belirli görevleri mevcuttu. 
Antik olimpiyat oyunları da olağanüstü koşullar dışın-
da belirli aralıklar ile düzenlenmekteydi.

9. A Fransız düşünür J.J. Russo ile bir felsefe olarak 
tüm Avrupa’da kabul görmüş, beden eğitimi dersi 
Avrupa’da okul programlarında yer almaya başla-
mıştır.

10. C Soru metni içinde yer alan ana fikir yeni düzenin bazı 
sağlık parametrelerini tehdit etmesidir. Bu kapsamda 
doğru cevap sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı 
sağlamaktır.

11. C Mitokondri organeli solunum tepkimelerinin gerçek-
leşmesini sağlar. Besinin parçalanarak ATP enerjisi-
nin açığa çıkmasını sağlar.

12. B Ekstansiyon hareketi gerilme açılma hareketidir. Bu 
hareketi yaparken iki oluşum arasındaki açı genişler.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

13. A Scapula (kürek kemiği)

Göğüs kafesinin arka yüzüne oturmuş üçgen ve yas-
sıdır. Üç köşe üç kenar iki yüzü vardır.

14. E Pronasyon elin içe, lateralden mediale doğru döndü-
rülme hareketidir. M. Deltoides bu harekette rol oy-
namaz.

15. A Sara krizinde aşağıdaki ilk yardım uygulamaları ya-
pılır.
Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Örne-
ğin kişi yol ortasında kriz geçiriyorsa olay yerindeki 
trafik akışı kesilmelidir).

 • Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır,
 • Hasta bağlanmaya çalışılmaz,
 • Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz,
 • Genel olarak yabancı herhangi bir madde kullanıl-

maz, koklatılmaz ya da ağızdan herhangi bir yiyecek 
içecek verilmez,

 • Kendisini yaralamamasına dikkat edilir,
 • Başını çarpmasını engellemek için başın altına yu-

muşak bir malzeme konur,
 • Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kal-

dırılır,
 • Sıkan giysiler gevşetilir,
 • Kusmaya karşı tedbirli olunur,
 • Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler ya-

pılır,
 • Tıbbi yardım istenir (112).

16. C Yetişkinlerde Dış Kalp Masajı ve Yapay Solunumun 
Birlikte Uygulanır. Hasta/ yaralının göğsünü yükselt-
meye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 ne-
fes verilir, Hasta/ yaralıya, 30 kalp masajından sonra 
2 solunum yaptırılır, (30;2). Temel yaşam desteğine 
hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yar-
dım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

17. B Nefes alış verişi devam eden ancak bilinci kapalı 
olan öğrenciye koma pozisyonu uygulanır.

18. C Tip I – Kırmızı kas lifi – Yavaş oksidatif 
Tip IIa – Karışık kas lifi – Hızlı oksidatif glikolitik
Tip IIb – Beyaz kas lifi – Hızlı glikolitik
Tip I kas lifi oksidatif enzim aktivitesi ve miyoglobin 
içeriği daha fazladır.

19. E Şiddetli egzersiz sırasında kardiyak debi, böbrek ve 
dalakta azalırken; kalpte ve deride artış gösterir. An-
cak en fazla artış kaslarda meydana gelir. Beyinde 
ise kan akışı sabittir.

20. A Afferent yani duyu sinirler, duyu organları tarafından 
alınan sinir uyaranlarını merkezi sinir sistemine ile-
tirken; Efferent yani motor sinirler ise beyin ve spinal 
kord yardımı ile beyinden gelen iletileri organlara ile-
tir.

21. D Ventilasyon, akciğerlere hava giriş-çıkışı
İnspirasyon: nefes alma
Ekspirasyon: nefes verme
Ozmos: az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş

22. C Laktik asidin vücuttan uzaklaştırılması yaklaşık 1-2 
saat sürer. Ancak en uzun toparlanma süreci gliko-
jen depolarının yenilenmesidir (46 saat).

23. D A şıkkı: Geriye dönüş ilkesi
B şıkkı: Bireysellik ilkesi
C şıkkı:  Belirlilik ilkesi
E şıkkı: Gelişim ilkesi

24. B Sürat: vücudu olabildiğince hızlı bir şekilde hareket 
ettirme yeteneği olarak tanımlanır.
Çeviklik: önemli bir hız, denge veya bedensel kont-
rol kaybı olmadan hızlı bir şekilde yön değiştirme ye-
teneğine 
Güç: Birim zamanda yapılan iş
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

25. E Sürat: yıldan yıla
Kuvvet: haftadan haftaya
Esneklik ve koordinasyon: günden güne
Gelişim gösterir.

26. B <5,000 Sedanter
5.000-7.499 Düşük düzey aktif
7,500–9,999 Orta düzey aktif
10,000–12,499 Aktif
> 12,500 Yüksek düzey aktif

27. E Beceriye ilişkin fiziksel uygunluk parametreleri: Ko-
ordinasyon, Çeviklik, Sürat, Güç, Denge ve Reaksi-
yon zamanı’dır.
Kassal kuvvet ise sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk pa-
rametresidir. 

28. D TANITA veya InBODY gibi markaları olan Bioelektrik 
impedans analizi (BIA) altın standart bir vücut kom-
pozisyonu ölçümü arasında yer almaz.

29. C Fleksiyometre, eklem hareket aralığı (ROM) ölçü-
münde kullanılır.

30. D Su ve mineraller kalori içermezken (sıfır kalori), bir 
gram karbonhidrat ve protein yaklaşık 4 kcal ve bir 
gram yağ 9 kcal içerir.

31. B Suda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. 
ADEK şeklinde ezberlenebilir. B vitamini suda çö-
zünmez.

32. E Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
(TBESF) 2006 senesinde Özerk yapıya kavuş-
muştur. TBESF bünyesinde 18 spor branşında 
(Tekerlekli Sandalye Basketbolu, Bilek Güre-
şi, Atıcılık, Okçuluk, Yüzme, Yelken, Tekerlekli 
Sandalye Tenisi, Badminton, Atletizm, Oturarak 
Voleybol, Masa Tenisi, Halter, Bocce, Kayak, 
Tekerlekli Sandalye Curling, Tekerlekli Sandal-
ye Dans, Tekerlekli Sandalye Eskrim, Ampute 
Futbol) faaliyetlerini sürdürmektedir.

33. A IBSA Uluslararası Görme Engelliler Spor Fede-
rasyonu Klasifikasyon sisteminin belirlediği ku-
rallar ile göz hastalıkları uzmanı (oftalmolojist) 
tarafından görme engelli sporcuları üç kategori-
de B1, B2, B3 olarak sınıflandırmaktadır.
B1: Tamamen görmezler veya ışık algılaması 
olsa dahi bir metre mesafeden el şeklini seçe-
meyenler.
B2: El şeklini algılayabilen ancak görme keskin-
liği 20/600 görme keskinliğine ya da 5 derece-
den daha düşük görme alanına sahip olanlar.
B3: 20/600 ile 60/600 görme keskinliğine sahip 
olanlar veya görme alanları 5-20 derece arasın-
dakiler.

34. E Çocukların genelde tek yönlü sınıflandırma yaptıkları 
0-2 yaş arası dönemi kapsar. Çocuklar bu dönemde 
yalnızca renklere, boyutlara ya da şekillere göre sı-
nıflandırma yapabilirler. Birden fazla boyutta  ayrım 
yapma yetenekleri henüz gelişmemiştir.

35. D Gelişim çevrenin ve kalıtımın ortak ürünüdür. Bu ne-
denle birebir aynı eğitim verilen çocuklar arasında 
gelişimsel farklılıklar görülmesi çok olasıdır. Başlan-
gıç seviyeleri aynı bile olsa (ki çoğu zaman değildir) 
ilerlemenin (örnekte iki sporcu da gelişim göstermiş-
tir) birebir aynı olması mümkün değildir. Bunun sebe-
bi bireysel farklılıklardır.

36. B Refleks olarak ortaya çıkan bazı hareketler bebeğin 
ilk istemli motor tepkileri olarak ilkel hareket döne-
minde gerçekleşir. Hareketler son derece kaba ve 
kontrolsüzdür ancak amaca yöneliktir. 1 ay - 2 yaş 
arası olan dönemi kapsar.

37. A Motor Kontrol, insan hareketlerinin temelini oluştu-
ran fiziksel ve sinirsel mekanizmaların araştırılma-
sı ile ilgilenen motor öğrenme ve motor gelişimin bir 
yönü olan ve bağımsız görevlerin yerine getirilmesi 
esnasında meydana gelen sinirsel ve fiziksel deği-
şiklikler olarak tanımlanmaktadır.

38. D Yönetimin şıklarda verilen beş fonksiyonu birbirlerini 
takip eden ve tamamlayan süreçleri içerir. Bu doğ-
rultuda herhangi bir yönetim işine başlamadan önce 
olduğu gibi spor salonu açmadan öncede salonun 
nerede açılacağı, kaç metre kare olacağı, kaç kişi 
çalışacağı gibi sorulara hedeflere uygun cevapların 
verilmesi için planlama yapılması gereklidir. Henry 
fayol tarafından ilk olarak ortaya konan yönetimin 
fonksiyonlarının ilk adımı planlamadır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

39. B Hemen her yerleşim yerinde kurulan ve gençlerin 
güreş yapması ve dini eğitim almasını amaçlayan 
tekkeler Osmanlı İmparatorluğunda sportif faaliyet-
lerin ülke çapında yapıldığı ilk örgütlenme olmuştur.

40. D Motor gelişim doğuştan gelen özelliklerin bir sonu-
cu olarak ortaya çıkar ve sıralaması değişmez ancak 
motor öğrenme deneyimler ile bir hareketin öğrenil-
mesi ve böylece motor performansta ilerleme mey-
dana gelmesi durumudur. Motor gelişimde kalıtım 
motor öğrenme de ise çevre etkilidir.

41. D Reaksiyonel hareket gerçekleşebilmesi için uyarı-
ların cerebelluma yani beyinciğe ulaşması yeterli 
değildir. Uyarılar omur ilik tarafından cevaba dönüş-
türüldüğünde ortaya çıkan hareketlere istemsiz yani 
reflesk hareketler denir.

42. A Başlangıcı ve bitişi belli olan, topa vurmak, tuşa bas-
mak, elektrik düğmesini açmak, gibi beceriler kısa 
süreli beceriler olarak tanımlanır. Kesintili becerile-
rin birbiri ardına belirli bir düzende gerçekleşmesiyle 
oluşan beceriler ise seri beceriler olarak adlandırılır. 
Bu nedenle Arda’nın tuşlara basması kesintili bece-
riyken, kesintili beceri olan tuşlara basmanın birbi-
ri ardına belirli bir düzende gerçekleşmesiyle yazıya 
dönüşmesi seri beceriye girmektedir.

43. A Motor beceri de, hareketi uygulama stratejilerinden 
ziyade hareketin başarılı olması önemlidir. Halterde 
de ağırlığın nasıl kaldırılacağını bilemek gereklidir.  
Bu nedenle halter motor bir beceridir.

44. A Aerobik enerji sisteminde glikolitik ve krebs dön-
güsünde ortaya çıkan elektronlar, elektron transfer 
sistemiyle oksijene iletilir. 1-3 dakikanın üzerindeki 
egzersizlerde aerobik enerji sistemi devreye girer. 
3000 metre yarışları ise ortalama 7 dakikanın üze-
rinde koşulmaktadır.

45. C Bir atletizm pistinin uzunluğu 400 metredir. 3000 
metre yarışı bitiş çizgisinin 200 metre gerisinden 
başlar. Yani atletler 200 metreyi tamamladıktan son-
ra 7 tam tur (7x400) yani 7.5 tur koşarak yarışı bitirir-
ler.

46. B Soruda açıklanan antrenman çeşidi bir dayanıklılık 
antrenmanı olan ‘interval koşu’dur.

47. D Bir hentbol müsabakasında hakemlerin Kırmızı, 
Sarı, Mavi ve Yeşil kart kullanma yetkisi bulunmakta-
dır.

48. D Rakip takımda bulunan iki etkili oyuncuyu durdur-
mak için kullanılan yöntem kombine savunma yön-
temlerinden 4-0+2 yöntemidir.

49. E Bir 7 metre atışı sonrasında top elden çıktıktan son-
ra 7 metre çizgisi ihlal edilebilir. Bu bir kural ihlali de-
ğildir.

50. D Hentbol kale sahasını ihlal eden bir oyuncu açık bir 
gol şansını engellerse 7 metre atışına hükmedilir. 9 
metre atışı bir serbest atıştır.

51. A Bir hentbol kalecisi ancak kontrolünde olmayan bir 
top ile atağa katılma hakkına sahiptir.

52. D Bir hentbol müsabakasında oyuncu değiştirme kısıt-
laması yoktur.

53. B Mazurka 3/4 ritimde uygulanmaktadır.

54. E Verilen görsel Vals’a aittir.

55. D Görselle gösterilebilecek lokomotorlar “adım-koş 
koş-adım-adım”dır.

56. D Verilen tanım cimnastiğin genel tanımıdır. Bu neden-
le cevap D şıkkıdır.

57. D Artistik Cimnastik branşında erkeklerde olimpik sıra-
lama; Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Pa-
ralel ve Barfiks şeklindedir. Bu nedenle kulplu beygir 
aletinden yarışmaya başlayan sporcu sırasıyla Hal-
ka, Atlama Masası, Paralel, Barfiks, Yer aletlerinde 
yarışacaktır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

58. D Artistik Cimnastik özelinde seçme yarışması, takım 
finalleri, genel bireysel finaller ve alet finalleri olmak 
üzere 4 farklı yarışma çeşidi vardır.

59. A Orta oyunu “Göster-rol oyunları” kategorisine gir-
mektedir.

60. D “Senet oyunu” tarihte ilk masa oyunu olarak kabul 
edilmektedir.

61. C Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ile 
hem ortaokul hem de liselerde  öğrencilere kazan-
dırılması hedeflenen sekiz beceri belirlenmiştir. Bun-
lar; dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, 
koordinasyon, kuvvet, ritimdir. Denge  bu beceriler 
arasında yer almaz.

62. D Konular yalnızca lise Beden Eğitimi ve Spor Dersi 
Öğretim Programının yapısında tanımlanan bir bi-
leşendir. Ortaokul programında içerik düzenlemesi 
öğrenme alanı ve alt öğrenme alanı olarak yapılan-
dırılmıştır.

63. A Türkiye’de ve Dünya’da Spor konusuna ilişkin kaza-
nımlara Aktif ve Sağlıklı Hayat öğrenme alanında yer 
verilmiştir. Spor Bilinci ve organizasyonları alt öğren-
me alanıdır.

64. E Fiziksel etkinlik kartları uygulanması amacıyla sade-
ce ortaokul programı için hazırlanmıştır.

65. D D seçeneğinde verilen kazanım kültürel birikimleri-
miz ve değerlerimiz” alt öğrenme alnında yer alan bir 
kazanımdır. Bu alt öğrenme alanı da Aktif ve Sağlıklı 
Hayat öğrenme alanının altında yer alır.

66. B Selma Öğretmen yaptığı etkinlik ile öğrencilerinde 
dengede durma becerisini geliştirmek istiyor.

67. B Öğretmenin  bilgileri öğrenci tarafından alınmaya ha-
zır bir şekilde düzenleyip aktardığı, aşamaları; hare-
keti açıklar, hareketle ilgili komutlar verir, her hareketi 
gösterir şeklinde ilerleyen yöntem komut yöntemidir.

68. C Bu yöntemde öğretmen, performansları ile ilgili so-
rular sorarak, önceden ölçütler belirleyerek öğren-
cilerine kendilerini doğru biçimde değerlendirebilme 
dolayısıyla bedensel farkındalıklarını geliştirme ola-
nağını verir.

69. E Spor eğitimi modelinin amacı, yetenekli, donanım-
lı ve motive olmuş spor insanları yetiştirmektir. Bir 
spor branşınds organizasyonların nasıl yapıldığı-
nı öğretmek için oluşturulmuştur. Bu model özellik-
le okul içerisinde düzenlenecek bahar kupaları, güz 
kupaları vb. spor müsabakaların da kullanılabilecek 
bir modeldir. Bu modelde spor müsabakalarını dü-
zenleyen ve burada koordinatörlük yapan yine öğ-
rencilerdir. Eğitici ise sadece rehber durumundadır.

70. D Monsston’un öğretim yöntemleri yelpazesi  hazırlık 
(etkileşim öncesi), uygulama (etkileşim) ve değerlen-
dirme (etkileşim sonrası) olmak üzere üç bölümden 
oluşur. D seçeneği değerlendirme bölümünde yapı-
lan bir etkinliktir.

71. C Bu yöntemde komutları öğretmen verdiği ve öğren-
ciler de sadece komutları yerine getirdiği için öğ-
rencilerde düşünme yeteneğini sınırlaması, zihinsel 
gelişimlerini en alt düzeye indirebilir ve  karar verme 
ve tartışma sürecini ortadan kaldırır.

72. E Bireylerin  öğrenme hızlarının, öğrenme sürelerinin  
farklı olduğu sınıflarda  bireysel farklılıkları dikkate 
alarak öğretim yapılmasını sağlayan model  bireysel-
leştirilmiş öğretim modelidir.

73. D Murat Öğretmen dersin başında izlettiği film bölümü 
ile  öğrencilerin dikkatini konuya çekmiştir.

74. B Diğer alt öğrenme alanları daha çok öğrencilerin be-
densel gelişimine ve spor aktivitelerine ilişkin bece-
rilere yönelik iken bayramlar, kutlamalar, törenler, 
geleneksel oyunlar vb. “Kültürel birikimlerimiz ve 
değerlerimiz” alt öğrenme alanında ele alınmıştır. A 
becerisi hatırlama basamağına özgü bilişsel beceri-
lerdir.

75. C Gösterip yaptırma tekniği bir işlemin yapılışının ya da 
bir aracın kullanımının önce gösterilip açıklanması, 
sonra da uygulama yaptırılmasıdır. Bu yöntem veri-
len bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla 
özellikle devinişsel becerilerin kazandırılmasında 
kullanılmaktadır.

Çözüm Bitti.
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