KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

1.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2020-ÖABT/SNF
1.

4.

8 9
 : 2 = 18 olmalı.
 2 

1 numaralı topun bulunduğu torbadaki topların numaraları çarpımı 1  4  7  6 = 168 bulunur.
(Cevap E)
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Her bir kutudaki sayıların toplamı 

2
(n + 1) : n! + n : (n - 1) !
(n + 1) !
(n + 1) : n : (n - 1) ! + n : n : (n - 1) !
=
(n + 1) : n : (n - 1) !
(n - 1) ! : n (n + 1 + n)
=
(n + 1) : n : (n - 1) !
2n + 1
=
n+1

(Cevap E)

5.
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2.

110x - 70x = 44 & 40x = 44
44
İki çuvalda 200x = 200 :
40
      = 220 kg pirinç

2x

2

+2

= 8x

2x

2

+2

= 23x

x2 + 2 = 3x

0  
0 

(x
−
2)
.
(x
−
1) = 0
x - 3x + 2 =

2

x

-2

x

-1

x=2

x=1

x gerçel sayıları toplamı 2 + 1 = 3’tür.
(Cevap B)

(Cevap D)

6.

I. 36 g saf su eklenerek şeker yüzdesini % 20 nin altına indirir. (Yanlış)

3.

2020 / KPSS / ÖABT

II.

2
x=
y xy 2 + 264

x 2 y − xy 2 =
264
xy  (x
=
− y) 11  3  (11 − 3)

240 g
% 20

  

−

48 g
%0

192
%x

=

240 . 20 - 48 : 0 = 192 . x     4800 = 192 . x
x = 25 (Doğru)
III. 16 gram saf şeker eklenirse,
240 g
% 20

+

16 g
% 100

256
%x

=

x = 11

24 . 20 + 16 . 100 = 256 . x

y=3

6400 = 256 . x ´ x = 25

=
x  y 11
=
 3 33 bulunur.

(48 g su
buharlaştırılırsa)

Doğru cevap II ve III tür.
(Cevap D)

(Cevap C)
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7.

10.

3 < x < y < 21

x + y nin en küçük değeri  4 + 5 = 9
        en büyük değeri 20 + 19 = 39
x + y  9 ile  39  arasındaki (9 ve 39 da dahil) tüm tam sayıları alır.

ilk boyu 80x

11.

40x
1
40x - 40x : = 35x
8
40x + 40x :

40x

Kloroplast, güneş ışığı varlığında inorganik olan H2O ve
CO2’i alarak karşılığında organik besin sentezler.
CO2+H2O       Işık        Besin +  O2
İnorganik    Kloroplast   Organik
(Cevap B)

1
= 48x
5

soğutulan bölüm

ısıtılan bölüm

35x

48x
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8.

(Cevap C)

(Cevap D)
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39 − 9
+1=
31 bulunur.
1

Cam kapta bulunan KOH, bazik özellik taşır. CO2 ise asidik özellik gösterdiğinden bu iki madde reaksiyona girer
ve KOH kalıbının rengi bulanıklaşır. Fanus içindeki ortamda kullanılabilir CO2 kalmayacağından yapraklar fotosentez için gereken CO2’yi alamaz, böylelikle besin üretemez ve sararmaya başlar.

son durumda boyu 83x
83x - 80x = 12
3x = 12
x=4

12.

İlk durumdaki boyu
80 : x = 80 : 4
= 320 cm bulunur.

Mitoz bölünmede anafaz esnasında kardeş kromatitlerin
zıt kutuplara çekilmesi, mevcut genetik malzemenin oluşacak iki yavru hücreye eşit olarak dağılmasını sağlar.
Böylece kromozom sayısı sabit kalmış olur.

(Cevap A)

9.
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Mitozda Anafaz
2a 2 : b 2 : (a + 2)
< a <
4
3
2a
2a + 4
+2 =
4
3
2a + 8 2a + 4
=
4
3
6a + 24 = 8a + 16
8 = 2a
a=4

13.

Aslan

3. kağıdın başlangıçtaki alanı
2 : (a + 2)
2 : 6 = 12 br

2

bulunur.

(Cevap C)

Çayır

Tilki

Tavşan

Ekosistemde en az bulunan aslan yani son tüketici, en
çok bulunan ise çayır yani üreticilerdir.
(Cevap A)

(Cevap C)

3

KPSS • DENEME • 1

2020-ÖABT/SNF
14.

Devrede diyot üzerinden akım geçmez. İki direnç birbirine paralel diğer dirence seri bağlıdır.

17.

1 kg

T1

4 kg

T2

ε = 60 V

Ι

Ι1

4Ω

mg = 50
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4Ω
4Ω

5 kg

Paralel

A

Ι2

1
1 1
= + ´ Reş = 2
Reş 4 4
Reş = 4 + 2 = 6Ω

F = ma
50 = (5 + 4 + 1)a
a = 5m/s2
T1 = m1 .a
T1 = 1 . 5

V = I . Reş

T1 = 5N

60 = I . 6

T2 - T1 = m2 . a

I = 10A

T2 - 5 = 4 . 5

(Cevap B)

T2 = 25N
T1
5
1
= =
T2 25 5

15.

Küreler eşit açı ile birbirlerini itiyorlarsa
• kütleleri eşittir.
• yüklerin büyüklüğü hakkında kesin bir şey söylenmez.
k : q1 : q2
• F=
den birbirlerine uyguladıkları kuvvetled2
rin büyüklükleri eşittir.
(Cevap E)
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(Cevap A)

18.

Periyodik cetvelde elementler proton sayısına (Atom Numarası) göre dizilmiştir. Atom numarası verilen taneciğin
periyot ve grubu bilinir.
Cevap A)

19.

Ürün katsayıları toplamı, giren katsayı toplamına eşit olduğu için hacim alınmaz. Mol sayıları üzerinden denge
hesaplanır.
(0,2)2
1
H2 + Cl2  2HCl
=
KC =
0,4 mol

0,4 mol

(0,4) . (0,4)

0,2 mol

4

16.

+4 °C deki suyun yoğunluğu en büyük, hacmi en küçüktür. Sıcaklık 1°C’ye düşürülürse yoğunluk azalır, hacim
artar. Bu yüzden cisim dibe iner. Bu yüzden sıvı seviyesi artar. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde FK = G idi. Batan cisimlerde FK < G olduğundan kaldırma kuvveti azalır.
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0,6 mol HCl ilave edilirse denge girenler yönüne kayar
ve
			

H2 + Cl2  2HCl

Başlangıç:

0,4mol 0,4mol 0,8mol

Değişim:

+x

+x

-2x      

Denge:

0,4+x

0,4+x

0,8-2x

2

1 (0,8 − 2x)
=
4 (0,4 + x)2
her iki tarafın karekökü alınır.
1 0,8 − 2x
=
⇒
=
x 0,24 mol
2 0,4 + x

Yeni dengedeki H2 nin molü; 0,4 + x olduğundan sonuç
0,64 mol H2 olur.

(Cevap E)

(Cevap E)
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20.

25.

B’de “harkulade” yerine “harikulade”

R ⇒ 1A (Hidrojen)

C’de “lakayt” yerine “lakayıt”

Bu bilgilere göre hidrojen ametaldir.

D’de “metoroloji” yerine “meteoroloji” yazılmalıydı.
E seçeneğinde yazım yanlışı yoktur.

(Cevap B)

Verilen karışımda tanecik büyüklükleri birbirinden farklı
olan katılardan çakıl taşları ince bir elek (II) yardımıyla
kum ve yemek tuzundan ayrıştırılır.
Geriye kalan yemek tuzu ve kum taneleri karışımı ise suyla karıştırılıp birbirinden ayrıştırılabilir. Çünkü yemek tuzu - kum karışımı suyla karıştırıldığında (I) yemek tuzu
suda çözünürken, kum taneleri suda çözünmeyip suyun
dibine çökerler. Dibe çöken kum taneleri süzgeç kâğıdı
yardımıyla süzülerek (IV) karışımdan ayrıştırılır.

(Cevap E)
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21.

26.

Batı → ülkeler

Art ünlüler: a, ı, o, u sesleridir. Buna göre seçeneklerde
verilen kelimelerden “oyun” sözcüğü sadece art ünlülerden oluşmuştur.
(Cevap A)

Ömer Seyfettin → eseri
masaya → memura
B seçeneğindeki yıldız, sanatçıyı kastetmiş fakat bu bir
benzetmedir, ad aktarması değil.
(Cevap B)
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(Cevap C)

27.

23.

Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz
yerine kullanılmasına mecaz-ı mürsel denir. Buna göre,
ev → aile

Geriye kalan tuzlu su süzüntüsü ise yavaş yavaş ısıtılarak suyun buharlaşması sağlanır. Suyun buharlaşması
ile birlikte kabın dibinde tuz kristalleri oluşmaya başlar.
Böylelikle buharlaştırma (III) işlemi sonucunda su ve yemek tuzu birbirinden ayrıştırılmış olur.

22.

A’da “akibet” yerine “akıbet”

x ⇒ 8A (soygaz), y ⇒ 2A (metal), z ⇒ 7A (Ametal)

B seçeneğinde “su içmek yerine karpuz yemeyi”

İlk ayraca özneyi belirtmek için virgül gelmelidir. İkinci ayraca sıralı cümleyi ayırmak için noktalı virgül gelmelidir.
Üçüncü ayraca da yine cümlelerin ayrılması için virgül
gelmelidir.

C seçeneğinde “… kabuğunu sıyırıp inciri ağzıma”

(Cevap C)

D seçeneğinde döşenen değil dökülen asfalt

(Cevap A)

24.

Ünsüzleri sınıflandırırken ses tellerinin titreşip titreşmemesi de kullanılan ölçütlerden biridir. Buna göre ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere tonlu (ötümlü, yumuşak) ünsüzler denir.
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E seçeneğinde “şüphesiz ve olabilir” anlamca çelişmektedir.

28.

Seçeneklerde geçen kalıcı nesne adı yaptığı için eylemsi olmaktan çıkan sözcükler şunlardır:
A → kazma
B → dolma

Türkçenin ötümlü ünsüzleri; (b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y,
z)

D → çakmak

Türkçenin ötümsüz ünsüzleri: (ç, f, h, k, t, s, ş, p, t)

C seçeneğinde buna örnek olacak bir kullanım yoktur.

E → dondurma

(Cevap D)

(Cevap C)
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29.

A seçeneğinde mahvettiler,

30.

B seçeneğinde zannettim,
D seçeneğinde kaybetti,
E seçeneğinde hissettim
Birer isim + yardımcı eylemle yapılan birleşik eylemdir.

(Cevap B)

30.

(B), (C), (D) ve (E) şıklarında geçen ifadeler çocuk edebiyatı örneklerinin drama etkinlikleri yoluyla işlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkelerdir. Ancak (A) şıkkında
verilen “yetenekli çocuklara rol verilmeli” ifadesi yanlış bir
ifadedir. Çünkü drama çalışmalarında elverdiğince tüm
çocukların katılımları sağlanmalıdır.
(Cevap A)

Masal, öykü, fabl, şiir gibi edebiyat türleri çocuğun düşsel dünyasında yer bulacaktır. Çocuk bir masal kahramanını ardından gidecek, öyküdeki kahramanlardan biri olacaktır. Ancak roman türü ise çocuğa uygun bir tür değildir. Drama etkinliklerinde kullanılmaz.

31.
www.kaplanakademi.com

31.

(Cevap A)
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B seçeneğinde geçen ödeyiverdi ise öde(mek) ve ver(mek) fiilleriyle yapılan (fiil+fiil) kurallı birleşik fiildir.

(B), (C), (D) ve (E) şıklarında geçen ifadeler çocuk edebiyatı örneklerinin drama etkinlikleri yoluyla işlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkelerdir. Ancak (A) şıkkında
verilen “yetenekli çocuklara rol verilmeli” ifadesi yanlış bir
ifadedir. Çünkü drama çalışmalarında elverdiğince tüm
çocukların katılımları sağlanmalıdır.

Çocuk okunan masal, öykü, fabl, şiir gibi edebiyat türleri çocuğun düşsel dünyasında yer bulacaktır. Çocuk bir
masal kahramanını ardından gidecek, öyküdeki kahramanlardan biri olacaktır. Ancak roman türü ise çocuğa
uygun bir tür olmadığı için drama etkinliklerinde kullanılması doğru değildir.
(Cevap E)

(Cevap E)

Çocuk kitaplarının biçimsel (dış yapı) özellikleri şunlardır:

32.
2020 / KPSS / ÖABT

32.

• Büyüklük
• Kağıt
• Kapak - cilt
• Sayfa Düzeni
• Harfler
• Resimler

Çocuk kitaplarının biçimsel (dış yapı) özellikleri şunlardır:
• Büyüklük
• Kağıt
• Kapak - cilt
• Sayfa Düzeni
• Harfler
• Resimler

Çocuk kitaplarının içerik özellikleri arasında sayabileceğimiz izlek ise okuma süresince okurun duyarlılığını besleyen, duygu ve düşünce eğitimine katkı sağlayan unsurdur.

Çocuk kitaplarının içerik özellikleri arasında sayabileceğimiz izlek ise okuma süresince okurun duyarlılığını besleyen, duygu ve düşünce eğitimine katkı sağlayan unsurdur.

(Cevap C)

(Cevap C)
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Rönesans, 15 ve 16. yüzyılda Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının
tümünü ifade etmektedir. Yeniden doğuş adı da verilen
Rönesans,  Antik Dönem sanat ve kültürünün yeniden
canlandırıldığı bir dönemdir. Döneme damgasını vuran
klasik dönem sanatçıları içinde ilk sırada Leanardo da
Vinci, Michealangelo ve Rafaello gelmektedir. Düşünürler arasında ise Machiavelli, Bodin ve Hobbes’u sayabiliriz. Calvin ise Rönesans’ın değil Reform’un öne çıkardığı isimlerdendir.
(Cevap B)

34.

37.

Türk-İslam Devletleri’nde şehir ve kasabada mülki idareden sorumlu sivil memura Amid denilmiştir.
Amil→Vergi Memuru
Şıhne→Askeri Vali
Muhtesip→Çarşı ve pazar denetleyicisi
Melik→Hanedan üyesi askeri vali
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33.

(Cevap B)

Eskiçağ’da Mısır’da kesintisiz biçimde kullanılan hiyeroglif (resim) yazısı, Anadolu’da Hititlerce yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. Frig, İyon ve Lidya devletleri alfabe yazısını kullanırken; Urartular çivi yazısını kullanmışlardır.

www.kaplanakademi.com

Cevap E
38.

Her üç eser de Katip Çelebi’ye aittir. Fezleke adlı eserde
dünyanın yaratılışından 1639’a dek kurulan devletler ve
meydana gelen önemli olaylar hakkında bilgi verilir. Mizanül Hakk adlı eserinde, akıla dayanan ilimlerin, yani
müsbet ilimlerin gerekliliğini örnekler vererek anlatır.
Arapça bir bibliyografya sözlüğü olan Keşfüzzunun’da
14500 kitap ve risalenin adı ve yazarı verilir.
(Cevap E)

35.

Gılgamış destanı Sümerlere ait ünlü bir destandır. Uruk
Hanedanı’nın kralları arasında adı geçen Gılgamış hem
bir kral, hem de koruyucu bir ilah olarak kabul edilirdi. Gılgamış Destanı hem yazılı hem de sözlü bir biçimde Sümerlerden sonra, Akkad, Babil, Assur gibi Mezopotamya
toplumlarına ve Anadolu uygarlıklarına aktarılmıştır.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

Türkiye tarihinde I. Beylikler 1071 Malazgirt Savaşından
sonra; II. Beylikler ise 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında
kurulmaya başlamıştır.

K ve L bölgelerinin meridyen farkı ve paralel farkı eşittir.
Bir de izdüşüm alanlarının eşit olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında kesin olarak söylenebilecek iki merkez Ekvator’a eşit uzaklıktadır.

(Cevap C)

(Cevap E)

39.
36.
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40.

Set gölleri, bir ırmağın önünün kapanmasıyla oluşur. Bu
duruma;

43.

• Volkanik faaliyetler sonucunda akışa geçen lavlar (A)
• Akarsuların taşıdığı alüvyonlar (B)

(Cevap C)

41.

Dünya’nın Güneş’in etrafındaki yörünge hareketini gösteren şekil üzerinde, Dünya I. konum -21 Mart’tan- II. konuma -21 Haziran’a- gelinceye dek Türkiye’de her geçen
gün yaz mevsimine yaklaşılır. Güneş ışınlarının gelme
açısı büyür. Yani bu süreçte Türkiye’deki cisimlerin gölge boyları kısalır ve Türkiye’de gündüz süreleri uzar.

www.kaplanakademi.com

• Dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeler (E) gibi çeşitli etkenler neden olabilir. Ancak karstik bölgedeki
arazilerin aşındırılması set oluşumuna (set gölleri) değil çanak oluşumuna (çanak gölleri) neden olur.
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• Heyelan sonucunda kayan topraklar (D)

Türkiye’de 21 Mart – 23 Eylül tarihleri arasında kuzeye
gidildikçe gündüzler uzar. 21 Mart – 21 Haziran arasında kuzeye doğru gündüzler uzar birde bu tarihler arasında gündüzler sürekli uzamaktadır. Fakat 21 Haziran – 23
Eylül arasında her gün bir önceki güne göre gündüzler
kısalır. Dolayısıyla yukarıdaki gözlem 21 Haziran – 23
Eylül tarihleri arasında yapılabilir. Bu yüzden B şıkkıdır.
(Cevap B)

44.

Dış ticaretimizin yarısından fazlası OECD ülkeleri ile gerçekleşmektedir.
AB ülkeleri (%46,2), İslam Konferansı Teşkilatı (%27,7),
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (%13,2) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (%9,9) önemli oranda ihracat yaptığımız
ülke gruplarındandır.
(Cevap B)
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(Cevap D)

45.
42.

Türkiye’deki petrol ve doğal gaz boru hatlarının önem kazanmasında Hazar Havzası etkilidir.

Kümes hayvancılığı faaliyeti kapalı mekânlarda yapıldığından iklimden etkilenmez. Kümes hayvancılığı nüfus
ile ilgilidir.

Yapılmış olan Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ve yapılacak olan Nabucco Projesi gibi çalışmalar Hazar havzasındaki kaynakların pazarlara ulaştırılmasına yöneliktir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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Matematik Dersi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze
alan ve kavramsal anlamayı önemseyen bir bakış açısına sahip olmakla birlikte, Türkiye yeterlilikler çerçevesinde belirlenen 8 anahtar yetkinlikle birlikte esneklik, estetik, eşitlik, adalet ve paylaşım gibi değerleri de uygun
kazanımlarla ilişkilendirmeyi öne çıkarmaktadır.
(Cevap E)

49.

İlkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefleyen Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı çerçevesinde öğrenciler;
• Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır.
• Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur.
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46.

• Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hâle getirir.
• Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur.
• Kişisel bakım becerilerini geliştirir.
• Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir.
• Sosyal katılım becerisi kazanır.
• Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinir.
• Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir.
• Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır.
• Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır.
• Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur.
• Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur.

E seçeneğinde verilen kazanım 3. sınıf düzeyi “Uzamsal
İlişkiler” konusu ile ilgilidir.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

www.kaplanakademi.com

47.

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak
kullanır.
(Cevap D)

50.

İlkokul Matematik Öğretim Programı;
• Sayılar ve İşlemler
• Geometri

48.

• Ölçme

Çocuğun bir objenin içinde veya arkasında bulunan ve
görünmemesi gereken eşyaları ve figürleri sanki görünüyormuş gibi çizmesi saydamlık ilkesi ile ilgilidir.

• Veri İşleme
olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır.

(Cevap B)

(Cevap B)
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51.

Yeliz Öğretmen yaptığı bu çalışmada öğrencilerine eş
parçaları gözlemleterek bu nesnelerin simetrik olduklarını fark ettirmiştir.

54.

Nesne kontrolü gerektiren hareketler;
• Topa alışma çalışmaları
• Atma

(Cevap B)

• Tutma
• Yakalama
2020 / KPSS / ÖABT

• Ayakla vurma
• Yuvarlama
• Durdurma kontrol
• Top sürme
• Raketle vurma
• Uzun saplı araçla vurma
Galop → Yer değiştirme hareketidir.
Salınım → Dengeleme hareketidir.

52.

A, B, C ve E seçeneklerinde ünite adı konu alanı adı eşleştirmeleri doğru verilmiştir. D seçeneğinde ise Maddenin Özellikleri ünitesinin konu alanı adı eşleştirmesinde
Madde ve Doğası yer almalıdır.
(Cevap D)
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(Cevap D)

55.

Numaralandırılmış sorulara uygun tanımlar şunlardır:
I. Vücut farkındalığı
II. Alan farkındalığı
III. Efor (çaba)
IV. Hareket ilişkileri

53.

Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır.
• Dayanıklılık
• Çabukluk
• Esneklik

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

• Hareketlilik

56.

• Koordinasyon
• Kuvvet

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar 1. sınıf
düzeyinde yer alan kazanımlardır.
C seçeneğinde yer alan kazanım 1. sınıf düzeyinde okuma becerisi içerisinde yer alan kazanımdır.

• Ritim
(Cevap A)

(Cevap C)
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57.

Soruda verilen kazanımlar “Evimizde Hayat” ünitesi içerisinde yer almaktadır.

60.

(Cevap B)

Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre soru ekinin yazım kuralı olan “mı’nın ayrı yazılması” gösterilmemelidir.
Soru eki olan “mı” metin içinde okunabilir.

58.

Parçada peygamberlerin özelliklerinden fetanetten bahsedilmektedir. Fetanet akıllı ve zeki olmak anlamına gelmektedir.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

www.kaplanakademi.com
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(Cevap B)

59.

Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan “Erdemler, Milli Mücadele ve Atatürk,
Milli Kültürümüz” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunludur.
(Cevap D)

61.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar 4. sınıf
düzeyi “Birey ve Toplum” öğrenme alanında yer alır. C
seçeneğinde verilen kazanım “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanında yer alır.
(Cevap C)

62.

D seçeneğindeki şekil kesici cisimler güvenlik uyarısıdır.
Kimyasal madde güvenliği uyarısı şu şekildedir.

(Cevap D)
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Sanat Eleştirisi ve Estetik konusunda öğrencilerin incelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade ederken öğretmen tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı aşaması üzerinde durmalıdır. Bu aşamalar

64.

Seçeneklerde verilen diğer teknikleri incelersek;
Kontrollü yazma: Öğrencilere örnek bir metin verilir. Öğrenciler metinde geçen kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluştururlar.

1. Tanımlama aşamasına yönelik sorular
2020 / KPSS / ÖABT

• Eserde neler görüyorsunuz?
• Eserde hangi malzemeler kullanılmıştır?
• Bu hangi sanat formudur?
• Hangi renkleri görüyorsunuz?
2. Çözümleme aşamasına yönelik sorular
• Renkler nasıl düzenlenmiştir?

Grup olarak yazma: Sınıf küçük gruplara ayrılarak her
gruba farklı yazma konuları verilir.
Serbest yazma: Öğrenciler bir konu seçerler ve seçtikleri konu hakkındaki duygu, düşünce ve hayallerini tür
(şiir, hikaye, tiyatro, masal vb.) sınırlaması olmadan yazarlar.

• Eserde sıcak renkler mi soğuk renkler mi hakim?

Yaratıcı yazma: Belirlenen konu boş, beyaz bir kağıdın
ortasına yazılır. Çağrışım yoluyla bilinç altında olan konuyla ilgili her şey, o konu etrafındaki boş kısımlara yazılır. Bilinç altından çıkan kelimeler alt alta sıralanır ve kelimeler arasında bağlantı kurulur.

• Eserde hangi çizgiler kullanılmıştır?
• Eserde denge nasıl oluşturulmuştur?
• Eserde mekan nasıl oluşturulmuştur?
3. Yorumlama aşamasına yönelik sorular

Güdümlü yazma: Öğretmen tarafından belli bir konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Konu çeşitli yönleriyle , sınıf ortamında tartışılıp değerlendirilir. Öğrenciler konu
hakkında edindikleri bilgiler ışığında duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler.

• Eser size ne hissettiriyor?
• Eser ne gibi bir ses veriyor?
• Eserde ne anlatılmak isteniyor?

4. Yargı aşamasına yönelik sorular
• Bu eser değerli midir? Niçin?
• Bu eseri odana asmak ister misin? Niçin?
• Bu eser ile tıpkı basımı arasındaki fark nedir?
(Cevap B)
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• Bu esere bir isim vermek istediyseniz ne verirdiniz?
• Sanat eserinin ismi çalışmanın içeriğini yansıtıyor mu?

Enes Öğretmen’in yaptığı etkinlik “Güdümlü yazma” tekniği ile ilgilidir.

(Cevap C)

2020 / KPSS / ÖABT

63.

65.

Bilimsel Süreç Becerileri: Bu alan gözlem yapma, ölçme,
sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve
kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır.
(Cevap E)
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Hartman ve Allison (1996) metinlerin beş temel başlık altında düzenlenebileceğini belirtmişlerdir. Bunlar; Tamamlayıcı, çatışmacı, kontrol edici, sinaptik ve diyalog türü
metinlerdir.

Kontrol edici metinler, otorite olan kaynaklardır. Okuyucu önemli bir metni veya kaynağı otorite olarak seçer ve
diğer kaynakları da seçilen bu temel kaynakla karşılaştırarak değerlendirme yapar. Otorite kaynak yeni bir düşünce oluşturmada süzgeç görevi üstlenir.
Sinaptik metinler, belirli bir konu üzerine yazılmış metni
konunun özünü bozmadan fakat farklı yorumlarla anlatan metinlerdir. Burada okuyucu aynı olayı farklı yazarlardan dinliyor, okuyor ve anlatım zenginliklerinden faydalanıyor

(Cevap C)
2020 / KPSS / ÖABT

Çatışmacı metinler, seçilen metinde (ders kitabında) işlenen düşünceye alternatif düşünceler ve bakış açılarını
ele alır. Burada tamamlayıcı metinlerin aksine okuyucu
önündeki metnin sorular, tartışmalar, açıklamalar, örneklendirmeler, vb. yollarla kendisine rehberlik etmesi sonucu farklı düşünceler üretmeye ve bu düşünceleri birbiriyle ilişkilendirmeye çalışır. Örnek olarak “öğrenci başarısında ailenin önemi” hakkında bir metin üzerinde duruluyorsa buradan çıkarılan sonuç öğrenci başarısı üzerinde
tek faktörün aile olmadığı, ailenin yanında okul, öğretmen
gibi faktörlerin de başarı üzerinde etkili olduğu şeklinde
olmalıdır.

I ve III. öncülde verilen bilgiler “Öğrenmeyi Öğrenme” yetkinliği kapsamında yer alır.
II. öncülde verilen bilgi “Sosyal ve Vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler” arasında yer alır.

www.kaplanakademi.com

Tamamlayıcı metinler ele alınan konuyu farklı boyutlardan destekleyerek geliştiren metinlerdir. Bu tür metinler
çocukların düşüncelerini farklı (sosyolojik, psikolojik, ekonomik, vb.) açılardan kullanmalarını gerektiren metinlerdir. Ağırlıklı olarak sentez becerilerini geliştirir.

67.

68.

Genellikle madde ve malzeme eksikliği, deneylerin öğrenciler için tehlikeli olması, deneyin hassas çalışma gerektirmesi, sınıfların kalabalık olması veya zaman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı öğretmen tarafından yapılan deneylere gösteri deneyleri denir.
(Cevap C)

Diyaloga dayalı metinler, okuyucunun sürekli görüş alış
verişi içerisinde olduğu metinlerdir. Burada farklı metinler karakterler, olaylar ve konular hakkında karşılıklı bilgi, görüş, tecrübe, vb. değişimler gerçekleşir.
(Cevap A)
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66.

69.

İlk kez “Sosyal Bilgiler” adıyla bir dersin ilk ve ortaokullarda okutulmasını Fransız düşünürü Condorcet savunmuştur.
(Cevap A)
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70.

III ve IV. öğrencilerin yaptığı hatalar benzerdir.

73.
(Cevap E)

Gökhan Öğretmen’in öğrencileri ziyaret için götürdüğü
müze türü panaromik müzedir.
Arkeoloji müzesi: Arkeologların yaptığı arkeolojik kazılar sonucunda bulunan eserlerin sergilendiği müzelerdir.

2020 / KPSS / ÖABT

Etnografya müzesi: Eski uygarlıklara ait olan gelenek
görenek, örf ve adet, dini inanç unsurlarının, araçlarının
ve gereçlerin sergilendiği müzelerdir.
Jeoloji müzesi: Yer kabuğunun oluşumu gibi konuların
sergilendiği müzelerdir.
Bilim müzesi: bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelerin tarihi seyrini sergileyen, ortaya koyan müzedir.
Panoramik müze: İçlerinde geniş açı resimlerle, belge
ve bilgilerle önemli tarihi olayların canlandırıldığı müzedir.

71.

4. sınıf düzeyi “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve saygı gibi değerlerle,
araştırma ve empati gibi becerilerin öğrenciler tarafından
edinilmesi sağlanmalıdır.
(Cevap D)
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(Cevap B)

74.

Murat Öğretmen’in gerçekleştirdiği etkinlik dikkat çekme
ve hedeften haberdar etme amaçlıdır. Öğrencinin dikkatinin ve ilgisinin işlenecek konuya çekilmesi 5E modelinin giriş basamağında yer almaktadır.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap A)

72.

İki öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal koşullarda 1
ve 2 sınıf öğrencileri bir grup, 3 ve 4. sınıf öğrencileri bir
grup olacak şekilde birleştirmeleri önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda farklı modeller düzenlenebilir.

75.

(Cevap B)

Ayşe zihinden işlemler stratejilerinden eklemeyi kullanmıştır.
(Cevap A)
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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

2.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1.

( VA + VB ) 

3.

30
= 80 ⇒ VA + VB = 160 km
60

x + y + z nin en büyük değeri için y = 1 alalım.
x . y = 30 ise x = 30 ve y . z = 42 ise z = 42 bulunur.

A aracı  20 dakikada 50 km yol alırsa

x + y + z nin en büyük değeri

60 dakikada 150 km yol alır.

30 + 1 + 42 = 73 bulunur.

Yani A aracının hızı VA = 150 km
VA + VB =
160

x + y + z nin en küçük değeri y = ebob (30, 42)

(Cevap A)

y = 6 alalım. x . y = 30 ise x = 5 ve y . z = 42 ise z = 7
bulunur.
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150
=
+ VB 160 =
ise VB 10 km / s bulunur.

x + y + z nin en küçük değeri 5 + 6 + 7 = 18 dir. 73 - 18
= 55 bulunur.
(Cevap C)

4.
www.kaplanakademi.com

3518 =
(5 ⋅ 7)18 =
518 ⋅ 718

( ) ⋅ (7 )

=56

3

9

2

=
m3 ⋅ n2

(Cevap B)

2.

a2 + b
= 13 ⇒
a

+

a2 + b = 13a
11a − b =−1

5.

2
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a + 11a = 13a − 1
a2 − 2a + 1 =
0
(a − 1)2 =
0
a =1
11a − b =−1

5 çeşit kek,
2 çeşit sandviç,
3 çeşit sıcak içecek,
2 çeşit soğuk içecek vardır.
Bir çeşit kek ile bir sıcak içecek
5
3
f p : f p = 5 . 3 = 15 farklı şekilde sipariş verilir.
1
1
Bir çeşit sandviç ile bir soğuk içecek,
2
2
e o : e o = 2 . 2 = 4 farklı sipariş verilir.
1
1

11 − b =−1
b = 12

b 12
= = 12 bulunur.
a 1

Menü de,

Toplam 15 + 4 = 19 sipariş verilir.
(Cevap D)

(Cevap B)
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II. havuzun dolması için I. havuz dolmalı ve II. havuzun
hacmi kadar da su taşımalıdır. Yani II. havuzun dolması
için V + 3V = 4V hacim kadar su akmalıdır. II. havuz 8
saatte dolduğuna göre,
4V hacimli havuz
V hacimli havuz

x. 4.V = V.8 ´ x = 2 saat olur.
8 saatte II. havuz doluyorsa geriye 20 – 8 = 12 saat kaldığından bu kadar süre III. havuza su akacaktır. III. havuza 12 saat su akarsa;
V hacim su akarsa
x hacim su akar

90 + 18 = 24 + 48 + 12x
108 = 72 + 12x
12x = 36
x=3
Mehmet toplam 4 + 6 + 3 = 13 kargo göndermiştir.
(Cevap B)

10.

                Doğru orantı
2.x = 12.V ´ x = 6.V olur.

3V
3 1
lik kısmı yani = ü boş kalır.
9V
9 3

(Cevap B)

Kitabın son sayfası 900 gibi bir sayıdır bir önceki sayfa

III. Boşaltım maddeleri hücre içinde gerçekleşen metabolizma olayları sonucu oluşur.
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7.

Çürükçül beslenen bir canlıda,
I. Sindirim enzimlerinin oluşması ancak hücre içinde
gerçekleşebilen metabolik olaylardandır.
II. Üretilen sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi hücre dışında olur. Bu canlılar ortamdaki organik maddelerin üzerine sindirim enzimleri salgılayarak organik maddeleri hücre dışı ortamda ayrıştırırlar.

III. havuzda 6V lik kısım dolar ve 9V – 6V = 3V lik kısım
boş kalır.
III. havuzun

Mehmet: 4 : 6 + 6 : 8 + x : 12
Selim: 10 : 9 = 90 TL

8 saatte doluyorsa
x saatte dolar

                    Doğru orantı

2 saatte
12 saatte

9.

2020 / KPSS / ÖABT

6.

(Cevap B)

numarası c99 gibidir.
b2+d2=02+92=81 dir.
11.

900 sayısı 50 ile tam bölünür.

Listede faunanın tanımı yoktur.
(Cevap B)

a+c nin en küçük değeri 1+0=1 bulunur.
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(Cevap C)

8.

22
4 = $3, 1.... = 3
7
15
*- 4 = %- 2, 5/ = - 3
6
$6, 8. = 6
3 - (- 3) + 6 = 12 bulunur.

*

(Cevap D)

12.

Homolog kromozom ayrılması, kromatitler arasında parça değişimi, tetrat oluşumu olayları mayoz l’e özgü olup
mitozda görülmez. Kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin korunarak yavru hücrelere eşit bir biçimde dağıtılması ise mitoza aittir. Mayozda görülmez. Buna göre A, B,
C ve E seçeneklerindeki özellikler mitoz ve mayoz I için
ayırdedicidir. Ancak başlangıçta kalıtım maddesi miktarının iki katına çıkması mitoz ve mayoz I için ortaktır.
(Cevap D)
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13.

Ötrofikasyon N ve P gibi besleyici tuzlar sebebiyle sucul
bitkilerde gerçekleşen anormal artıştır. Göl tabanına kadar gerçekleşen bu anormallik, balık ve diğer canlı türlerinin sayısında azalmaların meydana gelmesine sebep
olur.

16.

1 1
1
1
3
+
=⇒
=
−
x dg 4x
dg
4x
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(Cevap C)

K

r2 = 1Ω

R2 = 4Ω

Gidiş süresi dönüşten kısa olduğu için K den L ye giderken akıntı ile aynı yönde, L den K ye dönerken akıntıya
zıt yönde hareket ediyor olmalıdır.
K den L ye gidiş;

KL = (VA + VM) : t

L den K ye dönüş;

LK = (VM - VA) : 3t

ε3 = 30 V

KL = LK  olduğundan;

r3 = 1Ω

(VA + VM) : t = (VM - VA) : 3t

40 + 20 − 30
∑ε
=
I=
4 + 3 + 1+ 1+ 1 ∑R

I=

(Cevap E)

17.

ε1 = 20 V ε2 = 40 V R = 3Ω
1
L
r1 = 1Ω

−4x
olur.
3
hc dc
=
Yani d azalır
den orana bakarsak h da azalır.
hg dg

dg =

30
= 3A
10

VKL = f - ir den
VKL = 20 - 3 . 1 = 17 volt

(Cevap B)
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14.

Şekil 1 deki merceğin odağı 2x ise şekil 2 deki merceğin
F
odak uzaklığı 4x olur. Şekil 1 de
deki cismin görüntü2
sü F de ve boyu 2 katı olur.
1
1 1
+
=formülünden
Şekil 2 için
dc dg F

VA + VM = 3VM - 3VA
VM
VA

= 2 dir.
(Cevap D)

18.

CH4 + 2O2 " CO2 + 2H2 O
Y X Y
16 g

64 g

44 g

64 g O2 ile 16 g CH4 tepkimeye girdiği için 32 - 16 = 16 gr
CH4 artar.

X sıvısı askıda ise K’nın yoğunluğu X’in yoğunluğuna eşittir.
Sıvıya yoğunluğu az olan başka sıvı eklendiğinde karışımın yoğunluğu X’ten daha az olacak ve K cismi dibe batacaktır. Bu durumda batan hacim değişmeyecektir.
. FK = Vb : d
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15.

Oluşan CO2 = 44 gr olduğundan,
MCO
2
44
=
olur.
MCH
16
4

.
19.

sıvı

sıvı yoğunluğu azaldığı için FK da azalacaktır.

(Cevap C)

(Cevap E)

Bir sıvının kaynama noktası; sıvının cinsine, dış basınca
ve içerisinde madde çözünmesine bağlıdır.
(Cevap B)
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mol sayısı iyon sayısı ile doğru orantılı olduğundan formül XY3 olur.
XY3 

X+3 +

1. 10

−3

mol

3Y

3 . 10

−3

3

mol

10−3
[ X+3 ] 1.=
=
10−1molar
100

[Y− ]
=

3 . 10−3
= 3 . 10−1 molar
100

[ X+3 ] . [ Y − ]
K ÇÇ =

Cümle içerisinde başka bir cümlenin kullanılması o cümleyi yapıca iç içe birleşik cümle yapar. Bu özelliklere sahip olduğu için doğru yanıt “B” seçeneğidir.
(Cevap B)

KÇÇ =

(10−1 ) . ( 3 .10−1 )3

KÇ = 2,7 . 10-3
(Cevap C)

21.

24.
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20.

I. P1 ⋅ V1 + P2 ⋅ V2 = Ps ⋅ Vs

25.

Küçük ünlü uyumunu kısaca tablolaştıralım:
İlk hece

4 ⋅ 3V + 8 ⋅ 2V = Ps ⋅ 5V
5,6 = Ps

Diğer heceler

a, e, ı, i

→

a, e, ı, i

o, ö, u, ü

→

a, e, u, ü

Bu tabloya göre A, B, D, E seçeneklerinde ilk hecede a
bulunduğu için ikinci hecede u nun bulunması uyuma aykırıdır. Ama C seçeneğinde böyle bir aykırılık söz konusu değildir.

            kısmi basınç

II. He için

P1 ⋅ V1 = Ps ⋅ Vs
4 ⋅ 3V =Ps ⋅ 5V

(Cevap C)

III. Hacimlere göre gaz transferi olur. H2 'nin % 60’ı 2.
kaba geçer.
(Cevap C)

22.

Cümlenin ögeleri bulunurken tamlamalar bölünmez. D
seçeneğindeki cümlede tamlama bölündüğü için yanlışlık yapılmıştır. Doğrusu şöyledir: Kaçamak esini yakalamak ve onu mısralara dökerek tenleştirmek / lirik şiirin işidir.
özne
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2,4 = Ps

26.

um

kan

büyü

E.K

İ.K

E.K

E.K

E.K

(Cevap B)
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Dünya bir işi bin bir atasözüdür ve şu anlamda kullanılmaktadır. Bu dünyada insanın hatır ve hayaline gelmeyen türlü türlü durumlar ortaya çıkar.

çok

Görüldüğü üzere A, C, D ve E’de fiil kökü, B’de isim kökü kullanılmıştır.

    yüklem →
(Cevap D)

23.

ışı

Dünya ölümlü, gün akşamlı; hiçbir durum sürekli değildir, her iyi durumun bir sonu vardır anlamına gelen bir
atasözüdür.

Türkçe, “Göktürk, Uygur, Arapça, Latin, Kiril alfabeleri
başta olmak üzere 10’dan fazla alfabe ile yazıya geçirilmiş bir dildir. (D) şıkkında verilen “Finike”yi Türkler kullanmamıştır.

(Cevap D)

(Cevap D)

27.
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28.

Yüklemler, “etmek, olmak, vermek” yardımcı eylemler birleşik fiil oluşturabilir. “yer ver”, “kör olsun”, “tebelleş olmuştu” seyretmek yüklemleri yardımcı eylemlerle kurulmuştur. Ancak E seçeneğinin yüklemi “çiziyordu” bileşik
fiil değil, bileşik zamanlı bir fiildir.

32.

Verilen parçada sözü edilen eser; “Eşek ile Tilki” hikâyesidir.
(Cevap E)

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

33.
29.

Şiirde ahengi ve akıcılığı sağlamak için ünsüzle biten kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime getirilerek kesintisiz okuma şekline ulama denir. Dörtlükte “düdük öttü” ve “bir adam” kelimeleri arasında ulama vardır.

(Cevap D)
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(Cevap A)

30.

Akadlar, Mezopotamya uygarlıklarındandır. Akadlar, MÖ
2350–2150 yılları arasında Güney Mezopotamya’da güçlü bir devlet kurmuşlardır. Sargon tarafından kurulan Akad
Krallığı, tüm Mezopotamya’yı egemenliği altına alarak,
merkezi bir yönetim oluşturmuştur.

34.

Parçada, çocuk kitaplarının çocuğun gelişimine katkıda
bulunabilmesi için kavramların çocuğun ilgisini çeken resimlerle somutlanması, cümlelerin kısa, yalın, uyaklı ve
hafızada kolay tutulabilecek nitelikte olması gerektiği söylenmiştir. Bu kitapların ebeveynlere de ders vermesi gerektiği ise parçada söylenmemiştir.
(Cevap E)

Anadolu’nun ilk merkezi Hititlerdir. Kökeni Orta Anadolu’da Kuşşara kentine dayanan Pithana oğlu Anitta; Neşa, Zalpa ve Hattuş’u ele geçirdikten sonra Büyük Kral
unvanını almış, Neşa kentini kendine başkent yapmıştır.
Anitta, bölgede giderek güçlenip Anadolu’yu denetim altına alarak merkezi Hitit Devleti’nin temellerini atmıştır.
Anitta’dan yaklaşık yüzyıl sonra aynı soydan gelen Kuşsaralı Labarna Hattuş kentini başkent yapıp, kente Hattuşa, kendine de Hattuşili adını vermiştir. Böylece feodal
ve teokratik Hitit devleti kuruldu.

31.

Parçada sözü edilen yapıtların ilki, Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe adlı romanıdır. İkinci yapıt ise Jonathan
Swift’in Gulliver adlı romanıdır. C seçeneği dışında verilen yapıtlar da çocuk edebiyatıyla ilgilidir. Ancak bu eserler 18. yüzyıla ait değildir. Metinde 18. yy’dan söz edildiği için bu yüzyıldaki eserleri hatırlamak gerekir.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

35.

(Cevap C)

Persler M.Ö 539’da Babil kentini ve Medlerin egemen olduğu Anadolu’yu ele geçirmiştir. Mezopotamya’da bu tarihten Büyük İskender’in M.Ö 334 yıllarında başlayan Doğu seferlerine kadar İran kökenli Pers İmparatorluğu hâkim durumda olmuştur.
(Cevap B)
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36.

Alper Tunga Destanı, Türk-İran mücadelesini anlatır. Firdevs’inin yazdığı ve Gazneli Mahmut’a sunduğu Şehname adlı destanda da Türk-İran mücadelesi anlatılmıştır.
Bu yüzden Şehname ile içeriği aynı olan destan Alp Er
Tunga destanıdır.  

39.

Kenar devletlerin kenar sınırları çok uzun değildir ve çok
fazla ülkeyle sınırları bulunmamaktadır. Dolayısıyla verilen ülkelerden Portekiz’in sadece İspanya ile sınırı bulunduğundan kenar devlet olarak nitelendirilebilir.
(Cevap B)
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(Cevap C)

40.

A, B, C ve E seçenekleri Orta Asya’daki ilk yerel kültürlerdir. Fakat Avarlar bir Türk topluluğudur. Ayrıca Avarlar
Orta Asya ve Avrupa’da devlet kurmuşlardır. İstanbul’u
kuşatan ilk Türk devleti de Avarlardır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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37.

41.

Seçenekleri tek tek açıklarsak:
Şehname: Fatih Sultan Mehmed döneminde ortaya çıkan şehnamecilik diğer adıyla vakanüvislik resmi tarih yazıcılığı olarak bilinir. XVIII. yüzyılda divan kalemleri arasına girmiştir.
Tahvil Kalemi: Üst düzey görevlilerin has zeamet ve tımarlarının kayıtlarını tutmakla görevli divan kalemidir.
Beylik Kalemi: Divan kararlarıyla ilgili evrakların hazırlanmasından sorumlu olan divan kalemidir.
Rüus Kalemi: Din görevlileri, vakıf personeli, saray ağa
ve hademeleri, kâtipler… gibi görevlilerin atama ve diğer
işlerinden sorumlu divan kalemidir.

Toprak A, B, C ve D katmanlarından oluşur. Bu katmanlar sadece zonal (yerli) topraklarda belirgin halde görülür. Taşınmış topraklarda bu katmanlar belirgin değildir.
(Cevap C)
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38.

Dünya miras alanlarından biri olan Galapagos Adaları
Güney Amerika kıtasının yaklaşık 1000 km batısında yer
alır ve Ekvador’a bağlıdır.

Amedî Kalemi: XVIII. yüzyılda kurulan Amedi kalemi, yabancı devletlere yazılan her türlü yazışmanın hazırlandığı kalemdir. Ayrıca sadrazamın padişaha yazıları da bu
kalemde hazırlanırdı. Daimi elçiliklerin açılmasıyla bu divan kaleminin de önemi artmıştır.

42.

(Cevap B)

Akdeniz Bölgesi’nin alçak yerlerinde nem miktarının fazla olması, ekvatora yakın olması gibi nedenlerle yaz ayları aşırı sıcak geçer. Yükselti arttıkça sıcaklık ortalamaları düşer. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi’nin genelinde yaylacılık faaliyetleri yaygın olarak yapılır.
(Cevap B)
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43.

Salihli (Manisa) yakınlarında yer alan, Efes antik şehri
Lidya krallığının başkentliğini yapmıştır. Burası aynı zamanda ünlü Artemis Tapınağı ile turistik değere sahiptir.

47.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap B)

44.

Soruda açıklanan Nabucco; Hazar – Türkiye – Avrupa
Doğal Gaz Boru Hattı’dır. Kerkük - Yumurtalık ve Bakü –
Tiflis – Ceyhan ise petrol boru hatlarıdır. Ayrıca Rusya –
Türkiye ve Bakü – Tiflis – Erzurum doğal gaz boru hatları ise daha çok Türkiye’nin kendi doğal gaz enerji ihtiyacını karşılamak için ithalat yaptığı doğal gaz boru hatlarıdır.

(Cevap A)

48.

Günümüzdeki iklim şartlarında yetişmesi mümkün olmayan eski jeolojik zamanlardan kalan bitki türlerine relikt
(kalıntı) denir.
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(Cevap A)

45.

Öğretmen sesleri verirken gerçekleştirmesi gereken ilk
aşama öğrencilerin sesi fark etmeleri ve tanımalarına yönelik etkinliklerdir. Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için
tanıtılacak ses ile ilgili canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “İ” sesi hissettirilmelidir. B, C ve D seçeneklerindeki çalışmalar sesi verdikten sonra pekiştirme amaçlı gerçekleştirilebilir. E seçeneği daha çok değerlendirme amaçlı kullanılabilecek bir etkinliktir.

Tekrarlar sıkça karşılaşılan okuma güçlüklerindendir. Öğrenci satır ve kelime tekrarları yapar. Tekrar güçlüğünün
en temel nedeni öğrencinin yeterince kelime tanımamasıdır.  Çocuk kendi düzeyindeki bir materyali okurken çok
tekrar yapıyorsa hemen bir alt düzeye inilmelidir. Eğer o
okumalarda tekrar sayısı azalıyorsa sorun kelime tanımayla ilgilidir. Fakat alt düzeyde de durum değişmiyorsa
sorun daha karmaşıktır. Tekrarlamalarla ilgili olarak; okurken kelimelere işaret etme, koro şeklinde okuma, teyp
eşliğinde okuma, tekrarlayıcı ve eko okumalar yaptırılabilir.
(Cevap C)

49.

• Maki; Akdeniz

2018 yılında yayımlanan Matematik Dersi Öğretim Programı’na göre;
Ders kitaplarında, ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidebilir.

• Bozkır; Step
• Çayır; Karasal iklimlerin doğal bitki örtüsü topluluğudur. Buna göre, soruda tanımı verilen grup; endemik
(ender) bitkilerdir.

(Cevap D)
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(Cevap E)

46.

Yeterli okuma düzeyine erişebilmek için, ses farkındalığı, ses, kelime tanıma, akıcı okuma ve anlama olmak
üzere beş beceri gereklidir.

Öğrencinin program doğrultusunda öğrencilerde gerçekleştirmek istediği kazanımlar günlük yaşamla iç içedir.
Öğrencinin deneyimlerine dayalı bir kazanım olduğu için
bu kazanımların gerçekleşmesi ve değerlendirilmesinde
etkinliğe dayalı bir yol izlenmelidir. Bu kapsamda öğrencinin etkinliğine dayalı performans değerlendirme yaklaşımı etkili olarak kullanılabilir.

(Cevap E)

(Cevap B)
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51.

Yapılan modellerden  Kübra’nın yaptığı model 6x25 işlemine uygun değildir.

54.

52.

Van Hiele göre öğrenciler geometri öğrenirken görsel, betimsel, basit çıkarım, çıkarım ve sistematik düşünme olarak adlandırılan beş düzeyden geçerler.
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(Cevap C)

(Cevap D)

Sınıf öğretmenin kullanacağı en uygun yöntem deneysel yöntemdir. Deneysel yöntem, bilim adamlarının kesin bilgilere ulaşabilmek için değişkenleri kontrol altında
tuttukları yöntemdir. Değişken,  gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklerdir. Deneyde değişkenler, deneyci tarafından seçilir ve araştırma bunlar üzerinde yapılır.
Deneysel araştırmalarda temel amaç, davranışın nedenlerini ve ön belirleyicilerini saptamaktır. Deneysel yöntemler psikoloji biliminin amaçlarının (betimleme – açıklama
- yordama – kontrol) tümünü gerçekleştirme gücüne sahiptir. Deneysel çalışmaların zayıf yönü kısıtlı laboratuvar ortamında yapılması ve uzun zaman almasıdır. Bu
gibi durumlarda psikologlar korelasyonel yöntemleri kullanırlar.
(Cevap B)

• Bağımsız Yazma: Çocukların yardım almadan ya da
çok az yardım alarak ürettikleri yazılardır. Bağımsız
yazma yazma becerisini ve akıcılığı geliştirir.
• İşbirliği ile Yazma: Çocuklar iş birliğiyle yazdıklarında arkadaş/arkadaşlarıyla bir ürün üstünde çalışır ve
sıra alarak yazarlar. Bu yazma şeklinde çocukların
birlikte çalışmalarına izin verilerek ve düşünceleri paylaşılarak yazıları desteklenir. İş birliği ile yazma, daha fazla güdülenmeye ihtiyacı olan çocukları desteklemek için sıklıkla kullanılabilir.
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Okuma yazma programında çocukların farklı amaçlar için
yazması gerekir.

55.

• Paylaşılan Yazma: Etkileşimli yazma olarak da bilinmektedir. Bu yazma biçiminde öğretmen ve çocuklar
birlikte çalışarak yazma sürecindeki evreleri takip ederek tahtaya ya da büyük bir kartona grup halinde bir
hikâye yazabilirler. Başlangıçta çocukların söylediklerini öğretmen yazarken çocukların düzeyleri geliştikçe hikâyenin farklı bölümlerini çocuklar sıra alarak
yazabilirler. Çocukların yazılarındaki eksiklikler belirlenerek bunlarla ilgili deneyimler edinmeleri için paylaşılan yazma yapılabilir. Böylece dil bilgisi kurallarına ve imlaya ilişkin sorunlar grup içinde gözden geçirilerek çocuklara model olunur. Yazma biçimlerinin
her biri ayrı ayrı ya da birlikte farklı düzeylerdeki çocuklarla kullanılabilir. Örneğin: Paylaşılan yazmayla
başlanır ve çocukların ihtiyaçlarına bağlı olarak işbirliği ile yazmaya ya da bağımsız yazmaya geçilebilir.

4. sınıf düzeyinde “Sıvıları Ölçme” konusu ile ilgili kazanımlar şunlardır.
1. Mililitrenin kullanıldığı yeri açıklar.
2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine
dönüştürür.
3. Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için arada kullanır.
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer.
5. Bir kaptaki sıvı miktarını, litre ve mililitre birimleriyle
tahmin eder ve ölçme yaparak tahmini kontrol eder.

• Rehberli Yazma: Çocuklar kendi ürünleri üstünde çalışırlar. Öğretmen bu çalışmalarda çocuklara sorular
sorarak ya da teşvik ederek rehberlik yapar. Rehberli yazma, yazma programının en önemli bölümüdür
ve tüm çocuklara uygulanmalıdır.

(Cevap E)
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53.

56.

4. sınıf düzeyinde yer alan sure ve dualarla ilgili kazanımlar şunlardır.
• Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
• Âmentu duasını okur, anlamını söyler.
• Fatiha suresini okur, anlamını söyler.
• Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.

(Cevap C)

(Cevap D)
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Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda yer alan temel
yaşam becerileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

61.

3. sınıfta yer alan “Ben ve Çevrem” konusunu işleyen bir
öğretmen

1. Araştırma

• Yaşadığı çevreyi tanır.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

• Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

3. Değişim ve Sürekliliği Algılama

• Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar..

4. Dengeli Beslenme

• Yapay bir çevre tasarlar.
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57.

5. Doğayı Koruma
6. Girişimcilik
7. Gözlem
8. İletişim
9. İş Birliği

• Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
• Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
kazanımlarına yer vermelidir.
(Cevap D)

10. Karar Verme
11. Kariyer Bilinci Geliştirme
12. Kaynakların Kullanımı
13. Kendini Koruma
14. Kendini Tanıma
15. Kişisel Bakım
16. Kurallara Uyma
18. Millî ve Kültürel Değerleri Tanıma
19. Öz Yönetim
20. Sağlığını Koruma
21. Sorun Çözme
22. Sosyal Katılım
23. Zaman Yönetimi
(Cevap E)

58.
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17. Mekânı Algılama

62.

Sosyal Bilgiler Dersi 4. sınıf düzeyinde “Kültürel Miras”
konusu işlenirken öğrencilerin kanıt kullanma, zaman ve
kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin kazanılması sağlanmalıdır.
(Cevap D)

Ayça Öğretmen’in yaptığı bu açıklama Ülkemizde Hayat
ünitesi ile ilgilidir.

59.

Boyama ve çizgi çalışmaları ilk okuma yazmaya hazırlık
sürecinde yer alan bir aşamadır.
(Cevap B)

60.
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(Cevap B)

63.

İlkokul 1. sınıfta “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında
• Doğal sayılar
• Doğal sayılarla toplama işlemi

Boyama ve çizgi çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerin kalemi hangi eliyle tuttuğu tespit edilmelidir. Sol
elini kullanan öğrenciler, sağ elini kullanmaları hususunda zorlanmamalıdır.

• Doğal sayılarla çıkarma işlemi
• Kesirler
alt öğrenme alanlarıdır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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64.

Fiziksel Etkinlik Kartları sarı ve mor kart gruplarından
oluşmaktadır.

67.

a. Alan

Sarı Kart Grubu
• Öğretmen Kartları

• Kişisel alan

• Temel Hareket Beceri Kartları

• Genel alan
b. Yönler
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• Temel Hareket Kavramları Kartı
• Birleştirilmiş Hareket Kartları
• Sağlık Anlayışı Kartları
• Spor Engel Tanımaz Kartı
• Fiziksel Etkinlik ve Beslenme Pirami Kartı
Mor Kart Grubu
• Öğretmen Kartları

• Yukarı-aşağı
• Öne-geriye
• Sağ-sol
• Saat yönü-saat yönünü tersi
c. Seviyeler
• Düşük

• File ve Raket Oyunları

• Orta

• Hücum Oyunları

• Yüksek

• Vurma ve Yakalama Oyunları

• Derin

• Etkin Katılım

d. Yol

• Sağlık Anlayışı

• Düz

• Spor Engel Tanımaz Kartları

• Eğimli
• Dairesel

(Cevap B)

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na özgü yaşam becerileri şunlardır.

• Zigzag
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65.

Alan farkındalığı: “Vücut nerede hareket eder?” sorusuna cevap verir.

e. Uzamsal
• Geniş-dar
• Yakın-uzak
f. Ebat
• Büyük-küçük
(Cevap B)

• Analitik Düşünme
• Karar verme
• Yaratıcı Düşünme
• Girişimcilik
• İletişim
• Takım çalışması

68.

(Cevap B)

I, II ve III de Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın
temel öğrenme alanlarıdır.
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(Cevap E)

66.

Oyun ve fiziki etkinliklerde öğrencilerin iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özellikleri gelişir.

69.

(Cevap E)

Öğretmen müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile ilgili çalışma yaptırmıştır.
(Cevap D)
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70.

Deneyde bağımsız değişken sıcaklıktır. Bağımsız değişlen: Araştırmacının doğrudan etkide bulunduğu değişkendir.

73.

(Cevap B)

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler öğretmen rehberliğinde
bireysel ve gruplar halinde çalışırlar. Bu nedenle birleştirilmiş sınıflı okullar öğrenci merkezli okullardır ve en güzel aktif öğrenme ortamlarıdır.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap B)

71.

Kesirlerin parça-bütün ilişkisi, ölçme, bölme, işlemci ve
oran olarak 5 farklı anlamı vardır.

Örnek: Bir elmanın 4 eş parçaya ayrılarak 3 tanesinin
3
alınması
elmanın alınması olarak ifade edilmektedir.
4
Ölçme: Kesrin herhangi bir ölçü birimi ile ilişkisi kurularak kullanılan ifadelerdir.
3
1
Örnek: ’i 5 cm olan bir çubuğun ’i 15 cm, kendisi ise
5
5
25 cm’dir.
Bölme: Kesrin, iki doğal sayının bölümü olarak ifade edilmesidir. Bir sayı diğer sayıya bölündüğünde bölümün
tamsayı olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Örnek: 5 bisküvi 8 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında
5
her bir kişi , bisküvi almaktadır.
8
İşlemci: Bu durumda kesir, başka bir sayı ile işleme girerek o sayının kesir kadar büyüklüğünü ifade eder.
3
Örnek: 15’in ’ü ifade edilirken ya 15, 5’erli gruplara ay5
rılarak her bir gruptan 3’er tane alınır, ya da 5 gruba ayrılarak 3 grup alınır.

www.kaplanakademi.com

Parça-bütün ilişkisi: Bir bütünün kesrin paydası kadar
bölünen parçasından pay kadar alınan parçasını ifade
etmektedir.

74.

Tümevarım yaklaşımında öğrenciler, laboratuvar ortamında ilk elden deneyimlerle ilke, kavram veya bilimsel genellemeleri kendileri bulmaya çalışırlar. Sonuçlar sınıf ortamında tartışılır ve incelenen konuyla ilgili bilimsel tanımlar ve çeşitli bilgiler verilerek konunun öğrenilmesi tamamlanır.
(Cevap E)

2020 / KPSS / ÖABT

Oran: Kesir bu durumda iki büyüklüğün arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu ilişki parça-bütün, parça-parça arasında olabildiği gibi iki farklı nicelik arasında da olabil3
mektedir. Mavi topların sarı toplara oranı
şeklinde.
2
(Cevap C)

72.

Alperen Öğretmen “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanında yer alan “Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü
arasındaki ilişkiyi açıklar” kazanımı için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızlığına katkısı üzerinde durmuştur.

75.

5E öğrenme modelinin aşamaları
1. Girme
2. Keşfetme
3. Açıklama
4. Derinleştirme
5. Değerlendirme

(Cevap B)

(Cevap D)
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3.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1

4.

Kalemin boyu x olsun,
uzun parçalardan birinin boyu x+2
kısa parçalardan birinin boyu x–3 tür.
3 : (x + 2) + 7 = 4 : (x - 3) + 4
3x + 6 + 7 = 4x - 12 + 4
x = 21 cm

2020 / KPSS / ÖABT

1. bölüm: π  122 

120
48 π
=
360

2
2. bölüm: π  8 

120 64 π
=
360
3

3. bölüm: π  42 

120 16 π
=
360
3

İpin boyu = 3 : (x + 2) + 7 = 3 : (21 + 2) + 7
= 76 cm
(Cevap D)

5.

64 π 16 π
80 π
= 48 π +
+
= 48 π +
Toplam alan
3
3
3

a : b = - a : b ise a : b < 0 d

. .

(+ , -)
(- , +)

=

144 π + 80 π
3

=

224 π 2
br bulunur.
3

a ile b zıt işaretlidir.
Doğru cevap Yalnız II’dir.

(Cevap B)

2.

www.kaplanakademi.com

(Cevap A)

A B
f (AB) = +
B A
2 3
f (23) = +
3 2
3 4
f (34) = +
4 3
4 5
f (45) = +
5 4
5 6
f (56) = +
6 5

6.

  600 tavuğa ↔ 25 gün yetecek yiyecek
  500 tavuğa ↔ x gün yetecek yiyecek  

600 : 25 = 500 : x
150 = 5 : x & x = 30 gün
(Cevap B)

2 3 3 4 4 5 5 6
f(23) + f(34) + f(45) + f(56) = + + + + + + +
3 2 4 3 5 4 6 5
3 5
= 2+2+2+ +
2 6

=

14
6

50 25
bulunur.
=
6
3

(Cevap B)

3.

4 x
f(4x)=
+ bir tamsayı ise  x = 4  olmalıdır.
x 4

8

2020 / KPSS / ÖABT

= 6+

7.

6
7

9
5
7

5
4
8
6

7
6
9
4

8
5
7
5

4
9
8

6
4

6

Altıgen sayılarla doldurulduğunda soru işaretli yere 6 gelir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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8.

x oyuncak, k çocuğa eşit dağıtılırsa çocuk başına düşen
oyuncak sayısı =

12.

x
k

bölümünün devirsiz fotofosforilasyon bölümünde suyun fotolizi ile gerçekleşir. Aydınlık evrede üretilen ATP ve NADPH2

x oyuncak, (k - 2) çocuğa eşit dağıtılırsa, çocuk başına dü-

x
şen oyuncak sayısı =
k-2

gibi maddeler ve dışarıdan alınan CO2, karanlık evrede besin (glikoz) üretimi amacıyla kullanılır.

Az çocuk daha fazla oyuncak alacağından aradaki fark

9.

(k − 2)

(Cevap D)

(Cevap B)
2020 / KPSS / ÖABT

x ⋅ k − x ⋅ (k − 2)
x − x
2x
=
=
olur.
k−2
k
k ⋅ (k − 2)
k(k − 2)
(k )

O2 açığa çıkması, karanlık evrede değil, fotosentezin ışıklı

+ 2F < M + F + K < 2M + F
M
144444444444424444444444443
F<K<M
Bu şartlara göre 2 matematik 1 kimya hepsinden daha
ağır olmalıdır. III. grubun sağına gelmelidir.
www.kaplanakademi.com

(Cevap E)

10.

13.

Karın ve göğüs boşluğunu ayıran kaslı diyaframın varlığı sadece memelilere has bir özelliktir.

(Cevap E)

Oksijenli solunum ve fermantasyon sonucu ATP üretilirken
sinirsel iletim ve kas kasılmasında ATP tüketilir. Hidrolizde
ATP üretimi ve tüketimi olmaz.

14.

(Cevap B)

Dengede kalması için bu beş kuvvetin bileşkesinin sıfır olması gerekir.

2020 / KPSS / ÖABT

  
Şekil - I de verilen F1 , F2 , F3

11.

Balık türünün I. evrede hem bitkisel hem de hayvansal be-

kuvvetlerin bileşkesi yanda

görüldüğü gibi R ye eşittir.

etçil (karışık) beslenmeye örnektir. II. evrede ise balık türü-

F3

R

Denge için Şekil
 - II de verilen kuvvetlerden hangi ikisinin bileşkesinin − R olduğu bulunmalıdır.
Buna göre, yandaki şekildeki



gibi M ile P nin bileşkesi − R
dir.

sinler tükettiği görülüyor. Bu beslenme şekli hem otçul hem

F2

F1

−R
P

nün sadece hayvansal besinler tükettiği beslendiği görülü-

M

yor.

(Cevap E)

(Cevap D)
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15.

İvmeli hareket yapan aracın t anındaki hızı

18.

T1 sıcaklığında Y sıvısına eklenen ve bir miktarı çözünmeden kalan X katısının geriye kalan kısmı, karışımın sıcaklı-

Vson = Vo + a . t

ğı artırıldığında yani sıcaklık T2 ye yükseltildiğinde tamamen

Vson = 10 + 0,25 . t

çözündüğüne göre, X in Y deki çözünürlüğü endotermik (ısı

(Cevap E)

alan)tir. Buna göre I. öncül doğrudur.
Endotermik olaylarda çözünme ısısının işareti negatif (-) de2020 / KPSS / ÖABT

ğil, pozitif (+) tir. Buna göre II. öncül yanlıştır.
X in çözünürlüğü endotermik olduğu için sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artar. T1 sıcaklığı, T2 sıcaklığından küçük olduğu

için; X in T1 sıcaklığındaki çözünürlüğü T2 sıcaklığındaki çözünürlüğünden azdır. Buna göre III. öncül doğrudur.

(Cevap C)

19.

Katı ® Sıvı ® Gaz şeklinde gerçekleşen hal değişimleri ısı

alan (endotermik) olaylardır.
16.

Gaz ® Sıvı ® Katı şeklindeki haldeğişim olayları ise ısıveren (ekzotermik) olaylardır.

I. Sıvı miktarı T’yi etkilemez, bu yüzden yanlış.

Gaz ® Katı olayı geri süblimleşme olarak adlandırılır ve ısı

II. Sıcaklığı azalan sıvının özkütlesi artar. Cisme uygulaIII. Daha yoğun sıvı eklenirse karışımın yoğunluğu artar. Fk
artar tip gerilmesi azalır.

(Cevap D)

20.

Işık şiddeti güç ile doğru orantılıdır. Bir lambanın gücü,

P=

(Cevap E)

2

XmYn bileşiğinin sulu çözeltideki iyonlaşma denklemi,
+n
−m
Xm Yn → X(suda)
+ Y(suda)

V
= i2 : R formülü ile hesaplanır.
R

şeklindedir.

Lambalar özdeş olduğundan dolayı lambaların ışık şiddeti

(Cevap C)

lambalardan geçen akım ya da lambaların uçları arasındaki potansiyel farkı ile doğru orantılıdır.
Üretecin emk’si 3V olduğunu kabul edelim. S anahtarı açıkken ve kapalı iken elektrik devresini çizdiğimizde lambaların
uçları arasındaki gerilimler aşağıdaki gibi olur.
S anahtarı açıkken

S anahtarı kapalıyken

2020 / KPSS / ÖABT

17.

veren bir olaydır. Buna göre E seçeneği yanlıştır.

www.kaplanakademi.com

nan (Fk = Vb. ds) kaldırma kuvveti artar T azalır.

21.

Bileşikler; en az iki cins atomun kendi özelliğini kaybederek
birleşmesiyle oluşan saf ve homojen maddeye denir. Belirli

K nin uçları arasındaki potansiyel farkı azaldığı için K nin ışık

erime ve kaynama noktasına sahiptirler. Formülle gösterilir-

şiddeti azalır. L nin uçları arasındaki potansiyel farkı arttığı

ler. Kimyasal yolla ayrışırlar. Fiziksel yolla karışımlar ayrışır

için L nin ışık şiddeti artar.

bileşikler değil.

(Cevap A)

(Cevap A)
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22.

Bu tür sorularda hemen içinde bağlaç olan bir cümle yazılıp

26.

Zamirler, isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan sözcük

yorum yapılabilir. A, B, D ve E seçeneklerindeki ifadeler doğ-

veya eklerdir. Sözcük halindeki zamirler kişi, işaret, soru za-

rudur. Fakat C’deki ifade yanlıştır. Bağlaçlar tek başına cüm-

mirleri ve belgisiz zamirler olmak üzere dörde ayrılır. A’da

le ögesi sayılamazlar. Mutlaka öbek oluştururlar.

“sana” ve “seni” kişi zamiri, B’de “kimse” belgisiz zamir, C’de
“kim” soru zamiri, E’de “bunları” işaret zamiridir. D’de ise “sa-

(Cevap C)

na” kişi zamiri, “ne” soru zamiridir.
2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

23.

27.

Fiil cümlelerinde vurgu, yüklemden önceki ögede; isim cüm-

I, III ve V söz öbekleri atasözüdür. Özellikle I ve III. söz öbekleri TDK tarafından atasözü olarak kabul edildiği görülmek-

lelerinde yüklemdedir. Soruda verilen bütün cümleler fiil cüm-

tedir.

lesidir. Buna göre:

(Cevap E)

“Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermemelisin.”
“Akşama yine taze fasulye yapacakmış.”
“Babası ona yepyeni bir bisiklet almış.”
“Komşularımız başka bir ev kiralamışlar.”
“Ondan evin adresini öğrenmeye çalıştım.”
cümlesinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır.

(Cevap D)

24.

www.kaplanakademi.com

cümlelerinde nesne,

28.

A’da   dilek – çe → soyuttan somut
    soyut
B’de    yürek – li – somuttan soyut

            

somut

D’de    korku – luk – soyuttan somut
    soyut
E’de   soğuk – luk – somuttan soyut

Çekimli fiil, kip ve kişi kavramlarının yardımıyla cümlede yük-

   somut

lem görevini üstlenmiş fiildir. Kaldı ki bütün fiiller cümlede çe-

(Cevap C)

kimli fiil yani yüklem görevindedir. Buna göre, “beslenir”,
“umuyoruz”, “geçecek”, “sorarsanız” ve “veda ettik” çekimli
fiillerdir. Ancak A seçeneğinde çekimli fiil yoktur. Bu cümlenin yüklemi isimdir.

(Cevap A)

29.

Ocak: 1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb.

2020 / KPSS / ÖABT

amaçlarla kullanılan yer. 2. Şömine 3. Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten
araç veya alet. 4. Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.
nin yapıldığı yer 5. Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer. 6. Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve
sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak parçası. 7. Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer. 8. Yılın birinci ayı, kânunusani 9. tar. Yeniçeri teşkilatını oluştu25.

“geniş bahçeli ev” sıfat tamlaması, sıfat tamlamalarının so-

ran odalardan her biri. 10. mec. Ev, aile, soy. 11. hlk. Halk

nuna “lı” yapım eki getirilerek oluşmuştur. Diğer seçenekler-

hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarı-

de yer alan sıfat tamlamaları ise adla sıfatın yeri değiştirile-

lan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileş-

rek ada iyelik eki getirilmek suretiyle oluşturulmuştur.

tirdiğine inanılan aile.

(Cevap A)

(Cevap E)

31

KPSS • DENEME • 3

2020-ÖABT/SNF
30.

Çocuk edebiyatının nihai amacı sanatçının yaratıcı gücüyle

34.

Neolitik Çağ (M.Ö. 10.000-5.500) Taş Çağının sonuncusu

oluşturduğu, dilin anlatım olanaklarıyla kurguladığı yaşam

olan Neolitik Çağ (Yenitaş Çağı) bazen Cilalı Taş Çağı ola-

durumlarıyla duyarlık kazandırmaktır.

rak adlandırılmaktadır. Bu çağda tarım keşfedilmiş, yerleşik
hayata geçilerek ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştiril-

(Cevap C)

miştir.
Tarımın geliştiği ilk yer Ortadoğu’daki verimli hilal adı verilen
2020 / KPSS / ÖABT

bölgedir.

31.

Verimli Hilal: Filistin’den başlayarak Batı ve Kuzey Suriye’yi,
Kuzey Mezopotamya’yı, Diyarbakır, Urfa ve Dicle Nehri’nin
doğusunda kalan Zağros dağlarının batı eteklerini kapsayan
bölgedir.

(Cevap D)

Çocuk kitaplarındaki resimlerin en önemli özelliği, çizgi ve
renklerle çocukların duygu ve düşünce dünyalarını harekete geçirip onların duyarlık eğitimlerine katkıda bulunmaktır.
Çocuk kitaplarındaki resimler, bir yaşam durumunu, nesne
ya da varlığı metindeki gerçekliğine bağlı kalıp bir fotoğraf
gibi aktarmamalıdır. Onları, sanatçının subjektif yorum gücüyle çocuğa özgü bir kurgu içinde sunabilmelidir. Buna göre çocuk kitaplarındaki resimlerde bulunması gereken özel-

(Cevap A)
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likler arasında A seçeneğindeki ifade sayılamaz.

35.

1980’lere doğru Harward, Stanford, Columbia gibi ABD üniversitelerinde ortaya atılan küreselleşme, tarım ve endüstri
devriminden sonraki en büyük üçüncü devrim olarak nitelendirilmektedir. Küreselleşmenin farklı alanlardaki boyutlarını
birkaç alt başlık şeklinde özetlersek:
Ekonomik Küreselleşme: Çok uluslu firmaların dünyanın
her yerinden sermaye ve emek kullanan yeni küresel üretim
sistemlerine geçmesini ve dünya ekonomilerinin birbiriyle

32.

entegrasyonun kurulması.

Akbaba, haftalık siyasi mizah dergisi. İlk sayısı 7 Aralık 1922

Siyasal Küreselleşme: Serbest pazar ekonomisi, kamu har-

tarihinde yayımlanmıştır. Dergi Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan

camalarının kısılması ve özelleştirmeyi öngören neo-liberal

Seyfi Orhon tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı, Aydede

politikaların tüm dünyaya yayılması .

tan sonra kapanıp 1933’te yeni harflerle tekrar yayımlanma-

Sosyal Küreselleşme: “Dünya toplumu” fikirlerinin yaygın-

ya başlandı.

laşması.

(Cevap D)
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Dergisi’nin boşluğunu doldurmaktı. Akbaba, 208 sayı çıktık-

Teknolojik Küreselleşme: Başta internet olmak üzere bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması.
Finansal Küreselleşme: Dünya sermaye piyasalarının artan karşılıklı bağımlılıklar ve ortaklıklar kurmaları.
Coğrafi Küreselleşme: Artan iletişim ve ulaşım fikriyle sonsuz dünya fikri.
Kültürel Küreselleşme:  Başta Amerikan olmak üzere Ba-

33.

tılı kültürel değerlerin egemenliğinde tek boyutlu bir dünya

Dicle ve Fırat arasındaki Mezopotamya bölgesinin kurak olması ve kuru tarımın nüfusu beslemeye yetmemesi, sula-

kültürünün oluşması ve küresel ürünlerin tüketilmesi.

malı tarımı zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak sulu

Ekolojik Küreselleşme: Küresel ekolojik sorunlara karşı or-

tarımın yapıldığı ilk Mezopotamya olmuştur.

tak eylem planı geliştirme.

(Cevap C)

(Cevap A)
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36.

Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divanı Lügatit Türk’te sav, sa-

39.

gu, koşuk örnekleri yer almaktadır.

Savan iklimi, sıcak kuşak iklimidir. Oysaki Avrupa’nın sıcak
kuşakta toprağı yoktur. Avrupa Orta kuşakta yer alır. Bu yüzden Savan iklimi Avrupa kıtasında yaşanmaz.

(Cevap C)
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(Cevap D)

bir ordu kuramazdı. Çünkü kurulan ordunun sayısı az olacaktı. Gazneliler, ordu için daha fazla asker toplamanın gulam sistemi ile mümkün olacağını gördüler. Bu sebeple gulam sistemi ile başka milletlerden çocukları alarak asker olarak yetiştirdiler.

(Cevap D)

Anadolu Selçuklu Devleti kurulunca ilk başkenti İznik olmuştur. Fakat I. Haçlı Seferine karşı başarılı olamayan Selçuklular İznik’i bırakıp başkentlerini Konya’ya taşımışlardır. Da-

Gerçek uzunluk ve kuş uçumu uzunluk arasındaki fark arttıkça engebeli arazi artar. Yer şekillerinin sade görünümlü olduğu yerlerde fark azdır. Ortalama yükselti ile engebe fark-

www.kaplanakademi.com

lerde kurulmuştu. Bu yüzden tamamen Türklerden oluşan

38.

40.

Gazneliler devleti, etnik çeşitliliğin çok fazla olduğu bölge-

2020 / KPSS / ÖABT

37.

nişmentlilerin Selçuklular tarafından yıkılmasıyla Kayseri de

lı şeylerdir. Yükselti deniz seviyesine göre yüksekliktir. Ortalama yükseltinin fazla olduğu yer düzlük olabilir ya da engebenin fazla olduğu yer deniz seviyesine yakın olabilir.

(Cevap D)

41.

Bir yerde delta ovası oluşabilmesi için;
• Akarsuların bol miktarda alüvyon taşıması
• Kıyı derinliğinin az olması

Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir şehri haline gelmiştir. Kay-

• Kıyıda güçlü dalga ve akıntıların olmaması

seri ve Konya’da Anadolu Selçuklularına ait eserler bulunmaktadır. Fakat Bursa şehrine hâkim olamayan Selçuklular

• Kıyıda gel-git etkisinin olmaması

burada mimari eserler bırakamamışlardır.

• Kıta sahanlığının (şelf alanı) geniş olması gerekir.

(Cevap A)

(Cevap E)
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Türkiye’de volkanik kayaçların en yaygın olduğu bölgeler

46.

Öğrenciler yazı yazarken ve okuma yaparken; göğüslerini

Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’dir. Orta Kızılırmak ve

yazı masasına dayamamalı, her iki kolun üçte ikisimasa üze-

Yukarı Murat-Van Bölümü volkanik arazi ve şekillerin en faz-

rinde durmalı, ayaklar rahat vaziyette yan yana yere basma-

la olduğu bölümlerdir. IV taralı alanda Orta Kızılırmak Bölü-

lıdır. Göz ile materyal arasındaki uzaklığın 25-30 cm olması

mü verilmiştir. Kapadokya ve İç Anadolu Bölgesinin bütün

gerektiği sıklıkla hatırlatılmalıdır.

volkanik dağları bu bölümde yer alır. Bölümde volkanik ka-

Öğrencilerin yazı yazarken kalemi baş, işaret ve orta par-

yaçların yaygın olması nedeniyle mesken yapımında volkanik kayaçlar yaygın olarak kullanılmıştır.

(Cevap D)

makları arasında rahat ve serbest tutmalarına, işaret parma-

2020 / KPSS / ÖABT

42.

ğını fazla bastırmamalarına dikkat edilmelidir. Kalemi doğru
tutmak, yazı yazmak için önemlidir. Kalem,çok sıkılmadan
ve bilek zorlanmayacak şekilde tutulmalıdır.
Öğrenciler, yazı yazarken kâğıdı eğimli tutmayı tercih edebilir. Bu durumda öğrencilere baskı yapılmamalı,yazı kolaylığı açısından kâğıt tutuşu konusunda esnek davranılmalıdır.

(Cevap E)
43.

İki meridyen arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ekvatorda meridyenler arası mesafe 111 km’dir.
Türkiye Kuzey yarımkürede yer alır. Türkiye de aynı merid47.

yen üzerinde yer alan noktalardan kutuplara yakın olanlar

1. grup → e, l, a, k, i, n

(Cevap B)

Orta Doğu’da su sorunu zaten çok az olan su rezervi ve kaynaklarından değil ülkeler arasında ortak kullanıma açık olan;
özellikle sınır aşan akarsuların paylaşımından kaynaklan-

2. grup → o, m, u, t, ü, y

www.kaplanakademi.com

44.

Dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimi aşağıdaki harf
grupları sırasına göre yapılmalıdır.

başlangıç meridyenine daha yakındır.

3. grup → ö, r, ı, d, s, b
4. grup → z, ç, g, ş, ç, p
5. grup → h, v, ğ, f, j

(Cevap D)

maktadır. Uzmanlar gelecekte su savaşlarının Orta Doğu’da
ve özellikle de Nil Nehri’nin sularının paylaşımı nedeniyle

48.

olacağını söylüyorlar. 1980-88 yılları arasında Şattülarap su

lenen alt öğrenme alanları şunlardır.

yolunun kontrolünün paylaşımı konusunda İran ve Irak arasında yaşanan savaştan, 8 yıl sürmesine rağmen yine de

• Uzunluk Ölçme

sonuç alınamamıştır. Ancak bu ırmak doğrudan Türkiye sı-

• Zaman Ölçme

nırları içinde değildir. Oysaki Fırat, Dicle ve Asi nehirleri Tür-

• Tartma

kiye sınırlarında bulunduğundan bu ırmaklar üzerinde yaşa-

• Sıvı Ölçme

nan sorunlar ülkemizi doğrudan ilgilendirecektir.

Çevre ölçme 3 ve 4. sınıf düzeyinde yer alan alt öğrenme

(Cevap C)

Önemli bir kirlilik yaşayan akarsuyun etrafında sanayi faali-

alanıdır.
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45.

İlkokulun tüm sınıf düzeyinde “Ölçme” öğrenme alanında iş-

(Cevap B)

yetlerinin yoğun olması gerekir. Buna göre Sakarya Irmağı
sanayi bölgesinde yer aldığından sularındaki kirlilik daha fazladır. Göksu, Dicle, Çoruh ve Manavgat ırmakları kıyıları bo-

49.

Üç öncülde Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın uygu-

yunca günümüzde sanayi faaliyetlerinin henüz yoğun oldu-

lanmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar-

ğu söylenemez.

dır.

(Cevap D)

(Cevap E)
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50.

Van Hiele’nin Geometrik Düşünme Düzeyleri’nden en alt dü-

55.

Disiplinler arası öğretim; belirli bir kavrami problem ya da ko-

zeyde olan öğrenci C seçeneğinde verilen ifadeyi yapar. En

nunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirildikten

alt düzey olan görsel düzeyde öğrenci şeklin görüntüsüyle

sonra tekrar bir bütün halinde getirilmesi görüşüne dayan-

ilgilenir. Şeklin geometrik özelliklerini fark etmez.

maktadır.

(Cevap C)
2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap C)

51.

56.

Asılı ipteki toplara vurmak diğer etkinliklere göre daha ko-

Sıralanacak kesirler uygun ise kesirler yarıma olan yakınlık-

2
yarımdan küçük,
7
2
76
yarımdan büyük olduğu için <
Burak “bir yarıma
10
6 10

larına göre sınıflandırılabilir. Bu durumda

laydır.

yakın olma” stratejisini kullanmıştır.

(Cevap C)

52.

Belirli bir amaca yönelik bir hareketle iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içinde çalışmasına koordinasyon
denir.

(Cevap C)
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(Cevap C)

57.

Soruda “Okuma anlam kurma sürecidir” prensibi hakkında
bilgi verilmiştir. Okunan metinden anlam çıkarma büyük ölçüde ön bilgileri harekete geçirmeye bağlıdır.

(Cevap A)

58.

“t” sesinin tanıtımında sırasıyla
• kelimenin sonunda,

53.

Yer değiştirme hareketleri: yürüme, koşma, atlama, sekme,

• kelimenin ortasında

galop, yan yana hoplama, takip etme, kaçma, kovalama gi-

• kelimenin başında

bi becerileri isteyen hareketlerdir.

• kelimenin başında ve ortasında yer verilmelidir.

(Cevap B)
2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap C)

54.

Aslı Öğretmen’in verdiği örnekler “Cisimleri Hareket Ettirme

59.

5E modeline öğrenci öğrenmenin merkezindedir. Bu model

ve Durdurma” konusunda yer alan “Günlük yaşamda hare-

kullanıldığında öğrenci; konuya odaklanır bilgiyi keşfeder,

ketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır” kazanı-

organize edip sınıflar, yeni durumlara uygular, kavramsallaş-

mı ile ilgilidir.

tırır.

(Cevap D)

(Cevap C)
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60.

Seçeneklerde verilen yazma yöntemleri ve amaçları şu şe-

63.

A, B, C ve E seçeneklerinde verilen öğrenme alanlar 4. sı-

kildedir.

nıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alırken,

Not alma: Öğrencinin okuma veya dinlenilenlerin önemli

D seçeneğinde verilen “Doğada Hayat” ilkokul Hayat Bilgisi
dersinde yer alan öğrenme alanıdır.

noktalarını seçebilmesi, bilgi ve düşüncelerini sınıflandırabilmesi ve sistemli çalışma becerisini kazanmalarını sağla-

(Cevap D)

Boşluk doldurma: Öğrencinin anladıklarını kısa ve öz bir
şekilde anlatma becerilerini geliştirmek, onlara bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmak.
Kontrollü yazma: Kelimelerin kurallarına uygun ifade kalıplarının Türkçenin kurallarına uygun yazılmasını sağlamak.
Grup olarak yazma: Öğrencilerin çevreleriyle iletişim kur-

2020 / KPSS / ÖABT

yarak zaman kaybını önlemek.

malarını, iş birliği yapmalarını ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak grup bilinci kazanmalarını sağlamak, böylece kişisel
gelişimlerine yardımcı olmak.
Tahminde bulunma: Öğrencilerin okuduklarından hareket-

64.

le duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmek, on-

C seçeneğinde verilen bilgi birleştirilmiş sınıflarda öğretimin
yararlarından değildir.

ları etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir üretme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan yazma yöntemidir.

(Cevap C)

61.

Emine Öğretmen verdiği işlemde C seçeneğinde verilen modeli kullanmalıdır.
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(Cevap B)

(Cevap C)

65.

Soruda 5E öğretim modelinin keşfetme basamağı anlatılmıştır. Keşfetme basamağı öğrencinin en aktif olduğu basamaktır. Bu basamakta öğrencilerle laboratuvar etkinlikleri yapılır, birlikte çalışılır ve bir problem durumunda soru ve fikir
üretilir.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

66.
62.

Zebur Hz. Davut’a gönderilen ilahi kitaptır.

Öğretmenin gösterdiği deney malzemelerinin isimleri, cam
balon, dereceli silindir ve beherglas’dır.

(Cevap B)

(Cevap A)
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67.

A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler 2. sınıf düzeyi

71.

D seçeneğindeki resim “şematik evre”ye aittir.

“Evimizde Hayat” ünitesinde yer alan kazanımlardandır. B

(Cevap D)

seçeneğinde verilen kazanım 3. sınıf düzeyinde yer alan kazanımdır.
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(Cevap B)

72.

Görsel okuma okuryazarlığın önemli bir boyutudur. Öğrencinin görsel bilgiyi diğer bilgiler ile bütünleştirmesine olanak
sağlar. Bu becerisi gelişmiş öğrenci görselden elde ettikleri
anlamları ön bilgileri ile birleştirerek ‘Mesaj nedir?, Mesaj kimin içindir?, Mesajın amacı nedir?, Hangi bakış açıları sunulmuştur?’ gibi sorulara cevap verebilir. Bu beceri öğrencinin görseli anlaması, anlamlandırması ve yorumlamasını
sağlar.

(Cevap E)
68.

Buse ve Elif’in yaptığı hatalar benzerdir.
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(Cevap B)

69.

73.

Sosyal Bilgiler öğretmeninin genel ilkeleri, yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı zaman-süreklilik-değişim ve esnekliktir.

(Cevap E)

Zaman kapsülleri, belirli bir zaman periyodu için nesnelerin
ve kanıtların toplanmasıyla oluşur. Çocukların tarihsel çağ
ile ilgili anlayışları anlamalarını sağlar ve konuya yönelik ilgilerini arttırır.

74.

Öğretim programında yer alan “kök değerler” şunlardır; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, so-

(Cevap A)

rumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

75.

I numaralı yere → Tasarımın genel özelliklerini belirtme
II numaralı yere → Yapım
III numaralı yere → Pazarlanabilir hale getirme

70.

Günlük, bilgilendirici metinler arasında yer almaktadır.

getirilmelidir.

(Cevap A)

(Cevap A)
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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

4.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2020-ÖABT/SNF
1.

B = m   A = n  olsun.

5.
m

B’den  A’ya  tanımlanan fonksiyon sayısı n

x<0
|y – x| = x – y ise y – x < 0 ´ y < x < 0

olur.

Buna göre,   4 = 16 tane fonksiyon vardır.

|x| = –x

2

|–y| = – y

(Cevap B)

|x + y| = –x –y
2020 / KPSS / ÖABT

|x| + |–y| + |x + y| = –x –y –x –y

2.

–2x –2y = –2(x + y) bulunur.

(Cevap D)

Ardışık 5 tek sayı;
n – 4, n – 2, n, n + 2, n + 4 olsun.
Toplamları t ise
n− 4 +n− 2 +n+n+ 2 +n+ 4 = t
t
t
t + 20
5
+4=
5
En büyüğü; n + 4 = 5
bulunur.
5n = t Ş n =

(Cevap D)
www.kaplanakademi.com

3.

6.

AB = x
BC = y olsun
x = v:t
x + 2y = 2v : t
v:t
y=
2
x + y = 180
v:t
= 180
v:t+
2
3vt
= 180
2
v : t = 120
AB = x = v : t = 120 km

I. mum 8 saatte 20 cm, II. mum ise 6 saatte 15 cm erimiştir.
20
Görüldüğü üzere I. mum 1 saatte
= 2,5 cm
8
15
II. mum 1 saatte
= 2,5 cm eriyor.
6
O halde t süre sonra I. mumdan daha fazla kalacağı için,
20 - 2,5 . t = (15 - 2,5 . t) . 2
20 - 2,5 . t = 30 - 5 . t
2,5 . t = 10 ´ t = 4 saat bulunur.

(Cevap D)
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(Cevap A)

4.

1 + 2 + 3 + ... + 7 + 8 + 9 + ... + n =
x
−

8 + 9 + ... + n =
y

1 + 2 + 3 + ... + 7 = x − y
7⋅8
x−y=
2
x−y=
28

x+y=
272
x−y=
28

Ant
2000.40.t
F=
⇒ 2.2000 =
⇒ 4000 =800.t
100
100
4000
´ t=
´ t = 5 yıl bulunur.
800

7.

2x = 300
x = 150

(Cevap D)

(Cevap C)
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8.

1600 = 26 : 52

11.

Bir ekosistemde veya habitatta bulunabilecek en fazla birey
sayısına popülâsyonun taşıma kapasitesi denir.

Gerçek değer: 7 : 3 = 21

(Cevap B)

Kemal’in bulduğu değer: 5 : 1 = 5
Kemal gerçek değerden 21 - 5 = 16 eksik bulmuştur.
2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap A)

12.

I, II ve IV bitki ve hayvanlarda ortak iken III ortak değildir.
Bazı bitkiler eşeyli bazıları eşeysiz ürer.

9.

K - L
.
.
53 52

" 105 ise

K - M
.
.
55 54

" 109 ise

L - M " 137 ise
.
.
69 68
Buna göre L takımının oynadığı iki maçta attığı toplam

www.kaplanakademi.com

(Cevap D)

13.

Aynı familyada bulunan iki canlı türü bulundukları sınıflandırma basamağının üst kademelerinde mutlaka birlikte bulunur. Ancak daha alt kademelerde birlikte bulunmak zorunda değildirler, sadece bulunma ihtimalleri vardır.

(Cevap E)

sayının en büyük değeri 69 + 52 = 121
(Cevap E)
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14.

10.

Uzun süre güneşte kalan bir insanda derinin bronzlaşması

N N

nir. Adaptasyonda ortaya çıkan durum canlının genotipine

aynıdır.
N

İplerin gerilmesine N dersek 3N = 2P
den
N=

2P
olur.
3

X

Sonra T ip gerilmesinin oraya bakıldığında
T
N

kalıcı olmayıp geçici bir durumdur. Buna modifikasyon de-

Aynı ipteki gerilme kuvvetleri her yerde

T

N

2P
2N + P = T olur.  N =
ise
3
4P
2N =
3
4P
7P
+ P=
= T
3
3

kodlanmış olup değişmez. Ancak modifikasyon genlerin yapısı değil işleyişinin değişimi ile ilgilidir yani geçicidir.

(Cevap A)

(Cevap E)
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15.

Cisimleri ayırırsak

18.

Yandaki küp, bir kenarı          
20 cm olan 6 adet özdeş

F

2 kg

N N

5 kg

Y Z

X

ve homojen kare şeklin-

Q

de levhalar kullanılarak
yapılmıştır.
2020 / KPSS / ÖABT

Cisimlerin ivmesi
F = m.a dan
21 = (2 + 5) a
a = 3 m/s2

N = m.a

Tabloda belirtilen elementlerin oluşturdukları bileşiklerin formüllerini belirlemek için öncelikle yükseltgenme basamaklarını bilmek gerekir. Belirtilen elementlerin gruplarından yararlanılarak yükseltgenme basamakları aşağıdaki şekilde bulunur.
X, 2A grubunda olduğuna göre yükseltgenme basamağı +2
dir. (X2+ şeklindedir.)

N=3.5
N = 15 N

Y, 5A grubunda olduğuna göre yükseltgenme basamakları
-3 ile +5 arasındadır.

(Cevap E)

Z, 6A grubunda olduğuna göre yükseltgenme basamakları
-2 ile +6 arasındadır.
Q, 7A grubunda olduğuna göre yükseltgenme basamakları
-1 ile +7 arasındadır.
Buna göre;
X2+ ile Q- arasında; XQ2 bileşiği oluşur.

Etki = Tepki prensibine göre, K cismi L’ye F kuvveti uygularsa; L’de K’ya F kadarlık tepki kuvveti uygular (I yanlış)

F
K’nın ivmesi =
2m
F
L’nin ivmesi = m olduğundan L’nin ivmesi daha büyüktür.
(II doğru)

a=

TV
yani hızdaki değişim idi.
Tt

Bu durumda ivmesi fazla olanın hız değişimi de fazladır. (III
yanlış)

X2+ ile Z2- arasında; XZ bileşiği oluşur.
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16.

Y3- ile Q- arasında; YQ3 bileşiği oluşur.

Y3- ile Z2- arasında; Y2Z3 bileşiği oluşur.

Z2- ile Q- arasında; ZQ2 bileşiği oluşur.

(Cevap D)

L’nin ivmesi daha büyük olduğundan hızdaki değişim de büyüktür.

17.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap B)

Temel büyüklükler
Kütle → Kilogram
Işık şiddeti → Candela
Sıcaklık → Kelvin
Akım şiddeti → Amper

19.

Tepkimelerde mol sayıları bulunur ve tam nötrleşme tepkimelerinde asit ve baz molleri artansız harcanır.
n
n
HNO3 için M =
⇒ 0,2 =
⇒ n = 0,1mol
V
0,5
n
n
⇒ x = ⇒ n = 2x mol
V
2
Tam nötrleşme olduğundan,
2x = 0,1

Madde miktarı → Mol

NaOH için M =

Uzunluk → Metre
Zaman → Saniye

x = 0,05 molar

(Cevap C)
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20.

Sıcaklık artarsa, tepkime hızı artar ve süresi kısalır. Hız art-

24.

Birleşik zaman, basit zamanlı bir eyleme hikâye(idi), riva-

tığı için etkin çarpışma sayısı artar ve hız sabiti artar. Eşik

yet(imiş) ve koşul(se/sa) eklerinin getirilmesiyle yapılır. Bu-

enerjisi sadece katalizör ile değişir.

na göre;
A’da düşü-yor-du → şimdiki zamanın hikâyesi

(Cevap B)

C’de aç-mış-tı → öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi
2020 / KPSS / ÖABT

E’de içil-miş-ti → öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi

21.

H2O için   n=

Birleşik zamanlı eylemlerdir.
otur-du
sadece kip eki almıştır.
getir-di

(Cevap D)

m
10,8
⇒ n=
= 0,6 mol H2O
mA
18

Katsayılarla mol doğru orantılı olduğundan 0,2 mol X2O3
tepkimeye girer.
m
20,4
X2O3 için n =
⇒ 0,2 =
⇒ x = 27
mA
(2x + 48)

(Cevap C)
25.

Diller yapısı bakımından üç gruba ayrılır: Tek heceli diller,
çekimli diller ve eklemeli diller. Türkçe yapı bakımından “ek-

22.

Öznenin yaptığı işten etkilenen ögeye nesne denir. E seçeneğinde “Özlem’in gözlerini” sözcük grubu isim tamlaması-

www.kaplanakademi.com

lemeli” diller grubuna girer.

(Cevap A)

dır. Cümlede bu isim tamlaması nesne görevinde yer almıştır.

(Cevap E)

26.

Atasözleriyle karıştırılan ve cümleye anlam inceliği katan kalıplaşmış ifadelere “deyim” denir. Deyimler atasözlerinden
farklı olarak “bir yargı bildirmezler”

Dolaylı tümleç fiile “kime? kimde? kimden? nereye? nerede? nereden?” soruları sorularak bulunur.
Şıklara baktığımızda “kitap” kelimesi;
(A) şıkkında, “özne”
(C) şıkkında, “yüklem”
(D) şıkkında, “özne”

(Cevap B)

2020 / KPSS / ÖABT

23.

(E) şıkında, “nesne” görevlerinde kullanılmıştır.
Ancak (B) şıkkında;
“Çocuk, sınavda çıkan soruyu kitapta buldu.”
Dolaylı Yüklem
Tümleç

27.

(Cevap B)

Parçada bağlama ünlüsü tarif edilmektedir.

(Cevap C)
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28.

Soru öncülünde işteş çatılı fiil sorulmuştur. İşteş çatılı fiille-

31.

Çocuk kitaplarının dış yapı özellikleri; harfler, resimler, say-

re –ş ekiyle iş ya karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı ka-

fa düzeni, cilt – kapak, boyut sayılabilir. Çocuk kitaplarının

tılır. C seçeneğindeki “tartıştılar” ifadesinde birbirleriyle tar-

iç yapı özellikleri ise; tema (izlek), konu, kahramanlar, plan,

tıştılar anlamı çıkmaktadır.

dil ve anlatım gösterilebilir.

(Cevap E)

29.

Dilimizde hem ad hem de eylem kökü olabilen sözcüklere
kökteş sözcük denir. Bu tür sözcükler hem ad hem eylem
olarak kullanılabildiği gibi aralarında anlamsal bir ilginin de
bulunması gerek. Buna göre I, II, III ve V. sözcükler kökteştir. IV. sözcükte verilen “acı biber” örneğinde “acı” somut; “çocuğa acıdı” cümlesindeki “acıdı” ise soyut olduğundan dolayı kökteş kabul edilemez.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)
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(Cevap C)

32.

Verilen seçeneklerde Tanzimat öncesine ait olan yalnızca
Şeyhi ve Nabi’dir. Şeyhi’nin eseri olan “Harname” çocuk edebiyatıyla ilgili olmayan bir mesnevidir. Ancak Nabi’nin “Hayriye” adlı eseri çocuk edebiyatına dâhil edilebilecek özellikler taşımaktadır.

(Cevap A)

33.

Tarihsel anlamda uygarlığın doğuşu, devletin, üretim ve iş
gücünün denetiminin, toplumsal tabakalaşmanın, mesleki
uzmanlaşmanın, anıtsal yapıların, yazının ve büyük nüfuslu yerleşimlerin ortaya çıkması demektir. Uygarlığın doğuşu-

30.

II. cümlede verilen ifade yanlıştır. Bunun yerine soyut kav-

nu hazırlayan faktörler sırasıyla yerleşik yaşama geçilmesi,

ramlardan elverdiğince kaçınmalı ve bol diyaloglu metinler

özellikle sulu tarımın başlaması, artı ürünün yetiştirilmesi ve

oluşturmaya özen göstermelidir.” denilmesi daha uygundur.

kent devletlerinin gelişmesidir.

(Cevap B)

(Cevap E)
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Mezopotamya’dan Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar genel-

1869 yılında yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile
zırlıklar bitirilerek İstanbul’da Darülfunun resmen açılmıştır.

zı ile tanışması ve tarihi çağlara girmesi de yine Asurlu tüc-

1900 yılına kadar üç defa açılıp kapatılan Darülfünun, med-

carlar sayesinde olmuştur. Asurlu tüccarlar Asur kentindeki

reselilerin muhalefeti sonucu tam bir faaliyet gösteremedi.

iş ortakları olan eşleriyle mektuplaşarak ticareti yapılacak

1900 yılında Darülfünunu Şahane adıyla yeniden açılan bu

malların listesini gönderiyorlar, eşlerinin kervanlarla gönder-

okul, 1933 yılına kadar devam etmiştir. İstenen sonuç alına-

larda satıyorlardı. Kültepe Ören yerinde yapılan kazılarda
Asurlu tüccarların evlerinin bodrum katlarında çok sayıda çivi yazılı tabletler bulunmuştur. Buna bağlı olarak Anadolu
halkı MÖ. 2. bin yılın başlarında tarihi çağlara girmiştir.

(Cevap E)

Orta Asya ekonomik faaliyetinde en etkili faktör coğrafyadır.
İklim şartlarının tarımsal faaliyete çok uygun olmaması Türkleri zorunlu olarak hayvancılıkla uğraşmak zorunda bırakmıştır. Bunun yanında madencilik yapıp demiri, altını, gümüşü de çıkarıp işlemişlerdir. Türkler genelde yerleşik toplumların halklarına kürk, at, et, deri, silah satmışlar bunun karşılığında ipek, çay, şarap almışlardır. Ticaretin bu şekilde olmasındaki faktör yine coğrafyadır.
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Darülfünun’un kurulması kararlaştırılmıştır. 1870 yılında ha-

yor, karşılığında altın ve gümüş alıyorlardı. Anadolu’nun ya-

dikleri malları, Anadolu’nun pek çok yerinde kurulan pazar-

35.

37.

de tunç yapımında kullanılan kalay ve çeşitli kumaşlar satı-

www.kaplanakademi.com

34.

madığı için Darülfünun kapatılarak 1.8.1933 tarihinde İstanbul Üniversitesine çevrilmiştir.

(Cevap C)

38.

Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacib
Divan-ı Lügatüt Türk: Kaşgarlı Mahmut
Atabetül Hakayık: Edip Ahmet Yüreki
Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi
Siyasetname: Nizamülmülk

(Cevap D)

36.

Süleymaniye ve Selimiye Camii 16. yy. camileridir. Sultanahmet Camii 17. yy.’da yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı ise 19.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap B)

yy.’da yapılmış bir saraydır.
Lale Devri 18. yy.’da daha çok kültürel alandaki ıslahatların
yoğunlaştığı bir dönemdir. Batı etkisinin ilk olarak görüldüğü
bu dönemde barok ve rokoko tarzı yapılan ilk eser Nuru Os-

39.

maniye Camii’dir.

Seyhun Nehri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan geçer.

(Cevap D)

(Cevap C)
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40.

Toprakların eğime dik sürülmesi erozyonu azaltır. Eğime pa-

43.

ralel sürülmesi erozyonu artırır.

Sularını denize ulaştıramayan bölgelerdeki akarsular kapalı havzalıdırlar. Kızılırmak, Çukurova, Dicle Nehri ve Teke-Taşeli Platosu akarsuları denize bağlantılıdır. Ancak Tuz Gölü’nün denize bağlantısı yoktur. Zaten bu yüzden suları tuzludur.

toprakların sürülmesi

(Cevap D)

41.

Bir ülkede enlem farkının fazla olabilmesi için kuzey - güney
yönde geniş alan kaplaması gerekir. İran’ın yüzölçümü geniştir. Bu yüzden enlem farkı ve iklim çeşitliliği daha fazla
olur.

44.

Ekvator’dan kutuplara doğru sıcaklık ve bularlaşma azalır.
Bu yüzden Türkiye’nin güney kıyılarından (Akdeniz) kuzey
kıyılarına doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır.

(Cevap B)

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap A)
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eğim
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(Cevap E)

42.

İki merkez arasından geçen meridyen sayısı ne kadar fazla
ise yerel saat farkı da o kadar fazla olur. Ankara, Kars ara-

45.

Türkiye’de podzol ve oksisol sadece Karadeniz Bölgesi’nde

sında geçen meridyen sayısı daha fazla olduğundan yerel

görülür. Karadeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminin yağışlı geç-

saat farkı daha fazladır.

mesi nedeni ile pamuk tarımı yapılamaz.

(Cevap E)

(Cevap E)
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46.

Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre günlükler bilgilendi-

48.

rici metinler arasında yer almaktadır.

“Toplamları 20’ye kadar (20 dahil) olan doğal sayılarla toplamı işlemini yapar” kazanımında eldeli toplama işlemine yer
verilmez.

(Cevap E)

Harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
Birinci harf grubunun ikinci harfi olan “l” öğretiminden sonra
hece öğretimine geçilmelidir. Hece öğretimisırasında büyük
harf kullanılmamalıdır. Hece tek başına değerlendirilmeli ve
küçük harflerle gösterilmelidir.
İlk önce “e” sesine, sonra “l” sesine vurgu yaparak iki sesin
birlikte söylenmesi sağlanmalıdır.
Örnek: e+l = el kapalı hecesine ulaşılmalıdır.
Kapalı hecenin gösteriminden sonra açık hece gösterilmelidir.
Örnek: l+e = le açık hecesine ulaşılmalıdır.
Harflerde ilerlendikçe her zaman önce kapalı hecelere sonra açık hecelere ulaşılmalıdır. Ardından üç vedört harfli heöğrencinin anlamlandırabileceği kelimelerden seçilmelidir.
Anlamını bilemeyeceği türden kelimelere yer verilmemelidir.
Hece türlerinintamamı kolaydan zora doğru aşamalı olarak
tanıtılmalıdır.
Örnek: a, al, la, kel, kal, kalk
Bu heceleri oluştururken anlamlı ve işlek hecelere öncelik
verilmelidir.
Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğ-
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celer gösterilmelidir. Oluşturulacak üç ve dört harfli heceler
49.
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47.
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(Cevap D)

50.

I, II ve IV. öncülde verilen ifadeler soruda verilen kazanım
için uygundur.

(Cevap A)

rencinin ön bilgileriyle anlamlandırabileceği kelimelere öncelik verilmelidir.
Örnek: e + la = Ela
la + le = lale
ka + le = kale
e + lek = elek
Yeni oluşturulan kelimeler gösterildikten sonra cümle içinde
kullanılmalıdır. Kelimelerin arasında uygun boşluklar bırakmaları sağlanmalıdır.
Örnek: elek Ela elek al.
Cümleler oluşturulurken okunuşu ve yazılışı öğretilmemiş
kelimelerin yerine görseller kullanılmamalıdır.
Örnek: “Ela elma al.” cümlesinde “elma” kelimesinin okunuşu ve yazılışı bu harf grubunda öğretilmediğinden “elma” kelimesinin yerine görseli kullanılarak cümle oluşturulmamalıdır. Sadece okunuşu ve yazılışı öğretilmiş kelimelerin yeri-

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda ünite temelli yaklaşım esas alınarak programında her üç sınıf düzeyi için aynı isimle;
• Okulumuzda Hayat
• Evimizde Hayat
• Sağlıklı Hayat
• Güvenli Hayat

ne görsel kullanılabilir.

• Ülkemizde Hayat

Örnek: “Ela lale al.” Bu cümlede “lale” kelimesinin okunuşu

• Doğada Hayat

ve yazılışı öğretildiği için bu kelimenin yerine görseli kullanılarak cümle oluşturulabilir ve etkinliklerde kullanılabilir.

şeklinde altı ünite belirlenmiştir.

(Cevap A)

(Cevap D)
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51.

Pas verme becerisinde koşarak veya hareket halinde pas-

54.

Su miktarı ve madde ağırlığı aynı iken maddelerin cinsleri

laşmak diğer seçeneklerde verilen hareketlerden daha son-

farklıdır. Ahmet farklı maddenin suda yüzmesi ya da batma-

ra yaptırılmalıdır.

sı durumunu gözlemler.

(Cevap C)
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(Cevap C)

1. Karalama dönemi (2-4 yaş)
2. Şema öncesi dönem (4-7 yaş)
3. Şematik dönem (7-9 yaş)
4. Gerçekçilik dönem (9-11 yaş)
5. Mantık Dönemi (11-13 yaş)

(Cevap D)

53.

I. Muhalefetün lilhavadis sıfatından bahsedilmektedir. Muhalefetün lilhavadis Allah’ın yarattıklarının hiç birine benzememesi demektir.

www.kaplanakademi.com

Lowenfeld’in sıralaması şu şekildedir.
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52.

55.

Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre harfi okuma ve yazmada önce büyük harfin yazımı hemen ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilmelidir.

(Cevap D)

56.

Öğrenciler bilimsel süreç becerilerinden
• gözlem,

II. Semi sıfatından bahsedilmektedir. Semi, Allah’ın konu-

• ölçme,

şulan sözleri, her sesi ve duaları işitmesi demektir.

• verileri kaydetme

III. İrade sıfatından bahsedilmektedir. İrade Allah’ın dilemesi demektir.

becerilerini kazanmışlardır.

(Cevap B)

(Cevap E)

48

KPSS • DENEME • 4

2020-ÖABT/SNF
57.

Ahmet Öğretmen’in kullanabileceği bilgisayar destekli öğre-

60.

tim yazılımı simülasyondur.

Eğitim sistemimiz yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve
davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Bu yetkinlikler “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde” belirlenmiştir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde sekiz anahtar yet-

Simülasyon: Öğrencilerin bir konuyu, olayı, durumu yapay
ortamda gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde çalışma yapabil-

kinlik belirlenmiştir. Bunlar;

dikleri bir tekniktir.

1. Anadilde iletişim

(Cevap C)
2020 / KPSS / ÖABT

2. Yabancı dilde iletişim
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
4. Dijital yetkinlik
5. Öğrenmeyi öğrenme
6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik
7. Kültürel farkındalık ve ifade
8. İnsiyatif alma ve girişimcilik

58.

Öğretmen’in kullanmış olduğu öğretim ilkesi yakından uzağa ilkesidir. Yakından uzağa ilkesi öğrenme-öğretme sürecini yakın tarihten uzak tarihe veya yakın çevreden uzak çevreye doğru düzenlemek için kullanılır. Öğretme-öğrenme süreci düzenlenirken, örnekler verilirken öğrencinin yakın çevresinden, yakın ilgilerinden başlanmalıdır.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap A)
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(Cevap C)

59.

61.

Yer değiştirme hareketleri;
• Yürüme
• Koşma
• Atlama-sıçrama
• Adım al-sek

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda

• Galop-kayma

I numaralı yere: Değerler

• Yuvarlanma

II numaralı yere: Ünite

• Tırmanma

gelmelidir.

Dönme dengeleme hareketleri içerisinde yer alır.

(Cevap C)

(Cevap D)
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62.

Birinci sınıfta 20’den büyük sayıları yazma çalışmalarına yer

65.

verilmez.

İletişimsel dinleme, gündelik hayatta öğrencilerin arkadaşlarıyla, öğretmenlerle ve diğer insanlarla iletişim kurarken
kullandıkları dinleme türüdür.

(Cevap D)

63.

Değeri telkin etme: Değer aşılama olarak da isimlendirilen
bu yaklaşım, insan davranışlarının şekillendirilmesinde en
fazla tercih edilen yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğütler aracılığıyla bireyin davranışları ile değer yargılarına yön verilir.

66.

Öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihini, kültürel özelliklerini
öğrenmeleri için öğretmen yerel tarih öğretimi yöntemini kullanmıştır.

(Cevap B)
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(Cevap B)
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(Cevap B)

64.

Verilen açıklamalar “Üretim, Dağıtım ve Miras” öğrenme ala-

67.

nı içerisinde yer almaktadır.

Metin içi anlam kurmada tanıma ve hatırlama gibi basit düzeydeki bilişsel süreçler kullanılır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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68.

4. sınıf Maddenin Özellikleri ünitesinde yer alan konular şun-

71.

lardır.

man kişi sınıfa konuk olarak davet edilirken konu ile ilgili konuşması sağlanır. Böylece konu birinci veri kaynağından, il-

• Maddeyi niteleyen özellikler

gi çekici, merak uyandırıcı ve gerekirse soru cevap şeklinde

• Maddenin ölçülebilir özellikleri

incelenir.

• Maddenin halleri

(Cevap C)

Okuma yazma öğretiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir.
Ses öğretilirken görselden hareketle harf senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden yararlanılabilir.

(Cevap D)
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• Saf madde ve karışım
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(Cevap C)

• Maddenin ısı etkisiyle değişimi

69.

Belirli konu ve etkinliklerin sınıf içersinde işlenmesinde uz-

72.

İşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir (Heinrich, 1998;
Dowker, 1992; Berry, 1998). İşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin, genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir
(MEB, 2005).
Yuvarlama: İşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir.
Gruplandırma: İşlemdeki sayılar, belirli bir değere yakın ise

70.

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda vurgulanmalıdır.
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sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonucun
tahmin edilmesidir.
Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay
olan sayılar gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir.
İlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en
sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.
Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel

Örnek:

sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle ge-

Özel isimleri yazma: Ela, Lale, Nil

tirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir; “işlemin or-

Cümleye büyük harfle başlama: Kek al

tasında yapılan düzenleme ve düzeltme.” ve “işlemin sonun-

Başlıkları büyük harfle yazma: Eline kek al.

da yapılan düzenleme ve düzeltme.”

(Cevap E)

(Cevap A)
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73.

Ölçme öğrenme alanında yer alan alt öğrenme alanlarından

75.

“Paralarımız” 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde programda yer

Ülkemizde birleştirilmiş sınıflarda öğretimin orta çıkmasında
başlıca nedenler;

alırken, 4. sınıf düzeyinde programda yer almaz.

• öğrenci sayısının az olması,

(Cevap C)

• öğretmen sayısının yetersiz olması,

2020 / KPSS / ÖABT

• derslik sayısının az olmasıdır.

2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan beceriler şunlardır;
1. Araştırma
2. Çevre okuryazarlığı
www.kaplanakademi.com

3. Değişim ve sürekliliği algılama
4. Dijital okuryazarlık
5. Eleştirel düşünme
6. Empati
7. Finansal okuryazarlık
8. Girişimcilik
9. Gözlem
10. Harita okuryazarlığı
11. Hukuk okuryazarlığı
12. İletişim
13. İş birliği
14. Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme
15. Kanıt kullanma
16. Karar verme
17. Konum analizi
18. Medya okuryazarlığı

2020 / KPSS / ÖABT

74.

(Cevap E)

19. Mekânı algılama
20. Öz denetim
21. Politik okuryazarlık
22. Problem çözme
23. Sosyal katılım
24. Tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama
25. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
26. Yenilikçi düşünme
27. Zaman ve kronolojiyi algılama

(Cevap C)
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