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Ortaöğretim
Psikoloji

1.  Psikoloji “insan ve hayvanların gözlenebilen ya da ölçülebilen davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir 
bilim” olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin doğrudan ele aldığı konuları arasında yer almaz?

A) Kişilik 
B) Öğrenme
C) Ruh sağlığı
D) Sosyal gruplar
E) Bireyin gelişim dönemleri

2.  Duygular ve zihinsel süreçler nesnel bir şekilde incelenemediği için psikolojinin konusu olamaz. Yöntem olarak da deney 
ve gözlem yöntemi kullanılmalıdır.

Bu görüş aşağıdaki psikolojik yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir?

A) İnsancıl
B) Davranışçı
C) Varoluşçu
D) Bütüncül
E) Yapısalcı  

3.  Ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Endüstri
B) Klinik
C) Deneysel
D) Sosyal
E) Gelişim

4.        •  Büyüme; boy, kilo ve iç organların yapısında ve büyüklüğünde meydana gelen değişmelerdir.

•  Olgunlaşma; bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisinden beklenen davranışı gerçekleştirecek düzeye ulaşmasıdır.

•  Öğrenme; tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliklerdir.

Verilen kavramlara ait aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) İlkokula başlarken belli bir yaşta olma şartının aranması
B) El parmaklarının uzaması
C) El parmaklarının kalemi düzgün tutacak seviyeye ulaşması
D) Boy uzaması
E) Bireyin yazı yazmaya başlaması  
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5.  Gözlük kullanan insanların bazen gözlükleri takılı olduğu hâlde yüzlerini yıkadıkları olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) Yetersiz uyarılma
B) Duyarlılaşma
C) Aşırı uyarılma
D) Alışma
E) Duyarsızlaşma

6.  Aşağıdaki algı yanılmalarının hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Suyun içindeki bir kaşığın kırık gibi algılanması
B) Bulutun arkasındaki Ay’ın hareket ediyormuş gibi görünmesi
C) Yerdeki bir dal parçasının yılan olarak algılanması
D) Gökyüzü ve yeryüzünün ufukta birleşiyormuş gibi algılanması
E) Bir yolcunun diğer otobüs hareket edince kendi bindiği otobüsün hareket ettiğini sanması

7.  Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı değişikliğe öğrenme denir.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme sonucu kazanılır?

A) Kuşların V şeklinde göç etmesi
B) Üşüyünce titreme davranışı gösterilmesi
C) Örümceğin ağ örmesi
D) Köpeğin adı ile çağırılınca gelmesi
E) Karanlıkta göz bebeğinin büyümesi

8.  Klasik koşullanma yoluyla öğrenmede birey, koşulsuz uyarıcılara verdiği doğal tepkileri, koşulsuz uyarıcılarla birlikte 
devreye sokulan nötr uyarıcılara da vermeye başlar. Klasik koşullanmada birey için tek başına herhangi bir anlam ve 
değer ifade etmeyen işaretlerin koşulsuz uyarıcılarla birlikte tekrar tekrar verilmesi ile birlikte anlamlı ve değerli hâle 
gelmesi söz konusudur.

Verilen açıklamadan hareketle; 

I. Limon sözcüğünü duyunca ağzın sulanması

II. Köpeğin el çırpılınca yere yatması

III. Bir kişinin on parmak daktilo kullanmayı öğrenmesi

IV. Kafesteki güvercinin beyaz bir düğmeye basınca yiyecek geleceğini öğrenmesi

örneklerinden hangileri klasik koşullanma ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve IV
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9.  Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            Klasik Koşullanma                                Edimsel Koşullanma

A) Uyarıcı, tepkiden sonra verilir.                    Uyarıcı, tepkiden önce verilir.
B) Organizma pasiftir.                                      Organizma aktiftir.
C) Refleksif davranışlara yöneliktir.                 Bilinçli ve karmaşık davranışlara yöneliktir.
D) Uyarıcı sınırlıdır.                                         Uyarıcı çeşidi fazladır.
E) Öğrenme istem dışıdır.                               Öğrenme bilinçlidir.

10.  Sokak kedisi tarafından tırmalanan bir çocuğun bütün kedilerden korkması aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

A) Ayırt etme
B) Genelleme
C) Şartlanmanın sönmesi
D) Şartlanmanın geri gelmesi
E) Doğal uyarıcı

11.  Olumsuz bir durumu ortadan kaldırmak için çaba sarf eden birey, başarıya ulaşamazsa mücadeleyi bırakır. Sorunu 
çözmeye yönelik inancını kaybeder. Balık tutma çabaları başarısızlıkla sonuçlanan bir kişinin balık tutmaya çalışmaktan 
vazgeçmesi bu duruma örnektir.

Parçada anlatılan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Kendini gerçekleştiren kehanet
B) Olgunlaşma
C) Türe özgü hazır olma
D) Öğrenilmiş çaresizlik
E) Negatif transfer

12.  Önceden öğrenilenlerin, sonradan öğrenilenleri etkilemesine transfer denir. Fakat transfer her durumda gerçekleşmez. 
Örneğin bisiklete binmeyi bilen birinin motosiklete binmeyi kolayca öğrenmesinde transfer söz konusuyken, basket 
oynama ile dil öğrenme arasında bir transfer söz konusu değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki konu arasında transferin gerçekleşmesi için gereklidir?

A) Konular öğrenenin işine yaramalıdır.
B) İki konu arasında benzerlik olmalıdır.
C) Konuların anlamlı olması gerekir.
D) Konuların bireyin olgunluk seviyesine uygun olması gerekir.
E) İki konunun da bireyin ilgisini çekiyor olması gerekir.
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13.        •  Öğrenilecek metinde önemli yerlerin, anahtar cümlelerin altını çizme

•  Metnin kenarına not alma, anlaşılmayan yerlere soru işareti koyma, önemli yerlere yıldız çizme

•  Zihinde bir ön örgütleyici oluşturmak için ana ve ara başlıkları, şekil ve şemaları gözden geçirme

Verilen açıklamalar aşağıdaki öğrenme stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Duyusal stratejiyle
B) Geri bildirimle
C) Dikkatle
D) Anlamlandırmayla
E) Yürütücü bilişle

14.  Kişisel yaşantıların depolandığı, otobiyografik bilgilerin bulunduğu bellektir. Bu bellekte genellikle önemli olan olaylar 
saklanır çünkü sürekli tekrarlanan olağan olayların saklanması ve hatırlanması daha zordur.

Parçada söz edilen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anısal
B) Anlamsal
C) İşlemsel
D) Duyumsal
E) Kısa süreli

15.  Öğrencilerin İngilizce dersinde bir grup kelimeyi ezberledikten sonra ikinci bir grup kelime ezberlediklerinde ilk gruptaki 
kelimeleri unuttukları görülmüştür.

Buna göre öğrencilerin ilk ezberledikleri kelimeleri unutmalarının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Negatif transfer
B) Pozitif transfer
C) Geriye ket vurma
D) İleriye ket vurma
E) Şartlanmanın sönmesi
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16.  Aşağıdakilerden hangisi unutmayla ilgili genel sonuçlardan biri değildir?

A) Beynin zarar görmesi dışında tam unutma yoktur.
B) Kullanılmayan bilgiler geç unutulur.
C) Anlamsız olanlar anlamlılara göre daha çabuk unutulur.
D) Soyut konular somut konulara göre daha çabuk unutulur.
E) Öğrenmeden sonra uyku unutmayı yavaşlatır.

17.  Kişilik bir insanı başkalarından ayıran duygu, düşünce, davranış gibi tüm özelliklerin tutarlı bir biçimde süreklilik göstermesi 
şeklinde tanımlanır. Kişiliğin doğuştan gelen yönü olan mizaç ve sonradan kazanılan yönü olan karakter olmak üzere iki 
yönü vardır. Kişiliğin şekillenmesinde de aile, genetik faktörler, koşullama, bilişsel ve sosyal koşullar etkilidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi üzerinde kalıtımın çevreye oranla etkisi daha azdır?

A) Ahlaki özellikler
B) Fiziksel özellikler
C) Yetenekler
D) Kalıtsal hastalıklar
E) Zekâ puanı

18.  Freud’a göre kişiliğin üç katmanı bulunur.

I. Kişiliğin doğuştan gelen yönüdür. İlkel arzu ve istekleri, biyolojik gereksinimleri barındırır.

II. Kişiliğin gerçeklikle ilgili yanıdır. İki katman arasındaki dengeyi sağlamaya çalışır. Kişiliğin bu yönü baskın olanlar 
mantıklı, tutarlı, dengeli insanlardır.

III. Kişiliğin toplumsal yanıdır. Toplumun kural ve yasaklarını temsil eden suçlayıcı, cezalandırıcı, vicdani yöndür.

Yukarıda verilen kişiliğin katmanları sırasıyla hangisidir?

   I      II      III   
A) İd Süper ego Ego

B) Ego İd Süper ego
C) Süper ego İd Ego
D) Ego Süper Ego İd
E) İd Ego Süper ego
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  Bu teknik, bir ya da birden fazla araştırmacının bireyi değişik ortamlarda izleyerek elde ettikleri verileri kaydetmeleri 
şeklinde tanımlanabilir. Örneğin araştırmacı kantinde, okul içinde ve dışında, oyun ortamında öğrenciyi izleyerek onun 
hakkında bilgi toplar.

Kişiliğin ölçülmesinde kullanılan bu teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Otobiyografi
B) Gözlem
C) Görüşme
D) Derecelendirme ölçekleri
E) Anket 

20.  Arkadaşını çok kıskanan birinin arkadaşına sürekli iltifat etmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine 
örnektir?

A) Mantığa bürünme
B) Yansıtma
C) Yön değiştirme
D) Yüceltme
E) Karşıt tepki oluşturma


