
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

1. DENEME SINAVI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın 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. Correct answer is “D” choice. Because Pilgrim’s Prog-
ress was written by Sir Philip Sydney.

(Answer D)

2. Eveline, Two Gallants, Araby, and The Sisters are the 
works of James Joyce. But The Waste Land belongs to 
T.S. Eliot.

(Answer C)

3. The A, B, C, D choices are the characteristics of Willi-
am Shakespeare’s tragedies, but “e” includes wrong 
information about his tragedies. Conflict is an important 
element in Shakespercan tragedy.

(Answer E)

4. The answer is “B” Litotes. Caesura is a pause in aline 
of verse, Alliteration is the repetition of the consonant 
letters. Epithet is like a label for a person, Threnody is 
a song or speech in lamentation for the dead. Litates is 
a figure of speech and form of verbal irony.

(Answer B)

5. The time given in the paragraph shows that the corre-
ct answer is D. Piers the Plowman is allegorical and has 
fifty manuscripts. The problems are told in allegorical 
form as vices and virtues characters.  

(Answer D)

6. A. The Neoclassicism was about the works of Greece 
and Rome. The major writers of this period are Ed-
mund Burke, John Dryden, Samuel Johnson, 
Alexander Pope, and Jonathan Swift.

 B. Realism deals with sensationalism, exaggeration, 
or melodrama. Honoré de Balzac, Charles Dickens, 
George Eliot, Gustave Flaubert, and Leo Tolstoy, 
are defined as realists.

 C. The correct answer is C according to the informa-
tion given in the question.

 D. The Enlightenment is dealt with reason, progress, 
and liberty. Major Enlightenment writers are Tho-
mas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousse-
au, René Descartes.

 E. Romanticism was a literary and artistic movement 
that reacted against the restraint and universalism 
of the Enlightenment. 

 The Romantics celebrated spontaneity, imagination, 
subjectivity, and the purity of nature. Notable English 
Romantic writers include Jane Austen, William Blake, 
Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Per-
cy Bysshe Shelley, and William Wordsworth.

(Answer C)

7. The choices a, b, d, e explain the Victorian Novel. Howe-
ver, the choice c is about the 20th century drama.

(Answer C)

8. The correct answer is “E”. Life in the wilderness is one 
of the characteristics of American Literature in Puritan 
times?

(Answer E)

9. The answer is “D”. Well-Beloved is one of Thomas 
Hardy’s romances and fantasies.

(Answer D)

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
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10. A, B, D, E choices are the features of Swift’s satire. But 
“C” choice political peace and stability are among the 
characteristics of the Elizabethan Age

(Answer C)

11. The answer is ‘B’ choice. Applied Linguistics is largely 
concerned with finding and describing the generalities 
and varieties both within particular languages and 
among all languages. It takes the results of those fin-
dings and applies them to other areas.

(Answer B)

12. The answer is ‘B’ choice.The other choices have diffe-
rent meanings.Those with language learning aptitude 
are said to have a special knack for learning a langua-
ge, they learn with more ease and greater speed than 
other.

(Answer B)

13. The correct answer is ‘C’ Phonological information is 
about the sound system of a specific language.

(Answer C)

14. The correct answer is ‘D’ choice. Cognitivism – Chomskt, 
Vygotsky, Piaget, Ausube. Schmidt is the theorist of 
Noticing Theory

(Answer D)

15. ’A’ is the correct answer .‘B’ is word-formation,‘C’ is 
syntax, ‘D’ is semantics,‘E’ is phonetics.

(Answer A)

16. The correct answer is ‘D’. Language change study also 
known as diachronic linguistics is historical linguistics 
not descriptive linguistics.

(Answer D)

17. The answer is ‘D’ choice. Overextension is called the 
reference of a word to a number of meanings.

(Answer D)

18. The correct answer is ‘B’ Bilabials are the sounds whi-
ch are produced by using both lips.

(Answer B)

19. The correct answer is ‘E’ choice. Because there is an 
example taking place after the gap to be filled.

(Answer E)

21. The correct answer is ‘A’ choice. “Come up with” means 
produce, discover, find, supply. The other choices mean 

break, search the meaning, tolerate, reach respective-
ly.

(Answer A)

20. The correct answer is ‘E’ choice. Normally “associate” 
word is used with “with” preposition, but in this text, it 
requires “between” preposition . It can easily be under-
stand if the rest of the text is carefully read.

(Answer E)

22. The correct answer is ‘D’ choice. That noun clause as 
the subject complement is used in this sentence. A sub-
ject complement is a word or phrase that follows a link-
ing verb and identifies or describes the subject.

(Answer D)

23. The correct answer is ‘C’ choice. In this part of the text, 
the more ----, the more ---- structure is available. Both 
parts must be in comparative form and it doesn’t nec-
essarily have to be the more ----, the more ----. It can be 
“The longer ----, the better ----”

(Answer C)
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24. “Etkili bir konuşma hazırlamak saatler hatta haftalar ala-
bilir.” Cümlesini anlamlı olarak tamamlayan cümle E se-
çeneğindeki “bu yüzden politikacıların kendi konuşma-
larını yazmamaları garip değildir.”

(Answer E)

25. “… olan 4G teknolojisiyle, ----“ cümlesini anlamlı bir şe-
kilde tamamlayan seçenek 4G teknolojisiyle yapılabile-
cekleri belirten bir ifade barındırmalıdır. Bu nedenle 4G 
teknolojisiyle kullanıcılara sunulan imkanlardan bahse-
den E seçeneği doğru cevap olmalıdır.

(Answer E)

26. “Panda koruma çabalarının bir parçası olarak, ----“ diye 
başlayan cümlenin devamında mutlaka pandaları koru-
mak için yapılan bir çalışmadan bahsedilmelidir. Bu bah-
sin yer aldığı tek seçenek Çin hükümetinin özel panda 
yaşam alanları geliştirdiğini söyleyen C seçeneğidir.

(Answer C)

27. Liverpool şehrinin tarihini konu alan parçanın ilk soru-
su bizden “Parçada gösterildiği gibi, Liverpool’un res-
men kuruluşu ----.” Cümlesini anlamlı bir şekilde tamam-
layacak ifadeyi bulmamızı istemektedir. Buna göre se-
çenekleri incelediğimizde doğru cevap “kralın bir mek-
tup yayınlayarak onun yeni bir kasaba olarak reklamını 
yaptığı sekiz yüz yıl öncesine dayanmaktadır.” Anlamın-
daki B seçeneğidir. Zira parçada bu anlamı destekler 
nitelikte “The city was officially established on 28 Au-
gust 1207 when King John issued a letter advertising 
the city as a new borough” denmektedir.

(Answer B)

28. “Parçada açıktır ki kuruluşunun ilk yıllarında Liverpo-
ol’un başlıca işlevi ----.” Cümlesini anlamlı bir şekilde ta-
mamlayan ifade “İrlanda’ya giden askeri birimler için bir 
üs vazifesi görmekti.” Anlamındaki A seçeneğinde mev-
cuttur. Zira parçada bu anlamı destekler nitelikte “Be-
ing a port town it initially served as a base for troops he-
aded to Ireland” denmektedir.

(Answer A)

29. “Parçada gösterildiği gibi Liverpool’un bir balıkçı ve çift-
çi kasabası olarak refahı ----.” Cümlesini anlamlı bir şe-
kilde tamamlayan ifade “nüfusunun azlığı ve ticaretin 
zayıf olması nedeniyle çok sürmedi.” Anlamındaki C se-
çeneğinde mevcuttur. Zira parçada bu anlamı destek-
ler nitelikte “This prosperity was short-lived, however. 
The population stagnated at 1,000 people, and trade 
did not take off as expected.” denmektedir.

(Answer C)

30. “Parçaya göre kral tarafından verilen ayrıcalık ----.” Cüm-
lesini anlamlı bir şekilde tamamlayan ifade  “Liverpo-
ol’un kaderini değiştirmede ve daha sonra onun Büyük 
Britanya’nın ikinci şehri olmasında önemli rol oynamış-
tır.” Anlamındaki D seçeneğinde mevcuttur. Zira parça-
da bu anlamı destekler nitelikte “They were given a new 
charter by King Charles I. From this point onwards, re-
gular shipping began to America and the West Indies, 
the city began to flourish, making it Great Britain’s se-
cond city.” denmektedir.

(Answer D)

31. Karşılıklı konuşmanın anlamına geçmeden önce bu so-
ruda kullanılabilecek önemli bir ipucu boşluktan sonra-
ki cümlede geçen “they” öznesidir. Bu durum boşlukta 
çoğul bir özneyi zorunlu kılmaktadır. Sadece bu ipucuy-
la yola çıktığımızda Hidrojen dışında en az iki şeyden 
bahsetmeyen B, C ve D seçenekleri cevap olmaktan 
çok uzaktır. A seçeneği ise son cümlesinde “belki de” 
(maybe) diyen birinin kullanacağı bir ifade olamaz, zira 
A’da “evet, biliyordum.” Denmektedir. Dolayısıyla ara-
dığımız cevap “İnanması güç. Peki ya diğer element-
ler?” anlamındaki E seçeneğidir.

(Answer E)
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32. Ahmet ile Murat Yaşar Kemal’in vefatı hakkında konuş-
makta. Ahmet, boşluktan önce Murat’a bir kitap adı ve 
o kitabın ne hakkında olduğunu sormaktadır. Buna gö-
re aradığımız cevapta bir kitap adı ve o kitabın konusun-
dan bahseden bir ifade bulunmalıdır. Bu kuralın her iki-
sini de birden karşılayan tek seçenek D’dir.

(Answer D)

33. Mike:
 – I see you’re reading Trevor’s latest novel. What is it 

like?

 Matthew:
 – It’s not one of his best

 Mike:
 – That seems to be the general opinion.

 Matthew:
 – And deservedly so.

 That bir önceki cümleyi nitelemektedir. Diğer seçenek-
ler farklı şeylerden bahsetmektedir.

(Answer A)

34. Bu soruda doğru cevaba ulaşmak için tüm cümle yeri-
ne sadece “recently” (son zamanlarda,) zarfını dahi ele 
aldığımızda sorunun çözümü adına epey bir yol kat ede-
bilmekteyiz. Zira soru kökündeki “recently” ifadesine 
karşılık olabilecek ifadeler B (lately) ve D (newly) seçe-
nekleri dışındaki seçeneklerde yoktur. Bir de soru kö-
kündeki diğer ifadeleri incelediğimizde (mesela D seçe-
neğinde soru kökünde yer almayan “expected-beklen-
diğinden ifadesi vardır.) doğru cevap ancak B olabilir.

(Answer B)

36. Seçenekleri incelediğimizde soru kökünde yer alan ifa-
delerin tamamının bir karşılığının bulunduğu ve aynı an-
lamın korunduğu tek seçeneğin A olduğunu görürüz.

(Answer A) 

35. Eş anlamlı cümleyi bulma sorularında seçeneklerde so-
ru kökünde yer alan kelimelerin eş anlamlılarını aramak, 
soru kökünde kullanılan bağlaçlarla aynı anlam ve bağ-
lamda kullanılabilen bağlaçları bilmek bu soruların çö-
zümü için kilit önem arz etmektedir.

 Seçenekleri incelediğimizde soru kökünde yer alan ifa-
delerin tamamının bir karşılığının bulunduğu ve aynı an-
lamın korunduğu tek seçeneğin D olduğunu görürüz.

 via = through / advocate = defend

 passive = non - violent 
(Answer D)

37. Gestapo’nun tanıtıldığı parçanın boşluktan önceki cüm-
lesi Gestapo’nun çok geniş olan yetkilerinden, boşluk-
tan sonraki cümlesi ise Almanya’nın savaştaki mağlu-
biyetinden sonra dağıldığından söz etmektedir. Buna 
göre parçanın akışına uygun olan cümle “Zalimliğiyle 
ün yaptı, o kadar ki Gestapo kelimesi daha sonra bu tür 
davranış sergileyenler için kullanılır oldu.” Anlamındaki 
A seçeneğinde mevcuttur.

(Answer A)

38. Afrika’da konuşulan dillerin ele alındığı parçanın boş-
luktan sonraki kısmında sebep olarak bir zorluktan bah-
sedilmektedir. C seçeneğinde de Afrika’daki dillerin sa-
yısını belirlemenin karmaşıklığından bahsedilmektedir. 
Bu nedenle doğru cevap C.

(Answer C)

39. Reklamlarda ünlülerin kullanılmasını ele alan parçanın 
boşluktan sonraki cümlesinde “this is achieved...” de-
nerek boşlukta başarılan bir şeyden bahsedildiği anla-
şılmaktadır. Buna göre doğru cevap “Reklamlarda ün-
lü kullanımı kullanıcının ürüne olan isteğini artırabildiği-
ni” söyleyen A seçeneğidir.

(Answer A)
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40. Yine anlama bakmadan cümleler arasında dikkatli bir 
inceleme ile sonuca ulaşılabilecek bir soru ile karşı kar-
şıyayız. Biri hariç bütün cümlelerin ortak özelliği “cultu-
re gap”ten bahsedilmesi. Üçüncü cümle bambaşka bir 
konudan “culture shock” bahsetmektedir. Bu nedenle 
doğru cevap ‘C’ seçeneğidir.

(Answer C)

41. Feministlerin eğitimde cinsiyet ayrımıyla ilgili düşünce-
lerinin sunulduğu parçanın ilk cümlesi feminizmin eği-
time bakışıyla ilgili değil, radikal feminizmle ilgilidir. 

(Answer A)

42. Genel olarak Stockholm Sendromu deyiminin tarihsel 
serüveninden bahsedilen parçanın, Stockholm Send-
romu’nun birlikte anıldığı bir fotoğraftan bahseden ilk 
cümlesi, akışı bozmaktadır.

(Answer A)

43. Genel olarak bir yayınevinin çalışma şeklini ele alan par-
çamızın ilk sorusu bizden bir yayınevinin yaptığı asıl işin 
ne olduğunu bulmamız istenmektedir. Seçenekleri in-
celediğimizde doğru cevabın “bir müzisyen ya da ya-
zarın eserinin insanlara ulaşmasını sağlamak” anlamın-
daki A seçeneği olduğunu görürüz. 

(Answer A)

44. “Parçaya göre, yayıncıların çoğunluğu ---“ cümlesini en 
iyi tamamlayan seçenek “alanında kendini kanıtlamış 
yazarlarla çalışmayı tercih eder.” Anlamındaki C seçe-
neğidir. Zira parçada “Most publishers typically work 
with writers who have already established themselves 
in their genre.” denmektedir.

(Answer C)

45. “Parçaya göre yazar ve yayıncı arasında bir süreliğine 
bir sözleşme imzalandığında...” cümlesini en iyi tamam-
layan seçenek “sözleşmenin izin vermesi şartıyla yaza-
rın bu süre içinde başka yayıncılarla çalışması mümkün-
dür.” Anlamındaki E seçeneğidir. Zira parçada geçen 
“Many times, a particular publisher contracts a writer 
for more than one book, over a period of years. During 
this period, the writer may or may not be allowed to pub-
lish his/her work through other publishers.” ifadesi bu 
ihtimale izin verilebileceğini göstermektedir.

(Answer E)

46. “Parçadan çıkarılabilir ki...” cümlesini en iyi tamamla-
yan ifade D seçeneğindeki “yazar tarafından yayıncıya 
sunulan her çalışma yayınlanmaz.” Anlamındaki ifade-
dir. Zira parçada “Once a publisher the book has been 
accepted.” denmektedir ki bu eserin yayınlanmak için 
kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.

(Answer D)

47. The correct answer is “D” choice. Intensive reading pro-
vides a basis for explaining difficulties of structure and 
for extending knowledge of vocabulary and idioms.

(Answer D)

48. The correct answer is “C” choice. Inferencing is the imp-
lying of idea sor emotions by hiding the intended mes-
sages behind the words. It is an activity for reading not 
grammar. 

(Answer C)
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49. In C.L.L method considering thoughts and feelings are 
equally important because reducing barriers to learning 
can ease the learning a language. It says that giving the 
responsibility of learning to learners makes them respon-
sible about their learning. Students are not “just lear-
ners” like robots they have feelings so we should con-
sider them whole with feelings and thoughts.

(Answer C)

50. A mixed approach is adapted by combining the strong 
points of program development approach in new teac-
hing program. Period/Task based approach among the-
se approaches is based on giving task dealt with the 
real life language problems to the students.

 (Answer D)

51. According to brain-based learning, learning takes pla-
ce easier in the settings where the student feels com-
fortable and safe. The settings such as competition whi-
ch force students affect the learning negatively.

(Answer E)

52. It is a well – known fact that the information is related to 
the daily life in education. Students’ learning meaning-
fully requires the students to relate the terms they lear-
ned to the events affecting them in daily lives. When we 
look at the sample situation in the question, Mehtap te-
acher has wanted the students to find and bring samp-
les including incoherency from a magazine or a news-
paper as homework. With this application, we can say 
that the teacher has aimed at providing the students 
with the relations of the information and their daily lives.

(Answer D)

53. In Collaborative Teaching; that the success of the stu-
dent group members’ perception, their own group’s 
success will work for the group members and if they 
are not successful, the group will be successful; if the 
group isnt successful, they will not be successful, is a 
positive addiction. To evaluate the success according 
to the team notes will increase the interaction among 
the group members.

 (Answer B)

54. Concept caricature is a technique based on caricaturi-
zed human, animal, and plant figures use with the aim 
of showing concept misunderstandings and informati-
on that the students have.

 Reciprocal questions or ideas about an event met in the 
daily life of two or more characters have been presen-
ted in speech balloons way.

 The methods used for determining misconcepts among 
the students:

 - Concept maps

 - Conceptual caricatures 

 - Guess- Observation- Explanation

 - Diagnosis tests 

 - Drawings 

 - Interviews

 The methods used in the removal of concept misun-
derstandings:

 - Concept maps

 - Conceptual caricatures 

 - Analogy method
(Answer E)

55. The choices about the learning qualities are all correct. 
But that the teacher evaluates the students to see whet-
her they have learned the meanings of the vocabulary 
or not causes the situation not to be observed directly 
and to be understood by the behaviours since the bra-
in is like a closed box.

(Answer C)

56. Unless we are sensitive for the different developmental 
needs of the elementary school students, there won’t 
be any effective teaching. The teachers must create a 
reliable environment. The teacher must be sensitive for 
the needs and the moods of the students.

(Answer D)

57. The teacher shouldn’t try to find excuses to use Turkish 
(such as “I give the instructions in Turkish since they 
are too long and hard”) He should simplify the langua-
ge, if it is still complicated, he should give examples and 
show. If the teacher uses Turkish for communication, 
English will lose its attraction and communicational va-
lue.

(Answer E)
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58. Correct answer is A. Environment should be colourful 
and bright for peripheral learning and songs reduces 
the stress so speech muscles get free. Imperatives are 
important in T.P.R. And there are a lot of translation in 
G.T.M

(Answer A)

59. Correct answer is D. Backward build up drill is following 
the teacher’s cue, students expand the sentences how 
they want until sentences have a meaning.

(Answer D)

60. The activities in the introduction part of the lesson must 
be for motivating the students. For this reason, some 
extracurriculur speech and motivation studies can be 
made. 

(Answer B)

61. The teacher who wants to teach a new structure in the 
teaching process should firstly take the student’s atten-
tion to the relevant subject. He/she can take attention 
either with an introductory sentence ‘Now, we are go-
ing to learn a new verb form.’ or different, contradictory 

stimulus.
(Answer A)

62. The exercise method that the teacher used is substitu-
tion. The teacher used for providing the students’ rein-
forcement of the relevant structure.   

(Answer E)

63. A different coverage is measured for each student, sin-
ce each student replies the different question. This dec-
reases the coverage validity. Besides, the different me-
asurement of the different students doesn’t allow the 
comparison of the marks because the measured featu-
res are different.

(Answer E)

64. The most fundamental feature to be included in an ac-
hievement exam used in order to reveal the success le-
vels of the students is the coverage validity. Coverage 
validity is the representation of the behaviour nature that 
the test aims at measuring. It should also represent the 
test subjects’ characteristics in a balanced way along.

 Covering all the critical acquisitions in the questions and 
the sampling expressions are the expression represen-
ting the subject are the kewywords which are the keywor-
ds for the coverage validity.

(Answer D) 

65. For Ahmet’s attention to the relations between the ter-
ms, logical intelligence field comes to the premise. In 
the learning process whose premise is logical intelli-
gence field, there exists abstract models, deduction, 
editing the relations and connections. 

(Answer D)

66. Correct answer is B. Audio lingual method emphasizes 
on habit formation. Learners can use the language au-
tomatically if they can have good habits while learning 
it.

(Answer B)

67. Correct answer is B. Inner Criteria is having indepen-
dence from teacher by correcting our errors, evaluating 
ourselves and being the controller of our learning pro-
cess.

(Answer B)



ÖABT • İngilizce Öğretmenliği •1• 9

KPSS/ÖABT/İNG

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

68. It is divided into two as absolute and relative according 
to the assessment criterion. In relative evaluation, indi-
vidual is assessed by comparing with the group data. 
The usage of the mode criterion, medium and the 
group’s arithmetic median, the selection processes ba-
sed on ranking, bell curve system are relative aveluati-
on. In the sample given, the students are not classified 
according to the performance of certain targets but ac-
cording to the success ranks. It is relative evaluation ac-
cording to the evaluation criterion. The evaluation ac-
cording to the criterion is divided into three; descripti-
ve evaluation, shaping evaluation and level determining 
evaluation. Descriptive evaluation is made at the begin-
ning of the education period to define the students’ fe-
atures. At the beginning of the course, the evaluation 
made for determining the introduction levels is the re-
cognition evaluation.

(Answer D)

69. Audio–lingual Method natural learning starts with liste-
ning and forms in speaking, reading, and writing res-
pectively. Language is a system which consists of pho-
nology, morphology, and syntax and the formation of 
this system is much more related to the meaning. All 
languages are different and in itself. It is essential to te-
ach all necessary sentence structures and written gram-
mar exercises in language learning. That’s why it is vi-
tal to produce sentence structures similar to the memo-
rized by repeating the sentences told in the classroom 
activities.

 (Answer D) 

70. The most appropriate way to teach action words is “de-
monstrate”. The teacher can reveal the performance 
dealt with the target word by converting it to the game 
with the students. 

(Answer B)

71. Computer supported foreign language teaching is an 
individualized teaching application. It presents an op-
prtunity to the students to continue with their individu-
al speeds.

(Answer A)

72. The activity that the teacher wants from the students 
requires the evaluation of learning product and process 
together. It requires students’ not only cognitive but al-
so several skills usage. 

(Answer B)

73. Communicational settings for the students are tried to 
be formed in the programs which are based on the con-
textual approach. In the period/task based program ap-
proach, the students are tried to come across real life 
problems. In the communicative activities method, the 
real life situation requiring communication are made 
use of. The teacher makes up a context that the stu-
dents can face in the real life.

(Answer E)

74. In Total Physical Response instructors never use the 
translation of the language and instructors uses com-
mands, directives to see the actions of learners. This 
method says that memory activated through learners 
responses and actions. Students can learn from the be-
ginning one part of the language rapidly by moving the-
ir bodies.

(Answer C) 

75. All these activities are used in Direct Method. Teacher 
should demonstrate, not explain or translate. The purpo-
se of language is communication.

(Answer E)
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İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

1. A) ü

 B) ü

 C) x Cymbeline is a play of Shakespeare

 D) ü

 E) ü
(Answer C) 

2. A) American Literature in Puritan Times is instructive

 B) This belongs to the Elizabethan Age

 C) Puritans live in wildlife

 D) They have a Christian Utopia

 E) Sermons and diaries are in the Puritanism
(Answer B)

3. Don Quixote is the first novel but it is not the first suc-
cessfully and well written novel. The correct choice is 
“E”. Robinson Crusoe was written by Daniel Defoe.

(Answer E)

4. “D” is the correct choice. Elizabeth I is the daughter of 
Henry VIII. She is also called “The Virgin Queen”.

(Answer D)

5. The answer is “C” choice. Because the Periodicals evo-
ked in the period of Addison and Steele.

(Answer C)

6. Just Chaucer and Langland lived in that period, but Ge-
offrey Chuacer is the answer thanks to the cosmopoli-
tan European orientation.

(Answer D)

7. The answer is “E” choice. “The Importance of Being 
Earnest” was written by Oscar Wilde.

(Answer E)

8. The answer is “E”. Christopher Marlowe was the first 
poet wrote for the public and Ben Johnson was the first 
published in English Literature.

(Answer E)

9. The Literature and literature surveys can not aim at hi-
ding and giving wrong information to the folk. But the 
other choices are among the aims of literature. The 
answer is “D” choise.

(Answer D)

10. A) Blank verse - A type of poetry in which rhyme is not 
used

 B) Catharsis

 C) Carpe Diem

 D) Couplet

 E) Elegy
(Answer A)

11. The correct answer is ‘E’ choice Because it is functio-
nal grammar.

(Answer E)

12. The correct answer is ‘D’ Glottals is among the places 
of articulation. 

(Answer D)

13. The correct answer is “D” choice. Polysemy is the ca-
pacity for asign (such as a word, phrase, or symbol) to 
have multiple meanings usually related by contiguity of 
meaning within a semantic field. It is thus usually regar-
ded as distinct from homonymy, in which the multiple 
meanings of a word may be unconnected or unrelated. 

(Answer D)

14. The correct answer is C. Universal Grammar is innate 
and valid for all people.

(Answer C)

15. The correct answer is ‘A’. The structural ambiguity in 
the sentence ‘I know the boy with a cat that has fleas’ 
‘Who has fleas?’ is the reason of the structural ambigu-
ity. Who has flea is not clear.

(Answer A)

16. Anaphor is the use of an expression the interpretation 
of which depends upon another expression in context. 
In the sentence the word so is an anaphor, it points to 
the left toward its antecedent angry.

 (Answer C)

17. The correct choice is “C”. In the other choices, the wor-
ds written in A, singer in B, friends in D, easier in E are 
inflectional affixes.

(Answer C)

18. The correct answer is ‘B’ The London School of Harry 
Sweet and David Jones has been very arranging noting 
how stress and tone co-occur with whole syllables, de-
veloping a terminology to shape a basis for poetic met-
re.

(Answer B
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19. The correct answer is ‘E’ Because the structure of lan-
guage examining is dealt with applied linguistics.

(Answer E)

20. The correct answer is “C” choice. I and II are correct III 
is semantics and IV is morphology.

(Answer C)

21. Cebelitarık’ın coğrafi, demografik, turistik ve ulaşımla il-
gili özelliklerinin ele alındığı parçanın ilk sorusu bizden 
“Parçaya göre, Cebelitarık ----.” Cümlesini tamamlayan 
seçeneği bulmamızı istemektedir. Seçenekler incelen-
diğinde doğru cevabın “bağımsız bir ülke değildir, İngi-
lizlere aittir.” Anlamındaki A seçeneği olduğu görülecek-
tir. Zira parçanın giriş cümlesi “Gibraltar is a tiny British 
territory on the Mediterranean” bu seçeneği destekle-
mektedir.

(Answer A)

22. “Cebelitarık’ın nüfus yoğunluğunun bu denli fazla olma-
sının sebebi ----.” Cümlesini anlamlı bir biçimde tamam-
layan seçenek “2.5 km kare olan yüzey alanının çok kü-
çük olmasıdır.” Anlamındaki B seçeneğidir. Zira parça-
da bu sonucun çıkarılabileceği şekilde “It covers 2.5 
square kilometres, making it the fourth-smallest nation 
or territory in the world. The territory also has a popu-
lation of just around 28,000 people, making it the fifth 
most densely-populated nation or territory in the wor-
ld.” denmektedir.

(Answer B)

23. “Parçadan anlıyoruz ki ----.” Cümlesini anlamlı bir biçim-
de tamamlayan seçenek “Cebelitarık’a turist çeken en 
önemli faktör oradaki doğal koruma alanıdır.” Anlamın-
daki C seçeneğidir. Zira parçada “the entire top is taken 
up by a beautiful nature preserve.” denmektedir.

(Answer C)

24. “Parçada belirtilmektedir ki ----.” Cümlesin anlamlı bir 
biçimde tamamlayan seçenek “Sınırı İspanya’dan Ce-
belitarık’a arabayla geçmek isteyen birisi uzun bir sure 
beklemek durumundadır.” Anlamındaki D seçeneğidir. 
Zira parçada “cars can cross the border although long 
waits usually make it worth simply walking from the Spa-
nish side.” denmektedir.

(Answer D)

25. Verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulabilmek 
için verilen cümledeki anlam ve kelimelerin seçenekler-
de birebir eşanlamlarını bulmak gerekir.

 Kuş göçü extrem dayanıklılık sporuna benzer, fakat en 
etkileyici insan atlet çabaları onunla kıyaslandığında 
önemini yitirir.

 Anahtar kelimeleri iyi belirlemek gerekir. Bu cümlede si-
milar (benzer), but (fakat), lose significance (önemini 
kaybetmek, in comparison to (kıyasla) kelimeleri anah-
tar kelimelerdir.

 similar to → akin to

 but → nevertheless

 lose significance → fall behind

 in comparison to → when compared

 Bunlardan dolayı doğru cevap E seçeneğidir.
(Answer E)

26. Verilen cümleye anlamca en yakını bulmak için paraph-
rase yöntemini iyi bilmek gerekir. Paraphrase farklı ke-
limelerle aynı anlamı vermektir. Cümlede “Amaçlar be-
lirlemek çoğu atletin performanslarını geliştirmede etki-
li olduğunu düşündükleri bir şeydir.” ifadesi E seçene-
ğinde “Çoğu atlet amaçlar belirlemenin performansla-
rını geliştirmede faydalı olduğunu düşünür.” ifadesi ile 
anlamca uyumludur.

(Answer E)

27. Seçenekleri incelediğimizde soru kökünde yer alan ifa-
delerin tamamının bir karşılığının bulunduğu ve aynı an-
lamın korunduğu tek seçeneğin B olduğunu görürüz.

 presently  –  now

 can  –  hastheability to

 affect  –  impact

 international  –  universal

 although  –  however

 binding  –  stringent
(Answer B)

28. Seçenekleri incelediğimizde soru kökünde yer alan ifa-
delerin tamamının bir karşılığının bulunduğu ve aynı an-
lamın korunduğu tek seçeneğin B olduğunu görürüz. 
Özellikle “not only..but also..” yapısına karşılık olarak 
yer alan “both..and..” ifadesi B seçeneğini diğerlerin-
den ayıran en önemli noktadır.

(Answer B)
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29. Paragraf tamamlama sorularında da boşluktan önceki 
ve sonraki cümleler iyi anlaşılmalıdır. Parçanın anlam 
bütünlüğünü sağlayacak seçeneği bulmak için ipuçları 
vardır. Bu ipuçları bazen bağlaçlardır, bazen de kelime-
lerdir. Bu parçada boşluktan önce aletler ve makinala-
rın tarih boyunca keşiflerle şekillendiği ifade edilmekte-
dir. Boşluktan sonra da Eski Mısırlıların tabutlarının par-
çalarını bir araya getirmek istediklerini ve böylece bu işi 
yapmak için metal çivileri icat ettikleri ifade edilmekte-
dir. Dolayısıyla boşluktan sonra icat ile ilgili bir örnek ve-
rildiği için aramamız gereken ifade konu bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla B seçeneğinde belirtilen “Eskiden 
beri, insanlar bir şeyleri daha çabuk ve daha kolay yap-
maya ihtiyaç duydukları için bir şeyler icat etti.” ifadesi 
doğru seçenektir.

(Answer B)

30. Paragraf tamamlama soruları okuduğunu anlama bilgi-
sini ölçen sorulardır. Boş bırakılan yerden sonra parça 
bu beklentilerin çoğu sosyal antropologlar tarafından 
gösterildi. Sonrasında bir örnek vererek Margaret Me-
ad’in bazı toplumlarda kadının nasıl olması beklendiği-
ni, diğer toplumlarda ise saldırgan ve rekabetçi olması 
beklendiğini anlatmıştır. Giriş cümlesi olarak parçaya 
göre genel bir ifade ve farklı bakış açıları içeren B seçe-
neği doğru cevaptır.

 A seçeneğinde erkeklerden, C seçeneğinde kadın iliş-
kilerinden, D seçeneğinde yine erkeklerden, E seçene-
ğinde güç ve eşitsizlikten bahsederken umulduğu gibi 
ifadelerinden dolayı bu seçenekler elenir.

(Answer B)

31. Bu paragrafta DNA’nın nasıl bulunduğu anlatılmaktadır. 
Doğru cevap olabilecek iki şık var. “This process “söz-
cüğünün olduğu D ve Moreover bağlacı ile başlayan E. 
Buradaki “process” kelimesinin kendisi yok ama DNA’nın 
bulunuş süreci anlatılıyor. E seçeneğinde ise gelişim ko-
nusu parçanın uyumunu bozar.

(Answer D)

32. I. Bowling eski tarihi ile bir kapalı alan sporudur.

 II. O bir hedefe karşı labutlara top göndererek oyna-
nır.

 III. Eğer bowling yapmayı öğrenirsen, ünlü bir spordan 
hoşlanırsın.

 IV. Dokuz labutlu oyun Amerika’ya Hollandalı ve Alman 
göçmenler tarafından getirildi.

 V. Bu spor yasaklandığında, yasaya 10. labut eklendi.

 Verilen cümleleri sırasıyla okuduğumuzda parçanın ge-
nelinde bowlingin tarihçesi anlatılırken III. cümlede an-
lam bütünlüğünü bozan bir ifade yer almaktadır. Doğru 
cevap C seçeneğidir.

(Answer C)

33. Parçada Koalalar ile ilgili genel bilgi verilirken C seçe-
neğinde koalanın fiziksel özelliği anlatılmaktadır. Dola-
yısıyla anlam bütünlüğünü bozan cümle 3. cümledir.

(Answer C)

34. Birinci cümlede abstract art, ikinci cümlede this art 
(=abstract art), dördüncü cümlede this art (=abstract 
art)ve beşinci cümlede abstract art.

(Answer C) 

35. Cümleye baktığımızda hangi kelime kategorisinin olma-
dığı lively kelimesinin sıfat olduğu bilindiği takdirde cüm-
lede zarf olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğru 
cevap D seçeneğidir.

(Answer D)

36. İlk boşluk 2. ve yabancı dil öğretimi için ikinci boşluk fi-
il öncesi to gelmesi gerektiği için A seçeneği for/to doğ-
ru cevaptır.

(Answer A)

37. Bu soruda determiner value, size, age, shape, colour, 
material, origin sıralamasına uygun C seçeneği doğru 
cevaptır.

(Answer C)
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41. Boşluktan önceki son kelimeden ve seçeneklerden an-
lıyoruz ki soru bir relative clause sorusudur. Boşluktan 
önceki kelimemiz “games” yani cansız ve çoğul bir var-
lık olduğu için relative word which ya da that olmalıdır. 
A seçeneğinin zaman uyumsuzluğu nedeniyle, B seçe-
neğinin anlamca uygun olmaması (cümlede dijital dil-
bilgisi oyunlarından bahsederken bu seçenekte flash-
cardlardan söz edilmektedir.) nedeniyle, C seçeneği bir 
insanı (who) nitelemesi nedeniyle, D seçeneği de tekil 
bir ismi (which requires) nitelemesi nedeniyle doğru ce-
vap olamaz. 

(Answer E)

38. Bu soruda -ing ekinin hangi seçenekte sıfat olarak kul-
lanıldığı sorulmuştur. A, C, D ve E seçeneklerinde -ing 
eki fiili isim yapan türdedir. O nedenle doğru cevap B 
seçeneğidir. “Crying” “boy”’u nitelemektedir. Ağlayan 
çocuk şeklinde anlaşılır.

(Answer B)

39. Boşluktan sonra “doğrudan geri ödeme beklentisi ol-
maksızın” denen cümlenin başında seçenekleri incele-
diğimizde söylenmesi gereken ifade “hediye ekonomi-
si malların ve hizmetlerin ücretsiz bir biçimde verildiği 
ekonomidir.” Anlamındaki A seçeneğinde mevcuttur.

(Answer A)

40. Boşluktan sonra “ama daha ziyade...” denmiş olması 
boşlukta “değildir, yoktur” türünden bir olumsuzluğu ge-
rekli kılmaktadır. Buna göre seçenekleri incelediğimiz-
de doğru cevap “Soyut mimikte genellikle bir konu ve 

ana karakter yoktur.” Anlamındaki C seçeneği olmak 
durumundadır.

(Answer C)

42. Secretary:

 – Oh! I’m sorry! I didn’t realize there was a meeting 
going on here 

 Mr Green:

 – Well, actually, it’s more less over. What did you 
want?

 Secretary:

 – I was just going to check something in one of the 
files, but I’ll come back later.

 Mr Green:

 – That’s alright; you can do it right away.

 Mr Green’in Ne istediniz? sorusuna cevap olarak Ben 
sadece dosyalardan birisinde bir şey kontrol edecek-
tim ama daha sonra geleyim. Mr. Green Sorun değil; 
şimdi yapabilirsin. Diyalogta boş bırakılan kısmı tamam-
layabilecek uygun ifadedir.

(Answer B)

43. Diyalog sorularında boş bırakılan yere uygun düşen ifa-
deyi bulmak için boşluktan önceki ve sonraki yerler iyi 
analiz edilmelidir. Bu karşılıklı konuşmada Sinem ile Bu-
se arasında bir işçide aranan özellikler konuşulmakta-
dır. Buse’nin ilk cümlesine göre bir soruya cevap verdi-
ği anlaşılmaktadır. Sinem’in ikinci konuşmasında işçide 
aradıkları önemli özelliklerden bahsedilmektedir. Si-
nem’in Buse’ye onların neyi aradıklarını sorduğu C se-
çeneği doğru cevaptır.

 A seçeneğinde, “Yeterli tecrübeye sahibim, değil mi?”,

 B seçeneğinde, “Mülakattan önce ne yapmamı tavsiye 
edersin?”,

 D seçeneğinde, “Neden böyle bir işe daha önce baş-
vuru yapmadın?”,

 E seçeneğinde, “Maaşımın işyerinde performansıma 
göre ayarlanması iyi bir şey değil mi?” ifadeleri karşılık-
lı konuşmayı uygun şekilde tamamlamamaktadır.

(Answer C)
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44. Nancy:
 - Makalende, kültür ve tavsiye algısı arasındaki ilişki-

leri açıklıyorsun. Haklı mıyım?

 Dr. Watson:

 - Evet, haklısın. Bu yazımda değinmek istediğim asıl 
noktadır.

 Nancy:

 - ------------

 Dr. Watson:

 - Yaygınlığı hakkında çok şey bilmememize rağmen, 
biz onun her kültürde her yerde var olduğunu bili-
yoruz.

 A) Çalışmanın bilim dünyasından ilgi alacağını düşü-
nüyor musun?

 B) O halde farklı kültürlerden insanlar otizmi nasıl algı-
lar?

 C) Bu probleme tatmin edici bir çözüm bulabilir misin?

 D) Sen ayrıca otizmin evrensel olduğunu söylüyorsun. 
Ne demek istiyorsun onunla?

 E) Kültür ve otizm arasındaki bir ilişkiyi araştırmaya de-
vam edecek misin?

 Karşılıklı konuşmayı incelediğimizde Dr. Watson’ın son 
konuşması bize yol gösterir. Bir açıklama yapmaktadır 
o nedenle ne demek istiyorsun sorusuna uygun bir ce-
vap teşkil eder. Doğru cevap D seçeneğidir.

(Answer D)

47. The correct answer is “A”. The integrative testing of lis-
tening, then, is an approach to assessing listening that 
demands test takers to integrate knowledge and skills 
of various types (linguistic, and sometimes nonlinguis-
tic as well) to complete a listening test task.

(Answer A)

46. The correct answer is “D”. The most important element 
in a sentence is  Verb according to Francois Gouin.

 What distinguishes the series method from the direct 
method is that vocabulary must be learned by translation 
from the native language, at least in the beginning. 
Francois Gouin went to Hamburg to Learn German. 
Gouin would write a series in two columns: one with the 
complete sentences and the other with only the verb.

(Answer D)

45. The correct answer is “B”. An analytic learner likes to 
learn things step-by-step or sequentially. The choice A 
belongs to Visual, C to Visual, D to Auditory and E to 
Visual.

(Answer B)

48. The activities in the choices A, C, D are the applications 
of demonstration method. By providing the address to 
both eyes and ears, they provide a visual presentation 
to investigate the information and ideas which make the 
teaching subject concrete. However, in the demonstra-
tion technique, the student is in the passive receiver po-
sition. This technique doesn’t allow the students to le-
arn by doing and living.

 For active learning, the students must always be acti-
ve, research, discuss, infer, contact with the other stu-
dents, solve problem, that is, learn through their expe-
riences. In the B choice, since the first information re-
source hasn’t been used and namely it isn’t based on 
student experience and research, the student’s being 
active is out of question. In the choice E, the teacher 
makes small group discussions after big group discus-
sions. Small group discussions are based on active le-
arning.

(Answer E)

49. The technique that the teacher Saadet used in the Tur-
kish lesson while teaching “verb” subject is teaching 
with presentation. Teaching with presentation is an ap-
proach in teaching the target behaviours in the informa-
tion level namely especially the term, generalization, 
and classification. It is used in the situations that star-
ted to be learned and the pre-learning dealt with any 
subject is not enough. In the process of using this met-
hod, the teacher firstly relates the term and generaliza-
tion to be learned to the other structures. Then the tea-
cher presents the term and generalizations to the class 
and gives explanatory examples.

(Answer A)

50. The factors affecting learning are divided into three as 
the factor dealing with the learning material, factors de-
alt with the learning method, and the factors dealt with 
the learners. Students learning easy pronounced wor-
ds such as ‘cat, dog, house’ more easily is about the 
learning material. The term to be learned can be pro-
nounced easily and the vocabulary and the students 
match eases the learning

(Answer D)
51. Correct answer is A. Primary activation is rereading the 

target language playfully. It is the active part of lesson 
for students by reading angrily, sadly or happily. Crea-
tive Adaptation is using materials according to their cre-
ativities. Students don’t focus on language forms, they 
focus on communication.

(Answer A)
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57. Teaching activities are made by selecting appropriate 
lives in order to have the students acquire the determi-
ned targets in the education programme. In this con-
text, the teacher selects and organizes the teaching stra-
tegy, method, equipments and starts to work. While de-
signing the teaching activities, the targets of the lesson 
as the main criterion are used. Teaching activities are 
not transferring the subjects in the coursebook to the 
students. Adhering to the coursebook may prevent them 
from being sensitive to the changing environment con-
ditions and responding the needs of the students, in 
this case it will make it difficult for the achievements to 
come true. Coursebook should be perceived as a tool 
used to actualize the achievements, it should not be se-
en as a sacred book to be followed.

(Answer D)

52. Academic Word List was developed by Averil Coxhead 
as her master’s thesis at the Victoria University of Wel-
lington, New Zealand.

(Answer C)

53. In fill in the gaps activities, the students fill the gaps with 
words or sentence parts. Making dialogue is often used 
in this technique. Some lines or words are presented in 
gap forms and wanted to be filled. It is appropriate for 
controlling the revision, reinforcement, and learning le-
vel. 

(Answer D)

54. The students who are between 10 and 12 realize their 
own learning processes. That the students are aware 
of their own learning process is metacognition. In this 
context, the exercises which take the the individual dif-
ferences into consideration should be used. The stu-
dents should be given an opportunity to individualize 
the learning experiences. 

(Answer A)

55. In the cyclical programs, the subjects are taught with 
repetitions by extending and deepening.

 (Answer A)

56. That the students’ forming similarities with that culture 
is a part of the target culture while learning a foreign 
language helps very much to learning. With this met-
hod, students can select names and occupations. Brief-
ly, they can adopt new identities and lives.

(Answer C)

58. Collaborative learning approach provides the students 
in small groups to learn by helping each other’s lear-
ning with the same purposes.

 Collaborative based learning aims at students’ learning 
by helping each other and acquiring social skills. So 
these groups must be formed heterogenously. Becau-
se of being heterogenous, the students having know-
ledge and no knowledge, social or timid, can take pla-
ce in the same group.

(Answer D)

59. Correct answer is B. The teacher is like an orchestra le-
ader by directing and controlling students’ behaviour 
not to cause a bad habit, teachers should be the leaders 
of the learning process.

(Answer B)

60. Correct answer is A. One of the teacher’s major roles is 
to establish situations likely to promote communicati-
on. Real life situation makes possible giving meaning 
to utterance.

(Answer A)

61. The description given belongs to the Natural Approa-
ch. Correct option is E.

(Answer E)

62. Correct answer is D. In Direct Method, relics, pictures 
or real objects are used frequently not to use native lan-
guage. Showing the real item or picture makes it easier 
to remember words or actions without translation.

(Answer D)

63. Correct answer is B. The technique that the teacher 
used to teach the pronunciation of the words is gradual 
approach used for providing quicker learning the skills, 
habits and expected behaviours of the individuals in the 
approach. In the gradual approach method, firstly the 
behaviour nearest to the expected behaviour is reinfor-
ced and after a while closer and gradually the correct 
is reinforced for the expected behaviour.

(Answer B)

64. Correct answer is E. The teacher rewarded the students 
very often. That’s why the students’motivation decrea-
sed.

(Answer E)
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65. Correct answer is D. Following an approach based on 
grammar teaching in the education process causes the 
problem’s appearance mentioned above. Grammar, re-
ading, speaking, and writing skills should be dealt and 
the four basic skills should be improved. The language 
should be learned with all skills.

(Answer D)

66. Correct answer is C. According to Cognitive-code met-
hod, language is not a habit but learning the rules cons-
ciously. There is no need for any teaching activity for 
the pronunciation teaching. It is no use repeating wit-
hout understanding.

(Answer C)

67. Correct answer is A. According to the Suggestology/ 
Suggestopedia method developed by Bulgarian psyc-
hiatrist Georgi Lazanov, the failures of the people result 
form some psychological barriers such as negative me-
mories, being afraid of making mistake, seeing himself/
herself insufficient. When the students get rid of these 
ideas, they become succesful. The class is organized 
like a dining room where the students can feel comfor-
table in this method. Speech is taught in the presence 
of music.  

(Answer A)

68. Correct answer is D. Jazz Chants technique is used 
most effectively with the aim of revision and reinforce-
ment. In this way, the students’ familiarity with the lan-
guage increases. It provides a possibility of revision-re-
inforcement.

(Answer D)

69. Correct answer is A. Deriving new information from the 
information given before is reasoning gap activity. Exc-
hanging information among students in order to comp-
lete a task is information gap activity. Giving students’ 
personal feeling, thoughts or attitudes is opinion gap 
activity.

(Answer A)

70. Correct answer is C. Feelings and thoughts are main 
features of desuggestopedia. If a learner feels himself 
or herself comfortable, they can overcome all barriers 
to learning. This method takes its basis from the huma-
nist approach.

(Answer C)

71. “Blended Learning” means a language teacher and a 
content subject teacher working together.

(Answer B)

72. Correct answer is E. All of the options are features of 
suggestopedia except for E. Inner criteria is a feature 
of Silent Way.

(Answer E)

73. Direct Method is based on the establishment of a rela-
tionship between the target language and the equiva-
lent term. The order followed in this method is new word, 
translation, and the term.

(Answer A)

74. Chomsky who is the founder of the Cognitive-Code Met-
hod objected to the Audio lingual Method in one of his 
Works published in 1965 and expressed that “Langua-
ge learning is not a habit and conditioning matter but a 
creative process. This approach handles the learning 
in line with thinking. This intellectual perception makes 
the language learning more enjoyable. The teacher is 
not the person who repeats the exercises but the per-
son who eases the learning by causing the language 
to be thought. (It is an effective way of teaching gram-
mar rules) 

(Answer B)

75. Communicational settings are prepared for the students 
in the contextual approach. The students develop the-
ir communicational skills by making dialogues in these 
situations.

(Answer B)
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İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

1. A) John Dryden (1631 - 1700)

 B) John Milton (1608 - 1674)

 C) Victor Hugo (1802 - 1885)

 D) William Shakespeare (1564 - 1616)

 E) Cervantes wrote Don Quixote as the first novel. (1547 
- 1616)

(Answer E)

2. “A” choice Paranoia belongs to the postmodernism. The 
other choices are in the Romantic period.

(Answer A)

3. “C” choice is not correctly matched, the explanation of 
denotation is the exact meaning of a word. The expla-
nation explains connatation.

(Answer C)

4. “C” is the correct answer. Joseph Conrad wrote “The 
Hearth of Darkness”.

(Answer C)

5. The correct answer is “B”. Catharsis is a Greek word 
meaning “cleansing”

(Answer B)

6. Andrew Marwell was the poet who is introduced in the 
explanation of the question. The correct answer is “D” 
choice.

(Answer D)

7. The answer is “A” choice. The Seafarer is one of the four 
surviving manuscripts of Old English poetry.

(Answer A)

8. The correct choice is “B”. The definition explains round 
character.

(Answer C)

9. In this mentioned work the man accuses himself of mar-
rying his mother and killing his father. That’s why, the li-
terary art is irony. Simile and metaphor are similarizing. 
Denotation is the exact meaning of a word, without the 
feelings or suggestions that the word may imply. Allu-
sion is  a reference in a literary work to a person, pla-
ce, or thing in history or another work of literature. The 
answer is E.

(Answer E)

10. The poem exemplified is a kind of mourning so, the 
answer is A.

(Answer A)

11. The correct answer is “E”. There are two types of morp-
hemes which are bound and free. Free, namely unbound 
can stand alone. Bound morphemes are meaning-be-
aring units of language such as prefixes and suffixes 
which are attached to unbound morphemes.

(Answer E)

12. The correct answer is ‘A’. Priming is hearing a word af-
ter a related word, Aphasia is a function disorder, Di-
chotic Listening is the name of the test used to deter-
mine the right ear advantage. Semantic relations are 
used to organize mental lexicon.

(Answer A)
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13. The correct answer is ‘B’ The other choices are non gra-
dable adjectives.

(Answer B)

14. The correct answer is ‘E’ choice. Cooing is the first sta-
ge in the first language acquisition.

(Answer E)

15. The correct answer is ‘B’ choice. Universal Grammar is 
a theory of knowledge, not of behaviour.

(Answer B)

16. The correct answer is “D” choice. The brain part which 
is explained in the passage is called Broca’s area. Pa-
ul Broca gave his name to this part of the brain. The ot-
her choices except b are famous linguists and Carl Wer-
nicke gave his name to the other part in the brain whi-
ch is mainly involved in understanding. 

(Answer D)

17. The correct answer is “D” choice. Metonymy is a figure 
of speech that replaces the name of a thing with the 
name of something else with which it is closely associ-
ated.

(Answer D)

18. The correct answer is ‘D’ choice.The keyword to reach 
the correct answer is being as the synonym for existen-
ce.

(Answer D)

19. The correct answer is “B” choice. The other choices 
physical, epistemic, linguistic and social contexts are 
the contexts of semantics. 

(Answer B)

20. The correct answer is ‘E’ The explanation refers to over-
generalization.

(Answer E)

21. Boşluktan sonraki ifadenin “but” ile başlaması boşluk-
ta boşluktan sonraki cümle ile yapıca ya da anlamca zıt 
bir ifade bulunmasını, boşluktan sonraki cümlede “it” 
zamirinin kullanılması boşlukta tekil bir özneden bahse-
dilmesini ve boşluktan sonra fiziksel ve zihinsel bir etki-
den bahsedilmesi boşlukta böyle bir etki yapabilecek 
bir durumdan söz edilmesini gerektirmektedir. 

 (Answer E)

22. Boşluktan sonraki cümle bir sebep-sonuç bağlacı ile ve 
tekil “it” öznesi ile başlamaktadır. Ayrıca “işte kullanılan” 
bir şeyden bahsedilmektedir. Buna göre seçenekleri in-
celediğimizde doğru cevap “İngilizce öğrenmenin avan-
tajlarından biri de insanların iş imkânlarını genişletmek-
tir.” anlamındaki A seçeneği olmak durumundadır.

 (Answer A)

23. Öncelikle cümlemizin zamanı past olduğu ve kullanılan 
bağlaç da bir zaman bağlacı olan “as” olduğu için za-
man uyumu kuralını rahatlıkla uygulayabiliriz. Bu du-
rumda seçeneklerde present çekimlenmiş yapıları ele-
meliyiz: A ve D. Soru kökünde “Avrupa yavaş yavaş or-
taçağdan çıkarken” denmektedir. Bu ifadeyi anlamlı bir 
şekilde tamamlayan seçenek “Rönesans 14.yy İtalya’sın-
da doğdu.” Anlamındaki C seçeneğidir. 

 (Answer C)
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24. Karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını doldurma 
sorularının ilki olan bu soruda Roger ve Garaudy Inters-
tellar adlı bir filmden bahsetmektedir. Roger’ın giriş cüm-
lesi ve boşluktan sonra kurduğu cümle bizi doğru ce-
vaba götürecektir. Roger Interstellar adlı bir film izledi-
ğini söyledikten sonra Garaudy’nin cevabı üzerine fil-
min konusunu (bir astronot ekibinin insanlık için yeni bir 
ev arayışıyla çıktıkları uzay yolculuğu) söylemektedir. 
Aradığımız cevapta Garaudy’nin Roger’in Interstellar’ı 
izlemesiyle ilgili bir tepkisi ve Roger’a filmin konusunu 
söyletecek bir sorusu/yönlendirmesi bulunmalıdır. Bu-
na göre seçenekleri incelediğimizde doğru cevap “Duy-
dum, ama izlemedim. Konusu nedir?” anlamındaki C 
olmak durumundadır.

 (Answer C)

25. Craig ve David mamutlarının soylarının tükenmesi hak-
kında konuşmaktadır. Craig’in bilinenin aksine mamut-
ları yok eden şeyin iklim değişikliği olmadığına dair bir 
çalışmadan bahsettiği giriş cümlesinden sonra David 
“o halde bu hayvanları yok eden şey neymiş?” anlamın-
daki tepkisinden sonra Craig’in, David’e “kulağa gayet 
mantıklı geliyor.” Dedirtecek bir şey söylemesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda seçenekleri incelediğimizde 
doğru cevap “Yeryüzünün en baskın avcısı olacak tür 
olan insanlar tarafından soyları tükeninceye kadar av-
landığını iddia ediyorlar.” Anlamındaki A olmak duru-
mundadır. Bu seçenek ayrıca sorudaki özne (they) ile 
uyumlu olması bakımından da öncelikle düşünülmeli-
dır.

 (Answer A)

26. Tuna ve Fatih oryantiring adlı bir spor hakkında konuş-
maktadır. Tuna’nın boşluktan önceki cümlesinde “ne tür 
bir spor olduğunu bile bilmiyorum.” demesi boşlukta 
Fatih’in oryantiring sporunu tanıtan bir cümle kurması-
nı zorunlu kılmaktadır. Buna göre sporun tanıtıldığı B se-
çeneği doğru cevaptır.

 (Answer B)

28. “Parçaya göre, narsistik kişilik bozukluğu olan bir birey 
----.” Cümlesini anlamlı olarak tamamlayan ifadenin aran-
dığı soruda doğru cevap “bazen diğer insanları gerçek-
le ilgili şüpheye düşürebilir.” Anlamındaki E seçeneği-
dir. Zira parçada E seçeneğiyle aynı anlam ve bağlam-
da “…may have a talent for making others question re-
ality.” denmektedir.

 (Answer E)

27. Narsizm ile yalan söyleme arasındaki ilişkinin ele alın-
dığı, bir narsistin yalan söylemesinin altında yatan ne-
denlerinin anlatıldığı parçanın ilk sorusunda parçanın 
yazarının taşıdığı düşünce sorgulanıyor.

 Parçada geçen “A narcissist may lie for a variety of purpo-
ses, including to seek admiration or to hide his flaws or 
mistakes.” (bir narsist başkalarının hayranlığını kazan-
mak ya da hatalarını gizlemek de dahil birkaç nedenle 
yalan söyleyebilir.) ifadesinden yazarın A seçeneğinde-
ki “bir narsistin yalan söyleme nedenlerinden bir tane-
si muhtemelen onun başkaları tarafından takdir edilme 
isteğidir.” Anlamındaki cümledeki görüşü benimsediği 
anlaşılmaktadır.

 (Answer A)

29. Öncül olarak sadece “Parçaya göre, ----.” ifadesinin ve-
rildiği soru, bizden parçaya göre doğru olan seçeneği 
bulmamızı istemektedir. Buna göre seçenekleri incele-
diğimizde doğru cevabın “bir insanın kendi zihinsel sağ-
lığından şüphe duymasına yol açmak muhtemelen bir 
narsistin yalan söylemekteki amaçlarından biridir.” An-
lamındaki D seçeneği olduğunu görürüz. Zira parçada 
D seçeneğiyle anlamca aynı kapıya çıkan “In some ca-
ses, a person with this type of personality disorder may 
even lie in order to make the person he is lying to qu-
estion his own sanity.” ifadesi mevcuttur.

 (Answer D)



ÖABT • İngilizce Öğretmenliği •3• 23

KPSS/ÖABT/İNG

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

30. Bu soruda yazarın asıl amacı sorulmaktadır. Parçayı bü-
tün olarak gözden geçirdiğimizde parçada genel olarak 
yalan söylemek ve narsizm arasındaki ilişkiden bahse-
dildiğini görmekteyiz. Buna göre doğru cevap “narsizm 
ve yalan söyleme arasındaki ilişkiyi göstermek” anla-
mındaki C seçeneğidir.

 (Answer C)

31. Yakın anlamlı cümleyi bulma sorularının ilki olan 
“WHO’nun yaptığı açıklamaya göre bir haftadır yeni vi-
rüs vakası olmaması üzerine son Ebola hastasının da 
taburcu edilmesiyle Liberya’da Ebola hastası kalmadı” 
anlamındaki cümleyle aynı anlamda olan seçenek D se-
çeneğidir.

 (Answer D)

32. Bu soru bağlaç kullanılarak oluşturulan bir cümle içer-
diğinden seçeneklerde öncelikle soru kökündekiyle ay-
nı anlamda kullanılabilecek bağlaçları aramalıyız. Soru 
kökünde “because” bağlacı olduğuna göre “because 
of” ve “as” bağlaçlarının bulunduğu B ve C seçenekle-
rine öncelik vermeliyiz. Soru kökündeki “significant” 
(önemli) kelimesinin C seçeneğinde bir karşılığı olma-
dığı ve bu seçenekte soru kökünde herhangi bir karşı-
lığı olmayan “rich” (zengin) ibaresi bulunduğu için C 
doğru cevap olamaz. Doğru cevap B’dir.

 (Answer B)

33. “Kirliliği durdurmak için insanlar hangi ürünlerin geri dö-
nüştürülebileceğiyle ilgili bir farkındalığa sahip olmaya 
başlayabilirler.” Anlamındaki soru köküyle C seçeneğin-
deki “İnsanların geri dönüştürülebilir ürünlerle ilgili bir 
farkındalık sahibi olmaya başlaması kirliliği durdurma-
ya yardımcı olabilir.” Anlamındaki cümle yakın anlamlı-
dır.

 (Answer C)

34. Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümlesini bulma 
sorularının ilki olan bu soru yükseklik korkusunu yen-
me yollarından birinin bu korkuyla yüzleşmek olduğu-
nu söyleyerek başlıyor ve ardından bu korkuyla nasıl 
yüzleşeceğini örneklerle anlatıyor. Ancak parçanın ikin-
ci cümlesi yükseklik korkusunu yenmenin ilk adımının 
karar vermek olduğunu söyleyerek anlam akışını ve bü-
tünlüğünü bozuyor.

 (Answer B)

35. Parçanın ilk dört cümlesi birbirine zamirlerle ve yakın 
anlamlı ifadelerle bağlıdır. (Sırasıyla ilk cümlede defi-
ciencies, ikinci cümlede problems, üçüncü cümlede ca-
uses, dördüncü cümlede these issues.) Parçanın son 
cümlesi konuşma terapisiyle ilgili örgütlerin varlığından 
söz ederek ilk dört cümlenin sahip olduğu bütünlüğü 
bozmaktadır.

 (Answer E)

36. Parçanın anlamına hiç girmeden çözülebilecek bir so-
ru. Dikkatle cümleleri incelediğimizde ilk üç cümlede ya 
Piri Reis’in adı ya da Piri Reis’i kast eden bir zamir gö-
rüyoruz. Dördüncü cümlede ise “it” öznesi ile 3. cüm-
lede bahsedilen Piri Reis’in haritasına atıf yapılmakta-
dır. Ancak son cümlede başka bir isimden bahsedilmek-
tedir. 

 (Answer E)

37. Parçada boş bırakılan cümleyi bulma sorularının ilki olan 
bu parçada çevre turizminden ve daha özelde de gö-
nüllü turizmden bahsedilmektedir. Boşluktan önceki ve 
sonraki cümlelerde “voluntourism” kavramının kullanıl-
mış olması göstermektedir ki boşlukta da bu kavram-
dan söz edilmelidir. Bu kuralı karşılayan tek seçenek sa-
dece “volunteer” fiilinden de anlaşılabileceği gibi A se-
çeneğidir.

 (Answer A)
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38. Boşluktan sonra cümleye “target audience” (hedef kit-
le) öznesiyle başlanması boşlukta bu ifadeden bahse-
dilmesini gerektirmektedir. Buna göre seçenekleri ince-
lediğimizde bu kuralı karşılayan tek seçeneğin C oldu-
ğunu görüyoruz.

 (Answer C)

39. Öncelikle Katalonya bölgesinin yönetimsel ve bir dö-
nemki tarihinin ele alındığı parçadaki boşluğun zama-
nı, parça bütünüyle geçmişten bahsettiği için, geçmiş 
zaman olmalıdır. A, C ve D seçenekleri present ifadeler 
içerdiği için doğru cevap olmaktan çok uzaktırlar. B se-
çeneği ise 10,11.yüzyıllardan değil nispeten daha yeni 
olan Franco döneminden bahsetmektedir. Ayrıca boş-
luktan önce evlendikleri söylenen Kral ve Kraliçeye da-
ir cümle ile E seçeneğindeki “bununla birlikte onlar ken-
dilerine ait olan kurumları muhafaza ettiler.” Anlamında-
ki cümle tam bir uyum içerisindedir.

 (Answer E)

40. “Parçaya göre, ----.” Cümlesini anlamlı bir şekilde ta-
mamlayan seçenek “1.Dünya Savaşı’na katılan birçok 
millet savaştan sonra birçok değişiklik yaşamıştır.” An-
lamındaki B seçeneğidir. Zira parçada “. It was one of 
the deadliest conflicts in history, paving the way for major 
political changes, including revolutions in many of the 
nations involved.” denmektedir.

 (Answer B)

41. “Parçaya göre, İtalya ----.” Cümlesini anlamlı bir şekilde 
tamamlayan seçenek “İttifakın şartlarına karşı çıkan 
Avusturya-Macaristan nedeniyle Merkezi Güçlerin bir 
üyesi olmadı.” Anlamındaki E seçeneğidir. Zira parça-
da “Although Italy had also been a member of the Trip-
le Alliance alongside Germany and Austria-Hungary, it 
did not join the Central Powers, as Austria-Hungary had 
taken the offensive against the terms of the alliance.” 
denmektedir.

 (Answer E)

42. “Parçanın ana vurgusu ---- üzerinedir.” Cümlesini an-
lamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “1.Dünya Sava-
şı’nın tarafları ve istatistiksel sonuçları” anlamındaki D 
seçeneğidir. Zira parçada genel olarak savaşın tarafla-
rından ve yol açtığı istatistiki sonuçlardan bahsedilmek-
tedir.

 (Answer D)

43. Cümlenin zamanı, soruda herhangi bir zaman ifadesi 
bulunmadığından ve bilimsel bir içerik taşıdığından, pre-
sent olmalıdır. Ayrıca ikinci boşlukta kullanılacak fiilin 
de, nesne alan fiiller devamında bir edat var ise genel-
likle edilgen çekimlenir kuralı nedeniyle, edilgen çekim-
lenmesi gerekir. Bu filtrelerle seçenekleri incelediğimiz-
de cümlenin anlamına bakmamıza gerek kalmadan doğ-
ru cevabın D olduğu ortaya çıkmaktadır.

 (Answer D)

44. Yine bilimsel içerikli ve herhangi bir zaman ifadesi kul-
lanılmamış olan bir cümleyle karşı karşıyayız. Dolayısıy-
la zamanımız present olmalıdır. Seçenekleri incelediği-
mizde doğru cevap B olarak karşımıza çıkmaktadır.

 (Answer B)

45. “Biyolojinin en yaygın türlerinden bazıları tek bir canlı 
organizma ---- ve … da dahil o organizmanın bütün yön-
lerini inceleme eğilimindedirler.” cümlesindeki boşluğa 
getirilmesi gereken phrasal verb’ün sorulduğu sorunun 
doğru cevabı “ile uğraşmak, ilgilenmek, ele almak” an-
lamındaki “deal with” phrasal verb’ünün verildiği B se-
çeneğidir.

 (Answer B

46. The correct answer is “E”.  It is one of the characteris-
tics of Affective-Humanistic Approach.

(Answer E)

47. The correct answer is “C” choice. Because translation 
is a classroom activity in Grammar-Translation method

(Answer C)
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48. Correct answer is C. Errors are natural outcomes of le-
arning a language and it is the sign of development of 
communication. Teacher may note the errors while stu-
dents are trying to produce something and then return 
them later.

(Answer C)

49. Correct answer is B. Students can learn from what is 
present in the classroom environment, even if their at-
tention is not directed to it.

(Answer B)

50. The most effective approach to give the students an op-
portunity to think about their learning and thinking pro-
cesses is self assessment. The students think about 
their own learning with the self assessment approach.

 (Answer C) 

51. Adolescents started to define their personalities (some-
times more than one personality). Role-playing activi-
ties help the adolescent to express different emotions 
comfortably by disguising.  

 (Answer A) 

52. For the learnings to be effective and permanent;

 – the subject must be suitable for the acquired beha-
viour (D choice)

 – the subject must be made attractive

 – the topic must be taken in the form of problem sol-
ving (E choice)

 – the subject should address as many sense organs 
as possible (B choice)

 – the subject must be organized to require tangible 
lives

 – connecting new information with the prior knowle-
dge

 – the subject must be supported with samples from 
the daily life and neighborhood  (C choice)

 However, to present the subject as brief as possible do-
esn’t provide the learnings to be effective and perma-
nent. In contrast, for the knowledge about the subject 
to be acquired by the students to teach more fully and 
clear, suitable examples must be given

(Answer A)

55. The readiness which is one of the factors affecting the 
teaching is the situation in which the learner is ready in 
cognitive, affective, psychomotor views about the lear-
ning task. Since the students had not studied before, 
they haven’t got the readiness that is necessary for the 
sixth grade learning. 

(Answer A)

53. The teacher teaches a certain part of the lesson by using 
question-answer drills technique. When he/she asked 
the questions, he/she couldn’t take replies or took wrong 
answers despite all efforts. He / she must give up the 
question-answer drills technique. Becasue it ishighly 
possible that the students had wrong or lack learning. 
To complete the lack information, he/she must comp-
lete it with presentation or any other method.

(Answer B)

54. I. Hint can be the reminders for the correct answer 
defined as written and oral expressions, pictures, 
graphics and slides.

 II. Feedback can be defined as informing the students 
about their behaviour

 III. Reinforcement is the stimulant increasing the pos-
sibility of the repetition of the behaviour

 IV. Correction is the completion of lack learning and 
correcting the mistakes

 The teacher Oya functioned the feedback and reinfor-
cement by smiling at Ahmet.

(Answer C)

56. Charts and Rods are used in Silent way but Picture strip 
Stories are used in Community Language Teaching. In 
this activity, one of the students in a small group is gi-
ven a strip story and she/he shows the first picture of 
the story and asks the others to predict the next pictu-
re and the others try to guess.

(Answer E)
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57. Drills are used in Audio-Lingual Method to teach stu-
dents to use the language automatically.

(Answer B)

58. Perfornmance evaluation is the overall evaluation of the 
product that the students made as a result of their ef-
forts during active learning and at the end of the pro-
cess Art and Craft activities support the versatile impro-
vement of the student.

(Answer B)

59. Achievement is the information, skill, attitude, and fea-
tures of the students which are supposed to be acqui-
red at the end of the teaching process. In the introduc-
tion part of the lesson, what the teacher expect from the 
students as the achievements of the lesson, what the 
students will learn from the lesson constitute the dimen-
sion of the teaching awareness. Teaching awareness, 
taking attention, motivation are among the introduction 
part activities. This process as teaching activities for the 
teacher is the learning process for the student. If the 
student knows the target behaviour and expectations, 
in line with those expectations the behaviours are ac-
hieved. Teaching awareness directs the student to ac-
hieve thie right behaviour by formig expectation at the 
beginning of the teaching and learning process.                           

(Answer B)

60. Terms make up the milestones of the information and 
the relations between the terms make up the scientific 
principles. In this context, the first terms the students 
learned first are vital. Thus, one of the factors which may 
be preventive in the achievement of the terms is term 
misconceptions. Hence, the exemplification by classif-
ying the different meanings of the terms will be an effe-
ctive method for the students to learn the terms mea-
ningfully

(Answer D)

61. Demonstration method is a behaviour-based method, 
exhibition or performance of the teacher and how one 
process is performed with all steps of an action.

(Answer E)

62. Analogy is a kind of drawing consequence by making 
use of the human mind similarities. The unknown is tried 
to be achieved with the help of the similarities. The te-
acher tries to tell the subject by using the situation 
showing similarity and that the students know in order 
to explain the introduction part of the composition.

 (Answer C)

64. Substitution table is a distinct material used in the Oral 
Method.

(Answer E)

65. Correct answer is B. Using authentic materials and ig-
noring errors are the characteristics of C.L.T. This met-
hod says that errors are the natural outcomes of lear-
ning. 

(Answer B)

66. In the teaching complex and mixed words, seperating 
the word into parts method can be used. However, this 
method must be used in the groups who know advan-
ced English. 

   (Answer C)

63. Sampling, question–answer and similarization metho-
ds and techniques are the techniques in which students 
actively participated and which makes effective teac-
hing-learning situations. Yet these methods and tech-
niques cannot be used in all situations.

 In the compensation for the term misconceptions and 
pre-information shortages of the students. In the simp-
le expression method, a lot of and mixed information 
can be transferred in a short time. When simple expres-
sion is applied for a long time, gesture and mimics, vo-
ice tone and intonations should be taken into conside-
ration because simple expression can be boring.

 (Answer B) 
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67. In Skimming technique, skimming is made to find out 
the main idea; In this context, it is highly effective in de-
veloping critical reading.

(Answer C)

68. The biggest trouble that the computer based teaching 
applications is its restricting the communication skills. 
And this condition causes the students’ social improve-
ment not to be supported. The cognitive and social di-
mension of the education is neglected.

(Answer C)

69. That the teacher aimed at assessing whether the stu-
dents are able to learn the following subject is about 
the increase of the efficiency in the education that the 
students will take.

(Answer C)

70. The technique the teacher used is role-playing. In the 
process of role-playing, all senses of the students are 
used with the aim of providing permanent learnings. 
The student roles in front of his/her friends with this met-
hod. Role-playing aims at putting the students into the 
real life contexts. The students’ taking role, giving de-

cisions, acting and comparing the results are essenti-
al.

(Answer A)

71. Correct answer is D. In Audio-lingual method teacher 
should provide a good model because students are the 
imitators of the model. This method says that learning 
is a habit formation, so students should have good ha-
bits.

(Answer D)

72. Correct answer is E. Minimal Pairs are used in Audio-lin-
gual method not in suggestopedia.

(Answer E)

73. The accounting of the correlation co-efficient number 
between the marks that the students took from the first 
application with the second and the acceptance of the 
corralation coefficient as reliable coefficient give infor-
mation about the test-reliability. This test is applied at a 
certain time interval to the same group.

(Answer B)

74. Correlation coeffiecient takes values between 0 and 1. 
That the correlation coefficient is over 0.70 shows that 
the reliability is high. With the test- repetition method 
applied, the reliability is found as the stability of the test. 
That the correlation coefficient is 0.90 shows that the 
stability of the test points is high.

(Answer D)

75. In the Community Language Learning method develo-
ped by Charles Curran, the fears and the concerns of 
the students are understood and they are provided a 
safe environment. It is a student oriented method. The 
class is seperated into groups. Each group sits in circ-
le and discusses the subject they have selected. 

(Answer C)




