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1. Solunum sistemi; bu sistemin asıl görevi, canlı organiz-
ma için gerekli olan oksijenin alınması ve dışarıya çıkan 
CO2 'nin atılmasıdır. Bu sistemde merkez organ olarak 
akciğerler kabul edilir. Burun boşluğu (bazen ağız boş-
luğu), yutak, hava borusu(trechea) ve hava borusunun 
dalları bu sistemi oluşturur. Hemen burada önemli bir 
konunun belirtilmesi gerekir. Hava yolu içinde sesin oluş-
ması ile görevli ses telleri ve bunların yer aldığı bölüm 
(larynx) de bulunur. Bu bölüm kapatılarak hava yolları 
engellenebilir.

Cevap B

2. Oyun, belli bir amca yönelik olan ya da olmayan, kural-
lı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda 
çocuğun isteyerek ya da hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, 
bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, 
gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğren-
me sürecidir. Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeye-
ceği konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenme-
si yöntemidir. Oyun sonucu düşünülmeden, eğlenmek 
amacı ile yapılan hareketlerdir. Oyun işin, karşıtı olarak 
düşünülmektedir. Oysa oyun, çocuğun kendi kendini 
ifade edebildiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, 
zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini gerçekleş-
tirebildiği önemli bir fırsattır.

Cevap B

3. Kemik şekli; Vücuttaki kemikler şekillerine göre, uzun 
ve yassı olmak üzere ayrılırlar. Kemik küreği (scapula) 
yassı kemiklere, el ve ayak kemikleri kısa kemiklere ör-
nek olarak verilebilir. Uzun kemikler ise, boru şeklinde, 
içleri boşluklu olarak tarif edilirler. Kol kemiği (humerus) 
ve uyluk kemiği femur) bunlar için en tipik örnektir.

Cevap E

4. Sportif oyunlar; önceden belirlenmiş, değiştirilmeye açık 
olmayan kuralları olan ve bu kurallar çerçevesinde oy-
nanan oyunlardır. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol 
gibi.

Cevap D

5. Parad, hedefe isabet etmeye çalışan rakibin silahını baş-
ka bir tarafa yönlendirmeyi amaçlayan sabunma hare-
ketlerine denilmektedir. Flörede sekiz hedef pozisyonu 
oduğu gibi sekiz de parad pozisyonu bulunmaktadır. 
Bu parad pozisyonlarından;

 1 – 2 – 3 – 5 siperleri pek kullanılmaz. Aralarında 1 – 2 
siperleri taktik gereği alınır. Bu siperlerin 4 – 6 – 7 – 8 
paradları kadar kullanılmamasının sebebi, alındıkları za-
man, karşılıkları verilirken silahın ucuna istenilen hâki-
miyet sağlanamamasındandır.

Cevap A

6.	 Oyunun	çocuğun	sosyal	gelişimine	olan	etkileri	şun-
lardır:

 • Toplumsallaşmayı öğrenir. (arkadaşlık kurma, say-
gılı davranma vb.)

 • Toplumsal ortamdaki cinsel rolünü kavrar.

 • Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterme-
yi öğrenir.

 • Kendi hak ve özgürlüklerini korur.

 • Yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte 
çalışmayı öğrenir.

 • Görgü kurallarını öğrenir ve uygular.

 • Çevresindeki nesne ve canlıları korumayı, onlara za-
rar vermemeyi öğrenir.

 • Önder ya da üye olmayı, kazanıp kaybetmeyi öğre-
nir.

Cevap D

7. Spor yönetimi ilkeleri şunlardır;
 • Tarafsızlık
 • Yeterlik
 • Güvenilirlik
 • Denklik
 • Eşitlik
 • Yetiştirme
 • Güç birliği
 Öncülde bahsedilen ilke yeterlik ilkesidir.

Cevap A

8. Ön (Ventral) Vücut Boşluğu: Gövde içinde önde yer alan 
bu büyük boşluk, diyafram kası aracılığıyla üst ve alt iki 
başluğa ayrılır. Göğüs bölümünde yer alan üst boşluk, 
göğüs boşluğu (cavitas thoracis); karın ve leğen içinde 
yer alan alt boşluklar da karın boşluğu (cavitas abdo-
minalis) ve leğen boşluğu (cavitas pelvis) olarak adlan-
dırılır.

 • Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, timus, yemek 
borusu, soluk borusu ve büyük damarlar bulunur.

 • Karın boşluğunda mide, bağırsaklar, karaciğer, saf-
ra kesesi, dalak, pankreas ve böbrekler bulunur.

 • Leğen boşluğunda idrar kesesi, ince bağırsak kıv-
rımları, iç genital organlar ve rektum bulunur.

Cevap E

BEDEN	EĞİTİMİ	ÖĞRETMENLİĞİ
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9. Soluk alma (inspirasyon) mekanizması;
 • Diyafram kası aşağı yönde kasılır.

 • Kaburga kasları dışa doğru kasılır.

 • Göğüs kafesi hacmi artar, iç basınç azalır.

 • Akciğerler genişler. Oksijen alveollere ulaşır ve ka-
na geçer.

Cevap B

11.	 Sentez: İlgili parçaları bir araya getirip yeni bir bütün 
oluşturma ile ilgilidir.

 Örnek hedef: Voleybol ile ilgili yeni bir oyun kuralı ge-
liştirebilme

Cevap E

10. Solunum sistemini oluşturan organlar içerisinde, burun 
(boşluğu), pharnyx, laraynx, tranchea, bronchus’lar ve 
her iki akciğer vardır. Bu sistem aşağıdaki gibi ikiye ay-
rılır.

 Üst solunum yolları = Burun (boşluğu)
Pharynx (yutak)                                      

 Alt solunum yolları = Larynx
Trachea
Bronchus’lar
Pulmo (Akciğer)

Cevap B

12. Soruda tanımı geçen kavram liderliktir.
Cevap A

13. Parten’e Göre Sosyal Oyunun Sınıflandırılması:
 Parten’in sosyal oyun sınıflandırmasında oyun, ilkel sos-

yal davranışlardan işbirlikçi sosyal davranışlara doğru 
bir gelişim göstermektedir.

Cevap D

14. Yapılacak olan egzersizlerin başlangıcından önce aşa-
ğıda belirtilen durumda olanlar mutlaka doktor kontro-
lünden geçerek, fiziksel aktiviteye başlama ile ilgili dok-
tor tavsiyelerini almalıdırlar.

 • Erkeklerde 40 yaş ve üzeri, birden fazla majör risk 
faktörü taşıyanlar.

 • Bayanlarda 50 yaş ve üzeri, birden fazla majör risk 
faktörü taşıyanlar.

 • Kardiovasküler, pulmoner veya metabolik bir rahat-
sızlığı olanlar.

Cevap D

15.	 Dojo: Karate-do eğitmenleri tarafından fiziksel eğitimin 
verildiği tesisin adıdır.

	 Hikiashi:	Uygulanan ayak tekniklerinde rakibe zarar 
vermemek, kas kontrolünü geliştirmek ve temel tekniği 
kurallara uygun şekilde uygulamak amacıyla yapılan 
ataktan sonra ayağın aynı hızla geriye çekiş çalışması-
dır. Bu durum, ikinci bir ayak tekniği uygulaması için de 
imkân sağlar.

	 Hıkıte:	Uygulanan el tekniklerinde bir kol ile atak veya 
blok uygulanırken diğer kolun denge ve kas kontrolü-
nü sağlamak için aynı oranda hızla geri çekilmesidir.

 Kia:	Teknik uygulamaları esnasında sporcunun çıkardı-
ğı haykırıştır. Sıkıştırılmış ve depolanmış enerjinin uygu-
lama anında bir bağırışla ortaya çıkmasıdır.

Cevap A

16.	 Backhand	(Bekent): Sağ elini kullanan tenisçinin so-
luna gelen topa sol elini kullanan tenisçinin sağına ge-
len topa yaptığı bir vuruş şeklidir. Bir diğer deyişle raket 
elinin arkası ile yapılan el arkası vuruş demektir.

	 Çapraz	vuruş: Topun çapraz olarak sahanın bir köşe-
sinden diğer bir köşesine gönderildiği vuruş şeklidir.

	 Drive	(Drayv): Fileye gelen oyuncuyu geçmek için to-
pu genellikle arka çizgi yakınlarına düşürecek biçimde 
yapılan uzun vuruş şeklidir.

	 Drop	Shot	(Drap	şat): Rakip alanda filenin hemen di-
bine düşürülen kesik ve fazla sıçramayan vuruşa denir.

Cevap C

17.	 Silkme: Omuz genişliğinde tutulan bar bir hareketle gö-

ğüs üstüne alınır. Sonra da ikinci bir hareketle baş üs-
tüne kaldırılır ve bloke edilir. Bu tekniğe silkme adı veri-
lir.

	 Omuzlama: Barın omuz genişliğinde tutularak tek ham-
leyle çöküş (squat) pozisyonunda göğüs üstüne alın-
ması ve ayağa kalkılmasıdır.

	 Atış: Omuzlar üzerinde duran barı, dizlerinden kuvvet 
alarak göğüsten yukarı doğru kaldırmaktır.

	 Başlangıç	(Start): Barın pistten kaldırılma öncesinde 
tekniğe uygun olarak vücudun almış olduğu pozisyon-
dur.

Cevap A 

18.	 Forehand	(Forent)	:	Sağ elini kullanan tenisçinin sağı-
na gelen topa, sol elini kullanan tenisçinin soluna gelen 
topa yaptığı bir vuruş şeklidir. Bir diğer deyişle raket eli-
nin önü ile yapılan en önü vuruş demektir.

Cevap A 
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19.	 Hücum	Grup	Taktiği
 İki veya daha fazla oyuncunun hücumda ortaklaşa yap-

tıkları gol bulma çalışmalarıdır. Bunlar; piston hareketi, 
düz dalma, verkaç, çapraz geçiş, pozisyon değiştirme, 
perdeleme gibi birleştirilmiş çalışmalardır. Bu çalışma-
lar belli bir savunma dizilişlerine göre düzenlenmelidir.

Cevap E

20. Tek ayak üzerinde durma statik; denge üzerinde yürü-
me, yuvarlanma, takla dinamik dengeye örnek olarak 
verilebilir. Bu hareketlere örnekler şu şekilde sıralanabi-
lir.

 Çömelme  Yuvarlanma

 Gerilme  Emekleme

 Dönme  Tek ayak üzerinde durma
Cevap E

22. Basketbolda ayak hareketleri çok önemlidir ve kuralla-
ra uygun yapıldığında oyuncuya büyük avantajlar sağ-
lar.

 Pivot hareketi, oyuncunun topa hâkimiyet sağlamasının 
ardından bir ayak yerde sabitken diğer ayağın kuralla-
rın dışına çıkılmadan istenilen yönde hareket ettirilme-
sidir.

 Pivot hareketi aşağıdaki durumlarda uygulanır:
 • Topu savunmadan korumak ve kontrol altında tut-

mak

 • Rakibe blok ve perdeleme yapmak 

 • Takibi top sürme, şut ve pas öncesinde aldatmak

 Pivot hareketi topla birlikte veya topsuz olarak aynı şe-
kilde uygulanır. Önden veya yandan yapılan savunma-
lardan kurtulmak için uygulanan bir tekniktir. Savunma 
oyuncusu tarafına denk getirilen sabit ayağın ön kısmıy-
la dönüşler yapılabilir. Ancak dönüş sırasında sabit olan 
ayağın yerle teması kesilmemelidir. Vücut ağırlığı dönüş 
sırasında sabit ayak üzerindedir. Oyuncu topu elden çı-
karmadan önce pivot ayağını yerden keserse hatalı yü-
rüme yapmış olur.

 Topu aldıktan sonra serbest ayak; yana, arkaya ve sa-
yı atmak üzere potaya yönelirken 180 derecelik dönüş 
yapmak için kullanılmalıdır. Pivot hareketi topa sahip ya-
kın savunulan oyuncuya, stoptan sonra istediği yöne 
gitme, top sürme ve aldatma hareketi (feyk) ile birlikte 
de direkt şut atma imkânı sağlar.

Cevap C

21. Takım sistemine bağlı olarak sahada yer alan oyuncu-
ların oyundaki rolleri değişkendir vee bu değişkenliğe 
bağlı olarak özeldir. Günümüz voleybolunda amaç, mü-
kemmel hareket tekniklerinin süratli ve varyasyonlu oyun-
larla desteklenmiş olan yapısını file üzerinde organize 
etmektir.

 Oyun kurgusu içerisinde yer alacak oyuncu kadrosu, 
seçilen sisteme veya uygulanacak taktiksel düşüncele-
re göre oluşturulur. Bireysel ve takım oyunundaki hü-
cum ve savunma dengelerinin iyi kurulması takım ba-
şarısı için önemlidir. Oyuncular rolleri gereği tanımlan-
malarında değişik unvanlar alırlar. Geçerli olan sistem-
lerdeki unvanlar ve roller şunlardır:

 • Pasör

 • Pasör çaprazı

 • Orta oyuncu

 • Köşe oyuncusu

 • Libero
Cevap E

23. Verilen bilgi Heiko-Dachi duruşunu tanımlamaktadır.
Cevap A

24. A, B, D ve E seçeneklerindeki bilgiler düşme teknikleri 
ile ilgili doğru bilgilerken, C seçeneğindeki bilgi yanlış 
bir bilgidir.

Cevap C
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25. Künde: Serbest ve grekoromen güreşte yapılır. Künde 
tutuşu ve atışı çeşitli pozisyon ve oyunların bir türü ola-
rak geçerliliğini korur. Künde; ters künde şark kündesi, 
yüksek künde,bel kündesi gibi çeşitli adlarla anılması-
nın yanında sarma künde veya kündeden sarma gibi 
teknik oyunlarla da kombine edilebilmektedir. Künde tu-
tuşu, ayakta ve yer pozisyonunda yapılabilir. Etkili bir 
künde tutuşu yapmak için hareketi ters yöne çekme ve 
yayma ile oyuna girilir. Hücum eden güreşçi, kollarını 
rakibin kalçasına yakın karın bölgesinde birleştirerek 
onu künde pozisyonuna getirir. Bundan sonra ayakları-
nı gerip kuvvet alarak yukarı çeker. Bu kaldırma hızını 
durdurmadan karnıyla, hızla rakibin kalçasına doğru yu-
karıya vurup yana dönerek tepesi üstü diker. Düşme 
noktasından atılma istikametine vücudu döndürerek rakip, 
etkili şekilde tutularak tuş pozisyonunda bloke edilir.

Cevap C

28. Protein sözcüğünün Latincedeki karşılığı “yaşayan var-
lıklar için elzem azotlu öge” şeklindedir.

Cevap C

27. Topa sahip olan oyuncunun rakibin üzerine doğru drip-
ling yaparken müdahale alanına girdiğinde baskıdan 
kurtulmak için aldatma ayağını bir yöne alıp topu tam 
tersi yöne doğru sürerek yaptığı bir aldatma tekniğidir. 
Basit aldatma yapılırken vücudun ağırlığı aldatma aya-
ğının üzerindedir. Diğer ayak top sürmeye hazır olacak 
şekilde topun önüne alınır. Ağırlık merkezi aldatma aya-
ğından top sürme ayağına aktarılır ve top, hızlı biçimde 
ayak dışı veya ayak üstü ile ters yöne taşınır.

Cevap C

26. Topsuz Aldatmalar:
 1. Tempo değiştirerek yapılan aldatmalar.

 2. Yön değiştirerek yapılan aldatmalar.
Cevap B

29.	 Bölge	Savunmasının	Kuvvetli	Yönleri	Şunlardır:
 • Bireysel faulleri ve rakibin serbest atış denemeleri-

ni azaltır.

 • Takımdaki kilit adamların faul limitlerini doldurmala-
rını engeller.

 • Savunma yapılan alan daraldığından dikkat edile-
cek hususlar ve sorumluluklar azalır.

 • Perdelemeyi kullanan ve daralıp genişleyen bir ta-
kıma karşı kuvvetli bir savunma oluşturur.

 • Ribaunt alma ve hızlı hücum yapma imkânı sağlar.

 • Bazı oyuncuların enerji kaybını azaltır.

 • Takımda birliği sağlar.

 • Uzun boylu ve yavaş oyunculara rahat oynama im-
kânı sağlar.

 • Rakip oyunculara karşı psikolojik avantaj sağlar.

 • Kısa paslı oynayan ve dış şutu zayıf takımlara karşı 
etkilidir.

Cevap C

30. Smaç hücumun ön hattında ve geri hattındaki oyuncu-
ların file yüksekliğini aşan topa tek elle yaptıkları etkili 
bir vuruş şeklidir. Geri hat oyuncuları, smaç vuruşunu 
yapmak için üç metre çizgisinin gerisinden sıçrayarak 
ön hattaki topa smaç vuruşu yapabilirler.

 Smaç adımlaması fileye ortalama 3-4 m mesafeden yak-
laşarak başlar. Kesin yaklaşma mesafesi her oyuncu-
nun adım mesafesine göre değişir. İyi ve etkili adımla-
ma yapan oyuncu, sabit dururken yapacağı sıçrama-

dan en az 10-15 cm daha fazla yükselebilir. Smaç adım-
lamasında hızla yapılan girişle beraber hızda bir kopuk-
luk olmadan vücudu sıçrayabileceği en yüksek seviye-
ye çıkarabilmek smacın etkisini arttırır.

Cevap D

31. Kontratak, dengesiz bir şekilde hücuma çıkarken topun 
kaptırılmasıyla rakibin hızlı bir şekilde karşı atağa geç-
mesidir. Çok kısa bir süre içinde, fazla mücadele etme-
den karşı kaleye gol girişimi olarak da tanımlanabilir. 
Kontratağa yakalanmamak için takımlar hücum ve sa-
vunmayı kontrollü bir biçimde yapmalıdır. Kontratakta 
ileri uç oyuncuları süratli olmalıdır. Hızlı hücumda blok-
lar arasında bağlantı olmayacağından ileri uç oyuncu-
ları yalnız kalır ve kendi bireysel becerisi ile sonuca git-
meye çalışır. Kazanılan toplar kontratağa çıkarken kali-
teli ve isabetli pas şeklinde kendi takım arkadaşına ak-
tarılmalıdır.

Cevap C



6ÖABT • Beden Eğitimi Öğretmenliği •1•

KPSS/ÖABT/BDN

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

32. Spor sosyolojisi; sosyolojinin özel bir alanıdır. Sporun 
değişik yönlerini sistematik olarak araştıran, gözleme 
dayalı bir bilim dalıdır. Amacı, bilimsel olarak oluşturul-
muş bilgileri sürekli gerçekle karşılaştırarak bir kurama 
varmaktır. Spor sosyolojisi çok yeni bir disiplindir ve kim-
liğini yeni oluşturmaktadır. Spor olgusu da çok yönlü-
dür ve gittikçe önem kazanmaktadır. Böyle bir gereksi-
nim artışına bağlı olarak spor bilimleri ve spor sosyolo-
jisi ortaya çıkmıştır.

Cevap A

34. IOF�un belirlediği disiplinler arasında “kademeli oryan-
tiring” yoktur.

Cevap D

33. Duvar pası, ayağında top olan oyuncunun savunmanın 
markajından kurtularak boşa çıkan takım arkadaşına pa-
sı verip deparla rakibin arkasına doğru koşusunu yapa-
rak rakipten önce gelen pası almasıdır. Duvar pası yap-
manın amacı savunmanın uyguladığı taktiğe karşı bir 
hücum başlatmaktır. Taktik; oyuncunun driplingle raki-
bin üzerine giderek topa müdahale etmesine izin ver-
meden kendi takım arkadaşıyla paslaşması şekinde uy-
gulanır. En az iki oyuncunun paslaşarak rakibi geçme-
si şeklinde yapılır. Ofsayt tuzağını geçmek, mesafe ka-
tetmek ve rakibi taktik olarak aldatmak için uygulanır. 
Duvar pasında alınan ve verilen pasın isabeti, şiddeti ve 
zamanlaması hareketin başarıya ulaşması açısından 
önemlidir.

Cevap D

35.	 Liberonun	özellikleri	ve	görevleri	şunlardır:
 • Libero savunmada özelleşmiş bir oyuncu olup sa-

dece arka bölgede oynama hakkına sahiptir.

 • Arka hat oyuncusu olarak görev yapar, hücum ya-
pamaz, blok teşebbüsünde bulunamaz. 

 • Yer savunması yapan oyuncu çabuk ve serinkanlı 
hareket etmeli, manşet pas tekniği mükemmel ol-
malıdır.

 • Temel tekniği iyi olan üst düzey sporculardan seçi-
lir.

 • Libero takım arkadaşlarının giydiği formadan farklı 
renkte bir forma giyer.

 • Liberoların ana görevi, arka bölgede takımın defans 
organizasyonunu yapmaktır.

 • Libero servis karşılama görevini önemli oranda üst-
lenerek diğer oyuncuların işini kolaylaştırır.

 • Hücum bölgesinde yorulan oyuncuların yerine ar-
ka alanda libero sokularak oyuncuların dinlenmele-
ri sağlanır.

 • Libero oyuncuları, “libero oyuncusu değiştirme ku-
ralları”na uygun şekilde herhangi bir sınırlama ol-
madan arka oyuncularla değişiklik yapabilir.

 • Liberonun yerine sadece daha önce değiştiği oyun-
cu geçebilir.

 • Bu değişikliklerin top oyun dışındayken ve servis 
düdüğünden önce yapılmalıdır.

 • Her setin başlangıcında yardımcı hakem takımın 
başlangıç dizilişini kontrol edene kadar libero oyun 
alanına giremez.

Cevap E
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36.	 Güreş	müsabakalarında	2	puan	verilen	durumlar	şun-
lardır:

 • Yer güreşinde nizami oyun yapan ve rakibini tehli-
keli duruma veya estantane tuş durumuna getiren 
güreşçiye,

 • Rakibini omuzları üzerinde yuvarlayarak çeviren atak 
güreşçiye,

 • Başladığı oyunu tamamlaması, kural dışı oyunla en-
gellenen atak güreşçiye,

 • Oyunu, rakibi tarafından, kural dışı bir oyunla engel-
lenmeye çalışılan buna rağmen, oyununu gerçek-
leştiren güreşçiye,

 • Bir oyun yapıp, rakibinin arkasına geçerek onu kont-
rol eden güreşçiye,

 • Yerde, rakibinin arkasına geçerek bastıran ve bu du-
rumda rakibini kontrol eden güreşçiye (Üç nokta-
nın kontağı: iki el bir diz veya iki diz ve bir el veya 
kafa veya iki el ve kafa şeklinde olabilir.)

 • Tehlikeli durumda iken minder dışına atlayarak ka-
çan güreşçinin rakibine verilir.

Cevap B

37. Müsabaka sırasında düşen veya rakibi tarafından düşü-
rülen sporcuya uygulanan teknikler ile kafa bölgesine 
yapılan tekmelere verilen puana ıppon adı verilir. Ippon, 
3 puan değerindedir.

Cevap D

39.	 Düşey	Doğrultu: Kayak pistinin eğimini dik yönde ke-
sen hayali doğrultuya denir. Başka bir deyişle pistin baş-
langıç noktası ile bitiş noktası arasındaki en kısa doğ-
rultudur.

 Akış	yönü: Kayağın serbest bırakıldığında kayacağı akış 
yönüdür.

 Slalom: Kayak sporunda pist üzerinde, kapılarla işaret-
lenmiş dönüşlerden oluşan yarış türüdür. Peş peşe dö-
nüşler yapma da denilebilir.

 Ağırlık	Aktarma: Vücut ağırlığının bir kayaktan diğeri-
ne aktarılmasına denir.

Cevap A

40.	 Ergojenik	yardımcıların	faydaları	şunlardır:
 • Kas kasılmaları sağlayan enerji kaynaklarını ve bu 

kaynakların fonksiyonlarını artırır.

 • Kas kitlesini artırır.

 • Yorgunluğu geciktirerek daha uzun süre çalışma 
olanağı sağlar.

 • Egzersiz sonrası toparlanmayı çabuklaştırır.

 • Güç, kuvvet ve dayanıklılığı artırır.

 • Sürat ve hızı artırır.

 • Müsabaka ruh hâlinde üstünlük sağlar.

 • Konsantrasyonu arttırır.

 • İnce motor koordinasyonunu artırır.

 • El göz koordinasyonunu artırır.

 • Ağrı hissini azaltır. 

 • Kaygının ortadan kalkmasını sağlar.

 • Titremenin azalmasını sağlar.

 • İdeal vücut ağırlığı kontrolünü sağlar.
Cevap A

38. A, C, D, E seçeneklerindeki ifadeler kas yaralanmaları-
nın nedenlerinden iken spor sonrası yetersiz dinlenme 
kas yaralanmalarının nedenlerinden değildir.

Cevap B

41. Grekoromen güreş: Eski Yunan ve Roma güreşçilerin-
den esinlenilerek ortaya çıkmıştır. Ayak ile yapılan tek-
niklerin uygulanmadığı, ayaklara temas etmeden yapı-
lan güreş şeklidir. Kalça üzerinden vücudun sadece üst 
bölgelerinden tutulabilir.

Cevap E
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42.	 Sporcu	Beslenmesinin	Temel	Kuralları
 • Önceden bir besin maddesi (besin, ilaç) yarışma 

öncesi kesinlikle alınmamalıdır.

 • Son 24 saat içerisinde, bozulma riski yüksek olan 
gıdalardan uzak durulmalıdır.

 • Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar uygun oranlar-
da tüketilmelidir.

 • Sıvı alımında coğrafi şartlar göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

 • Öğün sayısı olabildiğince arttırılmalıdır. (günde altı 
öğün)

 • Ara öğünlerde meyve ve salata tüketilmelidir.

 • Sabah kahvaltılarında demir emilimini azaltacağı için 
çay alımı azaltılmalı veya kaldırılmalıdır.

 • Glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar ile gli-
semik indeksi düşük olan karbonhidratların kulla-
nım zamanlarına dikkat edilmelidir.

 • Portakal, mandalina, elma, muz, armut, üzüm ve 
şeftali gibi meyveler orta düzeyde glisemik indekse 
sahip oldukları için egzersizin her döneminde kul-
lanılabilir.

 • Egzersiz öncesinde düşük glisemik indeksli, egzer-
siz sonrasında (2 saat içinde) yüksek glisemik in-
deksli karbonhidratlar alınmalıdır.

 • Yüksek yağ içeren proteinlerin çok fazla alınmasın-
dan kaçınılmalıdır.

 • Protein alımında balık, yumurta, süt ve süt ürünleri 
ihmal edilmemelidir.

 • Yağ tüketiminde zeytinyağı tercih edilmelidir.

 • Kızartmalardan, sanayi yağları ve margarinlerden 
uzak durulmalıdır.

 • Pişirme tekniği olarak buğulama, haşlama ve ızga-
ra tercih edilmelidir.

 • Müsabakaya çıkacak sporcunun enerji depoları do-
lu, hidrasyonu tam ve midesi gerilim yaratmayacak 
şekilde boş olmalıdır.

Cevap B

43. Sabit bisiklet kullanımı → 3.0 ME
 Bahçe işleri → 3.3 ME
 Yüzme → 9.0 ME
 Merdiven çıkma → 6.5 ME
 İp atlama → 10 ME

Cevap C

45. Rakibe yandan, dirsekler bükülerek yapılan vuruş şekli 
çengel vuruşudur. 

Cevap D

46. Spora ilişkin düzenlemelerin temelinde Türk normlar hi-
yerarşisinin tepesinde Anayasamız bulunmaktadır. “Spo-
run geliştirilmesi ve tahkim” başlıklı anayasanın 59. mad-
desinde yer alır. Spor hakkı anayasamıza göre sosyal 
bir haktır.

Cevap C

44. E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 
 Kuvvet antrenmanının öncesinde yeterli bir ısınma son-

rası ise soğuma egzersizleri yapılmalıdır.
 Yarışmadan kaçınılmalıdır.

Cevap E

47. Fiziksel aktiviteler yoğunluklarına göre üç ayrı şekilde 
değerlendirilir.

 Düşük: Nefes almanın ve kap atım sayısının dinlenme 
değerinin biraz üzerinde olduğu çok az çaba gerektiren 
günlük aktiviteleri niteleler. Yavaş yürüyüş, ev işleri vb.

 Orta: Nefes almanın ve kalp atım sayısının normalden 
daha fazla olduğu, kasların zorlanmaya başladığı, orta 
dereceli çaba gerektiren aktiviteleri ifade eder. Aktivite 
sırasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Hızlı 
yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atla-
mak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bi-
siklet sürmek vb.

 Yüksek: Nefes almanın ve kalp atım sayısının normal-
den çok daha fazla olduğu veya kasların daha fazla zor-
landığı, çok fazla çaba gerektiren aktiviteleri tanımlar. 
Kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelime-
den fazlasını konuşamaz. Tempolu koşu, basketbol, fut-
bol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik 
derslerine katılmak, tempolu dans etmek gibi.

Cevap B
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48. Sporun kitlelere ulaştırılmasında spor teşkilatlarının öne-
mi inkar edilemez. Günümüzde bu teşkilatlar zincirinin 
kitlelerle muhatap olan son halkasını kulüpler, gençlik 
ve spor il ve ilçe müdürlükleri oluşturmaktadır. Osman-
lılar döneminde sporun kitlelere ulaşmasını sağlayan 
bugünkü kulüp fonksiyonunu yerine getiren tekkeler bu-
lunmaktaydı. Bu tekkeler daha çok güreş ve okçuluk 
alanlarında hizmet vermekteydiler. Tanzimattan sonra 
diğer tekkeler de olduğu gibi spor tekkeleri de fonksi-
yonlarını yitirmeye başladılar. Daha sonra güreşe ve ok-
çuluğa verilen önem futbola kaymaya başladı.

 1885’den sonra, önce İzmir, sonra da İstanbul’da İngi-
lizler tarafından futbol oynanmaya başlanmıştır. Takip 
eden yıllarda ise futbola ilgi duyan, özellikle yabancı uy-
ruklulardan oluşan bazı grupların kulüpler şeklinde teş-
kilatlandıkları görülmektedir. Bu kulüpler Blach Stockin-
gs (1889), Bornova (1894), Moda (1896), Beşiktaş 
(1903), Elips ve Imogene (1904), Galatasaray (1905) ve 
Fenerbahçe (1907) şeklinde sıralanabilir.

 1903 yılı öncesinde kurulmuş olan kulüpler arasında 
maçlar yapılırdı. Ancak takım sayısı az olduğu için maç-
lar hep aynı bir iki takım arasında gerçekleştirilmektey-
di. Maçlara seyirci ilgisi çok sınırlıydı. İngiltire’de geliş-
tirilen teknik kuralları bilenlerin sayısı fazla olmadığın-
dan hakem sıkıntısı çekiliyordu. Bütün bu olumsuzluk-
ları ortadan kaldırmak için İstanbul Futbol Birliği kurul-
du.

Cevap E

49. Uyku → 0.9 ME
 Televizyon izleme → 1.0 ME
 Hafif ev işleri → 1.5-3 ME
 Kişisel Hijyen → 1.5-3 ME
 Yazı yazma, masa başı işleri → 1.8 ME
 Düşük tempoda yürüyüş → 2.9 ME

Cevap A

50. Futbol Oyun Kuralları Uluslararası Futbol Birliği Kurulu 
(IFAB) tarafından belirlenmektedir.

Cevap E

51. Türk sporunun devlet eliyle yönetilmesi Beden Terbiye-
si Genel Müdürlüğünün (1938) kurulmasıyla olmuştur.

Cevap C

52. Basketbolda rivors hareketi genellikle adam eksiltme-
de ve potaya yakın bölgelerde şut atma öncesinde kul-
lanılan bir tekniktir. Bu hareket baskı altında rakipten 
kurtulmak için uygulanabilir. Genellikle forvet ve gard 
oyuncularının kullandığı bu teknik doğru uygulandığın-
da rakibin oyuncunun elinden topu kapması çok zor-
dur. Rivors çembere doğru yapılabilecek en iyi yön de-
ğiştirme hareketidir denilebilir.

 Rivors hareketi yapmadan önce top sürmeye başlanır. 
Sağ elle top süren oyuncunun rakip karşısına geldiğin-
de sol ayağı savunma oyuncusunun iki ayağının tam or-
tasında olmalıdır. Sol ayağın üzerinde 180 derece dö-
nüş hareketi yapılarak sırt savunma oyuncusu tarafına 
getirilir. Top sağ elle vücudun önünden kanca şeklinde 
çekilirken sağ ayak da rakibin sağ tarafından biraz ile-
ride yere basılır. Dönüş hareketi tamamlanmadan el de-
ğiştirme yapılmaz. Artık top sol ele geçmiş ve bu şekil-
de ilerlemeye başlanmıştır. Hem el değiştirme hareketi 
hem de yer değiştirme hareketi uygulanmış olur. 

 Sol elle top sürerken rivors hareketi yukarıdaki açıkla-
manın tam tersi şeklinde uygulanır. Hareketi mükemmel 
derecede yapmak için bol bol tekrar etmek gerekir.

Cevap C

53.	 Kısa	süreli	egzersizler: Kuvvet ve çabukluk egzersiz-
leridir. Bu tür egzersizler, maksimal ya da maksimale ya-
kın yüklenme şiddetiyle yapılmaktadır. En önemli kay-
nağı glikozdur. 

	 Uzun	süreli	egzersizler:	Temel enerji sistemi aerobik 
sistemdir. Temel enerji kaynağı karbonhidratlar ve yağ-
lardır.

	 Karma	egzersizler:	Hem aerobik hem de anaerobik 
enerji sistemleri belirli aralıklarla enerji üretimine katılmak-
tadır.

Cevap B

54.	 Diskalifiye: Üçüncü 2 dakika cezasını alan hentbolcu-
ya verilen ceza.

 İhraç: Bir sporcunun centilmenlik dışı davranışında ve-
rilen ceza

 Mola: Saha hakemlerinin zamanı durdurmak için yap-
tığı işaret.

 Oyuncu	değiştirme: Oyuncuların yedek bankının oldu-
ğu yere girip çıkmalarına verilen isim

 Serbest	atış:	Kale sahasının önünde, kaleye yönelik 
atışlarda yapılan faullerde kullanılan atış.

Cevap A
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55.	 Kale	atışı: Kaleye yönelik yapılan atışlara verilen ad
 Yedi	metre	atışı: Kaleye yönelik atışlarda savunma ta-

rafından hücum oyuncularının belirgin bir gol fırsatı en-
gellendiğinde verilen ceza.

 Kenar	atışı: Topun sahanın kenar çizgisinden dışarı çı-
kışında yapılan atış.

 Köşe	atışı: Topun savunma oyuncusuna çarpıp kale 
sahasının arkasından dışarı çıkması sonucunda yapılan 
atış.

 Başlama	atışı: Hentbolda oyunun başlangıcında ve gol 
sonrasında oyunu başlatan atış.

Cevap B

56. C vitamini: 
 • Dokuları bir arada tutan, dokular arası protein olan 

kolajenin sentezinde görev yapar.

 • Steroid hormonlarının sentezinde, Fe, Ca, tiamin, ri-
boflavin, folik asit, aminoasitlerin (tirozin, triptofan) 
metabolizmasında rol alır.

 • Bağışıklık sistemini destekler.

 • Hücreleri oksidasyondan korur.

 • Koroner kalp hastalıklarından korur.

 • Enfeksiyonlardan ve kanserden koruyucudur.

 • Skorbüt hastalığını önlemede etkindir.
Cevap D

57. D vitamini yetersizliği ile ilgili beliriler iskelet sisteminde 
görülür. İskelet sistemindeki belirtilerle ortaya çıkan has-
talıklar raşitizm ve osteomalisiadır. Raşitizmde kemikler 
yumuşar ve kolayca bükülebilir. Kemik uçlarında geniş-
lemeler, bileklerde şişlik, bacaklarda X ve O biçimi or-
taya çıkar. Osteomalasia hastalığında, kemikler raşitiz-
me göre daha yumuşaktır. D vitamini yetersizliğini ön-
lemek için çocukların güneşten yeterince yararlanma-
sını sağlamak gerekir.

Cevap C

58. Yağlar; suda erimez ancak benzin, eter, alkol gibi çözü-
cülerle çözünür.

Cevap D

59. Hücre zarından geçer.
 Kan ve doku sıvısında bulunur.
 Çoğu tatlıdır ve suda eriyebilir.
 Karbonhidratların yapı taşıdır.
 Kullanılmaya hazır enerji kaynağıdır.

Cevap E

60.	 Konularına	göre	Türk	Halk	Dansları

	 İnsan	-	Tabiat	İlişkisini	Konu	Alan	Halk	Dansları:	
 Sis dağı - Giresun, Coşkun Çoruh - Artvin

	 İnsan	-	Hayvan	İlişkisini	Konu	alan	Halk	Dansları:
 Kartal - Bingöl, Tavuk - Bayburt, Keklik - Silifke

	 Meslekleri	Konu	Alan	Halk	Dansları:
 Değirmenci - Manisa, Çoban - Kahramanmaraş, Çoban 

Ali - Ağrı
Cevap A

63. Mert Bey’in kullanmış olduğu öğretim yöntemi örnek 
olaydır. Örnek olay gerçek yaşamda karşılaşılmış veya 
karşılaşılması muhtemel problemlerin, öğrencilerin ka-
tılımıyla sınıf ortamında tartışılarak çözüm önerilerinde 
bulunulduğu yöntemdir. 

Cevap B

64. Eğitsel	oyunlar, özellikle ilköğretim döneminde yoğun 
olarak kullanılabilecek, kart oyunları, bilmeceler, bulma-
calar, nesi var nesi yok, kutuplaşma, eşini bul vb. oyun-
lardan oluşan bir tekniktir.

 Eğitsel	oyunların	yararlı	yönleri	şunlardır:

 • Derse ve konuya karşı ilgiyi artırır.

 • Öğrenciye enerjisini boşaltma imkânı verir. (A seçe-
neği)

 • Öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğini sağlar.

 • Farklı beceriler kazanılmasını sağlar. (B seçeneği)

 • Tüm öğrencilerde sürece katılma isteği uyandırır.

 • Öğrencilerin yaşam için gerekli bazı rolleri öğren-
mesini sağlar. (D seçeneği)

 • Paylaşımı öğrenmeyi sağlar. (E seçeneği)

 • Öğrenciyi aktif kılar.

 • Öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve rahat bir ortamda 
tekrar edilmesini sağlar.

 Oyunlar yetişkinler gibi düşünmeyi sağlamaz. İlköğre-
tim çağındaki çocuklar Piaget’nin bilişsel gelişim kura-
mına göre somut işlemler döneminde bulunduğu için 
yetişkin insanlar gibi düşünmezler.

Cevap C

61. Soruda anlatılan uygulamada öğretmenin; ağırlıklı ola-
rak sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullandığını gös-
terir. 

Cevap B

62. Anlatılan uygulamalar içinde öğretmenin örnek olay yön-
temiyle ilgili bir etkinlik yaptığı gözlenmemektedir.

Cevap E
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69. Tekrarlama Teorisi: Bu kuramın temsilcisi olan G. Stan-
ley Hall (1906)'a göre oyundaki her hareket kalıtımsal 
bir temele dayanmaktadır ve bireysel yaşamı boyunca 
kendinden önceki soyunun geçirmiş olduğu aynı geliş-
meyi geçirecektir. Bu teoriye göre oyun, kalıtım yoluyla 
gelen ilkel ve gereksiz davranışların organizma tarafın-
dan terk edilmesi ve kişinin çalışmaya hazırlanmasıdır. 
Bu teori sonradan kazanılmış özelliklerin katılımıyla ge-
çebileceğine inanmaktadır ve çocuk oyunlarında ki ye-
nilikleri ve gelişmeleri açıklamada yetersizdir.

Cevap C

66. Mikroöğretim, kısa bir öğretim süresinde, az bir öğren-
ci sayısı ve az bir konu ile yapılan küçültülmüş ve yo-
ğunlaştırılmış bir öğretim deneyidir. Mikroöğretimde, yüz 
yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için kontrollü bir ortam-
da uygulama yapılır. Özellikle beceri kazandırmada son 
derece etkilidir. Başarısızlık tehlikesinin düşük, öğretme 
yeteneği olanaklarının yüksek olduğu yapay ortamlar-
da (donanımı tam laboratuvarlarda) öğretim yapılır. So-
ruda yüzücünün belirlenen stilde yüzmesi için planla-
ma yapılır, planlanan çalışma uygulanır, uygulanırken 
kayıt altına alınır ve kayıt izlenir. Kayıtın izlenmesi sıra-
sında kişinin kendisi de hatalarını görür. Düzeltilen ha-
talardan sonra tekrar planlanır ve tekrar uygulanır. Böy-
lece kişi nerede hata yaptığını görür ve düzeltir.

Cevap E

67. Benzetim tekniği, gerçeğe uygun olarak geliştirilen ya-
pay bir ortamda ya da model üzerinde yapılan bir öğ-
retim yaklaşımıdır. Öğrencilerin gerçek uygulamaların-
da tehlikeli ve maliyet gerektiren durumlarda kullanılır. 
Benzetimler yoluyla öğrencilerin gerçek yaşam durum-
larında nasıl davranacağı ve gerçek yaşam durumların-
daki önemli unsurları anlamaları beklenir. Soruda Soçi 
Şehrinin zorluklarını yapay bir ortamda oluşturmak, ben-
zetim (simülasyon) tekniğidir.

Cevap B

68. Soru öncülünde verilen her üç madde de Beden Eğiti-
mi ve Spor Dersi'nin özel amaçları arasındadır.

Cevap E

65. Bir beceriyi kazandırmanın en etkili yolu onun uygula-
masını yapmaktır. Devinişsel (Psikomotor) alandaki he-
deflerin gerçekleştirilmesinde  en etkili yöntemdir. Bu 
yöntem model alma yoluyla öğrenme sürecinin gerçek-
leştirilmesini sağlar. Bu yöntemde tekrar çok önemlidir. 
Bir konunun nasıl uygulanacağının veya bir araç gere-
cin nasıl kullanılacağının öğretildiği yöntemde önce öğ-
retmen gerekli açıklamaları yapar ve becerileri gösterir 
sonra öğrenci uygulama yapar. 

Cevap C
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72. Parten’in sosyal oyun sınıflandırmasında oyun, ilkel sos-
yal davranışlardan işbirlikçi sosyal davranışlara doğru 
bir gelişim göstermektedir. Parten’in ele aldığı oyun aşa-
maları şunlardır:

 • Tek başına oyun

 • Oyun izleme

 • Paralel oyun

 • Birlikte oyun

 • Kooperatif oyun
Cevap A

74. D seçeneğinde ki ifade yanlıştır.
Cevap D

73. A, B, D ve E’deki ifadeler doğrudur. Fakat C’deki ifade 
yanlıştır. Çünkü okul türüne ve okul şartlarına göre züm-
re öğretmenleri tarafından kazanımların seçilmesinde 
ve işleniş sırasında değişiklik yapılabilir.

Cevap C

75. Beden Eğitimi ve Oyun dersi, ilkokul 1-4. sınıflar düze-
yindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim önce-
likleri göz önüne alınarak “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif 
ve Sağlıklı Hayat” olmak üzere iki temel öğrenme ve ge-
lişim alanı üzerine tasarlanmıştır. İki öğrenme alanını do-
kuz adet öğrenme çıktısı desteklemektedir. Sarmal bir 
yapıda olan sınıf düzeylerine özgü kazanımlar, program 
çıktılarından yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Cevap B

70. Dinlenme Teorisi: Bu kuramın savunucularından olan 
Lazarus (1883) ve Patrick (1916) oyununu; fazla enerji 
tüketiminin, aksine harcanan enerjiyi kazanmak yani 
enerji açığını kapatmak amacıyla oynandığını savunur. 
Oyunun, yorucu bir çalışma olduğunu ve oyunun fazla 
enerji teorisinin tam tersine enerji arttırmak amacıyla oy-
nandığını söylemiştir. Fakat teoride çocukların oyunla-
rını açıklamak için yetersiz kalmıştır.

Cevap E

71. Doğru eşleştirme B seçeneğinde verilmiştir.
Cevap B
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BEDEN	EĞİTİMİ	ÖĞRETMENLİĞİ

1. Sindirim sistemi; Canlı organizmada, hayatiyetin sürdü-
rülebilmesi için gerekli gıdaların alınması, sindirime uy-
gun hale getirilmesi ve bu gıdaların hazmedilebilmesi,-
sindirim sistemini oluşturan organlar tarafından sağla-
nır. Özet olarak ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mi-
de ve bağırsaklar, barsak salgı bezleri, karaciğer ve 
pankreas bu sistemi meydana getiren önemli organlar 
olarak belirlenir.

Cevap E

2. Klasik oyun teorileri: Bu gruptaki teoriler oyunun içeri-
ğini ve amacını anlamaya yönelik teorilerdir. Klasik oyun 
teorileri, fazla enerji harcama dinlenme, yetişkinlik ya-
şamına hazırlık, tekrarlama ve içgüdü teorileri olarak sı-
nıflandırılır. Psikoanalitik oyun teorileri dinamik oyun te-
orilerindendir.

Cevap E

3. Eklemlerin fazla zorlanması, eklem bağlarının gerilme-
si, yırtılması ve ya kopması durumuna burkulma denir. 
Burkulmalar, genellikle spor aktiviteleri, düşme veya 
çarpma gibi kazalar sonucunda gelişir.

Cevap B

4.	 Spor	yaralanmalarının	iç	risk	faktörleri;
 • Yaş

 • Cinsiyet

 • Anatomik özellikler

 • Spora başlama yaşı 

 • Geçirilmiş yaralanma

 • Fiziksel uygunluk

 • Fiziksel engel

 • Psikolojik faktörler (aile ve antrenör baskısı)

 Spor malzemeleri dış risk faktörlerinden biridir.
Cevap C

5. II ve III numaralı öncüllerdeki ifadeler çocuğun sosyal 
gelişimine olan etkinleridir. I numaralı öncül ise oyunun 
çocuğun duygusal gelişimine olan etkilerindendir.

Cevap B

6. İyi bir yönetimde olma gereken bazı ilkeler
 a) Tarafsızlık: Yönetim, işe alırken ve işini sürdürürken 

çalışanlarına adil davranmalıdır.

 b) Yeterlik: Yönetimdeki yetkililer, verilen görevi başa-
racak kişileri, uygun işlerde görevlendirmelidirler.

 c) Güvenilirlik: Çalışan kişi kanunlara uygun hareket 
etmesi durumunda, işinin elinden alınmayacağına, 
haklarının verileceğine givenmelidir.

 ç) Denklik: Çalışana, hak ettiği ödemeler yönetim ta-
rafından yapılmalıdır.

 d) Eşitlik: Bir yönetimde birbirine denk iş yapanlara 
eşit ödemelr yapılmalıdır.

 e) Yetiştirme: Çalışanın işinde başarılı olmasını sağla-
yacak hizmet içi kurs ve seminerlere katılımı sağ-
lanmalıdır.

 f) Güç birliği: Aynı amaç etrafındaki insanların yeri gel-
diği zaman bir araya gelerek birbirine dertek olma-
sıdır.

Cevap C

7. Aerobik sistemde gerçekleşen reaksiyonlar şu şekilde 
sıralanabilir.

 • Glikozun oksidasyonu

 • Yağların oksidasyonu

 • Proteinlerin oksidasyonu

 • Krebs çemberi

 • Elektron taşıma sistemi
Cevap C

8. Öncüllerde verilen tanımların doğru eşleştirmesi C se-
çeneğinde verilmiştir.

Cevap C

9. A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Sinir hücreleri hiç-
bir zaman bölünerek yenilenmezler. Bu önemli bir özel-
liktir. Bu bakımdan, harabiyete uğrayan bir sinir doku-
sunda yeniden oluşum sağlanamaz.

Cevap A

11. Zeka oyunları; Çocukların bilişsel düzeyde gelişimleri-
ni sağlayan, problem çözme, taktik geliştirme ve karar 
verme becerilerini çabuklaştırıcı oyunlardır. Satranç, da-
ma, sudoku vs.

Cevap E

10. Spor salonlarının akustik ses düzeni de çok önemli bir 
konu olup, öğretmenlerin öğrencilerle iletişim kurarken 
ses dağılması, yankısı olmayacak, top ya da derste kul-
lanılacak malzemelerin sesi rahatsız etmeyecek şekilde 
ayarlanmalıdır.

Cevap D



15ÖABT • Beden Eğitimi Öğretmenliği •2•

KPSS/ÖABT/BDN

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

12. Bloom ve arkadaşlarına göre bilişsel alandaki öğretim 
hedefleri altı başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

 • Bilgi

 • Kavrama

 • Uygulama

 • Analiz

 • Sentez

 • Değerlendirme
Cevap A

13. Diğer kuramcılardan farklı olarak Piaget oyunu, olgun-
laşma sürecinin ve bilişsel gelişimin temel unsuru ola-
rak değerlendirmiştir. Piaget, uyum ve özümlemenin zi-
hinsel gelişişimde aynı derecede gerekli olduğuna ve 
oyunun zihinsel gelişime yardımcı olduğuna inanır. Pi-
aget’in oyunu, insan davranışlarında daima varolan ve 
çocuğun zihinsel gelişimini destekleyen önemli bir öğe 
olarak belirtmiş ve oyunu zihinsel gelişimde olduğu gi-
bi çeşitli dönemlere ayırmıştır.

Cevap C

14. I, II ve IV numaralı öncüllerde verilen ifadeler diskalifiye 
nedeni iken III numarali öncüldeki ifade kurbağalama 
stilinin kurallarındandır.

Cevap D

15. Tek kol, kafa kol, tek dalma, çift dalma ve dana bağı 
ayakta yapılan tekniklerdendir.

Cevap A

16. Ribaunt, basketbol çarpma levhasından ya da çember-
den seken topların savunma veya hücum oyuncuları ta-
rafından kontrol altına alınmasıdır. Basketbolda en çok 
kullanılan tekniklerden biri olan ribaunt, maçın sonucu-
nu önemli derecede etkilemektedir. Oyunun kazanıla-
bilmesi için isabetli şut kadar ribaunt almanın da önemi 
büyüktür. 

 Ribaunt almak sadece uzun boylu oyunculara has bir 
özellik değildir. Tüm oyuncular potadan dönen topa mü-
dahale edebilir. Buna iyi sıçrama özelliğine sahip kısa 
boylu oyuncular da dâhildir. Top hâkimiyeti, koordinas-
yon yeteneği, denge, mücadele hızsı, oyun zekâsı, iyi 
yer tutma ve zamanlama ribaundun alınmasında etkili-
dir.

 Basketbol karşılıklı olarak sayı atma ve rakibin atacağı 
sayıları engelleme üzerine kurgulanmış bir oyundur. Sa-
yı kazanmak için değişik teknikler uygulanır ve poraya 
atış yapılır. Bu atışların hepsi sayı olmayabilir. Başarısız 
atışlarda oyuncular karşılıklı mücadele vererek topa sa-
hip olmaya çalışırlar. Hücum eden takım tekrar hücum 
şansını yakalayabilmek, savunma yapan takım da kar-
şı potaya hücum hakkı kazanmak için potadan dönen 
topa sahip olmaya çalışır. Hücum eden takımın oyun-
cuları hücum ribaundu için savunma yapan takımın 
oyuncuları da savunma ribaundu almak için mücadele 
içine girerler. 

Cevap B

17.	 Kime	(Kime): Tekniği oluşturan parçaların bir bütün hâ-
line geldiği, fiziksel ve zihinsel öğelerin birlikte oluştur-
duğu en kısa sürede elde edilen enerjidir.

 Senpai	(Senpai): Karate eğitmenin yardımcısına denir.
 Sensei	(Sensei): Karete-do eğitimi almış, donanımlı ve 

eğitici vasıfları taşıyan kişiye denir.
 Shıhan	(Şihan): Ülke federasyonları tarafından en üst 

kuşağa yükselmiş ve uzman konumunda bulunan  ho-
calara, yaptıkları hizmet göz önünde bulundurularak ve-
rilen unvandır.

Cevap C
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19. Hücum eden güreşçi, sağ kolu ile rakibin sol kolunu tu-
tar, kol kolu ile de yine rakibin kafasını sarar. Bu pozis-
yonda sporcunun sol ayağı rakibin ayakları arsında, sağ 
bacağı da biraz geridedir. Sporcu, aniden sağ yana doğ-
ru dönerken sol kol ile rakibin boynunu kavrar. Takip kol 
ve kafadan çekilerek kalça dışarı çıkarılır. Yana dönüş 
rakibin başını zorlayarak hatta çekerek devam eder.

Cevap A

20. Kazkanadı: Genellikle serbest güreşte uygulanan tek-
niklerdendir, farklı türlerini grekoromen güreşte de gör-
mekteyiz. Sporcu, rakibin ayaklara yapmış olduğu da-
lış esnasında yakın olan eli koltukaltından, başı da çe-
neden yakalayarak ayakları kurtarır. Daha sonra rakibi 
dizlerinin üzerine getirerek kazkanadından çevirmeye 
çalışır. Başı kendine doğru çekip, koltuk altındaki eli mih-
ver etrafında çevirerek tuş pozisyonuna getirir. Tuşa ge-
tirirken eller değiştirilmez.

Cevap D

18. Aynı takımdaki oyuncuların tek veya çift elle topu birbi-
rine aktarmasına pas denir. Pastaki amaç hücum eden 
takım ouncuları arasında topun kontrollü olarak aktarıl-
ması sonucu sayısya ulaşmak veya zaman kazanmak-
tır. pasın başarılı bir şekilde aktarılabilmesi için top, ha-
reket hâlinde veya sabit duran oyuncuya uygun bir za-
manlama ve doğru bir açıyla atılmalıdır.

 

Pas	Çeşitleri

Çift	El	Paslar Tek	El	Paslar

1 Baş üstü pas 1 Tek el pas

2 Yerden sektirme pas 2 Beyzbol pas

3 Göğüs pası 3 Tek el sektirme pas

4 Arkadan pas

Cevap E

21. Topa sahip oyuncunun dripling esnasında top sürdüğü 
ayağını topun üzerinden ile geri salınım yaparak uygu-
ladığı bir aldatma tekniğidir. Genellikle kanat oyuncula-
rı ve hızlı top kullanan oyuncular tarafında tercih edilir. 
Dripling yaparken vücut top ile rakip arasında olmalıdır. 
İsmini lokomotifin teker bağlantılarının ileri geri hareke-
tinden esinlenerek almıştır. Tekniğin uygulanışı dripling 
esnasında oyun ayağının öne topun üzerinden iler son-
ra geri salınımı şeklinde gerçekleşir. Ayak geri alındığın-
da tempo yavaşlatılır, sonrasında hızlandırılır. Vücut ağır-
lığı destek ayağının üzerindedir. Aldatma hareketinden 
önce rakibin hareketlerini iyi gözlemek gerekir.

Cevap E

22. Peşrev: Pehlivanların ritmik ve heybetli hareketlerle gü-
reşe hazırlanmak için yaptıkları ısınma hareketleridir. Sol 
diz üzerine çöküp sağ alın önce dize, sonra dudağa ve 
alna götürülmesi, “Hayda bre pehlivan!” nidasıyla aya-
ğa kalkması ve pehlivanların birbirini tartması gibi hare-
ketler, peşrev anlarında görülen manzaralardandır. Gü-
reşmek üzere, hakem heyeti önüne gelmiş pehlivanla-
rın takdim ve duası yapıldıktan sonra, cazgırın verdiği 
işaretle çalınmaya başlayan davul ve zurnaların nağme-
leri arasında pehlivanlar, ahenkli bir şekilde ellerini ve 
kollarını sallayarak peşreve başlarlar. Peşrevde, üç kez 
ileri üç kez de geri gidişten sonra, yere sol diz ile çökü-
lerek önce sağ el yere, dize, dudağa ve alna üç defa 
değdirilir. Bu merasim bittikten sonra tekrar sıçrayarak 
arada sırada “Hayda bre pehlivan” diye bağrılır. Karşı-
lıklı gidişten gelişten sonra rakibin paçaları yoklanır ve 
sırtı sıvazlanır, enseler bağlanır, eller tutuşur ve birkaç 
defa sallanılır, güreşe böylece başlanmış olur.

Cevap B

23. Ülkemizde okçuluk sporu, Türkiye okçuluk Federasyo-
nu çatısı altında gerçekleştirilir. Bu faaliyetler, her ilimiz-
de bulunan Okçuluk İl Temsilcileri aracılığıyla, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde yapılır.

 Okçuluk, Dünya okçuluk Federasyonu çatısı altında al-
tı branşa ayrılır. Bunlar;

 1. Hedef Okçuluğu

 2. Arazi Okçuluğu

 3. Menzil Okçuluğu

 4. Koşu ve Kayak Okçuluğu

 5. 3D Okçuluğu

 6. Paralimpik Okçuluğu
Cevap A

24. Öncüllerdeki sürünme formlarına ilişkin açıklamalardan 
I, II ve IV numaralı öncüllerdeki açıklamalar doğru iken 
III. numaralaı öncüldeki açıklama yanlıştır.

Cevap D
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25. Dış faktörler:
 a. Çalışma ortamının ısısı

 b. Günün zamanı

 c. Eklem sakatlanmalarından sonra eklemin veya ka-
sın iyileşme süresi

 d. Yaş (ergenlik öncesi çocuklar, yetişkinlere göre da-
ha fazla esnerler)

 e. Cinsiyet (kadınların esneklik kabiliyetleri erkeklere 
göre daha fazladır.)

 f. Kişinin genetik özellikleri

 g. Giyecek
Cevap E

26. FILA'nın “Asrın Güreşçisi” unvanına layık gördüğü efsa-
ne sporcumuz Hamza Yerlikaya'dır.

Cevap B

27. 4 puan şu durumlarda verilir;
 • Ayakta oyun yaparak doğrudan doğruya ve büyük 

olmayan teknikle rakibini tehlikeli duruma getiren 
güreşçiye,

 • Bir veya iki diz yerde olsa bile rakibini yerden sö-
küp kaldırmak, doğrudan tehlikeli duruma getiren 
güreşçiye,

 • Grand teknik oyun yapan ve rakibini doğrudan ve 
hemen tehlikeli duruma düşüremeyen güreşçiye ve-
rilir.

Cevap D 

28. Abduction: Kolların ve bacakların merkezden uzaklaş-
tırma hareketidir.

Cevap D 

29. İnsanlarda gelişim, yaşam boyu devam eden ve dönem-
ler hâlinde farklılıklar gösteren uzun bir süreçtir. Bu sü-
reçte bireyin gelişiminin desteklenmesi amacıyla oyna-
dığı oyunların gelişim dönemlerine göre planlanarak ha-
zırlanması ile oyunlar eğitsel bir değer kazanır.

 Belirlenen eğitsel amaçlar doğrultusunda oyun alanı, 
oyuncu sayısı, oyuncu seviyesi oyun süresi tekrar sayı-
sı ve kullanılacak araç gereç bakımından önceden plan-
lanan oyunlara eğitsel	oyun denir.

Cevap D 

31. Pasör
 • Voleybolun ilk yıllarında pasörün görevi topu kendi 

arkadaşlarına file üzerine doğru atmaktı.

 • Günümüz voleybolunda oyun kurucu olarak tanım-
lanan pasörler, diğer oyuncular kadar iyi smaç vu-
ran, etkili servis atabilen, blok ve savunma yapabi-
len öz denetimi kuvvetli oyunculardır.

 • Pasörün oyunu sezme becerileri, güzel pasları, ta-
kımı idare etme özellikleri takımın başarısı için önem-
li bir kriterdir.

 • Bu özelliklerin bütününe sahip olan pasör takımın 
beyni olma görevini üslenmiştir.

Cevap B 

30. • Uygulama öncesinde kullanılacak bandajın niteliğine 
göre bölgedeki çilt hazırlanmalı, varsa vücut kılları 
tıraş edilmeli, yağ ve kir kalıntıları temizlenmelidir.

 • Bandaj uygulaması genel dolaşımı engelleyecek şe-
kilde olmamalı, turnike etkisi yaratacak çok sıkı sa-
rımlarla uygulama yapılmamalıdır.

 • Uygulama, aşağıdan yukarıya (kalbe göre) doğru 
olmalıdır. Uygulamada sargı basıncı; aşağıda fazla, 
yukarıya (kalbe göre) doğru azalacak şekilde olma-
lıdır.

 • Uzuv bölgesindeki sarımlar içten dışa gidecek şe-
kilde olmalıdır.

 • Bandaj günde 2 - 3 kez kontrol edilmeli en geç 6 - 
8 saatte bir çıkarılıp yarım saat dinlendikten sonra 
tekrar sarılmalıdır. Aksi bir durum yoksa geceleri çı-
karılmalıdır.

Cevap D 

32. Pres: Savunma yapan takım oyuncularının hücum ya-
pan takım oyuncularının hücum yapan takım oyuncula-
rından topu kapmak ve hata yapmalarını sağlamak için 
üzerlerinde baskı kurmaları.

Cevap D 

33. Gösteri-Rol Oyunları
 • Meddah

 • Tiyatro

 • Orta oyunu

 • Opera

 • Sinema vb.
Cevap D 
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34 B seçeneğindeki bilgi yanlış bir bilgidir. Egzersizde plaz-
ma hacmi azalır. Hidrostatik basınç ve kan basınçları ar-
tar. Plazma hacminin azalışı esnetik basıncı arttırarak 
hücrede atık maddelerin birikimine neden olur. Ayrıca 
hemokınsantrosyon gelişir. Gerçekte hemoglobin sayı-
sı artmaz fakat sıvı hacim azaldığından kanın belli bir 
miktarına düşen hemoglobin sayısı artar. Bu da O2

 ta-
şıma kapasitesini arttırır.

Cevap B

35. Ortaya çıkan ciddi sonuçlar şunlardır:

 • Isı krampları 

 • Isı yorgunlukları

 • Isı bitkinlik

 • Isı çarpması
Cevap E

36. Fizyolojik Faydalar:

 • Çabukluk ve koordinat gelişir

 • Refleksler hızlanır

 • Kuvvet ve esneklik gelişir

 • Kemik ve kas yapısı gelişir

 • El- göz koordinasyonu gelişir
Cevap C

37. Uludağ' ın kış sporları anlamında, keşfedilmesi halk ta-
rafından ilgiyle karşılanmış; kayağa karşı merak uyan-
dırmıştır. Bunun üzerine, 22 Nisan 1933' te "Bursa Dağ-
cılık Kulübü" Türkiye'de kurulan ilk kayak kulübü olarak 
faaliyete geçmiştir. Kulübün Bursa Uludağ 'da yaptığı 
etkinlikler kayak sporunun halk tarafından tanının yapıl-
masına öncü olmuştur. Takip edilen yıllarda, Ankara El-
madağ ve Erzurum Palandöken' de kayak faaliyetleri 
başlamıştır.

Cevap C

38. A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Sıcaklığın fazla olduğu 
günlerde antremanlar sabah 09:00' dan önce ve akşam 
18:00' dan sonra yapılmalıdır.

Cevap A

39. Fent: Boksörün rakibini üstüne çekip rakibine kendi is-
tediği şekilde vuruş yaptırmasıdır. Rakip o anda hucum 
ettiğini zanneder fakat kontraya maruz kalır. Boksta sa-
vunmaya yönelik bir harekettir.

Cevap A

40. B' deki eşleştirme doğrudur. Celal Atik güreşçidir. Ham-
za yerlikaya güreşçidir. Haldun Alagas kayak branşın-
da şampuyonluklar elde etmiştir. Eyüp Can ise boks 
branşında şampiyonluklar elde etmiştir.

Cevap B

41. Türkiye 1923 yılında FIFA' nın 26. cı üyesi olmuştur. FI-
FA üyesi Türkiye ilk maçını Cumhuriyet 'in ilanından üç 
gün önce oynar. 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Tak-
sim Stadında Romanya ile oynanan bu maç 2 - 2 so-
nuçlanmıştır.

Cevap E

42. Geleneksel Türk sporlarına ilişkin B, C, D ve E' de veri-
lenler doğrudur. Fakat A' daki ifade yanlıştır. Çünkü ge-
leneksel Türk sporları amatör bir ruh ile yapılmaktadır.

Cevap A

43. Kendisini masa tenisine adamış 12 sporcu, 15 Ocak 
1926'da " Berlin Lawn Tennis Club " binasına Uluslara-
rası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) kurmuştur.

Cevap D

44. Masa tenisi alanındaki ilk dünya şampiyonası 1926' da 
Londra' da yapılmıştır.

Cevap A

45. 

SPOR	BRANŞLARINA	GÖRE	ENERJİ
TÜKETİMİ	(kilokalori/kg/saat)

Badminton 5,8 Futbol 7,9 Sprint 36,0

Basketbol 8,3 Güreş 12,0 Tenis 6,5

Bisiklet 9 km/saat 
3,8

Hentbol 8,3 Uzun Atlama 8,2

Boks 8,2 Judo 11,7 Voleybol 3,0

Jimlastik 3,9 Kros 8,6 Yürüyüş 4,8

Dağcılık 8,4 Masa tenisi 4,1 Yüzme 9,3
Cevap A
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48. Metabolik eşdeğer: Bireyin fiziksel aktivite dizeyi meta-
bolik eşdeğer (ME) kavramı ile de değerlendirilir. ME, 
vücudun fiziksel aktivite sırasında kullandığı oksijen mik-
tarını hesaplamamıza yarayan bir birimdir. Böylece, fi-
ziksel aktivite sırasında kullanılan oksijen ml/kg/dk cin-
sinden ifade edilerek kişinin tükettiği enerji miktarı ko-
nusunda fikir ediniriz. Buna göre sakin bir şekilde otu-
rurken, istiharat halinde 1 ME olarak belirlenen bu de-
ğer fiziksel aktivite sırasında harekatın şiddeti arttıkça 
kişinin metabolizmasının dinlenme durumuna göre kat-
landığı değeri gösterir. Aşağıdaki tabloda farklı aktivitel-
rin karşılık geldiği ME değeri belirtilmiştir.

Cevap D

46. Sporcuların performanslarını arttırmak amacıyla doğal 
yetenekleri ve antrenmanları dışında herhangi bir mad-
deye, yöntem ve malzeme kullanmalarına ergojenik de-
nir. Kazanmak, sporcu için en büyük hedeftir. Kazan-
makla kaybetmek arasında saniyeler, saliseleri, milimet-
reler, gramlar önemli olduğu sürece performansı artıra-
cak metotların ve maddelerin kullanımı da önemini ko-
ruyacaktır.

Cevap C

47. 1903 yılı öncesinde bugünkü kulüpte karşılık gelen spor 
tekkeleri bulunmaktaydı. Ancak bu tekkeler tanzimatla 
birlikte gerçek fonksiyonlarından uzaklaşmışlardır. 1903 
-1922 yılları arasında İstanbulda kurulan teşkilatlar tek 
sporlu olup, futbola ilişkindirler. Bu sebeple söz konu-
su teşkilatların spor teşkilatı olarak değerlendirmesi 
mümkün değildir. 1922' de kurulan Türkiye idman ce-
miyetleri ittifakı çok sporlu olması, Türkiye genelinde ör-
gütlenmesi , tamamıyla özerk olarak teşkilatı olarak te-
şekkül eden kulüplere dayanması ve özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip olması sebebiyle modern spor teşkilat-
lanmasının önemli bir örneğini teşkil etmektedir. Ancak 
o günün şartlarında sporda gereken otoriteyi kurama-
ması gerekçesiyle varlığı sana erdirilmiştir. 1936' da ku-
rulan Türk Spor Kurumu zamanına tek partisi olan Cum-
huriyet Halk Partisinin yan kuruluşu olması sebebiyle 
gerçek fonksiyonunu yerine getirmekte başarılı olama-
mış bir teşkilattır. Zira, Türk Spor Kurumunun icraatı, söz 
konusu Partinin gençlik kolları gibi kalmaktan öteye ge-
çememiştir.

Cevap B

49. Amerika’daki fiziksel uygunluk ve spor konseyi ilk yaş-
larda yapılan aktivitelerden ki prensipleri şu şeklide sı-
ralanmıştır.

 1. Uygulanan egzersiz, kişinin fiziksel kapatesine uy-
gun olmalıdır.

 2. Performans artışı ancak iş yükünün artması ile müm-
kün olduğundan egzersiz programı bu amaca yö-
nelik olmalıdır.

 3. Egzersiz planlı ve devamlı bir şekilde yapılmıştır.

 4. Hareketsiz bir yaşam süren kişilerde olumsuz psi-
kolojik faktörler giderilmeye çalışılmalıdır.

 5. Mümkün olduğu kadar büyük kas kitlesini içeren di-
namik hareketler tercih edilmelidir.

 6. Egzersizler kişinin zevkine ve yeteneğine uygun ol-
malıdır.

 7. Egzersiz yükü hafiften başlayıp artacak şekilde dü-
zenlenmelidir.

Cevap C

50. Depar yüzmede yarışa başlama anıdır.
Cevap B

51. A vitamini eksikliği sonucunda birçok sorun ortaya çı-
kar. Ancak eksiklik belirtilerinin ortaya çıkması aylar ve 
ya yıllar sürebilir. Bu nedenle kandaki A vitamini seviye-
si, eksikliğin belirlenmesinde önemlidir. Gece körlüğü, 
göz kuruluğu , gözde bitot lekesi, vücut epitel yüzeyle-
rinde enfeksiyonlar, kemik büyümesinde duraklama, ke-
mik şeklinde değişiklik, büyüme geriliği, cilt kuruluğu 
bağışıklık sisteminde baskılanma A vitamini eksikliği so-
nuçlarındandır. Ayrıca A vitamini vücutta depo edildiğin-
den fazlası da zararlıdır.

Cevap A
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52. Koreolaji; İnsan hareketlerinin bilimsel ve estetik olarak 
incelenerek hareket notasyon sistemiyle yazılmasıdır. 
Sanat kavramı gittikçe dans adımlarını gelecek nesille-
re aktarma ihtiyacı duyan insan çeşitli yollar aramıştır. 
Dansın ortaya çıkışından günümüze kadar geçen süre-
de bu ihtiyaca cevap vermek üzere çeşitli dans yazım 
sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Herkesin an-
layabileceği, kolayca kullanabileceği ortak bir dans ya-
zımı diline ihtiyaç duyulmuş ve birçok dans yazım sis-
temi çalışmaları başlamıştır. Koreograflar, eserlerini ko-
rumak için çok çaba sarf etmiştir.

Cevap E

53. Glisemik endeks(Gİ): Bir besinin vücuda alındıktan son-
raki kan şekerini yükseltme kapasitesine denir. Glise-
mik endeksi yüksek besinler, kan şekerinin hızla yük-
seltir; indeksi düşük besinler ise kan şekerini  ya yavaş 
yükseltir ya da dengede tutar. Kan şekerinin degede ol-
masının da özellikle şeker hastalığından korunmada 
önemde etkisi vardır. Glisemik indeks en yüksek besin 
ögesi , rafine sofra şekeridir ve 100 değerinde kabul edi-
lir. Besinlerin glisemik indeksleri, tek başına tüketilme-
lerine ve sindirim hızlarına bağlı olarak farklılık gösterir. 
Besinlerin sindirim hızı; pişirme tekniği, posa, yağ, ve 
protein içeriği gibi faktörlerden dolayı değişebileceği 
için buna bağlı olarak yiyeceğin glisemik endekside de-
ğişir.

Cevap E

54. Kinesiyoloji; hareket sisteminin yapısını ve özelliklerini, 
hareketlerdeki sınırlamaları ve prensipleri araştıran bir 
bilim dalıdır. Hareket bilimi; sinirlerin ve kasların kemik-
ler üzerindeki etkilerini, hangi kas grubunun hangi eg-
zersizi, hangi sınır ve açı içende yapması gerektiğini in-
celer.

Cevap E

55. Kırmızı Buzdağ;

 • İzmir yöresine özgü zeybek türünde bir oyundur.

 • Ağır zeybek türüdür

 • Oynandığı yörenin geleneksel zeybek kıyafetini kul-
lanır

 • Erkekler tarafından oynanır

 • Tek kişilik solo bir oyundur

 • Duruş, yürüyüş, çökme, sıçrama, kolların sallanışı, 
havaya kaldırılması ve ağır ağır indirilmesi oyunun 
karakteristik figürlerindendir.

 • Müziği 9 zamanlı usulde sözlü yada sözsüz icra edi-
lir

 • Genellikle davul zurna, davul- klarnet veya yörede 
kullanılan diğer çalgılar eşliğinde oynanır.

Cevap B

56. Çayda Çıra; Elazığ yöresinin en bilinen oyunudur. Son 

zamanlardan Elazığ sınırlarını aşarak Malatya ve Diyar-
bakır ' da da çeşitli şekillerde oynanmaya başlanmıştır. 

Oyunun başlangıcında şirvan ya da gelin ağlatma ha-

vası çalınır. Daha sonra kendine has müziği ile oyun 

başlar. Çayda çıra türküsü ile başka bir oyun oynanma-
dığı gibi bu oyun başka bir müzikle de oynanmaz.

Cevap A

57. Vitamin C diş etlerinde kanama, eklemlerde şişlik ve ağ-
rılarda belirti veran skorbüt hastalığını tedavi eden vita-
min olarak bilinir.

Cevap C

58. Hiçbir yapay koruyucu, renklendirici, parlatıcı veya di-
ğer katkı maddeleri kullanılmadan işlenmiş ve paketlen-
miş besinlere organik besin denir. Organik besinler, as-
gari üç yıl boyunca hiçbir zirai ilaç veya kimyasal mad-
de kullanılmamış topraklarda yetiştirilen ürünlerdir.

Cevap E
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59. Vücuttaki karbonhidrat eksikliği; Karbonhidrat eksikliği, 
insan vücudunda sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 
Genellikle kilo vermek için yapılan karbonhidrat alımını 
durdurmak büyük bir hatadır. Bu durum ciddi hastalık-
lara davetiye çıkarmış olur. Karbonhidrat eksikliği; kas 
ve su kaybına, merkezi sinir sistemi, sinir sistemi, bağı-
şıklık sistemi ve kalp-damar hastalıklarına sebep olabi-
lir.

 Vücuttaki karbonhidrat fazlalığı; Karbonhidratların vü-
cudun ihtiyacından fazlasını alması, insan sağlığı için 
türlü riskleri beraberinde getirir. Kaslarda ve karaciğer-
de depo edilen karbonhidratların fazlası, vücudun de-
ğişik bölgelerinde yağ olarak depolanır. Bu da fazla ki-
lolara ve zamanla obeziteye varan sorunlara yol açabi-
lir. Ayrıca ihtiyaç fazlası karbonhidratlar; vücutta B1 vi-
tamininin azalmasına, kan şekerinde ani yükselme ve 
düşmelere yol açar.

Cevap C

60. Bileşik karbonhidratların tercih edilme nedenleri şunlar-
dır:

 • Kan şekerini düşürmez.

 • Basit şekerlere göre kas glikojen depolarını daha 
fazla arttırır.

 • Protein, vitamin ve mineral açısından zengindir.

 • Yeterince posa içerir.

 • Doğal olarak metabolizmayı uyarır.

 • Az kalori içermesine rağmen tokluk hissi uyandırır.

 • Daha sağlıklıdır.

Cevap D

61. Yağda erir, suda erimez. Isı, ışık ve alkaliye dayanıklıdır. 
Ultraviyole ışınlarından etkilenir ve vitamin özelliğini kay-
beder. Karaciğerde ve vücut yağlarında depolanır. Emi-
limi ve taşınması için safra ve yağ gereklidir. Kanserden 
ve anemiden korur.

 E Vitamininin Görevleri

 • Antioksidant (hücre hasarını önleyici maddeler) özel-
liğine sahiptir.

 • Hücre zarının stabilizasyonu, oksidasyon reaksiyon-
larının ayarlanması, A vitamininin korunmasında et-
kilidir.

 • Kanserden ve anemiden korur.

 • Ülseri önler, kanın akışkanlığında görev alır.

 • Üremede etkilidir.
Cevap A

62. Bu kuramın temsilcileri Schiller (1875) ve Spencer 
(1878)'dir. Bu teoriye göre oyun, organizmada buluna 
n fazla enerjinin amaçsız etkinlikler olarak oyun yoluy-
la harcanmasıdır. Çocuk fazla enerjisini harcamak için 
oyun oynar. Bu kuramın açıklayamadığı bazı noktalar 
vardır. Çocukların çok hasta oldukları zaman da oyun 
oynamalarını, herhangi bir oyunun bazı özel şekiller al-
masını ve ilginin neden bir dönemden başka bir dönem 
e geçildiği zaman değişikliğe uğradığını kesin olarak 
açıklayamamaktadır.

Cevap A

63. Beslenme, ilkyardım ve günlük yaşamda sporu geliştir-
meye yönelik kazanımlar aktif ve sağlıklı hayat öğren-
me alanı kapsamında yer alır. Bu sebepten dolayı C se-
çeneğindeki eşleştirme yanlıştır.

Cevap C

64. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Programı ile öğrencilere 
kazanılması hedeflenen beceriler aşağıda şunlardır.

 • Dayanıklılık

 • Çabukluk

 • Esneklik

 • Hareketlilik

 • Koordinasyon

 • Kuvvet

 • Ritim
Cevap C
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66. Bloom'un okulda öğrenme modeline benzeyen doğru-
dan öğretim modeline göre eğer öğrenci öğrenemiyor-
sa öğretmen öğretmiyordur. Öğretmen merkezli bir mo-
deldir. Ancak öğretmen ve öğrenci arasında etkileşim 
olduğundan öğrenci sürece etkin şekilde katılır.

Cevap A

67. Taktiksel oyun yaklaşımı (TOYA) öğrencinin taktik prob-
lemler içeren bir oyun içinde zihinsel becerileri edinme-
si esasına dayanır. Model öğrencinin etkin katılım ve 
toplumsallaşmalarını esas alır.

Cevap D

65. A, B, C ve E’de verilenler MEB’in ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sı-
nıflar için belirlediği Beden Eğitimi ve Oyun Dersi öğre-
tim programlarının özel amaçlarındadır. D seçeneğinde 
verilen ise Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğ-
retim Programının özel amaçlarındandır.

Cevap D

68. Düzenli fiziksel etkinlik aktif ve sağlıklı hayat öğrenme 
alanı ile ilişkili öğrenme alanıdır. Hareket kavramları, il-
keleri ve ilgili hayat becerileri de hareket yetkinliği öğ-
renme alanı ile ilişkilidir. II ve IV yer değiştirirse tablo 
doğru olur.

Cevap B

69. İnsiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği bireyin düşünce-
lerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratı-
cılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak 
için planlama yapma yeteneğini de içerir.

Cevap D

70. Kültürel farkındalık ve ifade; müzik, sahne sanatları, ede-
biyat ve görsel sanatlar dahil olmak üzere çeşitli kitle 
iletişim araçları kullanarak görüş, deyim ve duyguların 
yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin taklididir. (Yeni Öğ-
retim Programı yetkinlikler)

Cevap A

71. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler kişisel, kişiler 
arası ve kültürlerarası yetkinlikleri içerir. Çalışma haya-
tına katılım, demokratik düşünme vatandaşlık ile ilgili 
becerilerdir.

Cevap E

72. Spor eğitimi modelinin ana hedefi becerili, bilgili ve is-
tekli spor insanları yetiştirmektir. Öğrenilenlerin doğru-
dan yaşamda kullanılması ve yaşam boyu hareket eg-
zersiz ve spor yapmayı hedefleyen yapılandırmacı yak-
laşımı destekler. Modele soruda verilen özelliklere sa-
hiptir. Spor eğitim modelindeki uygulamalar bir şenlik 
havasında düzenlenmelidir.

Cevap B

73. Bireyselleştirilmiş öğretim; bireylerin ilgi ve gereksinim-
leri, öğrenme hız ve yetenekleri ile öğrenme stilleri dik-
kate alarak bireysel öğrenmeye olanak tanıyacak biçim-
de düzenlenir. Öğrenme öğretmenden bağımsızlaşır.

Cevap B

74. Yenilenen program öğrenci merkezli bir yapıdadır. Öğ-
rencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırması gereklili-
ği anlayışı benimsenmiştir.

Cevap E

75. Yenilenen program gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır. 
Doğrusal yaklaşımı temele alır ifadesi yanlıştır. Doğru-
sal planlama katı bir yaklaşımdır. Ancak yeni program 
esnek bir yapıdadır.

Cevap A
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1. Kalp ve dolaşım sistemi; Canlı organizmada en küçük 
birimlere kadar kanın gönderilmesi, oksijen alışverişinin 
yapılması ve metabolizma artıklarında vücut dışına çı-
kartılması gerekir. Bu iş için görevli sistem "Dolaşım sis-
temi" denir. Dolaşım sisteminin merkez organı kalp'tir.
Bu organın çalışması ile kan, büyük ve küçük dolaşıma 
sevk edilir. Dolaşım sistemi içerisinde iki sıvının sürkü-
lasyonu söz konusudur. Kan ve linfa sıvıları, bu sistem 
içinde kendilerine ait yollar içerisinde dolaşırlar. Linfa 
damarları, kan damarlarının yanında komşu bir yapı 
oluştururlar. Kandan emildikten sonra dokulara aktarı-
lan ve fonksiyonunu tamamlayan linfa sıvısı çok ince ya-
pıdaki linfa yolları ile belli merkezlere taşınır ve tekrar 
kana verilir. Fakat bu yol boyunca linfa damarları, linfa 
düğümleri adı verilen ara istasyonlardan geçerler ve bu 
şekilde bir süzülme sağlanmış olur.

Cevap D

2.	 Sinir	sistemi	(Sinir	duyu	organları,	beyin,	omurilik	
ve	beyin	ile	omurilik	arasındaki	yapılar):

 • Vücuttan ve dış ortamdan adığı uyarıları değerlen-
dirir ve bu uyarılara cevap verir.

	 Dolaşım	sistemi	(Kalp,	kan	damarları	ve	kan):
 • Hücrelere oksijen ve besin maddeleri taşır 

 • Atık maddeleri ve karbondioksitleri uzaklaştırır

 • Hormonların ilgili organlara taşınmasını sağlar

	 Solunum	sistemi	(Akciğer,	bronşlar,	bronşioller	ve	
alveoller):

 • Oksijeni dış ortamdan alarak kana verir

 • Karbondioksit kandan alarak dış ortama verir

 • Asit baz dengesinin sağlanmasına yardımcı olur

	 Endokrin	sistemi	(Hipofiz,	böbrek	üstü,	tiroit,	para-
tiroit,	pankreas	ve	diğer	kanalsız	bezler):

 • Hormonlar vasıtasıyla vücudun gelişimini ve aktivi-
telerini kontrol eder.

Cevap E

3. Dinlenme teorisi: Bu kuramın savunucularından olan 
Lazaruz (1883) ve Patrick (1916) oyununun; fazla ener-
ji tüketiminin aksine, harcanan enerjiyi kazanmak yani 
enerji açığını kapatmak amacıyla aynandığını savunur-
lar. Oyunu yorucu bir çalışma döneminden sonra orga-
nizmanın belirli bir dinlenme etkinliğine gereksinimi ol-
duğunu ve oyunun fazla enerji teorisinin tam tersine 
enerji artırmak amacıyla oynanıldığını söylemiştir. Fakat 
teoride çocukların oyunlarını açıklamak için yetersiz kal-
mıştır.

Cevap D

4. Çocuklarda spor yaralanmalarına bağlı gelişen kas- is-
kelet sorunları, temel olarak dört aşamalı bir tedavi yak-
laşımıyla iyileştirilebilir. Bunlar; 

 Aşama	I: İkincil yaralanmaları engellemek, ağrı ve şiş-
liği kontrol altına almak.

 Aşama	II:	Yaralanmış yapıların kuvvet ve esnekliğini art-
tırmak 

 Aşama	III:	Normal fonksiyona ulaşıncaya kadar kuvvet, 
esneklik, pozisyon hissini algılama ve dayanıklığı kade-
meli olarak geliştirmek 

 Aşama	IV:	Kademeli spor'a dönmek
Cevap A

5.	 Oyunun	çocuğun	duygusal	gelişimine	olan	etkileri;

 • Duygusal tepkilerini denetim altına almayı öğrenir

 • Çevredeki büyüklerin sürekli ilgisini beklemekten 
kurtulur.

 • Sorunlarından uzaklaşır, oyun yoluyla duygusal so-
runlarını ortaya koyar.

 • Sevinç ve hoşlanma duyar.

 • Kendine güveni gelişir.

 • Güzel duyu (estetik) beğenisi gelişir.

 • Sevgi gereksinmesi sağlar.
Cevap E

6.	 Spor	yaralanmalarındaki	dış	risk	faktörleri	şunlardır:

 • Spor veya aktivite tipi

 • Yarışma düzeyi /oyun 

 • Saha düzeyi 

 • Antrenman şiddeti, sıklığı ve süresi

 • Spor malzemeleri

 • Hava şartları

 • Antrenör
Cevap A

7. Aynı amaç etrafındaki insanların yeri geldiği zaman bir 
araya gelerek birbirine destek olması gerektiğini savu-
nan spor yönetimi ilkesi güç birliği ilkesidir.

Cevap A

BEDEN	EĞİTİMİ	ÖĞRETMENLİĞİ
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8. Bütün hücreler canlılığın tipik ve belirli özelliklerini orta-
ya kayarlar. Buna göre hücreler:

 • Uyarılabilirler.

 • Metabalizma ve enerji değişimi yapabilirler.

 • Hareket edebilirler.

 • Çoğalabilirler.

 • Gelişebilirler(büyüyebilirler).
Cevap D 

9.	 Soluk	alma	(İnspirayon)	
 • Diyafram kası aşağı yönde kasılır.

 • Kaburga kasları dışa doğru kasılır.

 • Göğüs kafesi hacmi artar, iç basınç azalır.

 • Akciğer genişler. Oksijen alveollere ulaşır ve kana 
geçer.

	 Soluk	verme	(Ekspirasyon)
 • Diyafram kası yukarı yönde gevşer.

 • Kaburga kasları gevşer

 • Göğüs kafesi hacmi azalır, iç basınç artar

 • Kandan alveollere geçen karbondioksit dışarı atılır.
Cevap C

10. Çocuklarda omuz, dirsek yaralanması ve çıkıkları, el ya-
ralanmaları, diz yaralanmaları, ayak yaralanmaları, bo-
yun ve bel yaralanmaları sıklıkla görülmektedir. Göz ya-
ralanmaları sıklıkla görülen yaralanmalardan değildir.

Cevap A

11. B, C, D, ve E de verilenler doğrudur. Fakat A' daki tanım 
"Basit atak" hareketine aittir.

Cevap A 

13. Psikoanalitik oyun teorileri; Oyunun psikoanalitik teori-
si, ilk olarak taklit edilen davranışları ve hayal gücünü 
göz önünde bulunduran Freud tarafından ortaya atılmış-
tır. Psikoanalitik kurama göre oyun, hoş deneyimlerin 
tekrarlandığı ve bu şekilde çocuğun olayları kontrol et-
mesinin sağlandığı bir etkinlik olarak açıklanmıştır.

Cevap B 

14.	 Oyunun	çocuğun	zihin	ve	dil	gelişimine	olan	etkile-
ri	şöyle	sıralanır:

 • Sözcük dağarcığını geliştirir.

 • Düzgün cümleler kurma alışkanlığı kazanır.

 • Rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama alışkan-
lığı kazanır.

 • Soru sormayı, yeni bilgiler edinmeyi, bilgilerini baş-
kalarına aktarma yetisini geliştirir.

 • Nesneleri, araç gereçleri tanır, adlarını öğrenir, iş-
levlerini kavrar, kullanmayı öğretir.

 • Eski deneyimlerine , bilgilerine, tasarımlarına, dav-
ranışlarına, yenilerini ekler, kendini zenginleştirir.

 • Nesneler arasındaki ayrılıkları av benzerlikleri, olay-
lar arasındaki ayrılıkları ve benzerlikleri kavramaya 
başlar.

 • Düşünme algılama, kavrama ikilem vb. zihin gücü 
gerektiren soyut yetenekler yönünde gelişme sağ-
lar.

Cevap E 

15. Beden eğitimi ve oyun derslerinde öğrenme için gerek-
li düzenin sağlanması ve etkili bir sınıf oluşturma ama-
cıyla yapılan uygulamalar ve izlenilen stratejiler sınıf yö-
netimi kapsamında ele alınmaktadır.

Cevap E

16. Serbest stil; en hızlı yüzme stilidir. Kolun öne doğru uzan-
ması ve aynı anda ayaklar la koordineli çırpma hareke-
tinin yapılması ile oluşur. Birinci kol su yüzeyine dik ola-
cak şekilde kalçanın yanından çıkarken diğer kol uza-
yabildiği en son mesafeden yana doğru gelir. Her iki kol 
da art arda birincini takip ederek harekete devam eder.  
Yüz, suyun içindedir. Nefes alma esnasında baş, yana 
doğru çevrilir.

Cevap C

12. Yetişkinlik Yaşamına Hazırlık Teorisi: Bu kuramın temsil-
cisi olan Gross (1898)'a göre oyun, çocuğun ileriki ya-
şamında kendisine yardımcı olacak ve onu hayata ha-
zırlayacak doğal yeteneklerin ortaya çıkmasıdır. Bu te-
oriye göre oyun içgüdüseldir ve çocuk gelecekte sahip 
olacağı davranışlarını önceden içgüdüsel olarak oyun 
şeklinde dener. Yani yaşama hazırlık kalıtsal bir özellik 
olma niteliğindedir. Çocuk oyunla gelecekteki yaşamı-
na hazırlık olarak çok şey öğrense de, bu doğal içgü-
düsel bir hazırlanma sayılmaz. Çünkü çocuk sadece öğ-
renme amacıyla oyun oynamaktadır.

Cevap E
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17. Yüzme sakatlanma riski en az olan spordur. A seçene-
ğinde verilen ifade yanlıştır.

Cevap A

18. E seçeneğinde ifade sırtüstü yüzme stilinde diskalefiye 
nedenlerinden biri değildir.

Cevap E

19. Dereceli Egzersiz Testi; Bireyin egzersize verdiği fizyo-
lojik cevapların (kalp atım sayısı, tansiyon ve oksijen tü-
ketimi gibi) değerlendirildiği ve egzersiz şiddetinin ka-
demeli olarak arttırıldığı değerlendirme metodu'dur

Cevap C

20. Ülkemizde karate-do faaliyetleri, Shihan Hakkı Koşar 
öncüllüğünde başlamış,1971’den itibaren Shihan Stilli 
ağırlıklı çalışmalar ile devam etmiştir. Shihan Hakkı Ko-
şar ve öğrencileri, 1972’de kısa bir Avrupa turuna çıka-
rak çeşitli ülkelerde teknik antremanlar yapmıştır.

Cevap  A

23. Futbolda ceza alanı içerisinde el kol dahil vücudun tüm 
bölümleriyle topa temas eden tek oyuncu kalecidir.

Cevap E

24. Bebeklik dönemi; (1 ay- 2 yaş arası)

 Basamak 1: Basit beceriler.

 Oturma, sürünme, emekleme, ayağa kalkma, yürüme.
Cevap C

21. Çırpma, kle, kazkanadı ve kilit yerde yapılan teknikler-
dendir. Dana bağı ise ayakta yapılan bir tekniktir

Cevap E

22. Tek dalma tekniği, genellikte ayakta karşılıklı el ense, al-
datma, itme ve çekmeler gibi hazırlayıcı hareketlerle ra-
kibin dikkatini istenilen yöne çekerek, olduğu gibi bir-
çok oyunun da alt yapısını oluşturur. Bu teknikte tutuşu 
gerçekleştirmek için, rakibin ayaklarına doğru adım atıl-
dığında vücut da hızla aşağıya inerek eğilir. Burada vü-
cudun hareketini, kafanın duruşu belirler. Ayakların ek-
lemli yerlerinden veya bacağın üst kısmından tutuş ya-
pılır. Tutuş yapılan bölgeye göre rakip yukarı havalandı-
rılır  veya ayak çekilerek, omuzla ayağa baskı yapılarak 
rakip yere indirilir.

Cevap B

25. Oturma, sürünme, emekleme, ayağa kalkma ve yürü-
me bebeklik dönemi motor becerilerindendir.

Cevap B 

26. Kas yaralanmalarında ilk yardım basamaklaması olarak 
PRİCE yöntemi uygulanır. Bu sıralama koruma, dinlen-
me, soğuk uygulaması, baskı uygulama ve yaralanan 
bölgeyi yükseğe kaldırma şeklidir.

Cevap A

27. Müsabaka sırasında rakibin karın, göğüs, sırt ve yan 
bölgesine uygulanan tekmelere verilen puana waza- arı 
adı verilir. Waza - arı, 2 puan değerindedir.

Cevap C

28. Hentbol oyunu; uluslararası kurallarda daha önceden 
kabul edilmiş kurallar içinde karşılıklı yedi sporcunun iki 
takım halinde mücadele ettiği, hızlı ve fiziksel güce da-
yalı bir takım oyunudur. Her takım sahaya 16 oyuncu ile 
çıkar. Oyuncular içinde kaleci sınırlaması takımın duru-
muna bağlı olarak yapılır. Takımlar 2, 3 ya da 4 kaleci ile 
müsabakaya çıkarılabilirler. Maç başlarken bu oyuncu-
lardan 7'si sahada, değer 9'u yedek bankında oturur. 
Topa sahip olan takım kendi oyuncuları arasında pas-
laşarak, rakip takımın oluşturduğu savunmanın boşluk-
larından geçerek savunmanın üzerinden rakip kaleye 
gol atmayı hedefler. Top elle oynanır. Kaleciler kaleleri-
ni korurken vücutlarının tümünü kullanabilirler. Toplu 
oyuncu topla beraber en fazla 3 adım atabilirler. Top el-
de üç saniyeden fazla tutulmaz. Oyuncular top sürerek,-
pas atarak, kale atışı yaparak gol atabilir. Oyun iki dev-
re halinde oynanır. İkinci devrenin sonunda rakip kale-
ye en fazla gol atan takım maçı kazanır. Hentbolun te-
mel montığında takımların rakibin kalesine topu atıp gol 
atmaya çalıştığı, aynı zamanda da gol yememek için sa-
vunma yaparak kendi kalesini savunması vardır. Hent-
bol; oyuncunun zevk ve heyecan veren, zihinsel ve ruh-
sal yönden olumlu özellikleri çağdaş ve bilimsel yön-
temlerle oyuncuya kazandırabilen bir spor dalıdır. Ayrı-
ca hentbol oyuncuya yüksek fiziksel güç, teknik ve cen-
tilmenlik de kazandıran etkili bir oyundur.

Cevap C

29. Grekoromen güreşi minder güreşleri içerisinde yer alır.
Yağlı, karakucak, aba, şalvar güreşleri geleneksel gü-
reşler arasında yer alır.

Cevap C
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30. Güreş müsabakaların da 5 puan verilen durumlar:

 • Ayakta, rakibin grand teknik bir oyunla doğrudan 
ve hemen tehlikeli bir duruma getiren güreşciye, 

 • Rakibini yerden keserek ve grand teknik bir oyunla 
doğrudan ve hemen tehlikeli bir duruma getiren gü-
reşciye verilir.

Cevap E

31. Serbest güreş, minder güreşi kategorisinde yer alan bir 
güreş türüdür.

Cevap D

32. Esneklik sınırlarını etkileyen iç faktörler:

 • Eklemin tipi ve yapısı (bazı eklemler yapıları gereği 
geniş olmayan hareket yapısına sahiptirler)

 • Eklemin içindeki eklem kapsüllerinin esnemeye kar-
şı olan direnci 

 • Hareketin çeşitine göre kemik yapısı

 • Diğer doku hasarları

 • Yağ tabakası

 • Eklem, kas ve dokuların ısısı
Cevap B

33. Öncüldeki tanım dolfine aittir.
Cevap A

34. Taekwondo kyorugi kuralları çerçevesinde puanlama 
zaman içerisinde değişebilmektedir. Son değişiklik 2017 
yılında Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından aşa-
ğıdaki gibi belirtilmiştir.

 1	Puan: Gövde koruyucusuna uygulanan geçerli bir 
yumruk vuruşu için verilir

 2	Puan: Gövde koruyucusuna uygulanan geçerli bir düz 
ayak vuruşu için verilir

 3	Puan:	Gövde koruyucusuna uygulanan geçerli bir dö-
nerek tekme vuruşu için verilir

 3	Puan:	Kafaya gelen geçerli bir düz tekme vuruşu için 
verilir

 4	Puan: Kafaya gelen geçerli bir düz tekme vuruşu için 
verilir

 1	Puan: Rakibe verilen bir gam-jeom cezası için verilir
Cevap A

35. Savunmanın rahatça geçilebilmesini ve en elverişli şe-
kilde şut atılabilmesini sağlamak için hucum yapan ta-
kım tarafından uygulanan bir gurup taktiğidir. Perdele-
me hucum oyuncunun gol girişimi veya kale atışı imka-
nı  yakalaması için takım arkadaşının savunma oyuncu-
sunun hareket yönünü sırt veya göğüsle kapatması so-
nucunda savunma oyuncusunun hareketsiz kalmasıdır. 
Perdeleyen oyuncu perde alanında hareketsiz durma-
lıdır. Perdeleme pozisyon değiştirme kombinasyonuyla 
bağlantılı olarak yapılır. Pozisyon değiştiren oyuncular, 
perdeleme yaparak takım arkadaşlarının düz dalmala-
rını ya da verkaç yaparak gol bulmalarını sağlar. Perde-
leme yaparken oyuncu önce pozisyon değiştirir. sonra 
aniden perdeleme yapar. Perdeleme, yön değiştirme al-
datmasıyla bağlantılı yapılırsa daha etkili olur. Perdele-
me yapılacak oyuncunun dikkatini dağıtarak perdele-
me yaparak takım arkadaşının işini kalaylaştırır. Perde-
leme duruş şekline bağlı olarak savunma oyuncularına 
karşı önden, yandan ve arkadan yapabileceği gibi top-
lu  ve topsuz oyuncular tarafından da yapılabilir.

Cevap E

36. Altın kemer; Geleneksel kırkpınar güreşlerinde, Baş bo-
yu'nda birinci olan baş pehlivana verilen, Kırkpınar'ın en 
büyük ödülüdür. Kırkpınar yağlı güreş festivali için özel 
olarak kortej yürüyüşünde, altın kemerin halka gösteril-
mesinde bir gelenek haline gelmiştir.

Cevap A

37. Aldatma çeşitleri şunlardır:

	 a)	 Topsuz	aldatmalar:

 • Tempo değiştirerek yapılan aldatmalar

 • Yön değiştirerek yapılan aldatmalar

	 b)	 Topla	aldatmalar:

 • Pas aldatması

 • Dalma aldatması ve şut

 • İkili aldatma sonrası dalma vaya şut

 • Şut aldatması ve geçiş 

 • Drive (hareket) aldatsı

 • Salıngaç adım aldatması

 • Çapraz adım aldatmsı

 • Baş ile yapılan sıçrama atışı aldatması 

 • Top sürerek yapılan aldatmalar
Cevap A
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38.	 Bölge	(Alan)	Savunmasının	Kuvvetli	Yönleri	şunlar-
dır:

 • Perdeleme oyunlarına karşı etkilidir

 • Bu savunma türünde uzun oyuncular daha etkilidir.

 • Uzaktan iyi atış yapan oyunculara karşı etkilidir.

 • Top kontrolü zayıf olan oyunculara karşı etkilidir.

 • Çok çabuk hucuma geçilebilir.

 • Rakibin ortadan iyi top süren oyunculara karşı etki-
lidir.

  Bölge (Alan) Savunmasının Zayıf Yönleri:

 • Çabuk ve akılıca top kullanan takımlara karşı zayıf-
tır.

 • Topu iyi  kullanan takımlara karşı sıkıştırma yapma 
imkanı zordur.

 • Öndeki üçlü kat aşıldığında savunma zayıf kalır.

 • Dip çizgideki hareket ve şutlara karşı zayıftır.

 • Ribauntlarda zayıftır.

 • Aniden sıçrayarak yapılan şutlara karşı etkisizdir 

Cevap B

39. Oryantiring bireysel olarak yapılan, herkesin kendi ha-
rita okuma becerisini sınamasını ve kendi çabalarıyla 
kazanma süresinde parkuru tamamlamasını esas alan 
bir spordur. Bu bağlamda;

 • Başka katılımcılarla konuşmak, yön veya hedef ye-
ri tartışmak,

 • Başka bir katılımcıyı takip etmek 

 • Yüksek sesle bağırmak, başka katılımcıların dikka-
tini dağıtmak.

 • Kontrol noktasındaki hedefin yerini değiştirmek , 
saklamak kesinlikle yasaktır ve "kopya çekmek" gi-
bi değerlendirilir. Bunlardan birini yapan sporcu dis-
kalifiye edilir ve ayrıca disiplin kuruluna verilebilir. 

 • Parkur tamamlama süresini aşmak.

 Yarışmacıların diskalifiye olmasına sebep olur.
Cevap B

40. Koşu ile yürüyüş arasında ki fark C seçeneğinde doğru 
olarak ifade edilmiştir.

Cevap C

41. Uçarak yapılan plonjonda vücudun zemine ilk temas et-
mesi gereken noktası ellerdir

Cevap D

42. Manipülatif hareket; Bireyin herhangi bir nesne ile iliş-
kisini herektiren harekettir. Bu gurupta büyük ve küçük 
kas gruplarının çalışmasını gerektiren hareketler yer alır. 
Nesne kontrolü hareketler, bireyin nesneler ile ilgisini 
sağlar. Nesneler güç verme ve onlardan güç alma şek-
linde sınıflandırılır. İtici hareketler, nesnenin vücuttan ay-
rıldığı hareket çekici hareketler ise vücudun ya da vü-
cut parçalarının nesneyi durdurmak veya yönünü de-
ğiştirmek amacı ile yaptığı hareketlerdir. Nesneler ile te-
mas halinde bulunan çocuk;nesnenin yolu, kütlesi, 
uzaklığı hakkında tahminlerde bulunabilir. Her temasın-
da tahminlerinin doğruluğu kontrol eder. Bu tip dene-
meler ile çocuk, nesneler ve hareketlerin etkisini öğre-
nir. Nesne kontrollü hareketler, lokomotor ve lokomo-
tor olmayan hareket grupları ile iç içe olduğu için loko-
motor ve lokomotor olmayan hareketlerin üst düzey ba-
şarısından  sonra yeterliliğe ulaşabilir.

 Bu hareketlere örnekler;

 • Yuvarlanma 

 • Atma ve yakalama 

 • Fırlatma 

 • Zıplama

 • Vurma 

 • Tekmeleme
Cevap A

43. Kombine markaj, hem adam adama savunmanın hem 
de alan savunmasının bir arada yapılmasıdır. Diğer tak-
tiklerde olduğu gibi kombine markaj da rakibe göre dü-
zenlenebilir. Rakibin etkili hücum oyuncularına veya oyu-
na kurmakla görevli oyuncusuna adam markaji yapılır, 
diğer oyuncularda alan markajı yaparlar. Bunun sonu-
cunda rakip takım olumsuz etkilenebilir ve alternatif tak-
tikler uygulanabilir. Rakip maç taktiğini değiştirdiğinde 
savunma taktiği yeniden düzenlenebilir. Oyuncunun tut-
ması gereken rakip oyuncu maçtan çıktığında, oyuncu-
ya başka bir görev verilmediği taktirde oyuncu alan sa-
vunması anlayışıyla oyuna devam edebilir.

Cevap A 

44. Kas yaralanmaları birinci, ikinci ve üçüncü derece kas 
yaralanması olmak üzere üçe ayrılır. Kas ezilmesi birin-
ci derece kas yaralanması sınıfına girer.

Cevap D
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45.	 Fiziksel	aktivitelerin	faydaları:
 Düzenli fiziksel aktivitenin faydaları literatürde geniş öl-

çüde yer almaktadır. Fiziksel uygunluk ile ilişkili olarak, 
fiziksel aktivitenin faydalarına bakıldığında;

 • Fiziksel uygunluk düzeyinin artmasına neden olur.

 • Ciddi kronik hastalıklar için risk faktörlerinin azal-
masına neden olur, 

 • Bilişsel özellikleri ve iş yaşantısını olumlu etkiler,

 • Kendine güven ve bedensel algıyı arttırır.

 • Düşük düzeyde yapılan fiziksel aktivite bile sağlıklı 
yaşam olanağını arttırmaktadır.

 Fiziksel aktivite tüm bireyler için önemli olmsına karşın, 
çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin yetişkinlere oran-
la daha yüksek tutulması gereklidir. Çünkü, bazı kronik 
hastalıklar çocukluğun başlangıcında ortaya çıkmakta-
dır. Fiziksel aktivite ise kalp tip II şeker hastalığı riskini 
azaltmaktadır.

Cevap C

46. 

KADINLARIN	MORFOLOJİK	ÖZELLİKLERİ

Özellikleri Sporsal	verime	etkisi

Daha kısa boylu ve beden 
ağırlıkları daha hafiftir. 

Taşınması gereken daha ha-
fif bir beden 

Daha geniş kalça kemikleri 

vardır, dizleri içe bakar ve 
bacakları daha az kavislidir.

Farklı koşu biyomekaniğine 

sahip olurlar, olasılıkla diz 
instabilitesi nedeniyle yara-
lanmalara daha yatkın olur-
lar.

Beden boyuna göre daha kı-
sa ekstrenmteye sahiptir.

Hareket sırasında daha kısa 
manivelaya sahip olurlar.

Omuzları daha dardır. Üst ekstremite kaslarının 
farklı biyomekanik etkileri 
olur.

Vücut yağ yüzdesi daha 
yüksek ve derialtı yağ doku-
su daha kalındır.

Daha yuvarlak hatlara sahip-
tir.

Yağsız beden kütleleri daha 
düşüktür.

Daha az mezomorfik, daha 
fazla endomorfiktirler meta-
bolik etkin dokuları daha az-
dır.

Kas kütleleri daha azdır. Daha düşük mutlak güce sa-
hiptirler.

Cevap C

47. Futbol oyuncularının zorunlu olarak kullandıkları malze-
meler şunlardır: 

 • Kazak yada forma 

 • Şort (Eğer tayt giyilirse taytın rengi şortun esas ren-
ginde olmalıdır)

 • Uzun çoraplar(tozluk)

 • Tekmelikler

 • Ayakkabı (krampon)
Cevap E

48.	 Voleybolda	köşe	oyuncusunun	özellikleri	ve	görev-
leri	şunlardır:

 • Hücum görevi olan köşe oyuncularına smaçör de-
nilmektedir.

 • Dört numaralı bölgede oynarlar. 

 • Uzun boylu, sıçrama becerileri çok iyi, güçlü ve ça-
buk oyunculardır.

 • Smaçörler olumlu olumsuz tüm pasları kullanabile-
cek yetenekte olmalıdır.

 • Köşe oyuncuları bulundukları bölgeden ve ortadan  
yapılan rakip hücumlarına blok yaparlar.

 • Köşe oyuncusu, sahadaki pozisyonu gereği diğer 
oyuncular kadar sık blok yapmasa da orta oyuncu-
nun yardımcısı pozisyonunda olup kendi bölgeleri-
nin iyi bir savunucusu olmalıdır.

 • Köşe oyuncusu aynı zamanda servis karşılama da 
da görev alarak oyuna katkı yapar.

 • Oyun esnasında pasörle uyum içerisinde almalıdır.

Cevap C

49.	 Ergojenik	yardımcıların	yan	etkileri	şunlardır;
 • Karar verme duyusunu azaltır

 • Reaksiyon zamanının bozulmasına sebep olur

 • Kas koordinasyonunun bozulmasına sebep olur

 • Denge kaybına neden olur

 • Güç kaybına neden olur

 • Güç kaybına neden olur

 • Hassasiyeti azaltır

Cevap C

50. B, C, D ve E’deki eşleştirme doğrudur. A'daki eşleştir-
me yanlıştır. Çünkü Zeki Rıza Sporel futbol tarihimizin 
ilk golcüsüdür. 18 yıllık futbol hayatında 470 gole imza 
atmıştır.

Cevap A
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52. Egzersiz sırasındaki beslenmenin amaçları şu şekilde 
sıralanır:

 • Aşırı sıvı kaybını önlemek

 • Enerji için yakıt ihtiyacını karşılamak

 • Performansı artırmak 

 • Kasları korumak

 • Toparlanma süresini azaltmak

Cevap B

51. Ülkemizde spora ilişkin düzenlemeler normlar hiyerar-
şinin tepesinde bulunan 1982 Anayasası'nda yer almış-
tır. 

 IX. Gençlik ve spor

 A. Gençliğin korunması

 MADDE 58- Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edi-
nen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı 
tedbirleri alır.

 Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu mad-
delerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar-
dan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

 B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim 

 MADDE 59- Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının be-
den ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun 
kitlelere yayılmasını teşvik eder.

 Devlet başarılı sporcuyu korur.

 (Ek fıkra: 17/3/2011-6214/1 md.) Spor federasyonları-
nın spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin 
kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvuru-
labilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara 
karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.

 Ayrıca spora ilişkin bir çok kanunda bulunmaktadır.

Cevap E

53.	 Bazal	metabolizma	hızını	etkileyen	faktörler:

 • Yaş 

 • Vücut kompozisyon ve cinsiyet

 • Hormonlar

 • Hamilelik

 • Hastalık

 • Besin alımı ve açlık 

 • Uyku

Cevap B

55. TFF'ye ilişkin A, B, C ve D'de yer alan bilgiler doğrudur. 
Fakat TFF kurul veya organları TFF statüsü uyarınca ata-
narak veya seçilerek göreve gelirler. Seçimler özgür ve 
bağımsız demokratik yollarla gerçekleştirilir.

Cevap E

54. Yarı Çıkık (subluksasyon): Eklemin iki yanındaki kemik-
lerin bütün olarak birbirinden ayrılmaması durumudur. 
Kemik ucu eklemdeki yerinden bütünü ile çıkar fakat ta-
mamen kopmaz. Eklem yüzeyleri kısmen birbirinden 
ayrılır.

Cevap C

57. Tüm spor branşlarında omuz aktif olarak harekete ka-
tıldığı için omuz çıkığı, üst ekstremite çıkıklarında birin-
ci sıradadır.

Cevap B

56. Belirlenen bir ayağın sabitlenmesi ve sabitlenen ayak 
etrafında dönme işine pivot denir.

Cevap D
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58. Isınma bölümünde yapılan aktiviteler sporcuya aşağı-
daki değişiklikleri sağlar:

 • Metabolizma hızı yükselir.

 • Eklem kas ve bağlar esneklik kazanır, kasların ka-
sılma hızı artar.

 • Sporcunun dakikada ki solunum sayısı ve bir nefes-
te aldığı soluk hacmi artar.

 • Hücrenin oksijeni kullanma kapasitesi artar.

 • Kalp daha kuvvetli ve daha hızlı atar, kılcal damar-
larda kan akımı yükselir.

 • Sporcunun sinir iletişimi artarken daha çabuk karar 
verip uygulayabilme yeterliliği yüksektir.

 • Sporcunun stresi azalırken yapılacak aktiviteye mo-
tivasyonu artar.

Cevap D

59. Oryantiring bir bölgenin haritası üzerinde belirtilmiş kont-
rol noktalarının sırası ile en kısa sürede bulunmasına 
dayalı, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa spo-
rudur. Baskı ve stres altındayken bağımsız olarak dü-
şünme ve zorlukları çözme yeteneğini de arttırarak zi-
hinsel gelişime katkı sağlar. Oryantiring heyecan verici 
ve rekabetçi olmasının yanında kullanılan malzeme ba-
kımından pahalı olmayan bir spordur. Oryantiring spo-
runda hızlı koşmaktan daha önemlisi, hızlı düşünme ve 
bir noktadan diğerine izlenecek en iyi rotaya karar ver-
mek önemlidir. Bu nedenle oryantiring, koşarken sat-
ranç oynamak olarak da tanımlanır. Oryantiring bütün 
aile bireyleri ile doğada iyi vakit geçirebilmek için yapı-
lacak en iyi sporlardan biridir. Kişiye zor koşullar altın-
da problemi analiz etme ve çözme yeteneği kazandırır. 
Oryantiring çevreci bir spordur çünkü doğada ayak izin-
den başka bir iz bırakmaz. Dünyada ve ülkemizde eği-
tim müfredatının bir parçası olan oryantiring yediden 
yetmişe herkesin yapabileceği bir spordur.

Cevap E

60. 10 FIS kuralı:

 1. Başkalarına karşı saygılı olmak
 2. Kayakçının hız kontrolü
 3. Rota seçimi
 4. Sollama
 5. Giriş başlama ve yukarı doğru hareket
 6. Pistte durma
 7. Tırmanma ve yürüme
 8. İşaretlere ve sınırlamalara saygılı olma
 9. Yardım 
 10. Kimlik bildirme

Cevap D

61. Çocukların bacakları vücutlarına göre kısa ve zayıf göv-
deleri uzun ve ağır olduğu için kol hareketlerini daha 
kolay yaparlar. Etkinliklerde göz önünde bulundurulma-
lıdır.

Cevap D

62. Komut yöntemi kalabalık gruplarda, zamanı etkili kul-
lanmak ve disiplinli biçimde ders işlemek için tercih edi-
lir.

Cevap B

63. Yürüyüş komut yönetiminde “Kıt'a ... dur”  komutunda 
bildirim “Kıt'a” sol ayakta, yaptırım “dur” ise sağ ayak-
ta verilmelidir.

Cevap C

64. Eşli öğretim öğrencilerin işbirliği yaparak çalışmalarına 
dayanmaktadır. Çalışmada her eşin bir görevi vardır. İki, 
üç ve dört kişilik gruplar oluşturulabilir. Uygulama aşa-
masında eşlerin görevi sürekli değişir. Öğrenci uygula-
ma sırasında kararlara katılmaktadır.

Cevap D

65. Anlatma beden eğitimi derslerinde kurallar, spor tarihi 
gibi bilişsel yönü ağırlıklı konularda kullanılabilir. Dersin 
giriş bölümünde hızlıca bir konular üzerinde anlatım kul-
lanılabilir. Ancak süreyi mümkün olduğunca kısa tutma-
lı, görsel materyallerle anlatım zenginleştirilmeli ve so-
rularla öğrencileri de sürece katmalı.

Cevap A
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66. Dururken yapılan çarklarda uygun komut yönetimi A se-
çeneğindeki gibi olmalıdır. B seçeneği dönüşte kullanı-
lır. C seçeneği ise yürürken yapılan çarklarda kullanılır.

Cevap A

67. Eşli yöntemde bazı uygulayıcı veya gözlemciler soru 
sormak için öğretmenin yanına gelebilir. Gelenleri sayı-
sı fazla olduğunda, öğretmenin etrafı sarıldığında sınıf 
yönetimi açısından sorunlar yaşanabilir. Böyle durum-
lar için bir yöntem ya da işaret belirlenmeli. Bu sayede 
öğretmene ihtiyacı olan öğrenci farkedilebilir.

Cevap B

68. Öğretmenin ders içerisinde farklı etkinlik ve hareketle-
re yer vermesi öğrencilerin sıkılmalarını önler, dersi mo-
notonluktan kurtarır ve öğrencilerin ilgilerini canlı tutar.

Cevap E

69. Komut yöntemi geleneksel ve öğretmen merkezli bir 
yaklaşımdır. Uzun süre kullanımı öğrencileri sıkabilir. Ha-
reketi yapamayanlar akıcılığı bozabilir. Öğrenci etkileşi-
mi sınırlıdır ve takım çalışması olmadığından paylaşma-
yı işbirliğini geliştirmez.

Cevap E

70. Alıştırma yönteminde planlama öğretmenin sorumlulu-
ğundadır. Hazırlık - plan aşamasında bu teknikde öğ-
rencinin rolü yoktur. Öğrenci uygulama aşamasında ha-
reketleri izler ve kendi uygular.

Cevap A

71. İlk dönüt düzeltici ifade içermektedir. Burada yanlışın 
düzeltilmesi amaçlanır. İkinci ifade yansız bir ifadedir. 
Objektif veri yansıtmaktadır. Üçüncü ifade ise belirsiz-
dir. Açıklayıcı bir dönüt değildir.

Cevap E

72. Klasik oyun teorilerinin amacı oyunun içeriğini ve ama-
cını anlamaya yönelik teoridir. B, C, D ve E'deki klasik 
oyun teorilerindendir. Piaget Oyun Teorisi dinamik oyun 
teorilerinden biridir.

Cevap A

73. Öncülde verilenlerin üçü de Beden Eğitimi ve Spor Der-
si Öğretim Programının özel amaçlarındandır.

Cevap E

74. Öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları ya da kar-
şılaşabilecekleri, gerçek ya da hayali bir olayın yine öğ-
renciler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenerek çö-
zümlenmesine dayalı öğrenme şekli “örnek olay” yön-
temi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uğurcan Bey, öğren-
cilerin karşılaştıkları bir olayı sınıf ortamına taşımış ve 
örnek olay yöntemini kullanmıştır.

Cevap E

75. Uğurcan Bey sınıfta öğrencilerin yaşayabileceği bir so-
runu  getirdiği için, sorunlara karşı ilgili, hassas olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Çünkü karşılaştığı ve gelecekte 
problem teşkil edebilecek bir olayı, öğrencilerinin ilgisi-
ne sunmakta, bu konuyu onlarla paylaşarak onların da 
ilgili ve hassas davranmalarına aracılık etmektedir.

Cevap C


