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Bu testte 75 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı  f  ve  g 
fonksiyonları

eşitliklerini sağlamaktadır.

  Buna göre,  çarpımı kaçtır?

3 6 9 12 15

7.

A) B) C) D) E)

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: E 
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Derin bir yüzme havuzuna bırakılan katı bir cisme,
suyun uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün
cismin ağırlığına eşit olduğu gözleniyor. 

Buna göre cisim,

I. Bir kısmı batmış hâlde suyun üzerinde yüzer.

II. Su içinde askıda kalır.

III. Hızlanarak havuzun tabanına kadar batar.

eylemlerinden hangilerini yapmış olabilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

9.

10.

A) B) C)

D) E)

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: D 
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14.

15.

25 oC de hidroflorik asit (HF) ve hipobromöz asidin
(HOBr) asit iyonlaşma sabitleri sırasıyla 6,8 x 10-4 ve
2,5 x 10-9 dur.

Buna göre,  25 oC de HF ve HOBr’nin eşit derişimli
sulu çözeltileri için,

I. HF’nin asitlik kuvveti HOBr’ninkinden daha
büyüktür.

II. HOBr çözeltisinin iyonlaşma yüzdesi                 
HF çözeltisininkinden daha büyüktür.

III. HF çözeltisinin pH değeri daha küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

16.

17.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: D 
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20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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33.

34.

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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38.

39.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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43.

44.

45.

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.10



2019-ÖABT/SNF

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11



2019-ÖABT/SNF

I. Öğrencilere elektromıknatıs kullanılarak sürtünme
kuvvetinin azaltıldığı yüksek hızlı trenlerle ilgili bir
video izletilerek, bu trenlerin nasıl bu kadar hızlı
gittiği, bunun sebebinin ne olabileceği konusunda
sorular sorulur. Öğrencilerin mıknatıslar
hakkındaki bilgileri ortaya çıkarılmaya çalışılır.

II. Öğrencilerden mıknatıslarla ilgili kavramları
kullanarak bir kavram haritası oluşturmaları
istenir. 

III. Mıknatısların günlük hayatta kullanıldığı farklı
alanlar hakkında sınıfta konuşulur ve
öğrencilerden atıkların geri dönüşümünde
mıknatıslardan nasıl yararlanıldığını
araştırmaları istenir. 

IV. Öğrencilerden heterojen gruplar oluşturulur. Her
gruba farklı şekil ve boyutlarda mıknatıslar ile
tahta blok, demir tozları, bakır levha ve plastik
çubuk verilerek onlardan mıknatısların hangi
maddeleri çektiğini, hangilerini çekmediğini
gözlemlemeleri ve sonuçları kaydetmeleri istenir.  

V. Öğrencilerin deneme sonuçlarını arkadaşlarıyla
paylaşmaları ve mıknatıslar hakkında
öğrendiklerini ifade etmeleri sağlanır. Ardından
mıknatısların temel özellikleri konusunda sunum
yapılır. 

5E öğrenme döngüsünü kullanarak mıknatısların
özelliklerini kavratmaya çalışan bir öğretmen
yukarıdaki uygulamaları hangi sırada yapmalıdır?

I - IV - V - II - III I - IV - V - III - II

I - V - IV - II - III III - V - IV - I - II

IV - V - III - II - I

51.

A) B)

C) D)

E)

Ayça Öğretmen, Şekil I'de verilen kartonları karışık
olarak öğrencilerine dağıtır ve onlardan parçaları üst
üste olacak şekilde koymalarını, ardından sağ taraftan
birleştirmelerini ister. Öğrenciler örnek olarak            
214 sayısını (Aşama I) verilen kartonlardan oluştururlar.
Kartonları sırasıyla kaldırdıklarında 2’nin 200 olduğunu
fark ederler. 

Öğretmenin yaptırdığı bu etkinlik aşağıda verilen
matematiksel kavramlardan hangisini kazandırmaya
yöneliktir? 

Nominal sayı Kardinal sayı

Sayı değeri Basamak değeri

Ordinal sayı

52.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12

DOĞRU CEVAP: B 

DOĞRU CEVAP: D 
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53. 54.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.14



2019-ÖABT/SNF

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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63. 64.

Diğer sayfaya geçiniz.16

 Toplumumuzda ve diğer toplumlarda grupların,
kurumların ve sosyal örgütlerin rolü nedir? 

 Grup, kurum ve sosyal örgütlerden ben nasıl
etkileniyorum? 

 Grup, kurum ve sosyal örgütler nasıl değişir? 

 Bu değişikliklerde benim rolüm nedir?

Yukarıdaki soruları cevaplayan bir öğrenci, 2018
yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı'nda yer alan öğrenme alanlarından
hangisi üzerinde çalışmaktadır?

Birey ve Toplum

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Küresel Bağlantılar

Etkin Vatandaşlık

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

A)

B)

C)

D)

E)

DOĞRU CEVAP: D 
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Öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen
Duru Öğretmen, sürece dayalı yazma yaklaşımını esas
alarak bir öğretme-öğrenme süreci tasarlamıştır.
“Çocuklar önümüzdeki günlerde Kraliçeyi Kurtarmak
adlı kitabı okuyacağız. Kitabımız on iki bölümden
oluşuyor. Ancak biz kitabımızın son üç bölümünü
okumayacağız. Neden mi? Hikâyenin devamında
olacakları tahmin etmenizi ve bu kitap için yeni bir son
yazmanızı istiyorum. Birinci görevimiz yazma öncesi
hazırlıklarımızı tamamlamak. İkinci görevimiz taslak
oluşturmak. Üçüncü görevimiz gözden geçirip
düzenleyerek yazmak...” şeklinde devam eden
açıklamalarla öğrencilerini sürece dayalı yazma
yaklaşımının her aşamasında neler yapılacağı
konusunda bilgilendirmiştir.  

Öğretmenin tasarladığı öğretme-öğrenme süreci 
göz önünde bulundurulduğunda gözden geçirip
düzenleyerek yazma aşaması aşağıdakilerden
hangisini içermez?

Öğrenci, oluşturduğu taslağı yeniden okur.

Öğrenci, dil bilgisi ve imla yanlışlarını belirleyip
düzeltir. 

Öğrenci, yazdıklarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşır. 

Öğrenci, öğretmeniyle görüş alışverişinde bulunur. 

Öğrenci, aldığı dönütler doğrultusunda yeniden yazar. 

65.

A)

B)

C)

D)

E)

66.

67.

68.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: B 
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69.

70.

Bir sınıf öğretmeni 3. sınıfta, öğrencilerinin top sürme
becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla spor
salonunda gerçekleştireceği etkinlikleri kolaydan zora
doğru planlamaya karar vermiştir. 

 Buna göre, öğretmenin etkinlikleri daha zorlaştırmak
için aşağıdakilerden hangisini uygulaması
beklenmez?

Koşu temposunda top sürdürmesi  

Engel ve slalomlar arasında top sürdürmesi 

Baskın olmayan el ile top sürdürmesi 

Hafif ve büyük toplarla top sürdürmesi 

Belirlenen alanda farklı yönlere top sürdürmesi 

71.

72.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: D 
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73.

74.

75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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