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1-Sinir sisteminde davranışın oluşum aşaması 

sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde 

verilmiştir? 

A) uyaran-algılama-duyu organı-beyin-davranış 

B) uyaran-duyu organı-beyin- algılama-davranış  

C) algılama-uyaran-beyin-duyu organı-davranış 

D) algılama-duyu organı-uyaran-beyin-davranış  

E) beyin-uyaran-algılama-duyu organı-davranış 

 

2- Aşırı ve yetersiz uyarılma sonucunda 

organizmanın bozulan uyumunu yeniden sağlaması 

çabasına dengelenme denir. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi bir dengelenme örneğidir?                                                                                    

A) Sürekli şiddet görüntüleri izleyen birinin şiddete 

karşı duyarsızlaşması    

B) Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi  

C) Odadaki yoğun kokunun bir süre sonra 

algılanmaması  

D) Yerdeki hortumun yılan sanılması  

E) Vücuttaki fazla şekerin karaciğerde depolanması 

 

3-İç ve dış çevreden gelerek davranışı etkileyen 

güce uyarıcı denir.  Aşağıdaki kavramlardan 

hangisi iç çevreden gelerek organizmanın 

davranışlarını etkilemektedir? 

A) Yüksek ses                  B) Şiddetli ışık  

C) Sıcak hava                    D) Hissedilen basınç  

E) Baş ağrısı 

 

Her titreşim, her koku, her basınç, insanda duyum 

meydana getirmez. Bunun için uyarıcıların duyu 

organlarını etkileme sınırını geçmesi gerekir. 

4-Bir uyarıcının duyu organları tarafından 

hissedilme noktasına ne ad verilir. 

a)Farklılaşma eşiği        b)duyum eşiği              

c)uyarım                        d)algılama                        

e)uyarıcı şiddeti 

 

5- Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir 

yönüyle diğerlerinden farklıdır. 

a) Suya batırılan çubuğu kırık görme 

b) Tren raylarını uzakta birleşiyormuş gibi görme 

c) Gece çöp tenekesinin köpek sanma 

d) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma 

e) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük 

görme 

 

Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre 

sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.  

6-Parçada anlatılan durum aşağıdakilerden 

hangisine örnek olur? 

a) Aşırı uyarılma             d) Duyarsızlaşma 

b) Unutma                       e) Alışma 

c) Yetersiz uyarılma 

 

Bir İtalyan soylusu, denizi hiç görmemiş birinin 

şaşkınlığına tanık olmak için; taşralı, yoksul bir 

halatçıyı alıp Napoli körfezine götürmüş. Körfeze 

vardıklarında, gökle denizin o kocaman, muhteşem 

mavi gülüşünün buluştuğu yerde yoksul halatçı, 

gözünü gemi direkleri, zincirleri, halat ve palamarlar 

yığınının ortasına dikmiş. Yüzü keyifli bir şaşkınlıkla 

aydınlanmış ve dayanamayarak “ne çok halat var!” 

diye haykırmış 

7-Bu parçada halatçının tepkisi aşağıdakilerden 

hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

a) Algıda seçicilik              d) Algıda örgütleme 

b) Algıda değişmezlik        e)  Algı yanılması 

c) Derinlik algısı 

 

8- İlk kez girdiği davayı kaybeden avukatın verdiği 

tepkinin, birçok dava kaybettikten sonra 

zayıflaması aşağıdakilerden hangisine örnek 

verilebilir. 

a) Duyarsızlaşma                  d) Alışma                

b) Dürtü                                e) Yetersiz Uyarılma               

c) Dengeleme 

 

9-Aşağıdaki örneklerden hangisinde aşırı 

uyarılmanın oluşması beklenemez? 

a) Çok sevdiği yakınının ölmesi durumunda 

b) Evde hiçbir iş yapmadan oturulduğunda 

c) Bir gencin önemli bir sınavı başaramamasında 

d) Bir iş yerinde çok sıcak bir ortamda çalışılması 

e) Bir çocuğun anne ve babasından azar işitmesinde.   

 

Ali’nin annesi bir çikolatayı tam ortasından bölerek 

yarısını onun, diğer yarısını da küçük kardeşinin 

tabağına koyar. Ancak, küçük kardeşinin dişleri henüz 

tam olarak çıkmadığı için onun tabağındaki çikolatayı 

birkaç parçaya böler. Ali, kardeşinin tabağındaki 

çikolataları görünce annesine “Ona daha çok çikolata 

verdin.” der ve ağlamaya başlar. 

10-Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre Ali 

aşağıdakilerden hangisini henüz kazanmamıştır? 

a) Nesne devamlılığı 

b) Korunum ilkesi 

c) Başkalarının bakış açısını anlama 

d) Davranışları niyete göre değerlendirme 

e) Görelilik ilkesi 

 

11-Uçakta yolculuk yaparken bir kentin üzerinden 

geçtiğimizde evleri kibrit kutusu gibi görür ancak 

onları eski büyüklükleriyle algılarız. Bu durum 

aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

a)Algıda değişmezlik     

b)Algıda seçicilik      

c)Algıda organizasyon       

d)Algıda gruplama    

e)Şekil zemin ilişkisi 



Karanlık bir odada üç metre uzaklıkta iğne ucu 

büyüklüğünde bir ışık noktansa ona göz dikilir ve 

ışığın şiddeti artırılıp azaltılırsa, ışığın kaynağı yerinde 

durduğu halde ışık noktası yaklaşıp uzaklaşıyormuş 

gibi algılanır. 

12-Bu örneğe dayanarak fiziksel illüzyonlarla ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Uyarıcının özelliğinden kaynaklandığı 

b) Bir uyarıcının var olduğu 

c) Her insanda aynı şekilde görüldüğü 

d) Bireyin geçmiş yaşantısının yanılmada etkili 

olduğu 

e) Normal insanlarda görüldüğü 

 

13-Lise 2. sınıf öğrencisi Deniz’in kendisini sürekli 

olarak izleyen ve kendisi hakkında fikir yürüten bir 

seyirci kitlesinin olduğunu düşünmesi, aşağıdaki 

kavramlardan hangisine örnek olabilir? 

a)Cinsel rol karmaşası                            

b)Suçluluk duygusu  

c) Yalnızlık duygusu 

d) Ergen benmerkezciliği                        

e) Aşağılık duygusu 

 

Ahmet Bey kendisinden borç para isteyen arkadaşının 

bu isteğini yerine getirmiştir. Eşinin “Neden borç 

verdin, bizim başkalarına borç verecek kadar paramız 

yok.” demesi üzerine eşine “Bir gün benim de 

ihtiyacım olursa o da bana verir.” demiştir. 

14-Arkadaşına borç verme gerekçesi dikkate 

alındığında Ahmet Bey, Kohlberg’in kuramına göre 

ahlak gelişiminin hangi dönemindedir? 

a) Saf çıkarcı eğilim 

b) İtaat ve ceza eğilimi 

c) Toplum düzenini koruma eğilimi 

d) İyi çocuk eğilimi 

e) Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

 

İlköğretim dördüncü sınıf öğrencisi hasan bisiklet 

sürebilmek için kas-sinir koardinasyonuna erişmiş (I) 

bunu başarmayı istemiş (II) ve babasının verdiği 

bilgileri alarak gösterdiği davranışları işleyerek bisiklet 

sürme (III) davranışlarını göstermiştir. 

15- Numaralanmış bölümler aşağıdaki hangi 

kavramlarla açıklanır? 

        I                                  II                        III 

a) Olgunlaşma              Büyüme           Öğrenme  

b) Olgunlaşma              Önbilgi             Hazıroluş 

c) Hazıroluş                  Öğrenme          Güdülenme 

d) Olgunlaşma              Hazıroluş          Öğrenme 

e) Olgunlaşma              Hazıroluş            Gelişme 

 

-Fırtınalı Ve Stresli Bir Dönemdir. 

-Ben Kimim? Yaşamımın Amacı Ne? Gibi Soruların 

Sorulduğu Dönemdir. 

-Akranlar Arasında Grup Değerlerine Katı Bir Uyma 

Davranışı Vardır. 

16-Bu özellikler aşağıdaki gelişimsel dönemlerden 

hangisini niteler? 

a) Yetişkinlik Dönemi            d) Bebeklik Dönemi 

b) Yaşlılık Dönemi                 e) Ergenlik Dönemi 

c) Çocukluk Dönemi 

Maslow, güdüleri basamaklı bir düzen içerisinde 

düşünmüştür. Basamakların en altında fizyolojik 

ihtiyaçlar en üstünde ise kendini gerçekleştirme 

ihtiyacı yer alır. Maslow’a göre temeldeki bir güdünün 

ihtiyaçları giderilmeden üst seviyedeki güdüler insanı 

etkileyemez. 

17-Bu görüşe göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle 

doyurulmalıdır? 

a) Üstün olma                   d) Beğenilme 

b) Susuz kalma                 e) Kendini gerçekleştirme 

c) Saygınlık kazanma 

 

18-Aşağıdakilerden hangisi sosyal güdülerde 

bulunmayıp fizyolojik güdülerde bulunan bir 

özelliktir? 

a) Deneyimlerle elde edilme 

b) Toplumsal saygınlığa yardımcı olma 

c) Toplumdan topluma değişme 

d) Toplumun değer yargılarına göre şekillenme 

e) Doğuştan gelme ve birincil olma   

 

(I) çevreci olmayı özümsemiş bir insanın yalnızken 

bile çevreyi temiz tutması 

(II) öğretmen sınıfta yok iken her türlü yaramazlığı 

yapan öğrencilerin öğretmen sınıfa girdiğinde sessiz 

olmaları 

(III) bireyin sadece arkadaşlarına benzeyebilmek için 

onlar gibi çevreci görünmesi 

19- Numaralanmış bölümler aşağıdaki hangi 

kavramlarla açıklanır? 

        I                                  II                              III 

a) Özdeşleşme             İtaat etme              Benimseme 

b) Benimseme             İtaat Etme              Özdeşleşme 

c) İtaat Etme               Özdeşleşme            Benimseme 

d) Benimseme             Özdeşleşme            İtaat etme 

e) İtaat etme                Benimseme            Özdeşleşme 

 

Fıkra anlatan birine ortamda bulunan herkes çok 

gülerse fıkrayı aslında hiç komik bulmayan biri de 

başkaları güldüğü için gülebilir. Gülmese de en 

azından bir tebessüm etmesi gerektiğini düşünebilir. 

20-Verilen örnekte bireyi belli bir şekilde 

davranmaya iten faktör nedir? 
A) Ortamın düzeni               B) Kültürel özellikler 

C) Gruptaki ilişki düzeyi     D) Sosyal etki 

E) Kültürel farklılık 

 
              Not: Test soruları 4 puandır. 

***BAŞARILAR*** 

Erdal AYDEMİR                                                                                                         

Felsefe Grubu Öğretmeni 


