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Bu testte 75 soru vardır.

1. 2.

3.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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4.

5.

Varlığın maddi bir gerçekliği bulunmadığını, aksine var
olan her şeyin düşüncede olduğunu savunan görüşler
felsefede genel olarak idealizm olarak değerlendirilir.
İdealizme göre fiziksel olarak algıladığımız dünya
aslında zihnin bir tezahürüdür. Bu anlamda idealizm
maddi unsurların varlığını açıklarken bile ruh, düşünce,
ahlâk ve zihin gibi kavramlardan yola çıkar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi idealizmin
beden eğitimi ve sporla ilgili görüşlerinden biri
olamaz?

Beden eğitiminde başarı ruhsal dinginlikten geçer.

Bedensel gelişimin ön koşulu zihinsel gelişim
olmalıdır.

Beden eğitimi aynı zamanda ahlâkı terbiye etme
yoludur.

Sporun gizil amacı kusursuz bir beden tasavvuruna
ulaşmaktır.

Spor, insan ruhunu besleyebildiği sürece işlevsel
olabilir.

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: D 
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Ahmet, futbol oynarken topsuz alanda gayet rahat
olmasına rağmen top kendisine geldiğinde biraz
endişeyle birlikte kalp atışları hızlanmakta ve bir an
önce toptan kurtulmaya çalışmaktadır. Takımla birlikte
hücuma başladıklarında top Ahmet’te ve gol
pozisyonundaysa fazlaca endişeli olmakta, kalbi de
fırlayacak gibi atmaktadır.

Bu parçada  Ahmet’in duygu durumu aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

Motivasyon eksikliği Dikkat kaybı

Durumluk kaygı Sürekli kaygı

Korku

8.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: C 
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 Aşağıdaki kaslardan hangisi, koşu sırasında hem
kalça fleksiyonu hem de diz ekstansiyonunda görev
alır?

M. Sartorius M. Biceps femoris

M. Gastrocnemius M. Rectus femoris

M. Gluteus maximus

12.

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: D 
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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22.

23.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Densitometri terimi vücut yoğunluğundan faydalanarak
vücut kompozisyonunu belirlemede kullanılan
yöntemlerin genel adıdır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vücut
kompozisyonu belirlemede kullanılan yöntemler
arasında yer almaz?

Su altı tartma yöntemi

Su taşırma yöntemi

Gaz dilüsyon yöntemi

Dual Enerji X-Ray Soğurma Yöntemi (DEXA)

MET yöntemi (Metabolik Eşdeğerlik)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: E 
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32.

33.

Gallahue ve Ozmun tarafından geliştirilen Kum Saati
Modeli’nde, saat belli bir yaştan sonra ters dönmektedir.
Ters dönen kum saatinde kazanılan yeterliliklerin
kullanımını etkileyen iki filtre olduğu belirtilmektedir. 

Buna göre, ters dönen kum saatindeki iki filtre
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Yaşam tarzı - Kalıtım

Sosyal çevre - İş ortamı

İş ortamı - Filogeni

Yaşam tarzı - Sosyal çevre

Filogeni - Kalıtım

34.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: A 
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37.

38.

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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42.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Basketbolda bir oyuncu, topu kendi sahasında kontrol
ettiğinde bu oyuncunun takımı, topu sekiz saniye içinde
ön sahaya geçirmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi, sekiz saniyenin baştan
başlamasını gerektirecek bir durum değildir?

Geri sahadaki bir oyuncu canlı bir topun kontrolünü
kazandığında

Top oyuna sokulduğunda

Top hakeme temas ettiğinde

Top geri sahadaki bir oyuncuya temas ettiğinde

Legal olarak geri sahadaki bir oyuncu topa temas
ettiğinde

47.

A)

B)

C)

D)

E)

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: C 
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51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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59.

60.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi'nde basketbolda şut
tekniğini öğreten bir öğretmen öğrencilerine bire bir geri
bildirim verirken;

 “Atış kolunu 90 derecelik açıya getirmelisin.”
diyerek düzeltici ifade,

 “Beş atışının üçü geçti.” diyerek yansız (nötr)
ifade,

 “Çok güzel bir atış gerçekleştirdin.” diyerek değer
içeren ifade,

 “Atışın fena değildi.” diyerek belirsiz ifade

kullanmıştır.

Öğretmenin kullandığı bu geri bildirim ifadelerinden
hangileri öğrenen açısından diğerlerine göre  daha az
katkı sağlar?

Düzeltici ifadeler - Değer ifadeleri

Değer ifadeleri - Yansız (nötr) ifadeler

Yansız (nötr) ifadeler - Belirsiz ifadeler

Düzeltici ifadeler - Yansız (nötr) ifadeler

Değer ifadeleri - Belirsiz ifadeler

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: C 
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63.

64.

65.

66.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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67.

68.

69.

70.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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71.

72.

 Aşağıdakilerden hangisi, 2018 yılında yayımlanan
Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim
Programı’nın alt öğrenme alanları içerisinde         
yer almaz?

Hareket becerileri

Hareket strateji ve taktikleri

Düzenli fiziksel etkinlik

Spor bilinci ve organizasyonları

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

73.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: D 
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75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.18






