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Ortaöğretim
Psikoloji

1.  Sosyo-kültürel bakış açısı “Aynı davranışın nedeni ve sonucu, kültürden kültüre değişebilir.” savından hareket eder. Bu 
bakışa göre örneğin, Freud’un psikodinamik teorilerinin birçok yönü, Freud’un Viyana’sı dışındaki kültürlere uymuyor 
olabilir. Freud’un baba odaklı teorilerine, Yeni Gine’deki Trobriand ailelerindeki otorite sahibi anneler gösterilerek karşı 
çıkılabilir. Bu nedenle sosyo-kültürel bakış açısı ile psikodinamik bakış açısının ortaya koyduğu evrensel yargıların yanlış 
olduğu ileri sürülebilir. Sosyo-kültürel bakış açısı, insan deneyiminin çeşitlilik ve zengin kültürünü yok sayan genellemelere 
devamlı olarak karşı çıkar.

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi sosyo-kültürel bakışa ait olamaz?

A) İnsanların dünya hakkındaki algıları kültür tarafından etkilenir mi?
B) Kültür çocuğun yetiştirilmesinde nasıl bir etkendir?
C) Kültürel değişme yaşanmasının nedeni nedir?
D) Kültür kişinin kendi hakkındaki farkındalığını nasıl etkiler?
E) Kültür bireyin belli davranışları göstermesinde rol oynar mı?

2.  Psikoloji, araştırmalarında iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla deney ve kontrol grupları oluşturur. 
Bağımsız değişkenin uygulandığı gruba deney grubu, bağımsız değişkenin sabit tutulduğu gruba kontrol grubu denir.

Araştırma

Uykusuzluğun akıl yürütme ve problem çözme üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmacı, her bakımdan birbirine denk 
iki grup oluşturuyor. Bir grubu 36 saat uykusuz bırakırken, diğer grup normal uykusunu alıyor. Daha sonra araştırmacı 
her iki gruptan, akıl yürütme ve problem çözme ile ilgili belirli testler çözmelerini istiyor.  Sonuçta uykusuz olan grubun 
daha başarısız olduğunu gözlemliyor.

Buna göre araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkeni sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl yürütme ve problem çözme - uykusuzluk 
B) Başarısızlık - akıl yürütme ve problem çözme
C) Uykusuzluk - başarısızlık
D) Normal uyku - başarısızlık
E) Uykusuzluk - akıl yürütme ve problem çözme



4. Tekrar Testi

MEB  2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3.  Bir bakış bir bakışa neler neler anlatır

Bir bakış bir bakışı saatlerce ağlatır

Verilen dizelerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Sözsüz ifadenin öneminden
B) Heyecanların fizyolojisinden
C) Ölçülebilen duygulardan
D) Çatışma içindeki davranışlardan
E) Kaygıyı azaltmanın gerekliliğinden

4.  Bölünmüş dikkat aynı anda birden çok görevin yerine getirilmesi yeteneğidir. Dikkat ikiye bölünür ve birey her iki göreve 
de dikkatini yöneltir.

Buna göre bölünmüş dikkat durumunda öğrenme ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Öğrenmek kolay, unutmak zordur.
B) Öğrenme ve hatırlama zordur.
C) Öğrenme ve geri çağırma kolaylıkla sağlanabilir.
D) Öğrenme istemsiz olarak gerçekleşir.
E) Uyarıcı bombardımanı nedeniyle unutmak zordur.
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5.  Algısal seçimi etkileyen değişkenler uyarıcıyla ilgili olduğu gibi, algılayan kişi ile ilgili de olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi uyarıcı veya algılayan kişi ile ilgili değişkenler arasında olamaz?

A) Hareketin tekrar etmesi
B) Nesnenin parlaklığının kademeli olarak artması
C) Durumla ilgili bireyin bir beklentisinin olması
D) Sesin bireyin duyum eşiğinin dışında kalması
E) Bireyin uyarıcıyla ilgili olması

6.  Sonradan öğrenilmiş olan güdüler, karmaşık insan gereksinimleridir. Bir kültürden diğerine farklılık gösterirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sonradan öğrenilmiş güdüler arasındadır?

A) Uyuma
B) Başarma
C) Acından kaçınma
D) Susama
E) Enerji harcama
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7.  Bukalemun bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir hayvandır. Beyaz kar üzerinde bembeyaz olabilirken, siyah bir 
kumaş üzerinde siyah olabilmektedir.

Bukalemunun bu durumu aşağıda verilen algının özelliklerinden hangisinin etkisini ortadan kaldırmaktadır?

A) Devamlılık
B) Tamamlama
C) Benzerlik
D) Yakınlık-uzaklık
E) Şekil-zemin ilişkisi

8.  Düzenli sosyal ilişkisi olduğu, sık sık görüştüğü arkadaşlarına karşı iyi davranan Şevket Bey, ilişkileri bozulduğunda dav-
ranışlarını da değiştirmiş, arkadaşları ile karşılaştığında onları görmemezlikten gelmiştir.

Bu örnek, algının üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini vurgulamaktadır?

A) Uyarıcı kaynaklı faktörlerin
B) Duyguların
C) Fizyolojik etkilerin
D) Kişiliğin
E) Beklentilerin
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9.  Davranış, organizmanın içsel ve dışsal uyarıcılara karşı gösterdiği tepkidir.

Uyarıcı - Tepki Şeması

Uyarıcı 1

Organizma
Uyarıcı 2

Uyarıcı 3

Uyarıcın

Tepki 1

Verilen şema uyarıcı-tepki ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Aynı uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olur.
B) Aynı organizma aynı uyarıcıya farklı durumlarda farklı tepkiler gösterebilir.
C) Farklı uyarıcılar aynı organizmada farklı tepkilere neden olabilir.
D) Farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiyi oluşturabilir.
E) Aynı organizma aynı uyarıcılara belli bir süre maruz kaldığında tepki vermeyebilir.

10.  Bilişsel gelişim üzerinde çalışma yapan Jean Piaget, düşünme, anlama, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin gelişimi-
nin dört evreden geçtiğini ifade eder. Bu dönemlerden 2-7 yaş arasını kapsayan işlem öncesi dönemde çocuk, başkala-
rının bakış açılarını kavramakta güçlük çeker, dünyayı sadece kendi bakış açısından görür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi döneme ait bir özellik olamaz?

A) Benmerkezci düşünme biçimi egemendir.
B) Olgulara tek yönlü bir bakış açısı ile bakar.
C) İstekleri hemen yerine getirilmezse kızıp bağırabilir.
D) Somut olduğu sürece karmaşık problemleri çözebilir.
E) Olayların ve nesnelerin görünüşlerine göre akıl yürütür.
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11.  

Gelişim Görevleri Gelişim Dönemleri
Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi kurar. ..........................
Anne babadan bağımsız hareket etmeye başlar. ..........................
Azalmış olan bilişsel ve fiziki gücünü anlar ve kabullenir. ..........................
Toplumsal olaylara, değerlere ve politikaya ilgisi artar. ..........................

Tablodaki gelişim görevleri değerlendirildiğinde, aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisine bir örnek 
bulunmamaktadır?

A) Yaşlılık dönemi
B) Yetişkinlik dönemi
C) Ergenlik dönemi
D) Çocukluk dönemi
E) Yenidoğan dönemi

12.  Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı hâlde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır.
Alışmanın psikolojik boyutu duyarsızlaşmadır. Duyarsızlaşma, sık karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin azal-
masıdır.

Buna göre;

I.   Ders çalışırken dışarıdan gelen trafik gürültüsü bir süre sonra fark edilmez.

II.  Balıkçının önünden geçen insanlar balık kokusunu alırken balıkçı bu kokuyu almaz.

III. İlk defa doğum yaptıran bir ebe çok heyecanlanır ancak aynı tecrübeyi yaşadıkça artık o ilk heyecanı duymaz.

hangileri alışmaya örnek olabilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.
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13.  Açlık gereksinmesi ile açlık dürtüsü arasındaki ilişki doğrusal bir ilişki değildir. Belirli bir açlık süresinden sonra gereksin-
me hâlen artarken, açlık dürtüsü azalır; hatta bir süre sonra tamamen ortadan kalkar.

Buna göre gereksinme ile açlık dürtüsü arasındaki ilişkinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
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14.  
Duyum, bir duyu organının uyarılmasıyla meydana gelen basit bir olaydır. 
Algının meydana gelmesi için duyumun olması gerekir yani duyum olmadan 
algı gerçekleşmez. Duyumların beyin tarafından yorumlanıp anlamlandırılması 
sürecine algılama, ortaya çıkan ürüne ise algı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi algılama sürecine yönelik farklı bir aşamayı örneklendirmektedir?

A) Ayşe’nin bir nesneyi görüp onun içinde balık olan bir fanus olduğunu anlaması
B) Fatih’in işittiği sesin, contası bozuk musluktan gelen su damlaması olduğunu anlaması
C) Sibel’in denize girdiğinde ayağına temas eden nesnenin deniz kabuğu olduğunu fark etmesi
D) Suna’nın yan odadan gelen bir ses duyması
E) Murat’ın arka bahçeden gelen hoş kokunun yağmur sonrası toprak kokusu olduğuna kanaat getirmesi

15.  Organizmanın bir ihtiyaçtan kaynaklanan dürtü ve güdünün etkisiyle amaca 
yönelik davranışta bulunmasına güdülenme (motivasyon) denir. Güdülenme, 
davranışa enerji ve yön verir. Organizma, amaca ulaştıktan sonra rahatlar ve 
başka bir ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar motivasyonu biter.

Bu metne göre güdülenmiş davranışın özellikleri ile ilgili aşağıdaki işaretlemelerden hangisi doğrudur?

Güdülenmiş 
davranış daha 
seçicidir

Güdülenmiş 
davranış daha 
az seçicidir

Güdülenmiş 
davranış daha 
yorucudur

Güdülenmiş 
davranış daha 
az yorucudur

Güdülenmiş 
davranış daha 
etkindir

A) ✔ ✔ ✔

B) ✔ ✔

C) ✔ ✔ ✔

D) ✔ ✔

E) ✔ ✔



4. Tekrar Testi

MEB  2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

16.  Kendi duygularını tanıyan, anlamlandıran, irdeleyen ve kabullenen insan duygularını istenilen yönde değiştirip kontrol 
edebilir. Ayrıca duyguların aynı zamanda işlevsel olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin üzerine doğru gelen bir arabadan 
korkması insanın kaçma tepkisi vermesine neden olur. Yani korku duygusu, insanı tehlikelerden koruma ve insanın hayat-
ta kalmasını sağlama işlevine de sahiptir.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz?

A) Korku, kaygı gibi duygular onu kontrol altında tuttuğumuz sürece önemli bir müttefiktir. 
B) Duygular, kişinin eyleme geçebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin ederler.
C) Duygular,  olaylarla bireylerin bunlara karşı gösterdikleri tepkilerden bağımsız olarak şekillenir. 
D) Duygular biyolojik sistemi belli bir şekilde davranmaya hazır tutarlar.
E) Duygular nelere yaklaşıp, nelerden uzaklaşacağımızı belirleyen güdüleyici durumlardır.

17.  Satranç öğrencisi Mert 190 cm boyundadır. Turnuvada rakibi olan öğrenci ise 150 cm boylarındadır. Mert rakibine oranla 
çok güçlü olmasına karşın rakibini küçümsemiş ve onun hamlelerini göremeyerek kısa bir zamanda mat olmuştur. Bunu 
gören öğretmeni Mert’e müsabakada kendinden daha zayıf bir rakibe neden yenildiğini anlatmıştır.

Buna göre Mert’in yenilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Stresler başarıyı etkiler.
B) Zayıf motiv enerjiyi ve dikkati azaltır.
C) Çaresizlik kişiyi hedeften uzaklaştırır.
D) Olumsuz deneyimler kaybetme riskini artırır.
E) Güdülenmiş davranış daha yorucudur.
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18.  Organizma uyumunu değişen durumlara karşı koruma eğilimindedir. Bu nedenle aşırı ve yetersiz uyarılma sonucu orta-
ya çıkan dengesizlik durumunu otomatik olarak ortadan kaldırır ve bu şekilde varlığını sürdürür. 

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinin yönü diğerlerinden farklıdır?

A) Uzun gemi yolculukları yapan kişinin durumu
B) Yüksek sesli müzik dinlenen ortamda bulunan kişinin durumu
C) Yüksek güneş ışığına maruz kalan kişinin durumu
D) Sürekli dişi ağrıyan birinin durumu
E) Çok kalabalık bir ortamda uzun süre bulunmak zorunda olan kişinin durumu

19.  Psikoloji, “psyche” ve “logos” kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Psyche “ruh”, logos ise “bilgi” demektir. 
Günümüzde modern psikolojinin konusu “ruh bilgisi” değil, davranıştır. Aristoteles (MÖ 384-322) tarafından ilk kez “ruh 
bilgisi” anlamıyla kullanılan psikoloji, uzun yıllar felsefenin bünyesinde yer almıştır. Psikoloji 19. yüzyılda ruh bilimi algısını, 
“davranış bilimi” olarak değiştirmiş ve bağımsız bir bilim dalı hâline gelmiştir.

Bu parçadan hareketle;

I.   Psikoloji ruhu inceleyen bir bilim dalıdır.

II.  Psikolojinin kurucusu Aristoteles’tir.

III. Psikoloji, felsefenin içinden çıkmış bir bilim dalıdır.

IV. Psikoloji davranışları inceleyerek bilimsel bir etkinlik olmuştur.

V.  Psikoloji bilimsel bir etkinlik olarak yapılması milattan öncelere dayanmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) I ve III. C) III ve IV. D) I, II. ve IV. E) II, III ve V.
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

20.  Rehber öğretmen Özlem Hanım’ın çalıştığı okulda şimdiye kadar herhangi bir kavga olayı yaşanmamıştır. Bundan sonra 
da böyle bir durumun yaşanmaması için Özlem Hanım, öğrencilerine problem tarama testini uygulayarak kavga edecek 
potansiyele sahip olan öğrencileri tespit etmek ve bu istenmeyen durumu yaşanmadan önlemek istemektedir. Bu çalış-
mayı yaptıktan sonra Özlem Hanım’ın görüştüğü öğrencilerde kavga davranışının ortaya çıkmadığı gözlemlenmiştir.

Özlem Hanım’ın bu çalışması ile psikolojinin amaçlarından;

I.   insan davranışlarının anlaşılması ve açıklanması,

II.  insan davranışlarının tanımlanması,

III. insan davranışlarının tahmin edilmesi,

IV. insan davranışlarının kontrol altına alınması

hangilerine hizmet ettiği söylenebilir?

A) Yalnız IV. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV.


