
ÖABT

DENEME
SINAVI

BEDEN EĞİTİMİ 
ÖĞRETMENLİĞİ

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG-12





TG-12. DENEME  Beden Eğitimi
   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. D Spor biyomekaniğini; spor hareketlerinin niteliksel 
analizi, hareket geometrisi ve anatomisi ile doğru-
dan ilişkilidir.

2. A Aerobik dayanıklılık, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk 
başlığı altında yer almaktadır.

3. C A, B, D ve E seçenekleri fiziksel aktivitenin doğ-
rudan kas iskelet sistemine etkileri arasında yer 
almaktadır. C seçeneği ise diğer vücut sistemleri 
kategorisi üzerine bir örnektedir.

4. D Bireyin kendini iyi hissetmesini sağlaması ve mut-
luluk oluşturması, depresyon ve kaygı bozukluğu 
riskini azaltması, iletişim becerilerini geliştirmesi, 
benlik saygısı ve özgüvende artış fiziksel aktivite-
nin ruh sağlığı ve sosyal gelişim üzerine olumlu 
etkilerini arasında yer almaktadır.

5. C Tomak oyunu Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yı-
lında oynanan saray oyunlarından biridir. Sultan I. 
Mahmut’tan Sultan II. Mahmut’a kadarki Osmanlı 
padişahlarının bu oyundan çok hoşlandıkları bilin-
mektedir. Enderûn-ı Hümâyûn’da oynanan tomak 
oyunu Yeniçeri Ocağının da idman programı ara-
sında bulunmaktaydı. Tomak oyunu, “tomak topu” 
ile oynanırdı. Tomak topu, içi kar keçesi ile dol-
durulmuş, yumruk büyüklüğündeki meşin topun, 
kamçı şeklinde sırımdan örülmüş bir sapa bağlan-
masıyla yapılırdı. Tomak oyununu oynayan oyun-
culara “tomakçı”, usta oyunculara “tomakçıbaşı” 
denirdi.

6. D Cumhuriyet ilan edilmeden önce TİCİ’nin kuru-
luşuna giden süreçte kulüpleşme hareketi futbol 
branşı özelinde gerçekleşmiştir.

7. E Selim Sırrı Tarcan ile ilgili verilen üç ifadede doğ-
rudur. Bununla beraber; tenis, halter, disk atma, 
boks, eskrim, güreş, yüzme, bisiklet ve futbol gibi 
branşlar ile de ilgilenmiştir.

8. B Ahmet Kireççi, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında 
ülkemiz adına ilk madalyayı kazanan sporcumuz-
dur. Branşı ise güreştir. Bununla beraber, 1948 
Londra Olimpiyat Oyunlarında da altın madalya 
kazanmıştır.

9. C C seçeneği ile verilen “diplomatik bir araç olarak 
kullanılması” ifadesi sosyal ve ekonomik etken-
lerden ziyade siyasal bir olguyu işaret etmekte-
dir. Diğer seçeneklerde verilen ifadeler sosyal ve 
ekonomik etkenler kapsamında ele alınabilir.

10. A Beyge oyunu, kasaba ve köylerdeki evlenme ça-
ğına gelen genç kızlar için evlenmeye talip olanlar 
arasından seçim yapmak üzere oynanan bir oyun-
dur. Bütün taliplilere, yapılacak yarışmanın gün, 
saat ve yeri bildirilir. İster taliplileri, isterse kızı se-
vip de herhangi bir nedenle talip olmaya cesaret 
edemeyen gençler de atlarına binerek bu yere 
toplanırlar. Kız, en iyi ve süratli koşan ata bindiri-
lir. Verilen işaretle kız atını dörtnala sürer, gençler 
de onu kovalamaya başlarlar. Kızı eş olarak almak 
isteyen gençler arasında başlayan yarış, onu ya-
kalayıp atın terkisine alarak halkın toplandığı yere 
getirmesiyle sona erer.

11. A Patella kemiği dizkapağında bulunan bir kemiktir. 
Yassı, iki yüzü bir tabanı ve bir tepesi vardır. Se-
samoid kemiklerin en büyüğüdür.

Femur

Patella

Tıbia
Fibula

12. A M. Sternocleidomastoideus, sternum ve  clavicu-
la dan başlayıp proc. Mastoideus a uzanır. Boy-
nun döndüürlmesi, bükülmesi ve gerilmesinden 
sorumludur.

13. D M. supraspinatus: Fossa supraspinata’dan başlar. 
Dışa doğru bir araya toplanan kas lifleri tubercu-
lum majus’ta sonlanır. Kasın kirişi omuz ekleminin 
kapsülüne yapışıktır. Görevi: Kolun abduksiyonu-
nu başlatan kastır. Omuz eklemini kuvvetlendirir. 
Bu kas çalışmadığı zaman insanlar abduksiyonu 
başlatabilmek için o tarafa doğru eğilirler ve yer 
çekimi kuvvetinden yararlanırlar.



TG-12. DENEME  Beden Eğitimi
   Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

4 Diğer sayfaya geçiniz.

14. C M. deltoideus: Kalın üçgen şeklinde bir kas olup 
insanlara özgü omuz kabarıklığını yapar. Omuz 
eklemini üstten, önden, arkadan ve dıştan sa-
rar. Bu kas klavikuladan, akromiondan ve spi-
na skapuladan başlar. Farklı yerlerden başlayan 
kas lifleri birbirlerine yaklaşarak humerus’a doğ-
ru uzanır ve humerus’un ön dış yüzünde bulunan 
tuberositas deltodea’da sonlanırlar. Görevi: Kola 
abduksiyon yaptırır. Kolun abduksiyon hareketini 
m. supraspinatus başlatır. 15-20 derecelik bir ab-
duksiyondan sonra m. deltoideus devreye girer. 
M. deltoideus’un abduksiyonu 90 dereceye kadar-
dır. Kolun baş üzerine kaldırılması ise m. serratus 
anterior ve m. trapezius’un çalışmasıyla olur.

15. A Hayat kurtarma zincirinin ilk halkası sağlık kuru-
luşuna haber vermektir. Bunun için 112 acil servis 
aranarak hızlıca durum haber verilir.

16. B Boğucu Sargı (Turnike) Uygulama Tekniği
 • İlkyardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir 

sargı alır,
 • Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sa-

rılır,
 • Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir ara-

ya getirilir,
 • Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir 

bağ atılır,

17. C Hastanın kusturulmaya zorlanması son derece 
yanlış bir uygulamadır.

18. E Ayrıca enerjinin anaerobik veya aerobik yolla sağ-
lanıp sağlanmadığı da substratların kullanımını 
belirleyen faktörler arasındadır.

19. E Yağlar da aerobik yol ile metabolize edilir.

20. A Soruda belirtilen aktivite anaerobik yolla enerji 
üretimini gerektirmektedir. Dolayısıyla B-C-D ve 
E şıkları aerobik aktiviteler esnasında görülen fiz-
yolojik adaptasyonlardır.

21. E Karbondihrat: %100, Trigliserit: %0

22. B Antrenmansız: %50-60, İyi antrenmanlı: %65-80

23. E Uzun dönem antrenman düzenlemesi 3 ana dö-
nemden oluşur. Bunlar
1. Temel antrenman dönemi
2. Gelişim antrenman dönemi
3. Üst düzey antrenman dönemi: Branşa özgü 

kondisyonel özellikler mükemmelleştirilir ve 
Tekink-Taktik gelişim yarışma kurallarında en 
üsty düzeyde çalışılır.

24. D Kadınlar 16-30 yaş aralığında, erkekler ise 20-30 
yaş aralığında en yüksek kuvvet düzeyine ulaşır-
lar.

25. B Yüklenme süresi 1-8 dakikadır.

26. A Vücut Kitle İndeksi (BMI), bir kişinin kilogram cin-
sinden kilosunun metre cinsinden boy uzunlu-
ğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Yüksek 
BMI, şişmanlığın bir göstergesi olabilir ancak tek 
başına bir fiziksel uygunluk bileşeni değildir

27. E Fiziksel aktivite, spor, antrenman ve egzersiz te-
rimlerini kapsayan bir şemsiye gibi düşünülmeli-
dir.

28. D Koordinasyon beceri ile ilişkili bir fiziksel uygunluk 
parametresidir.

29. C Conconi testi, Francesco Conconi tarafından ge-
liştirilmiş olan anaerobik eşiğin belirlenmesinde 
kullanılan bir saha testidir.

30. C Enerji dengesi kavramı kişilerin 24 saat içerisinde 
aldığı ve yaktığı kalori miktarının eşit olması ve bu 
nedenle kilo kontrolünün sağlıklı bir biçimde sağ-
lanmasını ifade eder.

31. A Özellikle antrenman sırası ve sonrası süreçte ye-
terli miktarda su almak sporcu sağlığı açısından 
çok önemlidir. Antrenmanın türü, şiddeti, yoğunlu-
ğu, hava sıcaklığı vb. unsurlar terleme ile su kay-
bında etkili olurken, yeterli su alınıp alınmadığının 
takibinde en etkili yöntem idrar rengidir. İdrar ren-
gi ne kadar suya yakınsa kişi o kadar yeterli su iç-
miştir. İdrar rengi kahverengi veya sarı ise su alımı 
arttırılmalıdır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

32. E Bireylere OSB tanısının konulabilmesi için, kişide 
yetersizliğin 3 yaşından önce ortaya çıkması ge-
rekmektedir.

33. B Etkililik, bağımsız hareket becerilerinin geliştirilme-
si sürecinde temel ilkelerden birisi olarak tanımlan-
maktadır.

34. B Psikomotor gelişim yaşam boyu devam eden bir 
süreç olup motor becerilerde azalma ya da yeni 
bir becerinin kazanılması gibi tüm fiziksel deği-
şimlerle ilgilenir.

35. C Deneyimler öğrenme süreci boyunca çevre tara-
fından belirlenen ve değişik gelişim özelliklerinin 
ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerdir.

36. E Filogenetik beceriler belirli bir sıra izleyerek ken-
diliğinden ortaya çıkan becerilerdir. Bu nedenle 
emekleme, yürüme, koşma,  gibi beceriler filoge-
netiktir. Ontogenetik beceriler ise, temel becerile-
rin çevrenin etkisiyle özelleşmesidir. Bu nedenle 
kaykay yapma ontogenetik bir beceridir.

37. B Reaksiyonel hareketler bilinçli bir şekilde gerçek-
leştirdiğimiz hareketlerdir. Bu nedenle vücudun 
kendini korumak için bilinçsiz gerçekleştirdiği, 
yüze su  geldiğinde gözleri kapatmak ve sıcak ta-
vaya dokununca elini çekmek hareketleri reaksi-
yonel değil refleksiftir.

38. E TİCİ kendisinden önce kurulan ve sadece futbol 
kulüplerinin birliği olma özelliği ile kurulmuş İstan-
bul ligi benzeri örgütlenmelerin aksine çok branşlı 
ve ülke çapında hizmet vermeyi amaçlayan bir ilk 
spor yönetimi örgüttür.

39. B TİCİ’nin spor yönetiminde yaşadığı aksaklıklar 
ve yetersizlikler neticesinde yenilenmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Bu amaçla dönemin yöneticileir 1936 
Berlin olimpiyatları düzenlemesinde en önemli gö-
revi almış ve dönemin sporda en başarılı ülkeleri 
arasında yer Almaya sporunu yöneten isim olan 
CARL DİEM ülkeye çağrılmış ve yaptığı incele-
meler sonucu hazırladığı rapor neticesinde Türk 
Spor Kurumu kurulmuştur.

40. C Sporcu hareketi yaptıktan sonra kaslarından, ten-
donlarından, eklemlerinden ve duyularından al-
dığı uyarılar doğrultusunda edindiği bilgiler içsel 
geri bildirim olarak karşımıza çıkar.

41. E Beceri uygulanırken hareketlerin hassas şekilde 
farklılaştığı  ve derecelendirildiği duruma Kinsete-
tik Ayrımlama (duyarlılık) denir.

42. A Beceri gelişiminin dört dönemi Okul önce-
si dönemde beceri gelişimi, Birinci okul çocu-
ğu döneminde beceri gelişimi, İkinci okul çocuğu   
döneminde beceri gelişimi, Birinci ve ikinci ergen-
lik döneminde beceri gelişimi şeklindedir.

43. B Hareket vücudun ağırlık merkezinin iz düşümünün 
yer değiştirmesidir. Ağırlık merkezinin yeni konu-
muna uyum sağlaması durumu ise dinamik denge 
olarak adlandırılır.

44. D Uzun atlama yarışlarında atletin havuzu terk eder-
ken bıraktığı son izden sıçrama tahtasına olan 
uzaklık ölçülür. Havuzu atlayışını tamamladığı 
noktanın gerisinden ya da ilerisinden terk etme-
si bir diskalifiye ya da geçersiz atlayuş sebebi de-
ğildir. Atlayışını tamamladığı noktanın gerisinden 
havuzu terk etmek yalnızca atlete mesafe kaybet-
tirir. Uzun atlama yarışlarında yalnızca beyaz ve 
kırmızı bayrak bulunur.

45. D Beş adım ritmi cirit atma teknik aşamalarından bi-
ridir. Omuz üstü cirit taşıma çeşitlerinden biridir. 
Diğer taşıma çeşitleri baş hizası ve baş üstüdür.

46. E Safiye 2.06 m yüksekliği 3 hakkında da geçeme-
yerek elenmiştir. Gül 2.09 m yüksekliği 3 hakkında 
da geçemeyerek elenmiştir. Geriye kalan 3 spor-
cu da 2.09 m yüksekliği geçmiştir. Bu durumda, 
geçilen son yükseklikte daha az atlayış yapmış 
olan sporcu üst sırada yer alır. Buna göre sırala-
ma 1.Sabiha, 2.Afife ve 3. Aliye şeklindedir.

47. A Basketbolda topu oyuna sokan bir oyuncunun 
topu elinden çıkarmak için 5 saniye süresi bulun-
maktadır.

48. C Faul yapılmış aldatması bir teknik faul sebebi de-
ğildir.

49. E Uluslararası bir voleybol müsabakasında serbest 
oyun boşluğu en az 12.5 metre olmak zorundadır.

50. B Voleybol file yüksekliği Erkeklerde 2.43, Bayanlar-
da ise 2.24 metredir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

51. B Voleybolda takım kaptanı ancak zamanında baş-
hakeme bildirmesi durumunda müsabaka ile ilgili 
bir itirazda bulunabilir.

52. D Voleybolda netice seti 5. Set olarak ifade edilir.

53. D İki yarımdan oluşan nota değeri 1 tam vuruşa eş 
değer zaman aralığının ikiye bölünmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. Yani 1 tam vuruş ikiye bölündüğün-
de daha hızlı yapılması gereken bir lokomotordan 
söz edilmektedir. Bu hareket de şıklardan yalnız-
ca sek sek lokomotorunda karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla yanıt D şıkkıdır.

54. C Tef, kaşık, marakas ve bongo ritim eğitimi sü-
reçlerinde kullanılan farklı sesler çıkartan ritim 
aletleridir. Ancak rende bu aletler arasında yer al-
mamaktadır. Dolayısıyla yanıt C şıkkıdır.

55. E Değişmeyen ve sabit müzikal aralıklara takt adı 
verilmektedir. Takt aralığında ritimde olduğu gibi 
farklılaşma olmamaktadır. Sabit ve değişmez ses-
ler için kullanılan bir terim olarak değerlendiril-
mektedir. Dolayısıyla yanıt E şıkkıdır.

56. C Atlamaması hariç tüm aletlerde ısınma süresi 30 
sn ancak Paralel aletinin alet ısınması süresi 50 
sn dir.

57. D Artistik Cimnastik branşında kadınlarda en yük-
sek zorluk değerini alan hareketler “I” grubu hare-
ketlerdir.

58. C Artistik Cimnastik branşında atlama masası hariç 
kadın sporcuların diğer aletlerde yaptıkları seriler-
de bitiriş dahil 7+1 yani 8 hareket değerlendirilme-
ye alınmaktadır.

59. E Mücadele-yarışma oyunları arasında yer alan 
bowling oyunu fiziksel beceri oyunları alt katego-
risinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Yanıt E 
şıkkıdır.

60. E Refleksif hareketler dönemi genel geçer olarak 
0-1 yaş olarak betimlenmektedir. Dolayısıyla ço-
cuk dünyaya adapte olmaya, tehlike ve güven 
duygularını hissetmeye odaklanmaktadır. Bilişsel 
gelişimin daha ileriki dönemi olan ilkel hareketler 
döneminde başlayan eğitsel oyunlar yolculuğu 
spor ile ilişkili hareketler dönemine kadar uza-
nan bir yelpazede devam etmektedir. Çocuk spor-
tif becerileri eğitsel oyunlarda geliştirdiği motorik 
özellikleri sayesinde en üst düzeye taşıyabilir.

61. C Dersin işlenişi ile ilgili verilen özellikler kendini 
değerlendirme yönteminin özellikleridir. Bu yön-
temde öğretmen, öğrencilere komut vermek yeri-
ne, performansları ile ilgili sorular sorarak, onların 
kendilerini doğru biçimde değerlendirebilme ola-
nağını verir.

62. D Spor eğitim modeli “sezonlar”, “takım üyeliği”, 
“resmi müsabakalar”, “kayıt tutma”, “festival” ve 
“sonuç etkinliği” olmak üzere 6 ana boyuttan olu-
şur. Modelde bireysel değerlendirme boyutu yer 
almamaktadır.

63. D Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” 
şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yar-
dımseverlik. Alçakgönüllülük bir kök değer olarak 
tanımlanmamıştır.

64. A  Benzetim, gerçekteki tehlikeli, riskli ve zor bece-
rilerin yapay ortamda öğretildiği bir tekniktir. Öğ-
rencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde 
eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan bir 
öğretim tekniğidir.

65. B Aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanı olarak yapı-
landırılmıştır. Alt öğrenme alanı değildir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

66. C Öğrencilerin işbirliği yaparak çalıştıkları bir yön-
temdir. Bu yöntemin temel amacı, öğrenciler 
arasında  iletişimi sağlamaktır. Bu yöntemde uy-
gulayıcı açıklanan veya gösterilen hareketleri 
uygular. Gözlemci ise uygulanan hareketin ayrın-
tılarına odaklanıp uygulayıcıya uyarılarda bulunur.

67. A Yönlendirilmiş buluş yönteminde bireyler, öğ-
retmen tarafından önceden saptanmış çözüme 
doğru adım adım kendi buluşları aracılığı ile yön-
lendirilirler. Amaç bu yöntemi kullanarak dersi 
ilginç hale getirmek, öğrencinin zihinsel becerile-
rini ve dersin içeriğine uygun olan psiko-motor be-
cerilerini geliştirmektir.

68. E Anlatım yöntemi öğretmenin sözel becerilerle  
bilgiyi öğrenciye aktarmasıdır. Öğretmen mer-
kezlidir. Öğrenci pasiftir. Devinişsel becerilerin ka-
zanılmasında etkisizdir.

69. E Öğrencilerin seviyelerine uygun çalışmalardan 
başlayarak çalışmaya aktif olarak katılmalarını 
sağlayan yöntem katılım yöntemidir. Bu yöntemde 
amaç bireysel farklılıkları dikkate alarak etkinlikle-
re bütün öğrencilerin katılmasını sağlamaktır.

70. A B, C, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar 
bilişsel alana aittir. Duyuşsal alan sevgi, korku, 
ilgi, tutum, istek vb. duygusal yönlerin baskın ol-
duğu alandır.

71. C 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. D Temalar/konular istenilen kazanımlara ulaşmada 
bir araçtır. O nedenle temel amaç konu öğretimi 
değil kazanımlara ulaşılmasını sağlamaktır.

73. B Serbest Zaman Etkinlikleri ile ilgili kazanımlar Ak-
tif ve sağlıklı hayat  öğrenme alanı kapsamındadır. 
A seçeneği diğer öğrenme alanı, diğer seçenekler 
ise alt öğrenme alanıdır.

74. B Basitten karmaşığa ilkesi her öğrencinin rahatlık-
la anlayabileceği ve yapabileceği basit konu ve et-
kinliklere yer verilmesini sağlar. Konular işlenirken 
önce basit konular daha sonra zor ve karmaşık 
konular ele alınır. Bu durum öğrencinin özgüvenini 
ve o derse karşı olan tutumunu olumlu yönde etki-
lemektedir.

75. C Beyin fırtınası bir konu ya da soruna çok sayıda 
fikir üretmeyi sağlayan, yaratıcı düşünme ve ha-
yal gücünü geliştiren, fikirlerin eleştirilmeden ifade 
edildiği öğretim tekniğidir.

Çözüm Bitti.
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