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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Herodotos’un sözleri rivayetçi (hikâyeci) tarih yazımı 
ile örtüşür. Yaptıkları ile “tarih babası” olarak anılan 
Herodotos, rivayetçi tarih yazımının da önemli bir ön-
cüsüdür. Bu yazım türünde olaylar yorumlanmadan 
aktarılır. Olayların felsefesi yapılmaz. İslam tarihinde 
Taberi, İbn Esir’in çalışmaları da rivayetçi tarih yazı-
mına örnek olarak gösterilebilir. 

2. C Tarih araştırmalarında önemli bir yeri olan “Kütübü’l 
Ensab” adı verilen eserler kişilerin ve ailelerin soy 
bilgilerini inceler. Soy tespiti yapan kişiye “Nessab” 
adı verilir. Bu konu ile ilgili bilim dalı ise Geneloji 
(şecereler)’dir. 
Kütübül Ensab adı verilen eserlere “Ensab Cetvel-
leri” de denir. 

3. D Osmanlı tarihinde defterler, bürokraside alınan ka-
rarların, hükme bağlanan konuların Divan ve Maliye 
bürolarında kayıt altına alındığı serilerdir. Tanzimat 
dönemine kadar bu defterler iki kısma ayrılmıştır. 
a. Divanı Hümayun defterleri; siyasi hukuki kararlar, 
asayiş ve nizama dair hükümleri içerir
b. Bab-ı Defteri Defterleri; genel olarak maliye ile il-
gili kayıtlardır.
- Tanzimat ile birlikte modern arşivciliğe geçilmiştir. 
Abdülmecit döneminde Hazine-i Evrak adıyla bir ar-
şiv inşa edilmiştir. 

4. C Besin üretimine dayalı üretimin tamamen yerleşmesi 
“Çanak – Çömlekli Neolitik” dönemdir. Bu dönem ay-
rıca yerleşmelerin etrafına surların örülmeye başlan-
dığı dönemdir. 

5. D 2010 – 621 = 1389
1389 : 33 = 42,09
1389 + 42 = 1431
1431 hicri yılının Miladi takvime çevrilmesi;
1431 + 622 = 2053
1431 : 33 = 43,3
2053 – 43 = 2010
Uyarı: Bölme işleminde küsurlu sonuçlar genelde 
tam sayı olarak kabul edilir. Örneğin 43,3 sayısı 43 
olarak, 43, 8 sayısı 44 olarak kabul edilebilir. 
Miladi takvim ile Hicri takvim arasında 11 günlük za-
man farkı 33 yılda yaklaşık bir yıla denk gelir. 

6. C  kelimesi “rabıta” olarak okunmalıdır. 
“Rabiza” kelimesi  şeklinde yazılmalıdır. 

7. A “Sevgiliye duyulan aşk” Soruda verilen metnin başlı-
ğı olmalıdır. 
Açtı yayla çimeni,
Yürekten sevdim seni
Ben seni unutursam
Allah unutsun beni.
(Rize ve civarı)

8. A Meşihat kelimesi  şeklinde yazılır. Meşihat keli-
mesi “şeyhlik” anlamına gelir. Osmanlı’da “Bab-ı Me-
şihat” şeyhülislamlık demekti. 

9. E  kelimesi “Emirülmüminin” şeklinde okun-
malıdır. Emirülmüminin kelimesi “müminlerin emiri – 
halife” anlamına gelir. 

10. B Soruda “Bazilika” nın tanımı yapılmıştır. Eyaletlerde 
inşa edilen bazilikalar, işlevlerinin yanı sıra, impara-
tor heykelleri ile donatılan iç mekânları ile 
imparatorluğun otoritesini yansıtan resmî salonlardı.
Sitadel;  Urartularda bir tür yüksek şehir
Akropol; Eski Yunanda bir tür yüksek şehir
Agora; Kutsal alan, siyasi toplantıların yapıldığı yer
Karum; Asurlarda ticaret merkezi

11. B Kallias Barışı MÖ. 449 yılında Atina ile Pers impa-
ratorluğu arasında imzalanmıştır. Böylece yarım asır 
süren Pers – Yunan savaşı son bulmuştur. 

12. D Friedrich Grotefend ve Henry Rawlinson yaptıkla-
rı çalışmalarla çivi yazınının çözümlemişlerdir. (XIX. 
yüzyıl)

13. A Pai- teng savaşı Çin ordusu ile Asya Hun devleti ara-
sında yaşanmıştır. Bu savaş Hunların zaferi ile neti-
celenmiş ve Çin vergiye bağlanmıştır. 

14. C Ordusunda sürekli yedi yüz savaş fili bulundurmasıy-
la ünlenen, Akhun Devleti’nin en önemli hükümdarı 
Mihiragula’dır. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

15. E Türklerin Kızıl Elma ülküsü, sabit ve belirli bir kavram 
veya yer değil, soyut bir ülkü kavramıydı. Bu nedenle 
her dönemin kültürü, o dönemin Kızıl Elma ülküsünü 
belirlerdi. Bu anlayışa göre somut bir hedef belirlenip 
o hedefin üzerine gidilir, oraya varılsa da Kızıl Elma 
bu defa daha ileride ve yine belirli bir yere gider, ona 
hiçbir zaman ulaşılamaz. (MEB; 2019)

16. B Erlik kelimesi “yer altı tanrısı” anlamına gelir. 
- Apa; memur, saray görevlisi
- Yuğruş; bir tür vezir
- Ayukı; hükümet
- Üge; bir tür vezir

17. D Kara Kuvvetleri Birlik Sembolü üzerinde yer alan 
öğeler;
• 4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın seviyesini, 
Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrin-
de olunduğunu, 
• Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara 
Kuvvetlerini, 
• Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün 
Kocatepe’deki sembolünü,
• Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilke-
sini, 
• 16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Dev-
letini,
• M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını 
temsil eder.

18. B En önemli Uygur kağanlarından biri olan Moyen- Çur 
adına dikilen Şine Usu yazıtında Göktürk alfabesi 
kullanılmıştır. Yazıt, Orhun Selenga ırmakları ara-
sındaki Şine –Usu gölü yakınında bulunmuştur. (VIII. 
yüzyıl)

19. A Mani dini ile resim sanatı arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Mani dinin kurucusu olan Mani’nin bizzat res-
sam olması bu dini benimseyen topluluklarda resim 
ve fresk sanatını olumlu etkilemiştir. 
Uygurlarda da resim sanatı gelişmiş ve Uygur res-
samlarına “bedizci” adı verilmiştir. 

20. A Soruda hakkında bazı bilgiler verilen düşünür Rahip 
Raymond’dur. 

21. D Horasan Valiliği, İran’ın doğusunda Hz. Osman dö-
neminde kurulmuştur. 

22. C İslam tarihinde 836 – 892 yılları arasındaki döneme 
“Samarra Dönemi” denilmiştir. Bu dönemin başında 
halife Mutasım, Bağdat’ın kuzeyinde Türkler için Sa-
marra kentini inşa etmiş ve güvenli olduğu için de 
başkenti bu şehre taşımıştır.

23. E Gaznelilerin son hükümdarı Hüsrev Melik’tir. Gazne-
liler Hüsrev Melik’in Gurlular tarafından esir edilme-
siyle 1187’de yıkılmıştır. 

24. E İl Denizliler, Azerbaycan Atabeyliği olarak da bilinir. 
Zengiler - Musul, Halep
Böriler – Şam
Salgurlular – Şiraz (İran)
Beg Teginoğulları – Erbil

25. B Karahanlılarda devletin işleyişiyle ilgili önemli ka-
rarların alındığı Meclis-i Âli adında bir divan varken 
Gaznelilerde mali ve genel idari işlerden sorumlu 
olan 
“Divan-ı Vezaret” bulunurdu. Ayrıca bu divanlara 
bağlı alt divanlar da vardı.

26. A Soruda hakkında bazı bilgiler verilen şehir İsfahan’dır. 
(İran)

27. B Gürcistan seferinde Kraliçe Thamara’nın ordusuna 
karşı yenilen Selçuklu hükümdarı II. Süleymanşah’tır. 
Bazı kaynaklar bu yenilginin sebebinin Sultanın 
Çetrdarının atının ayağının tökezlemesi ve Çetrdarın 
düşmesi olduğunu yazmıştır. 
Çetr, Sultanın başının üstünde tutulan bir tür şem-
siyedir. Savaş devam ederken, Çetrdar düşünce 
askerler Sultanın öldüğünü düşünerek telaşa kapıl-
mışlardır. Bu savaşta Mengücek Beyi Behramşah da 
esir düşmüştür. 

28. A Osmanlılar Bursa’nın İstanbul ile bağlantısını kes-
mek için Mudanya’yı fethetmişlerdir. (1321)
Bursa Orhan Bey döneminde 1326 yılında fethedil-
miştir. 

29. B İskân politikası ilk defa Orhan Bey zamanında 
Rumeli’ye geçilmesiyle uygulanmaya başlanmış-
tır. Osmanlılar, gayrimüslimlerin yaşadığı toprakla-
rı fethedince Anadolu’dan getirdiği Türkmenleri bu 
bölgelere yerleştirmiştir. İskân, genellikle gönüllü-
lük esasına göre yapılmıştır. Fakat sürgün yoluyla da 
iskân yapıldığı olmuştur. (MEB, 9. Sınıf,  2020)

30. E Divanıhümayun kalemlerinden Mühimme Defterle-
rinin hazırlanmasından sorumlu kalem “Beylikçi”dir. 
Bu kalem divan sicilleri adı verilen Şikâyet, Ahkâm, 
Nizamat, Mukavelat ve İmtiyaz defterlerini de tutardı. 

31. E “Bive” Gayrimüslim dul kadınlardan alınan bir vergi 
türüdür. 
-Yava; işi olmayan Gayrimüslimden alınan bir cizye-
dir.
- Edna; geliri düşük olan Gayrimüslimlerden alınan 
cizyedir.
- Evsat; orta halli Gayrimüslimlerden alınan bir ciz-
ye türüdür.
-Ala; varlıklı Gayrimüslimlerden alınan bir cizye tü-
rüdür.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

32. A Kahhal; Göz doktoru demektir.

33. C Sözlükte “içine altın ve para gibi kıymetli eşyaların 
konulduğu kese” anlamına gelen surre kelimesi terim 
olarak her yıl hac döneminden önce genellikle Mek-
ke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, 
altın ve diğer eşyaları ifade eder. Tam olarak bilinme-
mekle beraber Osmanlı’da ilk surre alayının I. Meh-
met döneminde tertip edildiği savunulmaktadır. 
Bed-i Besmele; şehzadelerin ilk eğitime başladıkla-
rında yapılan törendir
Surname; Osmanlı’da şenliklerle ilgili ayrıntılı bilgi 
veren eserlerdir
Şühudulhal; Osmanlı hukuk sisteminde adil karar ve-
rebilmek için dava konusunu bilen kişilere danışılması
Hırka-i Saadet Merasimi; genellikle Ramazan ayla-
rında yapılan bir etkinliktir. 
Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen kutsal emanet-
ler ziyaret edilir. 

34. E Çifthane sistemi, toprakların büyük çiftlikler hâline 
getirilmesini önlemiş ve ekonominin temeli olan ta-
rımın belirli ellerde toplanmasına izin vermemiştir. 
Osmanlı Devleti bu sistem sayesinde toprakların ba-
ğımsız işletilmesini ve zirai üretimin sürdürülmesini 
garanti altına almıştır.

35. B 1703 yılında ulufesini alamayan bir grup Cebeci, hal-
kın da desteği ile ayaklanmıştır. Bu ayaklanmanın 
önemli nedenlerinden biri de Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi’nin akıl almaz yolsuzluk ve fevri hareketleridir. 
Ayaklanma sonucunda II. Mustafa tahttan indirilmiş, 
yerine III. Ahmet tahta geçmiştir. 
Edirne Olayı, Osmanlı tarihinde “Cebeci Vakası” ola-
rak da geçer. 

36. B Tolstoy Sivastopol adlı eserinde Kırım Savaşı’nda 
(1853 – 1856)  “Sivastopol Muharebesi’nde yaşanan 
gelişmeleri ele almıştır. 
Sivastopol; Karadeniz’e kıyısı olan bir liman kentidir. 

37. C Kuleli Olayı (1859) Abdülmecit ve bazı devlet adam-
larının şeriat adına öldürülmesi girişimidir. Girişim 
başarısız olmuştur. 

38. D Tanzimat Dönemi 1839 – 1876 yılları arasındaki dö-
neme verilen addır. 
Anadolu Osmanlı Şömendöfer Kumpanyasının ku-
rulması 1889’da II. Abdülhamit döneminde kurulan 
bir demiryolu işletmesidir. 

39. E Racconigi Antlaşması, İtalya’nın Trablusgarp’ın iş-
gali için Rusya’nın onayını aldığı antlaşmadır. Buna 
karşılık İtalya da Rusya’nın Boğazlar üzerindeki ta-
leplerini kabul etmiştir

40. A Islah-ı Huruf Cemiyeti dil alanında düzenleme yap-
mak için Türk Ocağı bünyesinde kurulmuştur. Bu 
çerçevede Hüseyin Cahit Yalçın gibi bazı kişiler La-
tin Alfabesine geçmeyi savunmuştur. Enver Paşa ise 
Arap harflerinin bitişik değil de ayrı ayrı yazılmasını 
savunmuştur. 
Not: Huruf, “harf” kelimesinin çoğuludur. 

41. B 1920 yılında Bakü’de Sovyet Rusya’ya birçok ayrı-
calık tanıyan Bakü Antlaşması’nı Karakol Cemiyeti 
imzalamıştır. Ancak bu antlaşma Mustafa Kemal ta-
rafından kabul edilmemiştir. 
Karakol Cemiyeti; Milli Mücadelenin İstanbul temsil-
cisi durumunda olan gizli grupların en önemlisidir. I. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Talat Paşa’nın önerisi ile 
kurulmuştur. 

42. C Ali Fethi Okyar Amasya Genelgesi’ni imzalayan 
isimlerden biri değildir. Genelge seçeneklerde veri-
len dört kişi tarafından imzalanmış, Kazım Karabe-
kir, Mersinli Cemal Paşa gibi komutanların da telgraf 
ile onayı alınmıştır. 
Böylece genelgenin kolektif bir düşüncenin ürünü ol-
duğu vurgulanmıştır. 

43. B 01.04. 1921 tarihli bu telgraf II. İnönü Savaşı ile ilgili-
dir. Bu telgraf Batı Cephesi Komutanı, İsmet imzasını 
taşımaktadır. 

44. D Soruda verilen kitap Mazhar Müfit Kansu’ya aittir. 
1918 yılında Bitlis valisi olarak tayin olundu. 25 Mayıs 
1919’da Bitlis valisiyken İstanbul Hükûmeti tarafın-
dan görevinden alındı. 13 Haziran 1919’da Bitlis’ten 
İstanbul’a dönmeden Erzurum’a gitmeye karar ver-
di. Erzurum Kongresinde Mustafa Kemal’le birlikte 
çalıştı ve ardından Heyet-i Temsiliye olarak 2 Eylül 
1919 Sivas’a geçerek Sivas Kongresi’ne katıldı. 
Erzurum Kongresi’nin toplandığı günlerde Mustafa 
Kemal, savaştan sonra hükümet şeklinin cumhuriyet 
olacağını, kılık kıyafet değişikliği… gibi birçok yenili-
ğin yapılacağını 1919 yazında M. Müfit Kansu’ya not 
ettirmiştir. 

45. A Soru kökünde verilen Atatürk’ün sözleri öncelik-
le ulusçuluk ilkesi ile ilgilidir. Ulusçuluk ilkesinin en 
önemli bütünleyenlerinden biri tam bağımsızlıktır. 
Tam bağımsızlık sağlanamadığı sürece diğer ilkele-
rin gerçekleşmesi söz konusu değildir. 

46. C Razgrad olayı İstanbul’da protesto edilmiştir. Bu olay 
Türkiye – Bulgaristan ilişkilerinde gerginliğe neden 
olmuştur. 

47. A Türkiye Cumhuriyeti Lozan Konferansı’ndan son-
ra Boğazlar sorununu ilk kez Londra Silahsızlanma 
Konferansı’nda gündeme getirmiştir. (1933)
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

48. A 1707 yılında İngiltere ve İskoçya birleşerek Büyük 
Britanya Krallığı’nı kurdular. 1800  yılında da bu bir-
liğe İrlanda’yı da katarak Büyük Britanya ve İrlanda 
Birleşik Krallığı kuruldu. 1837-1901 yılları arasında 
hüküm süren I. Victoria döneminde Birleşik Krallık, 
“üzerinde güneş batmayan imparatorluk” olarak anıl-
maya başlandı.

49. D 1568’den 1648’de Westfalia Antlaşması ile Hollanda’ 
nın tam bağımsızlığı ile sona eren mücadele döne-
mine Seksen Yıl Savaşları adı verilmiştir. 
Sessiz William önemli bir asker ve Orange Haneda-
nının da kurucusudur. 

50. B 800 yılında Papa III. Leo’nun elinden taç giyerek Kut-
sal Roma Germen İmparatoru ilan edilen Frank kralı 
Şarlman’dır. (Ya da Charles the Great) Şarlman Kısa 
Pepin’nin oğludur. 
Bizans Şarlman’ın Roma İmparatoru sıfatını kesinlik-
le tanımadı. Bu dönem Karolenj Rönesans’ının baş-
ladığı dönem olarak da kabul edilmektedir. 

51. E 1066’da Norman kralı Fatih William, Hasting 
Savaşı’nda Anglosaksonları yenerek İngiltere’de 
1214 yılına kadar devam edecek Norman hâkimiyetini 
kurmuştur. Bu sürecin başlamasında Anglosakson 
kral Edward’ın çocuksuz ölmesi ve Edward’ın anne-
sinin Norman olmasının da rolü önemlidir. 

52. D Feodalitenin kral karşısındaki hakları 1215’te Magna 
Carta ile garanti altına alınmıştır. 
Clarendon Nizamnamesi; 1164’te baronların ve kili-
senin gücünü azaltmıştır. 
Verdün Antlaşması; Alman ve Fransız milletlerinin 
oluşumunda önemli bir belgedir. Feodaliteye dair 
usul ve kaideler belirlenmiştir. 
Haklar Bildirisi; 1689, İngiltere’de parlamentoya kralı 
belirleme yetkisi verilmiştir. 
Taca Geçiş Yasası; 1701, krallık mirası ve din özgür-
lüğü ile ilgili düzenlemeleri içerir. 

53. E Konvansiyon (Cumhuriyet/Anlaşma) Meclisi ilk ola-
rak 21 Eylül 1792 tarihinde, 1789 yılından 
itibaren süren Meşruti Monarşiye son vererek, Cum-
huriyet Rejimini ilan etti. Böylece, Fransa tarihinde I. 
Cumhuriyet Dönemi (1792-1804) başlamış oldu. 
Konvansiyon (Cumhuriyet/Anlaşma) Meclisi’nin ikin-
ci önemli icraatı kral XVI. Louis’i yargılamasıdır. Kral 
15 Ocak 1793 tarihinde vatana ihanet suçundan do-
layı giyotinle idam edildi. Kraliçe Maria Antoinette ise 
16 Ekimde idam edildi. 

54. A N. Bonapart 1815’te Waterloo Savaşı’nda kendisi-
ne karşı kurulan ittifaka yenildi ve Saint Helena’ya 
sürüldü. Bu savaş Napolyon’un da kariyerinin sonu 
oldu. 1821’de 51 yaşındayken öldü. 

55. B Modern Zamanlar, sanayi toplumumun sorunlarına 
önemli göndermeler yapmıştır. Hatta bu özelliğin-
den dolayı ABD’de tepkiyle karşılandı, Almanya ve 
İtalya’da ise yasaklandı. 
Filmde yer yer ses efektleri kullanılmışsa da film ge-
nel olarak sessiz çekilmiştir. (Filmin sessiz çekilmesi 
Chaplin’in tercihidir, zira sinemada ses 1920’lerden 
beri kullanılıyordu)

56. C Dünya Savaşı’ndan önce olası bir Alman saldırısına 
karşı “Maginot Hattı” adı verilen savunma duvarını 
kuran devlet Fransa’dır. Ancak Maginot Hattı Alman 
ilerleyişini durduramadı ve kısa bir süre içinde Fran-
sa teslim olmak zorunda kaldı. 

57. C 1961 Anayasası, Türk anayasa tarihinde ilk defa 
yükseköğretime ilişkin hükümler getiren bir anayasa 
olması açısından önemlidir. Anayasanın 120. mad-
desinde “Özerk Kuruluşlar” başlığı altında “Üniversi-
teler” düzenlenmiştir

58. D - Dayton Antlaşması Bosna Savaşı’nı sona erdirmiş-
tir. 
- 14 Aralık 1995’te Sırp tarafını temsil eden Slobadan 
Miloseviç, Hırvat tarafını temsil eden Franjo Tudjman 
(Fıranya Tucman) ve Boşnak tarafını temsil eden Ali-
ya İzzetbegoviç, Dayton Antlaşması’nı imzaladılar. 
Böylece Bosna Savaşı sona erdi.
- Dayton Antlaşması ile ülkenin %51 Boşnak- Hırvat 
Federasyonu’na, % 49 ‘u Sırp Cumhuriyeti’ne bıra-
kılmıştır.

59. A Tiananmen Meydanı Olayları Çin’de 1989 yılının 15 
Nisan’ı ve 4 Haziran’ı arasında meydana gelen; öğ-
rencilerin, aydınların ve işçilerin önderliğinde ger-
çekleşen gösterileri ve ardından yaşananları ifade 
eder.
Çin’in 1980’li yıllarda ekonomik krize girmesi ve enf-
lasyonun yüzde 30’dan fazla artmasına iktidardaki 
Komünist Parti’nin insan hakları ihlalleri ve baskıları 
da eklenince ülkedeki birçok kesim yaşananlara is-
yan etti.

60. E 1954 seçimlerinden sonra DP’de Parti içi taleplerin 
dikkate alınmaması partideki huzursuzluğu artırdı. 
15 Ekim 1955’de on milletvekili DP’den istifa etti.
Bu milletvekilleriyle birlikte hareket eden dokuz mil-
letvekili de DP Haysiyet Divanı tarafından partiden 
uzaklaştırıldı. Böylece DP bir kez daha parçalandı ve 
Hürriyet Partisi kuruldu.

61. C Soruda verilen açıklama Hermeneutik kavramı ile 
ilişkilidir. Hermeneutik “yorum bilgisi” demektir. XIX. 
yüzyılda ortaya çıkan bir anlam kuramıdır. 

62. D Vurgulamayı artırarak öğrenmeyi olumlu yönde et-
kilemesi nedeniyle, zaman şeritleri üzerinde farklı 
renk ve yazı kombinasyonları (fazla aşırıya kaçma-
dan) kullanılmalıdır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

63. A Tarihsel haritalardaki bilgiyi kullanabilmesi, tarihsel 
metinleri hayal gücünü kullanarak okuyabilmesi, ta-
rihi kaynaklara bakarak geçmişi yaşayanlarla empati 
kurabilmesi tarihsel kavrama becerisine sahip oldu-
ğunun göstergesidir. 

64. B - Öğrencilerin geçmişin ve günümüzün sosyal prob-
lemleri üzerine yansıtıcı düşünmelerini sağlamaya 
çalışan öğretmen tipi rölativist yani reformcudur. Bu 
öğretmenler geçmişin güncel problemleri anlamada 
bir arka plan bilgisi olduğunu ifade etmektedirler. 
- Eğitim bilimleri açısından bu tür öğretmenler ilerle-
meci ve yeniden inşacıdır. 

65. A Serpil öğretmen “yapılandırılmış grid” yöntemini kul-
lanmıştır. Bu teknikte öğrenci öğrendiği bilgiyi an-
lamlandırmalı, var olan bilgilerle ilişkilendirmelidir.  
Bu teknik, öğrencilerin kavram yanılgılarını, bilişsel 
yapılardaki eksikliklerini ortaya çıkarması açısından 
da önemlidir.  

66. D Soruda verilen düzenlemeler Ağustos 1949’da topla-
nan IV. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlardır. 

67. B Herbart, tarihe hümanist bir amaç yüklemektedir. 
Ona göre, “tarih, insanlığın öğretmeni olmalıdır. 
Eğer böyle olmazsa, gençlere tarih öğretenler en ka-
bahatli olanlardır.” Herbart’ın yazılarında Alman yurt-
severliği kadar Eski Yunan ve Roma mirasına dayalı 
Avrupa yurtseverliği kimliği de dikkati çekmektedir. 
Herbart’a göre çocukların tarihe neden ve sonuç 
içinde yaklaşması sağlanmalıdır ki o buna “pragma-
tik tarih” demektedir .

68. A Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşı-
lan bir dizi problemi çözmek için matematiksel dü-
şünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir 
aritmetik becerisi üzerine inşa edilen süreç, faaliyet 
ve bilgiye vurgu yapılmaktadır. Matematiksel yetkin-
lik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve 
sunmanın (formüller, modeller, kurgular, grafikler ve 
tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde 
kullanma beceri ve isteğini içermektedir.

69. C Tarihsel sorgulama; konu hakkındaki kanıtların ye-
terince zengin olduğu, olayda yer alan insanların 
konuşturulduğu, olayla ilişkisi olan farklı bakış açı-
ları ve farklı geçmişlere sahip insanların çıkar, ina-
nış ve fikirlerini yansıttığı ölçüde iyi bir sorgulama 
türüdür. Öğrencilerin bir dokümanı, bir kaydı, ar-
keolojik bir kalıntıyı veya tarihsel bir mekânı in-
celemeleri teşvik edilir. Tarihsel sorgulamaya bir 
problemin tanımlanmasıyla başlanmalıdır. Metinde 
sunulan tarihsel anlatının kritik noktalarında sorgu-
lama yapmak gerekmektedir. Bunun için geçmişe ait 
kanıtlar yardımıyla yani tarihsel dokümanlarla, tanık-
ların anlatımları, mektuplar, günlükler, buluntular ve 
fotoğraflarla çalışılmalı, tarihi mekânlara geziler dü-
zenlenmeli ve sözlü tarih çalışmaları yapılmalıdır.
II. öncülde verilen durum “neden sonuç ilişkisi kurma 
becerisinin” kazanılmasına örnektir.  

70. E Sözlü tarih yönetimi kullanılırken takip edilen aşama-
lar sırayla şöyledir;
-Konunun seçilmesi
- Görüşme yapılacak kişinin belirlenmesi
- Soruların hazırlanması
- Görüşmenin düzenlenmesi (örneğin randevu al-
mak, yapılacak görüşme için kişiye bilgi vermek)
- Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi
- Rapor yazılması
Not: Sözlü tarih çalışması için “Görüşme için tanı-
nan bir kişinin seçilmesi” gerekli değildir. 

71. B Soruda bazı özellikleri verilen tarihçi Mustafa Çağa-
tay Uluçay’dır. 

72. E 2018 yılında yayımlanan 9. sınıf Tarih Dersi Öğretim 
Programı “Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerin-
de kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.” kazanımı 
çerçevesinde işlenmesi beklenen konular şunlardır:
a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi 
üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak 
Sasani Devleti’nin yıkılması (651), Vizigot Krallığının 
sona ermesi (711), İslamiyet’in Hindistan’da yayılma-
ya başlaması 
(1000), Katolik-Ortodoks bölünmesi (1054), Moğol 
İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Magna Car-
ta (1215), Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması 
(1227), İngiltere’de parlamenter sisteme geçilmesi 
(1295), Yüzyıl Savaşları (1337-1453) ve Avrupa’da 
Veba Salgını (1347-1351) verilir. 
b) Orta Çağ’ın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkmış/ku-
rulmuş olan belli başlı siyasi yapılar haritalar üzerin-
de gösterilir. 
c) Orta Çağ’daki siyasi yapılar; aralarındaki farklılık-
lar vurgulanarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün 
maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tar-
zı, soy dayanışması ve silahlı güç), güç paylaşımı ve 
yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele 
alınır.

73. D Soru kökünde verilen kazanımlar 11. sınıfta verilme-
lidir. 

74. A Soruda verilen durum için en uygun teknik “bilinç 
koridorudur”. Bu teknik bir karakterin yaşamındaki 
ikilemleri gidermek ya da bir seçim yapmasını sağ-
lamak için kullanılır. Karakter, oluşturulan koridorda 
ilerlerken öğrencilerin her biri farklı duygu ve düşün-
celerini dile getiren birer cümle söyleyerek karakterin 
iç sesini yansıtırlar. 

75. B Gülşehri, XIV. yüzyılda yaşamış ve tasavvuf ile ilgi-
lenmiş bir Türk şairidir. 

Çözüm Bitti.



•R1Y2B•


