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Ortaöğretim
Psikoloji

1.  Duygu, bireyin kendisi için önem taşıyan bir durum veya bu durumla etkileşim içerisine girdiğinde tecrübe ettiği his ola-
rak tanımlanır. Birey içinde bulunduğu durumları duyguları aracılığıyla yorumlar ve ardından davranışı ortaya çıkarır. 
Dolayısıyla duygular kendilik ve diğerleriyle olan ilişkileri düzenleyen, yaşama anlam katan temel bir  mekanizmadır.

Bu parçadan hareketle duygularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir his, bir deneyimdir.
B) Belli davranış kalıplarına neden olur.
C) Nelere yaklaşıp, nelerden uzaklaşacağımızı belirleyen güdüleyici durumlardır.
D) Fizyolojik durumların ortaya çıkmasında önemli rol oynar.
E) Diğer bireylerle olan iletişimimizi düzenlemeye yardımcı olur.

2.  Sosyoloji toplumu incelerken, psikoloji bireyi ve bireyin davranışlarını inceler ancak toplum bireyden, birey de toplumdan 
bağımsız düşünülemez. Sosyoloji ve psikolojinin bu etkileşiminden ortaya çıkan sosyal psikoloji bireyin; grup ve toplum 
içindeki davranışlarını ele alır. Sosyal psikoloji, sosyal olgulardan hareket eder ancak bu olguları açıklamaz. Sadece bu 
olguların birey üzerindeki etkilerini anlamaya çalışır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme alanına girer?

A) Modernleşmenin toplumsal değişime etkileri
B) Toplumsal gelişmenin unsurları
C) Toplumsal kurumların değişimi
D) Sosyal güdüler ve ayırt edici özellikleri
E) Gençlerin madde kullanımına yönelik tutumları
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3.  Aşağıdaki tabloda bilinç ve bilinçaltı kavramlarının temel niteliklerine yer verilmiştir. 

Bilinç

                       I.
Kişinin kendisi ve çevresinin, 
anılarının, düşüncelerinin 
farkında olması durumudur.

                 II.
Birey, bilinç durumunda 
dikkatli bir uyanıklık
halindedir.

              III.
Farkına varılmayan,
bastırılan ilkel istek ve
korkular da bu alanda 
bulunur.

Bilinçaltı

                     IV.
Bilincin yönetmediği eylem
ve etkinlikleri belirleyen 
bölgedir.

                 V.
Bu bölümde yer alan 
güdüler, arzular, anılar,
düşünceler çoğu zaman 
yüzeye çıkmazlar.

              VI.
İnsanın iç dünyasının,
ruhsal enerjisinin temelde
düzgün ve tutarlı, toplumun 
egemen değerleriyle uyumlu 
bir biçimde dışa vurulmasıdır.

Verilen tablonun doğru olabilmesi için yukarıdaki maddelerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A) I ve V.
B) II ve IV.
C) II ve V.
D) III ve V.
E) III ve VI. 

4.  Duyarsızlaşma karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin zamanla azalmasıdır. Duyarlılaşma ise organizmanın 
bir uyarıcıya karşı verdiği tepkinin miktarında ve şiddetinde artışa denir.

Buna göre;

 I.   tecrübeli bir avukatın kaybettiği davalarda artık yeteri kadar üzülmemesi,

 II.  akşamın sessizliğinde saatin tik taklarının bir süre sonra kişiyi huzursuz etmesi,

 III. birkaç defa trafik kazası geçiren bir kişinin en ufak bir korna sesinde korku yaşaması,

 IV. dersleri kötü olan bir öğrencinin, matematik dersinden aldığı düşük nota üzülmemesi

durumlarından hangileri yalnızca duyarsızlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) I ve IV.
D) II ve IV.
E) III ve IV.
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5.  

Merve: Bütün organizmanın ve özellikle 
sinir sisteminin dinlenmeye geçmesini 
sağlar. Karşılanmaması bilişsel ve motor 
becerilerin performansında düşüş, dikkat 
ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlara 
yol açabilir.

Koray: Bireyin dikkatini bir duruma veya 
nesneye odaklayarak, bedenine ve çevresine 
olan dikkatini azaltıp bireyi telkine açık hâle 
getirme işlemidir. Bu esnada kişi farklı bir 
bilinç durumu yaşar ancak telkinin etkisi 
kişiden kişiye değişir.

Sinan: Amacı zihin sakinliğine ve ruhsal 
dinlenmeye ulaşmaktır. Bu sayede birey
kendisi ve çevresiyle barışık olmayı öğrenir. 
Bedeni üzerinde ruhsal denetim sağlayarak 
gerginlikten ve kaygıdan kurtulmaya çalışır.

Yukarıdaki öğrenciler farklı bilinç durumları ile ilgili bilgilerini paylaşmaktadırlar. 

Buna göre ilgili kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde sıralanmıştır? 

Merve  Koray Sinan
A) Uyku Hipnoz  Meditasyon
B) Hipnoz Uyku Meditasyon
C) Uyku Meditasyon Hipnoz 
D) Hipnoz Meditasyon Uyku
E) Meditasyon Uyku Hipnoz
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6.  Algıda değişmezlik şekil, büyüklük ve renk değişmezliği olarak üçe ayrılır. Örneğin bir kapıya farklı açılardan bakılsa da 
biz onu yine dikdörtgen algılarız, havada küçük bir şekilde gördüğümüz uçağı yine büyük haliyle biliriz, karanlıkta gri 
renkte görsek de siyah olduğunu bildiğimiz kazağımızın rengini yine siyah olarak algılarız.

Bu örneklerden hareketle algıda değişmezliğin oluşması için gereken temel şartın aşağıdakilerden hangisi oldu-
ğu söylenebilir?

A) Nesnelerin şekillerinin değişmemesi gereklidir.
B) Nesnelerin önceden algılanmış olması gereklidir.
C) Nesnelerde bir değişikliğin yaşanmış olması gerekir.
D) İki boyutlu algının oluşması gerekir.
E) Nesnenin farklı açılardan algılanması gerekir.

7.  Pekiştireç, bir davranışın tekrarlanma olasılığını arttıran uyarıcılardır. Motivasyonun kaynağı da pekiştireçlerdir. Olumlu 
pekiştireç, organizmaya verildiğinde davranışın ortaya çıkma sıklığını arttıran uyarıcıdır. Olumsuz pekiştireç ise ortadan 
kaldırıldığı zaman davranışın görülme sıklığını arttıran uyarıcıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştireçe örnektir? 

A) Derse katılan öğrencinin öğretmeni tarafından takdir edildiğinde derse katılımının artması
B) Çocuğunun ders çalışırken dışarıdan gelen gürültüden  rahatsız olduğunu fark eden annenin pencereyi kapatması
C) Satrançta başarı gösteren öğrenciye madalya verilince başarısının devam ettirmesi
D) Derse hep zamanında gelen öğrencinin, öğretmenden aldığı onur belgesi sonrası bu davranışını sürdürmesi
E) Derslerine çalışmadığı için oyun oynaması yasaklanan bir çocuğun, ödevini yaptıktan sonra oyun oynamasına izin 

verilmesi
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8.  Evinin balkonunda oturan Hasan Bey, dışarıdan çok şiddetli bir ses duyup irkilmiştir. Duyduğu sesin bir evin mutfağından 
geldiğini düşünmüş, ardından mutfak tüpünün patladığı konusunda yoğunlaşmıştır. Hâlbuki yolda duran ve dumanları 
çıkan arabayı görmemekte ısrar ederek, gözlemlerini daha çok binaların üst katlarına bakarak devam ettirmiştir.

Bu parçadan hareketle algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz?

A) Algı duyudan farklıdır.
B) Algılama anında bazı duyular ihmal edilebilir.
C) Algılama basit ve kolay anlaşılabilecek bir durumdur.
D) Algılamada bireyler kendi beklentilerine göre anlam verebilir.
E) Algılama anında zihin geçmiş yaşantıları hatırlar.

9.  Bireylerin çevresindeki bazı uyarıcılar biyolojik bir gereksinimi karşılamasa da, onu belli bir davranışta bulunmaya yönel-
tebilir. Böylesi çekici eşya ya da uyarıcılara özendirici uyarıcı denir. Özendirici uyarıcı organizmanın dışındadır ve orga-
nizmayı kendine doğru çeker.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi özendirici uyarıcıya örnek olamaz?

A) Bireyin yemekten sonra verilen kahveyi geri çevirmemesi
B) Bir arkadaşın yeni aldığı bilgisayarını görmek için yol yürünmesi
C) Aç olmayan birinin dükkânın önünden geçerken kebap yemek istemesi
D) Arkadaşlarıyla sosyalleşmek isteyen bir kişinin yüksek sesli müzik dinlemesi
E) Bir annenin evini ve çocuklarını dışarıdaki tehlikelerden koruması
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10.  Psikolojide ödül iç kaynaklı ve dış kaynaklı olarak iki şekilde ele alınır.

• İç kaynaklı ödül, yapılan davranışın içeriğinde saklı bulunan doyum duygusudur. Faaliyetin kendisi, hangi nedenle 
olursa olsun birey için doyum sağlar.

• Dış kaynaklı ödül, davranışın yapılması için dışarıdan verilen ödüldür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı ödüle örnektir?

A) Seçil’in parkta salıncakta sallanmak istemesi
B) Buket’in aritmetik problemlerini çözmekten hoşlanması
C) Can’ın yüksek bir yerden suya atlama yapması
D) Ercan Bey’in sık sık bulmaca çözmesi
E) Kübra’nın derslerinden yüksek not almak istemesi

11.  Sinemada film izlerken, belli bir sesle çalışan ortamdaki makinelerin, havalandırmaların sesinin farkına varmayız. Fakat 
birden bire söz konusu makinelerin çalışması durduğunda, ortaya çıkan sessizliği hemen fark ederiz.

Bu durumu en uygun şekilde aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Ortamdaki ani değişmeler dikkati etkiler.
B) Bireysel beklentiler dikkati etkiler.
C) Duyusal girdiler değişse de dikkat aynı yönde devam edebilir.
D) Uyarıcının içinde bulunduğu bağlam, o uyarıcının algılayışını belirler.
E) Bireyin konuyla ilgisi dikkati etkiler.
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12.  Psikoloji öğretmeni derste öğrencilerine algı konusunu anlatırken bir deney yapmak ister. Öğrencilerine güzel bir parfüm 
aldığını, elindeki mendile ondan birkaç damla damlattığını söyler. Öğrencilerinden ise kokuyu alanların sırasıyla el kal-
dırmalarını ister. Sınıfta ön sıralardan başlamak üzere arka sıralara doğru herkes el kaldırır. Fakat şişede parfüm değil, 
su bulunmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Algı yanılması
B) Alışmanın etkisi
C) Halüsinasyon yaşanması
D) Algıda telkinin etkisi
E) Duyarsızlaşmanın olması

13.  Ayça, hava kararmaya başladığında evlerine doğru yaklaşan arabayı görmüş, gelen kişinin annesi olduğunu düşünerek 
sevinçle arabaya doğru yönelmiş ancak araba biraz daha yaklaşınca gelen kişinin annesi olmadığını fark edip geri yö-
nelmiştir. 

Buna göre Ayça’nın yaklaşan arabadaki kişiyi annesi sanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Algıda değişmezlik
B) Algıda organizasyon
C) Algıda hazırlık
D) Şekil-zemin algısı
E) Halüsinasyon
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14.  

İç çevreden gelen uyarıcılar: 
açlık, susuzluk vb.

UYARICI

Sosyal dış çevreden gelen uyarıcılar: 
diğer insanlar ve onların bireyden 
beklentileri vb.

Dış çevreden gelen uyarıcılar

Fiziksel dış çevreden gelen uyarıcılar: 
duyu organlarımızla algıladığımız gürültü, 
sıcaklık vb.

Verilen kavram sınıflandırmasına göre aşağıdaki uyarıcı örneklerinden hangisinin yönü diğerlerinden farklıdır?

A) Işık
B) Uykusuzluk
C) Basınç
D) Toplumsal roller
E) Koyulan kurallar

15.  Horatio H. Newman ile arkadaşları, Chicago Üniversitesi’nde tek yumurta ikizleri üzerinde araştırmalar yapmışlardır. 
İkizler bebeklik çağında birbirlerinden ayrılmadan önce etraflı tıbbi muayenelerden geçirilmiş, çeşitli psikolojik ve eğitsel 
testlere tabi tutulmuş ve ikizlerin davranışları dikkatle incelenmiştir. Farklı ailelere evlatlık verilen özdeş ikizler yıllar son-
ra tekrar incelendikleri zaman ikizlerin davranışlarındaki farklılıkların fiziksel özelliklerindeki farklılıklara göre daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir.

Bu araştırmanın sonucundan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Eşit çevre koşullarında yetişen özdeş ikizler benzer davranışlar sergilemeyebilirler.
B) Kalıtımsal özellikler eşit olsa da, farklı çevresel koşullara bağlı olarak farklı davranışlar edinilebilir.
C) Aynı çevre koşulları farklı insanları aynı şekilde etkileyebilir.
D) Kalıtım çevresel koşullara göre davranışlar üzerinde daha fazla etkilidir.
E) Hem kalıtım hem çevre koşulları davranışları etkiler.
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16.  Akın kaplardan birine soğuk, diğerine sıcak ve en son kaba da ılık su koyarak bir deney yapmak ister. Sağ elini soğuk 
suya, sol elini sıcak suya batırır ve iki dakika bekler. Daha sonra iki elini de ılık su dolu kaba batırır ve her iki elinin de 
farklı duyumlar gönderdiğini fark eder. Aynı ılık suyu sağ eli “sıcak”, sol eli “soğuk” hissetmektedir.

Bu deneydeki durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Sağ ve sol ellerin içinde bulundukları ısıya duyusal uyum yapması
B) Sağ ve sol ellerdeki alıcı hücrelerin aynı düzeyde çalışmaması
C) Sıcak ve soğuk suların ısı derecelerinin fark eşiğini geçmemesi
D) Psikolojik faktörlere bağlı olarak duyumda farklılaşmaların gerçekleşmesi
E) Sağ ve sol ellerin suyun ısısını fark etme derecelerinin farklı olması

17.  Gelişim görevi, belli bir dönem için beklenen beceri ve davranışlardır.

GELİŞİM DÖNEMLERİ

Yeni doğan ve 
bebeklik dönemi

Çocukluk 
dönemi

Ergenlik 
dönemi

Yetişkinlik 
dönemi

Yaşlılık
dönemi

Buna göre aşağıdaki gelişim görevlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir döneme aittir?

A) Cinsiyet farklılıkları ile mahremiyeti öğrenme
B) Anne-babadan bağımsız hareket edebilme
C) Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurabilme
D) Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi geliştirme
E) Cinsiyet rolleri ile özdeşim kurabilme
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18.  Gelişim çeşitli dönemlerden geçer. Her dönemde bireyden beklenen belli bir beceri ve davranışı kazanmasıdır. İçinde 
bulunduğu gelişim dönemine uygun davranışları kazanan birey başarılıdır, mutlu ve çevreye uyumludur. Dolayısıyla ge-
lişimde belli davranışların kazanılabilmesi için belli dönemlere ihtiyaç vardır. Bu davranışlar belli dönemlerde kazanılma-
dığı takdirde başka dönemlerde kazanılamaz veya çok zor kazanılır. Bu dönemin en belirleyici özelliği zamandır.

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine ilişkin olarak yapılmıştır?

A) Gelişimde kalıtım mı çevre mi etkilidir?
B) Gelişimde kritik dönem ne demektir?
C) Gelişim tek etmenle açıklanabilir mi?
D) Birey kendi gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olabilir mi?
E) Yaşam boyu gelişim ne demektir?

19.  Her gelişim dönemine özgü, bazı gelişim görevleri bulunmaktadır. Bu gelişim görevlerinden bazıları şunlardır:

I.   Kendi öz bakım becerilerini geliştirir.

II.  Beslenme, bakım gibi etkenler bilişsel gelişimini etkiler.

III. Hayali korkuların yerini gerçekçi korkular alır.

IV. Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi kurar.

V.  Azalmış olan bilişsel ve fiziki gücünü anlar ve kabullenir.

Yeni Doğan Çocukluk Ergenlik

Buna göre yukarıdaki gelişim görevlerinden hangilerinin, görsellerdeki gelişim dönemlerinin herhangi birinde 
kazanılması beklenmez?

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

için karekodu okutunuz.

20.  Aşırı uyarılma, dış ya da iç uyarıcının organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesidir. Yetersiz uyarılma ise 
organizmanın normalin altında uyarılmasıdır.

ÖRNEK OLAY
İstanbul’da yaşayan Emir; trafik, gürültü, hava kirliliği ve kalabalıktan şikâyet etmektedir. 
Üniversiteyi bitirince küçük bir kasabada göreve başladığında ise sessizlikten, hareketsizlikten 
sıkılmaya başlar ve alıştığı kalabalık şehir hayatına dönmek ister.

Buna göre örnek olay ve kavramlar çerçevesinde aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılamaz?

A) Emir, İstanbul’da aşırı uyarılmaya maruz kalmıştır.
B) Uzun süre aşırı uyarılmaya maruz kalmak bireyin istediği bir durum değildir.
C) Bireyde hem aşırı hem yetersiz uyarılma uyumu bozar.
D) Yetersiz uyarılma ve aşırı uyarılmanın psikolojik etkileri vardır.
E) Gürültü ve kalabalık bir ortamda yaşayan bireyler zamanla duyarsızlaşırlar.


