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ÖN SÖZ

Değerli Okuyucularımız,

Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi (ÖABT-Türkçe) kapsamındaki 

soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve soruları kolaylıkla çözebilmeniz amacıyla farklı soru 

çeşitleri ile kendinizi geliştirmeniz sürecinde siz değerli okuyucularımıza kılavuzluk etmek için hazırlanmıştır.

Kitabın hazırlık aşamasında, sınav kapsamındaki temel alanlarda kapsamlı alanyazın taraması yapılmış, bu kitabın 

gerek ÖABT’de gerekse gelecekteki meslek hayatınızda ihtiyacınızı maksimum derecede karşılayacak şekilde ve 

ÖABT'de çıkan ve çıkacak sorularla paralel sorular içerecek nitelikte olması hedeflenmiştir.

Yedi ana bölümden oluşan kitabımızda, her biri ayrı konu başlıklarından oluşan toplamda 2025 soru içeren testler 

bulunmaktadır. Detaylı, güncel ve anlaşılır bir dilde yazılan çözümlü anlatımları ve açıklamaları ile bu özgün sorular, 

ÖABT'de çıkacak sorularla konu ve tarz itibarıyla birebir örtüşmektedir. Ayrıca kitabımızda, testlerin karışık değil de 

konu başlıklarıyla ayrı ayrı verilmiş olması, hangi konuda eksikliğiniz olduğunu görmenizi ve konu anlatımlı kitabımıza 

başvurarak bu eksiklilerinizi tamamlamanızı sağlayacak ve size yol gösterecektir.

Kitaba ilişkin sorularınızı pegem@pegem.net adresine e-posta yoluyla ya da 0538 594 92 40 numarasına 

WhatsApp üzerinden iletmeniz yeterli olacaktır.

Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimizin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde katkıda 

bulunabilmek ümidiyle...

Pegem Akademi
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DİNLEME BECERİSİ

5. “Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.” 
kazanımı dinleme sürecinin aşağıdaki 
aşamalarından hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) İşitme

B) Hatırlama

C) Kavrama

D) Değerlendirme

E) Sentez

6. Dinleme süreciyle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dinleme eylemi işitme ile başlar.

B) Dinlemede, dinleyici açısından seçicilik söz 
konusudur.

C) Dinleme sürecinin son basamağı ilişki kurmadır. 

D) Kavrama, dinleyicinin aldığı mesajı çözümleme 
sürecidir.

E) Konuşmaya tepki göstermek dinleme sürecinin 
bir parçasıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir konferanstaki etkili 
dinleyicinin davranışlarından değildir?

A) Ön bilgilerini kullanmak

B) Anlaşılmayan hususları anında sormak 

C) Beden dili ile geri bildirimde bulunmak

D) Not alarak dinlemek

E) Ana noktaları yakalamaya çalışmak

8. Aşağıdakilerden hangisi dinleme öncesinde 
yapılabilecek uygulamalardan biri değildir?

A) Sınıfta sessizliği sağlama

B) Motivasyonu sağlama

C) Öğrencilere gereken açıklamaları yapma

D) Önemli noktaları not alma

E) Dinleme için sağlıklı bir işitme ortamı sağlama

TEST 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda yer alan dinleme yöntemlerinden 
biri değildir?

A) Katılımlı dinleme

B) Katılımsız dinleme

C) Seçici dinleme

D) Not alarak dinleme

E) Estetik dinleme

2. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dinleme 
eğitimine yönelik kazanımlar hangi öğrenme 
alanı içinde yer almaktadır?

A) Okuma

B) Medya Okuryazarlığı

C) Konuşma

D) Dinleme/İzleme

E) Sözlü İletişim

3. Türkçe öğretmeni dinleme/izleme etkinlikleri 
kapsamında öğrencilerine bir çizgi film izletmiş ve 
öğrencilerinden bu çizgi filmdeki örtülü anlamları 
tespit etmelerini ve bunları açıklamalarını istemiştir. 

Bu etkinlik sürecinde Türkçe öğretmeninin 
aşağıdaki kazanımlardan hangisini edindirmeye 
çalıştığı söylenebilir?

A) Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 

B) Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

C) Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar 
önerir.

D) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder.

E) Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini 
değerlendirir.

4. Aşağıdakilerden hangisi dinlenecek/izlenecek 
materyallerde bulunması gereken özelliklerden 
biri değildir?

A) Süreye uygun olmak

B) Millî, kültürel ve ahlaki değerlere uygun olmak

C) Toplumdaki farklı sosyal anlayışları yansıtır 
nitelikte olmak

D) Öğrencilerin seviyesine uygun olmak

E) Öğrencilerin dil zevkini geliştirecek nitelikte 
olmak
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DİNLEME BECERİSİ

9. Aşağıdakilerden hangisi “Dinledikleri/
izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.” kazanımını 
gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma değildir?

A) Yönergeleri takip etme 

B) Karşılaştırma 

C) Neden-sonuç ilişkisi kurma

D) Benzetmeleri çözümleme

E) Örneklendirme

10. 

• Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi 
sağlanır.

• Medya metinlerinin hedef kitlesi ve amacının sor-
gulanması sağlanır.

 Bu açıklamalar aşağıdaki kazanımlardan 
hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini 
değerlendirir.

B) Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana 
duygusunu belirler.

C) Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini 
bildirir.

D) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder.

E) Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

11. Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre dinleme 
becerisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dinleme metinlerinde metnin özünü ve anlam 
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da 
düzeltme yapılabilir.

B) Aynı temada birden fazla dinleme/izleme 
metnine yer verilecekse bunların türleri farklı 
olmalıdır.

C) Dinleme metinleri estetik duyarlılık kazandıracak 
nitelikte olmalıdır.

D) Dinleme metinleri millî, kültürel, ahlaki değerlere 
uygun olmalıdır.

E) Her temada en az iki dinleme/izleme metni yer 
almalıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi dinlemede kavramayı 
desteklemez?

A) Dinlenen konunun bir kısmına odaklanma

B) Dinleme amacını belirleme

C) Önceki bilgileri harekete geçirme

D) Dinleme süreciyle ilgili değerlendirme yapma

E) Uygun dinleme tekniklerini kullanma

13. İletişim süreci içerisinde en fazla kullanılan dil 
becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinleme 

B) Konuşma 

C) Okuma

D) Yazma

E) Beden dili

14. Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her temada en az bir dinleme/izleme metni 
bulunmalıdır.

B) Dinleme/izleme metinleri ders kitabında ve 
öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır.

C) Dinleme/izleme metni okuma metinlerinde ele 
alınan alt temalardan biriyle bağlantılı olabilir.

D) Dinleme/izleme metinleri amaç ve kazanımlara 
uygun olmalıdır.

E) Dinleme metinlerinde metnin özünü ve anlam 
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da 
düzeltme yapılabilir.
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DİNLEME BECERİSİ

18. Öğrencilere ‘sandal, gemi, feribot, sal’ gibi aynı 
kavram alanına giren kelimeler verilir. Onlardan 
bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini 
belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir.

 Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak 
birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.

B) Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam 
farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

C) Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 

D) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, 
deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.

E) Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni 
öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.

19. Dinlenen/izlenen metinde belirlenen bir sorun, 
çizilen bir balık kılçığı şeklinin başına yazılır. Her 
bir alt sorun balığın bir kılçığıymış gibi yerleştirilir. 
Böylece ana sorunun ortaya çıkmasına sebep 
olan alt sorunlar belirlenerek çözüm önerilerinde 
bulunulur.

 Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine 
koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri 
yorumlar.

B) Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan 
sorunlara farklı çözümler üretir.

C) İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine 
yönelik tahminlerde bulunur.

D) Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya 
sonrasına ait kurgular yapar.

E) Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

20. Sağlıklı dinlemenin basamakları, aşağıdakiler 
den hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?

A) İşitme - kaydetme - duyma

B) Mesajın gönderilmesi - işitilmesi - 
anlamlandırılması

C) Mesajın kodlanması - dönüt verilmesi - 
saklanması

D) Konuşmanın gerçekleşmesi - anlamanın 
oluşması - kodlama

E) Mesajın kodlanması - ön bilgilerle birleşme - 
dönüt.

15. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak 
öğrencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik 
olarak dinlemeleri/ izlemeleri istenir.

 Bu uygulama aşağıdaki dinleme/izleme yöntem 
ve tekniklerinden hangisine aittir?

A) Eleştirel dinleme

B) Katılımlı dinleme

C) Yaratıcı dinleme

D) Seçici dinleme

E) Katılımsız dinleme 

16. Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve 
düşüncelerini mi yansıttığı, yoksa bilimsel verilere ve 
gözlemlere mi dayandığı analiz edilir.

 Bu uygulama aşağıdaki dinleme/izleme yöntem 
ve tekniklerinden hangisine aittir?

A) Eleştirel dinleme

B) Katılımlı dinleme

C) Yaratıcı dinleme

D) Seçici dinleme

E) Katılımsız

17. Dinleme becerisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Dinleme ilk kazanılan dil becerisidir.

B) Dinleme süreci değerlendirme ile başlar. 

C) Dinleme isteğe bağlı bir süreç değildir.

D) Dinleme becerisine ilk defa 2006 Türkçe 
Öğretim Programı’nda yer verilmiştir.

E) Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme; dil 
becerileri altında yer alır.
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• İnsan hak ve özgürlüklerine, insani değerlere aykırı 
ögeler yer almamalıdır.

• Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek 
nitelikte olmalıdır.

• Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun ol-
malıdır.

• İşlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.

• Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini 
yansıtmalıdır.

• Dinleme metinlerinde, metnin özünü ve anlam bü-
tünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da dü-
zenlemeye gidilebilir. Düzenleme sırasında metne 
cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz.

• Aynı temada birden fazla dinleme/izleme materyali 
ne yer verilecekse bunların türleri farklı olmalıdır.

• Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, ha 
yal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.

• Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve 
onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte ol-
malıdır.

Cevap C

5. Dinleme sürecinde değerlendirme aşamasında konuş-
macının söylediklerini yorumlama, ön bilgilerle ve başka 
kaynaklarla karşılaştırma söz konusudur. Bu aşamada 
konuşmadaki iletiye özü, önemi, niteliği ve niceliği üze-
rinden değer biçilmekte ve iletiyi oluşturan gerçekler ile 
konuşmacının yorumu birbirinden ayrılmaktadır.

Cevap D

6. Dinleme/izleme süreci ilgi, işitme, kavrama, dinleme, 
değerlendirme, tepki aşamalarından oluşur. Dinleme sü-
recinin son aşaması tepki/karşılıktır.

Cevap C

7. İyi bir dinleyici dinlediği konuşmada anlaşılmayan hu-
susları konuşmanın sonunda sormalıdır.

Cevap B

8. Önemli kısımları not almak dinleme sırasında yapılacak 
bir çalışmadır. Sınıfta sessizliği ve motivasyonu sağla-
ma, öğrencilere gereken açıklamaları yapma, dinleme 
için sağlıklı bir işitme ortamı sağlama dinleme öncesi 
yapılabilecek çalışmalardır.

Cevap D

9. Çıkarım yapma metinde verilenlerden hareketle arka 
plandaki anlam ve ilişkileri belirlemek için yapılan bir ey-
lemdir. Yönergeleri takip etme çıkarımda bulunmadan 
dinleyicinin söylenenleri bire bir uyguladığı bir çalışmadır.

Cevap A

ÇÖZÜMLER
1. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda, “Dinleme stratejile-

rini uygular.” kazanımının açıklamasında yer alan açık-
lamalar şunlardır:

 5. sınıf → “Not alarak, katılımlı, grup hâlinde dinleme gibi 
yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.”

 6. sınıf → “Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde ve not ala-
rak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağ-
lanır.”

 7. sınıf → “Empati kurarak, katılımlı, katılımsız, not alarak 
dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.”

 8. sınıf → “Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not 
alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları 
sağlanır.” 

 Buna göre, “katılımlı, katılımsız, seçici, not alarak dinle-
me” türleri programda yer verilen dinleme türleri arasın-
dadır, “estetik dinleme” türü programda yer almamaktadır. 

Cevap E

2. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında öğrenme alan-
ları (1) Dinleme/İzleme, (2) Konuşma, (3) Okuma, (4) 
Yazma olmak üzere dört ana başlık altında düzenlen-
miştir. 

Cevap D

3. Öncülde verilen açıklamada öğretmenin dinleme/izleme 
metninin içeriğine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiği an-
laşılmaktadır. Dinleme/izleme metninde yer alan örtülü 
anlamların tespit edilmesi, metnin içeriğini değerlendir-
meye almakla mümkün olduğundan bu etkinlikle öğret-
menin “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendi-
rir.” kazanımını edindirmeye çalıştığı ifade edilebilir.

Cevap E

4. Dinleme/izleme metinlerinde ideolojik unsurlar yer al 
mamalıdır. Dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğin 
de bulunması gereken özellikler şu şekildedir:

• Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilke-
lerine uygun olmalıdır.

• Millî, kültürel ve ahlaki değerlere, milletimizin bölün-
mez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır.

• Siyasi kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bö-
lücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır.

• Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini 
olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsar-
lık, şiddet vb. ögeler yer almamalıdır.




