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Bu testte 50 soru vardır.

  

işleminin sonucu kaçtır?

 

işleminin sonucu kaçtır?

 
1 2

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B) C) D) E)

İki takımın katıldığı bir yarışmada, her takımda ikişer
erkek yarışmacı bulunmaktadır. Birinci takımdaki kadın

yarışmacı sayısının ikinci takımdaki kadın yarışmacı

sayısına oranı  'dir. Bu yarışma sonunda birinci

takımdaki yarışmacıların puan ortalaması 30, ikinci

takımdaki yarışmacıların puan ortalaması ise 25 oluyor.

Bu iki takımın yarışmada aldıkları puanlar toplamı
390 olduğuna göre, birinci takımdaki yarışmacı
sayısı kaçtır?

5 6 7 8 9

x ve y gerçel sayıları için





  

olduğu biliniyor.

Buna göre, toplamı kaçtır?

62 64 66 68 70

3.

A) B) C) D) E)

4.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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k bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde  f  fonksiyonu

biçiminde tanımlanıyor.

 

olduğuna göre,  k  değeri kaçtır?

1 2 3 4 5

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç derecedir?

25 25,5 26 26,5 27

5.

A) B) C) D) E)

6.

A) B) C) D) E)

Bir ucuna taş bağlanmış olan ipin diğer ucu yatay
düzlemdeki tavana bağlanarak tavan, ip ve taştan
oluşan bir sistem elde ediliyor.

Bu sistemde taş havada asılı kaldığına göre;

I. ipin tavana-tavanın ipe,

II. ipin taşa-taşın ipe,

III. taşın Dünya'ya-Dünya'nın taşa

uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri, etki-tepki
kuvvet çiftidir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I, II ve III

 300 g kütleli suyun sıcaklığını 2 ºC arttırmak için
gerekli olan ısı miktarı, kaç Joule’dür?

(csu= 4200 J/kg ºC)

960 1200 1860

2520 3250

 Bir metal telin özdirenci telin,

I. Uzunluğuna bağlıdır.

II. Sıcaklığına bağlıdır.

III. Kesit alanına bağlı değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B) C)

D) E)

9.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Dublet kuralına göre bazı atomlar bileşik oluştururken
elektron alarak veya vererek helyum atomunun elektron
dizilimine ulaşmaya çalışırlar.

 Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi bileşik
oluştururken bu kurala uyar? 

Aşağıda verilen;

I.

II.

III.

tepkimelerinden hangileri asit-baz tepkimesidir?

Yalnız II Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

10.

A) B) C) D) E)

11.

A) B) C)

D) E)

Üç bileşenli bir karışım, içinde su bulunan kaba atılıp
karıştırılıyor ve suda çözünmeyen bileşenler süzülerek
ayrılıyor. Süzüntüde bulunan 1. bileşen buharlaştırma
yöntemiyle kristallendirilerek elde ediliyor. Suda
çözünmeyen bileşenleri içeren karışıma mıknatıs
tutuluyor ve 2. bileşen mıknatıs üzerinde toplanıyor.
Geriye 3. bileşen kalıyor.

 Buna göre bu karışımı oluşturan 3 bileşen
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1. bileşen 2. bileşen 3. bileşen

 Şeker Yemek tuzu Karabiber

 Yemek tuzu Demir tozu Kum

 Şeker Etil alkol Demir tozu

 Etil alkol Demir tozu      Şeker

 Etil alkol Yemek tuzu Demir tozu

İnsanda mayoz ile ilgili,

I.   Oluşan yavru hücrelerde atasal hücreninki kadar
kromozom bulunur.

II. Oluşan yavru hücreler, atasal hücreden ve
birbirinden genetik olarak farklıdır.

III. Tamamlanıncaya kadar birden fazla kez sitokinez
görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 Kulaktaki işitme duyu hücrelerinde oluşan uyartılar
aşağıdaki yapılardan hangisi tarafından alınır? 

Yarım daire kanalları

İşitme sinirleri

Salyangoz

Oval pencere

Östaki borusu

Aşağıda, diploid bir canlının yaşam döngüsü şematize

edilmiştir.

 Buna göre, rakamlarla gösterilen evrelerdeki
kromozom takımı sayıları aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

       I               II             III             IV       

n n n                     n

2n 2n 2n 2n

n n 2n 2n

n 2n 2n n

2n 2n n n

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Belki yarın sabah soğukta uykudan uyanmanın bir
anlamı olur, sana çay demlemek gibi. Ayaklarımın
ucuna basarak yürürüm yataktan kalkınca. Tahtalar
gıcırdar. Hayır, zamanla öğrenirim hangi tahtaların ses
çıkarmadığını. Sonra ne yaparım? Uyanmadı, çayın
hazırlandığından haberi yok, diyerek sevinirim.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

Ünlü daralması

Ünsüz benzeşmesi

Ünsüz yumuşaması

Ünsüz düşmesi

Ünlü düşmesi   

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil eki almış
bir sözcük bulunmamaktadır?

Bir bilim dalının temel ilkeleri bilinmeden o alana dair
söz söylenmez.

Dinlenmeden hemen masasının başına oturdu ve
yazmaya başladı.

Daha önce yazılanları okuyup tartışmadan kesin
yargılarda bulunma.

İnsan, şiir okumadan aldığı hazzı başka hiçbir
edebî türden alamaz.

Öğretmenin verdiği ödevi defterine yazmadan sınıftan
dışarı çıktı.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Ben en güzel ve en dinlendirici uykularımı, sinemanın
         I                             II
ipek yastıklar gibi başın arkasına yığılan yumuşak 
                        III                 IV
karanlığına borçluyum.

 Bu cümlede altı çizili sözcüklerin türleri
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?

Zarf - Sıfat - Edat - İsim

Sıfat - İsim - Zarf - Zamir

Sıfat - İsim - Bağlaç - Zarf

Edat - Sıfat - Zarf - İsim

Zarf - Sıfat - Bağlaç - Zamir

Biz çok severiz, sıcak yaz günleri serin arka balkonlara
kurduğunuz kahvaltı sofralarındaki peynirlerin tadını. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sıralaması bu
cümle ile aynıdır?

Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusudur dergi.

İnsanlar kendilerini çağrışımlara bırakıp önünü
alamayınca atlar söz daldan dala.

Ben farkındayım, ikide bir onun için bir gülümseme
beliriyor yüzümde.

Kalem üstadı, hikâyenin içine çekerek görünür kıldı
beni.

Sizde olduğu gibi bizde de, bir çeşit kıdem kazanmadır
yaşlılık. 

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Önemli olan, insanın var olduğunu duyumsamasıdır.
      I                                                            II                     
Gün boyunca geçirdiğimiz zamanın dörtte üçünde        

bu gerçeği hatırlamayız; çevremizi saran evlere veya 
          III                                IV
trafik ışığının kırmızısına dalmışken birdenbire              
             V
o anda olduğumuzu fark ediveririz.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı
bakımından basittir?

I II III IV V

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, geçişli bir
fiildir?

Yazdığı eserlerde gündelik dilin dışına çıkarak yeni
sözcükler kullanır.

O, ezilmek istendiğinde kötülerle, güçlüklerle
savaşmaktan kaçınmaz.

Tahtanın derinine indikçe insan, başka renklere,
biçimlere rastlar. 

Bir şeye karar verdi mi ne yaşanırsa yaşansın sonuna
kadar direnir.

İnsan yaşadığı sorunların üstesinden geldikçe
zorluklara daha fazla katlanır.

20.

A) B) C) D) E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Onun şiirlerine bakıldığında iki şair imgesinden
bahsedebiliriz: İlki, şairler ve yazarlar arasında özellikle
“Kar”, “Köpük”, “Ayaklar” ve “Olvido” gibi şiirleriyle ün
kazanmış olanı; diğeri ise bu çevredekilerin yazınsal
değerine kuşkuyla baktığı “Fahriye Abla” şiirinin kitleler
içinde popülerleşmiş şairi...

 Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

Ahmet Muhip Dıranas

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Behçet Necatigil

Cahit Sıtkı Tarancı

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Pek çok çağdaşı gibi edebiyata şiirle başlamış,
sonrasında öykü ve roman yazmıştır. Günümüzde Kürk
Mantolu Madonna romanıyla “en çok satan yazarlar”
arasında yer almıştır. Buna rağmen şiirleri ve
romanlarından önce, Sait Faik Abasıyanık’la birlikte
Türkiye’deki modern öykünün kurucu ismi olarak kabul
edilir. 

 Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

Oktay Akbal Haldun Taner

Sadri Ertem Sabahattin Ali

Necati Cumalı

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
Bu gece yarısında iki yoldaş uyanık,

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor; 

Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler.

Simsiyah camlarını üzerime dikiyor 

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Şehrin ortasında bireyin yaşadığı yalnızlık
anlatılmaktadır. 

Benzetme ve kişileştirme sanatlarına başvurulmuştur.

Bireyin ruh hâli ile mekânın bütünleşmesi
aktarılmıştır. 

Anlatılanlar, nesnel bir algılama biçimiyle sunulmuştur.

Masal ve efsanelerdeki imge ve söyleyişlerden
yararlanılmıştır. 

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Tarla faresi hemen o gün mutfağa çıktı. Yiyeceklerin
yerlerini öğrendi. Sevinçle, o yiyecekten ötekine koşup
karnını bir güzel doyurdu. Yedikçe yiyesi geliyordu. 
Bir gün, ev fareleri tarla faresini karşılarına alıp: "Bu
oburluktan vazgeç. Çocuklarımızı da kendine uydurdun.
Çiftçiyi kızdırıp başımıza dert açacaksın. Seni aramıza
aldığımıza pişman olduk." dediler. 
Tarla faresi: 
"Ne kadar korkak ve uyuşuksunuz. Sizinle akraba
olduğum için utanıyorum." diyerek yuvadan çıktı ve
kilere gitti. 

Bu parçadaki karakter aşağıdaki yöntemlerden
hangisi kullanılarak geliştirilmiştir? 

Fiziksel özellikleriyle 

Karakterin iç konuşmasıyla

Diğer karakterlerin yorumuyla

Yazarın yorumuyla 

Davranış ve eylemleriyle 

 Aşağıdakilerden hangisi sanatçılar tarafından
hazırlanmış/kurgulanmış resimli çocuk kitaplarının,
erken çocukluk döneminde, çocukların gelişmesine
sağlayacağı doğrudan bir katkı olarak
değerlendirilemez?

Görsel algı gelişimi için birer uyaran olur.

Fiziksel ihtiyaçları için estetik bir ortam oluşturur.

Duygu ve düşünceleri resimlerle anlatma isteği
uyandırır.

Nesne ve varlıkları tanıma ve adlandırma için olanak
sağlar.

Görsel dille iletişim için deneyim alanı yaratır.

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

 Tanzimat Dönemi'nde Kayserili Doktor Rüşdü Bey
tarafından yazılan, ilk okuma yazma öğretimi ve
çocuk edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olan
eser aşağıdakilerden hangisidir?

Nuhbetü’l Etfal

Tercüme-i Manzume

Nâçiz 

H’ace-i Evvel

Çocuklara Kıraat

İslam tarihinde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler
arasında gerçekleşen ilk savaş olup; savaş sonunda
Müslümanların galip olmasıyla esir alınan
müşriklerin bir kısmının fidye karşılığında, parası
olmayanların ise on Müslümana okuma yazma
öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldığı savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

Uhud Hayber

Hendek Bedir

Huneyn

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'ın sonlarına doğru
feodal sistemin zayıflamasında etkili olan
gelişmelerden biri değildir?

Bilim Devrimi

Haçlı Seferleri 

Coğrafi Keşifler

Ateşli silahların yaygınlaşması

Avrupa'daki iç savaşlar

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A) B)

C) D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı
sonunda yıkılan imparatorlukların bünyesinden
doğan bir devlet değildir?

Türkiye Avusturya Macaristan

Polonya Bulgaristan

İlk Türk Devletleri Tarihi Dersi'nde Yeşim Öğretmen
öğrencilerine, ''Eski Türk toplumunda yardımlaşma ve
yarışma iç içeydi. Yardımlaşma toplumu daima birlik ve
dayanışma içinde tutuyor yarışma ise rekabet ortamı
oluşturarak toplumun bütünüyle ilerlemesini sağlıyordu.
Bu durumu hayatın pek çok alanında görmek
mümkündü.'' demiş ve öğrencilerinden bu durumun
yarışma sporlarına yansımasına örnekler vermelerini
istemiştir.

Buna göre öğrencilerden gelen aşağıdaki
cevaplardan hangisi yanlıştır?

Cirit Güreş Okçuluk

Çevgan Yüzme

Osmanlı tarihçileri genel olarak XVII. yüzyıl başlarına
kadar geçen süreci Osmanlı Klasik Dönemi olarak
adlandırırlar. Bu dönem devletin belirli bir süreçte ortaya
çıktığı, temel sistemlerini oluşturduğu, bu sistemlerin
içine yerleştirdiği kurumları işleterek onlara dayalı
politikalar uyguladığı zaman dilimidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Klasik
Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir?

Anadolu ve Rumeli'de timar sisteminin yaygın olarak
kullanılması

Yeniçerilerin kaynağını devşirmenin oluşturması

Şehzadelerin sancağa gönderilmesi

Salyaneli beylerbeyliklerin kurulması

Taşra yönetiminde âyanların ön plana çıkması

30.

A) B) C)

D) E)

31.

A) B) C)

D) E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

Toplumsal ilişkilerde, nüfus ve askerlik işlerinde
meydana gelen karışıklıkları ortadan kaldırmak, birlik ve
bütünlük içerisinde bir toplum meydana getirmek
amacıyla 21 Haziran 1934'te TBMM tarafından Soyadı
Kanunu kabul edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kanunla ilgili
uygulamalardan biri  değildir?

Her Türk kendi adından başka, ailesi ile ortak
kullanacağı bir soyadı alacaktır.

Alınacak soyadları Türkçe olacaktır.

Daha önce kullanılan lakap, unvan ve rütbeler
soyad olarak alınabilecektir.

Yabancı milletlere ait adlar soyadı olarak
kullanılmayacaktır.

Ahlaka aykırı ve komik adlar soyadı olarak
alınamayacaktır.

 Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ve
İskenderiye’de astronomik gözlemler yapmıştır.

 Almagest ve Geographike Huphegesis önemli
eserleridir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Eski Çağ
coğrafyacısı aşağıdakilerden hangisidir?

Batlamyus Strabon

Eratosthenes Thales

Herodot

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8

ÖSYM



2017-ÖABT/SNF

Yeryüzündeki bazı rüzgârlar dağlık kesimlerde bir
yamaca yağış getirirken, diğer yamaçta ise sıcaklığı
arttırmaktadır. 

Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi böyle bir etkiye
sahiptir?

Hamsin Föhn Poyraz

Etezyen Krivetz

Aşağıdakilerden hangisi sis tiplerinden biri değildir?

Adveksiyon Radyasyon Cephe

Orografik Siklon

Türkiye’deki mezraalar ile ilgili;

I. Temel ekonomik fonksiyonları ekip-biçmeye
dayanır.

II. Devamlı yerleşmelerdir.

III. Daha çok ülkenin doğusunda yer alırlar.

IV. En küçük idari birimlerdir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

l ve ll l ve lll ll ve lII

II ve IV III ve IV

35.

A) B) C)

D) E)

36.

A) B) C)

D) E)

37.

A) B) C)

D) E)

Nemli hava kütlelerinin yükselerek dağ sırasını aşarken
soğuması ve içindeki nemi yoğuşarak yağış şeklinde
bırakması yağış tiplerinden birini oluşturur.

 Bu yağış tipi ve Türkiye’de çoğunlukla görüldüğü
yöre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
eşleştirilmiştir?

Yamaç - Batı Anadolu

Konveksiyonel - Marmara çevresi

Yamaç - Doğu Karadeniz kıyıları

Cephe - Batı Toroslar

Konveksiyonel - Erzurum-Kars Platosu

Aşağıdaki akarsulardan hangisi kaynağını
Türkiye’den alarak Hazar Denizi’ne dökülmektedir?

Çoruh Fırat Dicle

Aras Seyhan

Dünya’daki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de rüzgâr enerji santralleri kurulmaya ve
rüzgâr gücü potansiyeli değerlendirilmeye başlanmıştır.

 Bu santrallerin Türkiye’de ilk kurulmaya başlandığı
alan aşağıdakilerden hangisidir?

Trakya

Kıyı Ege

Sinop çevresi

Taşeli Yarımadası

Konya-Karaman arası

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A) B) C)

D) E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 Aşağıdakilerden hangisi, 2013 yılında yayımlanan
İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı’nda yer alan duyuş öğrenme alanına ait alt
alanlardan biri değildir?

Yaşam becerileri Tutum

Motivasyon Değerler

Sorumluluk

Bu yazma türünün öğretiminde farklı yollar kullanılabilir.
Yapılacak çalışmalarda, bir kişinin yaptığı aşamalı işleri
anlatan metinler veya farklı kişilerin yaptığı farklı işleri
ele alan metinlerden yararlanılabilir. Öğretim sürecinde
kullanılabilecek diğer bir yol ise önemli ve önemsiz
cümle ile kelimelerin ayırt edilmesidir. İlk çalışmaların
sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde
gerçekleştirilmesi önerilir. Kısa paragraflarla ve bu
paragraflardaki ana fikirlerin yazılmasıyla öğretime
başlanmalıdır. 

Bu açıklamada öğretimi hakkında bilgi verilen yazma
yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

İkna edici yazma 

Özetleme 

Kontrollü yazma 

Boşluk doldurma 

Güdümlü yazma  

41.

A) B)

C) D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Ayla Öğretmen Türkçe dersinde “a” sesine yönelik
olarak sesi hissetme ve tanıma çalışması kapsamında
aşağıda verilenleri uygulamıştır:

I. “a” sesinin sembolünü havada parmakla gösterme

II. Öğrencilerden, bir dizi görsel arasından “a” sesinin
geçtiği görseli belirlemelerini isteme

III. Kısa öykülerden ve drama etkinliklerinden
yararlanma

IV. “a” sesinin yer almadığı görselleri belirleme

V. Öğrencilerden sıra üzerinde parmakla “a” sesinin
sembolünü yazmalarını isteme

 Ayla Öğretmen'in uygulamalarından hangileri ses
temelli cümle yönteminin öğretim aşamalarından
olan sesi hissetme ve tanıma basamağı için uygun
değildir?

I ve V II ve III

IV ve V II, III ve V

I, II, III ve IV

İlhan Öğretmen, 2. sınıf öğrencileri için “Sihirli
Sözcükler" uygulaması başlatarak günaydın, özür
dilerim, nasılsın, teşekkür ederim, geçmiş olsun gibi
ifadeler kullanan öğrencilerine birer gülen yüz
yapıştırması hediye etmektedir.

İlhan Öğretmen, bu uygulaması ile Hayat Bilgisi
dersinde yer alan becerilerden hangisini
kazandırmayı amaçlamaktadır?

İletişim araçlarını kullanma

İnsanlarla etkileşimde bulunma

Okul kurallarını öğrenme

Duygularını ifade etme

Yardımlaşmayı öğrenme

43.

A) B)

C) D)

E)

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Aşağıdakilerden hangisi kronolojik anlamayı
gerçekleştirmek için öğrencilerin öğrenmesi
gereken kelimelerden biri değildir?

Asır Konum Sonra 

Değişim Süreklilik 

Birleştirilmiş sınıflarda ödevli saat uygulamalarının
amacına ulaşmasındaki en önemli iki süreç
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Dikkat çekme - Güdüleme

Dikkat çekme - Ön koşul öğrenmeleri tamamlama

Güdüleme - Dönüt

Güdüleme - Hedeften haberdar etme

Hedeften haberdar etme - Dönüt

 Aşağıdakilerden hangisi çizgisel gelişim
evrelerinden olan şematik dönemdeki (7-9 yaş)
çocukların yaptıkları resimlerde görülen bir 
özellik değildir?

İnsan figürü çizimlerinde bedenin parçaları sahip
olunan aktif bilgiye dayanarak betimlenir.

Mekânsal ilişkileri oluşturmak için yer çizgisi kullanılır,
figürler buna göre yerleştirilir.

Kâğıdın üst tarafına gökyüzü için ayrı bir yatay çizgi
çekilir.

Eller, parmaklar ve ayaklar için ayrı ayrı semboller
eklenir ve çoğunlukla gövde yerine elbise çizilir.

Perspektif sorunu tam olarak çözülür ve renk
ilişkileriyle mekân düzenlemesi başarılır.

45.

A) B) C)

D) E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir sınıf öğretmeni çocuklardan galop ve sekme yaparak
farklı yönlere doğru gitmelerini istemiştir. Daha sonra bu
hareketleri kullanarak müzik eşliğinde dans çalışması
yaptırmıştır.

Buna göre, öğretmen aşağıdaki algısal motor
bileşenlerinden hangi ikisini öncelikli olarak
geliştirmeyi amaçlamaktadır?

Uzamsal farkındalık ve beden farkındalığı

Uzamsal ve yönsel farkındalık

Yönsel farkındalık ve beden farkındalığı

Yönsel ve zamansal farkındalık  

Zamansal ve uzamsal farkındalık

Namaz, İslam’ın beş temel esasından biridir. Bu ibadetin
sağlıklı ve kabul edilebilir olması için bir kısmı içinde, bir
kısmı da dışında olmak üzere yerine getirilmesi gereken
farzlar bulunmaktadır. Bunlardan namaza başlamadan
önce yerine getirilmesi gerekenlere “namaza hazırlık
şartları” denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biridir?

Kıyam Kıraat Niyet

Rükû Kade-i Ahire

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 2015 yılında yayımlanan İlkokul Matematik Dersi    
(1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı’na göre       
3. sınıftaki bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini
yapması beklenemez?

Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle
benzer ve farklı yönlerini açıklar.

Üçgen prizma modelinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını
belirtir.

Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.

Açınımı verilen küpü oluşturur.

Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.

50.

A)

B)

C)

D)

E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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2017 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

2017-KPSSOABT

16-07-2017

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

1.   C
2.   E
3.   D
4.   D
5.   B
6.   C
7.   E
8.   D
9.   E

10.   C
11.   D
12.   B
13.   D
14.   B
15.   C
16.   D
17.   D
18.   A
19.   D
20.   C
21.   A
22.   A
23.   D
24.   D
25.   C
26.   B
27.   A
28.   D
29.   A
30.   E
31.   E
32.   E
33.   C
34.   A
35.   B
36.   E
37.   D
38.   C
39.   D
40.   B
41.   A
42.   B
43.   A
44.   B
45.   B
46.   E
47.   E

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

48.   D
49.   C
50.   D
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