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1-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir 

davranış değildir? 
A. Bebeklerin 0-2 aylardan ağlama sesleri çıkarması 

B. Altı yaşındaki bir çocuğun ulusal futbol takımını tutması  

C. Kişinın yabancı yemeklerden çok yöresel yemeklere 

düşkün olması  

D. Bireylerin genellikle içinde doğdukları toplumun dini 

inancını taşıması  

E. Sekiz yaşındaki bir çocuğun kadınların kahvehaneye 

gidemeyeceğini düşünmesi  

 

Normal koşullarda vahşi bir at ‘deh’ denilince koşmaz. Ancak 

vahşi atı ehlileştirme sürecinde önce ata ‘deh’ deyip hemen 

kırbaçla canı acıtılırsa at doğal bir tepki ile koşmaya başlar. 

Böylece bir süre sonra at ‘deh’ denildiğinde kendiliğinden 

koşar. 

2-Buna göre ‘deh’ sözcüğü klasik koşullanma sürecinde 

aşağıdakilerden sırasıyla hangilerine karşılık gelmektedir? 

A. Koşulsuz uyarıcı /nötr uyarıcı  

B. Koşullu uyarıcı /koşullu tepki  

C. Koşulsuz tepki/nötr uyarıcı  

D. Nötr uyarıcı/koşulsuz uyarıcı  

E. Nötr uyarıcı/koşullu uyarıcı 

 

3-Bir sirkte köpeklere çemberden atlama davranışı 

öğretilebilirken fillere bu davranışın öğretilmeye 

çalışılmaması öğrenmeye etkileyen hangi faktörle 

açıklanabilir? 
A. Olgunlaşma                                        D. Güdülenme  

B. Genel uyarılmışlık hali                       E. Eski yaşantılar  

C. Türe özgü hazır oluş            

 

Çocukluğunda evlerinde büyük bir yangın yaşayan, kendisi ve 

ailesinin canları zorlukla kurtarılan Aysun Hanım hala itfaiye 

araçlarının sirenlerinin duyduğunda büyük bir korku 

duymaktadır. 

4-Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? 

A. Tepkisel koşullanma              D.Edimsel koşullanma 

B. Premack ilkesi                       E. Ayırt etme 

C. Olumsuz pekiştirme 

 

5-bir problem anında bireyin bir an çözüm aşaması 

yaşaması ve ön çözüm aşamasında problemin parçaları 

arasındaki ilişkiyi anladığında çözüme aniden ulaşması 

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A. Deneyerek öğrenme            B. Gözleyerek öğrenme 

C. Örtük öğrenme                    D. Kodlama 

E. İçgörüsel öğrenme 

  

6-Televizyonun yüksek sesi nedeniyle oğlunun dikkatinin 

dağıldığını ve ders çalışmadığını fark eden bir annenin 

televizyonun sesini kısması aşağıdaki hangi kavrama örnek 

oluşturmaktadır? 

A. Karşıt koşullanma                 D. Ayırt etme eğitimi  

B. Eşik yöntemi                         E.  Olumsuz pekiştirme  

C. İkinci tür ceza  

 

Sekiz yaşındaki Ozan ne misafirliğe gittiğinde ne de evlerine 

misafir geldiğinde büyüklerin elini öpmezken; bayram 

günlerinde harçlık almak için mutlaka büyüklerin elini öpmeye 

özen göstermektedir. 

7-Ozan’ın büyüklerin elini öpme davranışı ortaya çıkaran 

bayram günleri aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? 

A. Ayırt edici uyarıcı                   D. Koşullu uyarıcı  

B. Nötr uyarıcı                             E. Koşulsuz uyarıcı  

C. Olumlu uyarıcı 

 

Bir çocuğa okula başlamadan önce okuma-yazma çalışmaları 

yaptırmak zaman ve enerji kaybıdır. Çünkü çocuk hem zihinsel 

gelişim hem de küçük kas gelişimi açısından öğrenme için 

gerekli düzeye erişememiştir? 

8-Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisinin 

önemini vurgulamaktadır  
A. Güdülenme                                D. Dikkat 

B. Olumsuz aktarım                       E. Olgunlaşma 

C. Olumlu aktarım 

 

Selen sofrayı kurma ve toplama işlerinde annesine yardımcı 

olmasına rağmen bir türlü bu davranışından dolayı ondan takdir 

alamamış ve bir süre sonra annesine yardım etmeyi bırakmıştır. 

9-Selen’in davranışında ortaya çıkan bu durum 

aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? 

A. Genelleme                                 D. Sönme  

B. Kaçınma şartlanması                 E. Olumsuz pekiştirme  

C. Görmezden gelme 

 

Babasından hatıra kalan köstekli saat ile iş başvurusuna giden 

ve görüşme sonunda işe alınan Hüseyin, daha sonraki günlerde 

Kendisi için önemli olan görüşmelere toplantılara, hep 

babasının köstekli saatini yanına alarak gitmeye başlamıştır. 

10-Hüseyin’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine 

örnek oluşturur? 

A. Şekillendirme                 D. Olumsuz pekiştirme 

B. Batıl davranış                  E. Kaçma şartlanması  

C. Sabit oranlı pekiştirme  

 

11-Edimsel koşullanma ile ilgili kavramları öğrendikten 

sonra, daha önce öğrenmiş olduğu klasik koşullanma 

kavramlarını karıştırmaya başlayan bir öğrencinin bu 

davranışı aşağıdaki hangi kavrama ile açıklanabilir? 

A. Olumsuz transfer                D. İleriye ket vurma 

B. Geriye ket vurma                E. Bastırma  

C. Amnezi  

 

Ablası odada sesli olarak İngilizce sözcükleri telaffuz etmeye 

Çalışırken televizyon izleyen Birsen bir süre sonra birçok 

İngilizce sözcüğü gördüğünde doğru okuyabildiğini fark 

etmiştir. 

12-Birsen’in hiç İngilizce dersi almadığı halde birçok 

sözcüğü doğru telaffuz edebilmesi aşağıdakilerden hangisi 

örnek oluşturmaktadır? 

A. Taklit  

B. Deneme yanılma  

C. Örtük öğrenme  

D. İçgörüsel öğrenme 

E. Genelleme  

Her yılbaşından hemen sonra pek çok devlet memuru evraklara 

tarih yazarken sıklıkla bir önceki yılı yazar.  

13- Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? 

A. Uyaran genellemesi                    D. Öncelik etkisi  

B. Olumsuz pekiştirme                    E. Alışma 

C. İleriye ket vurma  

 

Öğrencinin yeni anlatılan bir konuyu ne kadar öğrenmiş olduğu 

ile ilgili bilgilendirmesi sağlıklı bir öğrenme için eksiklerin ve 

olumlu özelliklerini fark etmesine yardımcı olacak 

açıklamaların yapılması çok önemlidir. 

14-Bu durum öğrenmeyi etkileyen hangi faktör ile 

açıklanabilir? 

A. Pozitif transfer                           D. Geri bildirim 

B. Anlamsal çağrışım                     E. Güdülenme  

C. Ayırt etme 
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 Üniversite öğrenimi sırasında iki yıl Almanca kursuna gitmiş 

olan Kaan’ın üniversiteyi bitirdiğinde doktora eğitimi için 

gittiği Danimarka’da Dan dilini öğrenmesi hiç zor olmamıştır. 

15-Hakan’ın Dan dilini öğrenmede zorlanmaması 

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A. Öğrenmenin olumlu aktarımı        D. Olumlu pekiştirme  

B. Geriye destekleyici etki                 E. Kademeli yaklaşma  

C. Sabit aralıklı pekiştirme 

 

Erdinç çocukken geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında çok 

kaygılı anlarında kekelemeye başlamıştır. Buna yönelik almış 

olduğu konuşma terapilerinin ardından bu problemini  yenen 

Erdinç her ortamda akıcı konuşabilmeye başlamıştır. Ancak bir 

iş görüşmesine gittiğinde eskisi kadar güçlü olmasa bile 

yeniden kekelemeye başlayan Erdinç eski sıkıntılarını 

hatırlayarak endişelenmeye başlamıştır. 

16-Erdinç’in yaşadığı durumu en iyi açıklayan kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sönme                                            D. Genelleme  

B. Kendiliğinden geri gelme              E. Ayırt etme  

C. Yeniden koşullanma  

 

17-Hayatında hiç şans oyunu oynamamış olan irfan’ın 

yakın bir komşusuna büyük bir ikramiye çıktığını 

öğrendikten sonra her hafta sayısal loto oymaya başlaması 

aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir. 

A. Edimsel Koşullanma                D. Gizil Öğrenme 

B. Sosyal Öğrenme                       E. Klasik Koşullanma 

C. Kavrayarak Öğrenme 

 

18. Nermin lisedeki pek çok arkadaşından farklı olarak 

matematik sınavından hemen önce değil de günlük tekrarla 

çalışmayı tercih etmektedir. Nermin’in bu tutumu 

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir. 

A. Olumlu pekiştirme                D. Kademeli yaklaştırma 

B. Toplu öğrenme                      E. Aralıklı öğrenme 

C. Parçalayarak yada toplu öğrenme 

 

19. Unuttuğu bankamatik şifresini tek tek bankamatiğe 

yazarak bulmaya çalışan birinin bu davranışı 

aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnektir? 
A. İç görüsel öğrenme                    D. Genelleme  

B. Olumlu pekiştirme                      E.Serbest çağrışım  

C. Deneme yanılma yoluyla öğrenme  

 

İlk arabası otomatik vitesli olan Osman Bey daha sonra 

Normal vitesli bir araba kullanmaya başlamış ancak bu arabayı 

Sürmekte oldukça zorlanmıştır. 

20-Osman Bey’in yaşamış olduğu bu zorlanma öğrenme 

psikolojisinde hangi kavrama örnek oluşturmaktadır? 

A. Olumsuz aktarım                     D.İtici uyaran  

B. Geri ket verme                         E.Alışkanlık kazanma  

C. Olumlu aktarım  

 

21-Birlikte yaşayan tek yumurta ikizleri arasındaki 

benzerlik %88 iken, ayrı yaşayan tek yumurta ikizleri 

arasındaki benzerliğin %72’ye düşmesi aşağıdakilerden 

hangisinin bir göstergesidir?  

A. Zekâ üzerinde kalıtımın etkisi olmadığının  

B. Çevresel faktörün kalıtım üzerinde etkisi olmadığının  

C. Çevresel faktörün zekâyı etkilemediğinin  

D. Zekâ gelişiminin tamamen kalıtsal olduğunun  

E. Kalıtımın yanı sıra çevrenin de zekâyı belirlediğinin 

 

 

I. Görünenleri hafızıya alma, resimlerle ve şekillerle 

düşünebilme 

II. Sayı ve sembolleri etkin şekilde kullanarak soyut 

problemleri çözebilme  

22-Verilenler sırasıyla Gardner’in zekâ kuramına göre 

aşağıdaki zekâ türlerinden hangisine karşılık gelir?  
A. Bedensel kinestetik zekâ - mantıksal matematiksel zekâ  

B. Görsel mekânsal zekâ - mantıksal matematiksel zekâ  

C. Görsel mekânsal zekâ - kişiler arası sosyal zekâ  

D. Sözel dilsel zekâ - görsel mekânsal zekâ  

E. Müzik ritim zekâsı - mantıksal matematiksel zekâ 

 

Zeka çeşitli zeka testleriyle ölçülebilir. İnsanların zeka 

bölümlerini bilmenin çeşitli yararları vardır. 

23-Aşağıdakilerden hangisi zeka bölümünü bilmenin 

faydalarından biri değildir. 

A. Üstün zekalı bireyler özel olarak eğitmek 

B. Özel eğitime muhtaç bireyleri belirlemek 

C. Bireyin meslek seçimine yardımcı olmak 

D. Bireyin meslek seçimine yardımcı olmak 

E. Zeka geriliği olan bireyleri toplumdan soyutlamak 

 

Beyinde hücre kaybının olması unutmaya neden olabilir. 

Eskiyen ve ölen hücrelerin yerine yenilerin gelmemesi unutma 

nedenidir. Ayrıca belirli bölgelere kan akışındaki aksamlar, 

geçici genel bellek kaybına yol açabilir. 

24-Bu açıklamaya göre unutmaya neden olan faktör 

hangisidir? 
A. Bilinçaltına Atma                    B. Geriye Ket vurma 

C. Organik Nedenler                    D. İleriye Ket Vurma  

E. Öğrenilenlerin Kullanılmaması 

 

 Bilgilerin öğrenilmesinin ilk aşamasıdır. 

 Dikkat edilen, depolanması istenilen uyarıcıların 

seçildiği süreçtir. 

25-Yukarıda özellikleri verilen bellek türü aşağıdakilerden 

hangisidir 
A. Duyusal Bellek                        B. Kısa Süreli Bellek 

C. Uzun Süreli Bellek                  D. İşleyen Bellek 

E. Açık Bellek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erdal AYDEMİR                                          Başarılar Dilerim 

Felsefe Grubu Öğretmeni 

 

Not: Her Soru 4 Puandır. 

ALDIĞI NOT: 

 

Adı Soyadı: 

Sınıfı-No    : 

1 A B C D E 14 A B C D E 

2 A B C D E 15 A B C D E 

3 A B C D E 16 A B C D E 

4 A B C D E 17 A B C D E 

5 A B C D E 18 A B C D E 

6 A B C D E 19 A B C D E 

7 A B C D E 20 A B C D E 

8 A B C D E 21 A B C D E 

9 A B C D E 22 A B C D E 

10 A B C D E 23 A B C D E 

11 A B C D E 24 A B C D E 

12 A B C D E 25 A B C D E 

13 A B C D E       


