
Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

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

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

FEN BİLİMLERİ

2 EKİM 2022 PAZAR





2022-ÖABT/FEN FEN BİLİMLERİ

Bu testte 75 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Kütlesi 100 kg olan bir sandık bir kamyonun
sürtünmesiz yatay zemini üzerine yüklenmiş ve kamyon
hareket ederken kaymaması için yatay bir iple şekildeki
gibi bağlanmıştır.

 Başlangıçta durgun olan kamyon ok yönünde          
1 m/s2 lik sabit ivmeyle 4 s boyunca hareket
ettiğinde ipte oluşan gerilme kuvvetinin sandık
üzerinde yaptığı iş yere göre kaç joule olur?
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5.

A) B) C) D) E)
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7.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: C 
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Boyutları birbirinden farklı iki iletken küreden birinin
elektriksel yükü +10q diğerinin ise +5q’dur. Küreler
iletken tel, K anahtarı ve ideal bir ampermetre ile
şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. Daha sonra            
K anahtarı kapatılmış fakat ampermetreden hiç akım
geçmediği gözlemlenmiştir.

Ampermetre çok küçük akım değerlerini bile
ölçebilecek hassasiyette olduğuna göre K anahtarı
kapatılmasına rağmen ampermetreden akım
geçmemesinin sebebine ilişkin,

I. Ampermetreden akım geçebilmesi için her zaman
kürelerden biri pozitif diğeri negatif elektrik yüklü
olmalıdır.

II. İki kürenin yüzeyindeki elektriksel potansiyeller
birbirine eşit olduğu için ampermetreden akım
geçmez.

III. İki kürenin de yüzeyinde oluşan elektriksel alanlar
birbirine eşit olduğu için ampermetreden akım
geçmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve III I, II ve III
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D) E)
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Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: A 
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Diğer sayfaya geçiniz.4
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Diğer sayfaya geçiniz.5
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Diğer sayfaya geçiniz.6
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Diğer sayfaya geçiniz.7
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CaCO3 içeren bir kalsit mineralindeki CaCO3 oranını
tayin etmek için numune, aşırı HCl sulu çözeltisi içine
konulur ve açığa çıkan CO2 kütlesi belirlenir. Bu tayin
yöntemindeki tepkime aşağıda verilmiştir.

CaCO3(k) + 2HCl(suda) 
CaCl2(suda) + CO2(g) + H2O(s)

20 g kalsit numunesinin aşırı HCl ile tepkimesi
sonucu 6,6 g CO2 gazı elde edildiğine göre

numunedeki CaCO3 ün kütlece yüzdesi kaçtır?

(CO2 = 44 g/mol,  CaCO3 = 100 g/mol, CO2 gazının
sadece CaCO3  ün tepkimesi sonucu oluştuğu
varsayılacaktır.)
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27.

28.

A) B) C) D) E)
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30.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: C 
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Diğer sayfaya geçiniz.9
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36.

37.

38.

Bir organik bileşiğin formülü aşağıda verilmiştir.

 Bu bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

Üçüncül alkol olarak sınıflandırılır.

Sistematik adı 3-bütanoldür.

Karbonil fonksiyonel grubu içerir.

Dietil eterin yapı izomeridir.

Molekül formülü C3H8O'dur.
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40.

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: D 
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Günümüzde yaşayan  bitkiler aşağıdaki özelliklere
göre sınıflandırılacak olursa hangi özelliğin altında
en fazla sayıda türün yer alması beklenir?

Meyveye sahip olma

İletim dokusuna sahip olma

Tohuma sahip olma

Çiçeğe sahip olma

Kozalağa sahip olma
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Diğer sayfaya geçiniz.11
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Diğer sayfaya geçiniz.13
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55.

56.

İnsanda gerçekleşen oogenez olayı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Başlangıç germ hücrelerinin mitotik bölünmeleriyle
oogoniyumlar oluşur.

Birincil oositler, ergenlik dönemine kadar mayoz I’in
profaz aşamasında kalır.

İkincil oositler, bir sperm tarafından döllenmedikçe
mayoz II tamamlanmaz.

Mayoz I tamamlandığında oluşan hücreler 2n
kromozoma sahiptir.

Tüm oogenezin işlevsel ürünü tek bir olgun
yumurtadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: D 
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Diğer sayfaya geçiniz.15
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Diğer sayfaya geçiniz.16
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Diğer sayfaya geçiniz.17
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67.

68.

Ahmet Öğretmen "Maddenin Isı ile Etkileşimi"
konusunda öğrencilerden, ısı alan maddelerin sıcaklık
değişimleri ile bazı faktörler arasındaki ilişkiyi
inceleyebilecekleri bir deney tasarlamalarını istiyor.
Öğrencilerden Ahsen, özdeş termometre ve ısıtıcıları,
başlangıç sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli etil alkol ve su
örneklerini kullanarak şekildeki deney düzeneklerini
kuruyor.

 

Bu deney düzeneklerini inceleyen Ahmet
Öğretmen’in, Ahsen’e aşağıdaki dönütlerden
hangisini vermesi gerekir?

İki tane bağımsız değişken var, bağımsız
değişkenlerden birini sabit tutman gerekir.

İki tane bağımlı değişken var, bağımlı değişkenlerden
birini sabit tutman gerekir.

Üç tane sabit tutulan değişken var, sabit tutulan
değişkenlerden birini bağımlı değişken hâline getirmen
gerekir.

Deney düzeneklerinde bir sorun yok, veri toplamak için
deneyi başlatabilirsin.

Deney tüplerindeki sıvıları farklı miktarlarda alman
gerekir.

69.

A)

B)
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Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: D 
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70. Bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerinin öğrenme
düzeylerini belirlemek için aşağıda verilen kazanım seti
ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektedir.

F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu
gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği
ile ilişkilendirir. 

a. Tam yansımaya ve prizmalarda kırılmaya
girilmez.

b. Snell (Kırılma) Yasası'na girilmez.

F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı
mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

F.7.5.3.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak
noktalarını deneyerek belirler. 

a. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının
yangın riski oluşturabileceğine değinilir.

b. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.

c. Matematiksel bağıntılara girilmez.

ç. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak
noktaları çizimle gösterilir. 

Öğretmenin, ölçme aracına eklemeyi düşündüğü bazı
maddeler ise aşağıda verilmiştir.

K. Işık bir ortamdan farklı bir ortama geçerken
kırılmaya uğrar. Doğru(...) Yanlış(...)

L. Size verilen yakınsak merceğin ortasına Güneş
ışınlarını düşürerek mercekten geçen ışınların bir
noktada toplanmasını sağlayınız.

M. Normalle 37o açı yapacak şekilde havadan suya
gönderilen bir ışının sudaki kırılma açısını
hesaplayınız (nhava = 1, nsu = 4/3 alınız.)

 Buna göre,

I. K maddesindeki ifadede "Yanlış(...)" seçeneğini
işaretleyen öğrenciler bu maddeden tam puan
almalıdır.

II. L maddesi kazanımlara uygun olarak
hazırlanmıştır.

III. M maddesinin teste eklenmesi, testin kapsam
geçerliğini artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

71.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: C 
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Diğer sayfaya geçiniz.20



2022-ÖABT/FEN

74. 75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21




