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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin 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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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bu-
lunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 
dakikadır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 50 soru vardır.

Türkçe dersinde balık kılçığı tekniğini kullanan
öğretmen aşağıdaki dinleme kazanımlarından
hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir?

Dinlediklerine / izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar
yapar.

Dinlediklerinde / izlediklerinde ortaya konan
sorunlara, farklı çözümler üretir.

İpuçlarından hareketle dinlediklerine / izlediklerine
yönelik tahminlerde bulunur.

Dinlediklerinin / izlediklerinin konusunu belirler.

Dinlediği / izlediği bir metne farklı başlıklar bulur.

1.

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: B 
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5.

6.

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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10.

11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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15.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Dilin gruplara, yaşa ve cinsiyete bağlı kullanımları,
ölçünlü dil ile ağızların ilişkileri, çok dillilik, dil
planlaması ve alan dilleri gibi konuları araştıran dil
bilimin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Uygulamalı dil bilimi

Karşılaştırmalı dil bilimi

Genel dil bilimi

Toplum dil bilimi

Kuramsal dil bilimi

19.

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: D 
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23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan bu eser
halk arasında Mevlit olarak bilinir.

 Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

 Asıl adı Vesiletü'n-Necat'tır.

Yukarıda özellikleri verilen eser, aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

Kaygusuz Abdal Âşık Paşa

Süleyman Çelebi Hacı Bayram Veli

Aziz Mahmut Hüdayi

27.

28.

A) B)

C) D)

E)

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: C 
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32.

33.

Nazire, genellikle bir şairin başka bir şairin şiirine aynı
vezin ve kafiyede yazdığı şiirlerin adıdır. Şair, tanzir
ettiği şiirin daha güzelini veya benzerini ortaya koyma
iddiasını taşır. Bu tür şiirleri bir araya toplayan nazire
mecmuaları edebiyat tarihi açısından önemli birer
kaynaktır. 

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu nazire
mecmualarından biri değildir?

Pervane Bey Mecmuası

Cami'ü'n-Nezair

Mecmu'atü'n-Nezair

Mecma'u'n-Nezair

Münşeat Mecmuası

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: E 
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37.

38.

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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42.

43.

Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin dil ve zihin
becerilerini geliştirmek için metinleri araç olarak
kullanıyor. Önce metni anlama, yorumlama, eleştirme,
çıkarım yapma gibi etkinlikler yapıyor, ardından
metindeki bilgilerle günlük hayat arasında ilişkiler
kurma, araştırma ve sorunlara çözüm üretme
etkinliklerine ağırlık veriyor.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Metin öğretimi Metinle öğrenme

Metin inceleme Metni sorgulama

Metni düzenleme

44.

45.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: B 
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46.

47.

48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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50.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.12



 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınav sonuna kadar 
sınav salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.




