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Psikolojinin Temel Süreçleri - 2

1.  Ergenlik dönemini psikososyal gelişimin önemli bir bölü-
mü olarak değerlendiren Eric Erikson’a göre ergen birey 
farklı kimlikleri deneyebilir, bir an tercih ettiğinden vazge-
çip, başka kimlikler üzerinde durabilir.

 Bu açıklamadan hareketle ergenliğe denk gelen bir 
diğer dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimlik bunalımını çözme dönemi
B) Soyut işlemler dönemi
C) Somut işlemler dönemi
D) Psikoanalitik dönem
E) Cinsel kimlik oluşum dönemi

2.  I. Kopya çeken öğrenciyi öğretmenin yakalaması
 II. Bireyin kaynağı bilinmeyen ani bir gürültü duyması
 III. Şiddet olaylarından korkan birinin bir kavganın orta-

sında kalması
 IV. Sınav heyecanı olmayan öğrencinin sınava girmesi
 V. Kişinin çıplak gözle güneşe bakmaya çalışması
 Verilen örneklerden hangisinde uyarıcının organiz-

mayı harekete geçirmesi beklenmez?

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

3.  Çevredeki ısı, ışık ve gürültü düzeyi, ödül ve ceza miktarı 
gibi değişkenler davranışları ortaya çıkaran uyarıcı se-
bepler olarak düşünülebilir.

 Organizmanın dışından kaynaklanan bu uyarıcıları 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Çevresel değişken
B)  Katılımcı değişkeni
C)  Bağımsız değişken
D)  Görev değişkeni
E) Bağımlı değişken

4.  Uzayda yolculuk yapan araştırmacıların, astronotların 
sosyal ilişki yoksunluğundan kaynaklı uyarıcı gereksinim-
leri artar ve davranışlarında çeşitli farklılaşmalar belirir. 
Astronotların yolculuk dönüşlerinde ruhsal çöküntü yaşa-
maları söz konusu olabilir.

 Parçada belirtilen sorunun nedeni aşağıdaki kavram-
lardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Yetersiz uyarılma 
B) Aşırı uyarılma
C) Alışma 
D) Duyum eşiği
E) Duyarsızlaşma

5.  Psikoloji laboratuvarlarındaki çalışmalara gönüllü denek 
olarak katılan Ayşe ve Seval, diğer deneklerle birlikte 
sesten yalıtılmış bir odada yatağa yatırılmışlardır. Gözle-
rine yarı şeffaf gözlükler takılarak yatakta kıpırdamadan 
yatmaları istenmiştir. Yemek ve ihtiyaç molası süreleri de 
kısa tutulmuştur. Hareketleri engellenerek dış uyarıcılar-
dan mahrum bırakılan Ayşe ve Seval iki ya da üç gün 
sonra kendilerine yüksek ücretler teklif edilmesine rağ-
men deneye devam etmemişlerdir.

 Bu deneyde denekler üzerinde aşağıdaki kavramlar-
dan hangisinin etkisi araştırılmıştır?

A)  Aşırı uyarılma
B)  Uyum yeteneği
C)  Uyarım düzeyi
D)  Yetersiz uyarılma
E)  Duyusal uyum 



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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6.  Psikolojide, aşırı ve yetersiz uyarılma sonucunda orga-
nizmanın bozulan uyumunu yeniden sağlama çabasına 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Anlama
B)  Kavrama
C)  Dengelenme
D)  Uyarılma
E)  Fark eşiği 

7.  Genel uyarılmışlık hâliyle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır?

A)  Fiziksel olarak ölçülemeyen bir durumdur.
B)  Kişinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olması 

durumudur.
C)  Kişinin enerjisini yapacağı işe vermeye hazır 

olmasıdır.
D)  En düşük genel uyarılmışlık hâli derin uyku hâlidir.
E)  Şiddetli heyecanların yüksek düzeyde yaşanmasına 

yol açabilen durumlardır.

8.  Bir ayakkabı atölyesine girdiğimizte tutkal, deri ve lastik 
kokusunu boğazımızı yakacak düzeyde alırız.

 Ayakkabıcının ise bu kokuyu farketmemesi aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A)  Duyarlılaşma
B)  Duyarsızlaşma
C)  Alışma
D)  Algılama
E)  Motivasyon

9.  Bir psikolog mesleğinin ilk yıllarında davranış bozukluğu 
gösteren kişileri gördüğü zaman üzülmektedir. Fakat bu 
tepkisi daha sonraki yıllarda çok fazla sayıda davranış 
bozukluğu olan birey gördükten sonra azalmıştır.

 Psikoloğun davranışındaki bu değişiklik aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A)  Alışma
B)  Duyarsızlaşma
C)  Üst duyum eşiği
D)  Yetersiz uyarılma
E)  Aşırı uyarılma 

10.  Tekrarlanan uyarıcının organizma üzerinde giderek artan 
bir etki yaratması durumuna karşılık organizmanın davra-
nışının şiddeti artar.

 Buna göre ortaya çıkan durumu aşağıdakilerden han-
gisi doğru ifade eder?

A)  Organizmanın duyarlılığının artması
B)  Tekrar eden uyarıcının var olması
C)  Uyarıcı tekrarlarının azalması
D)  Ortamda uyarıcı bulunmaması
E)  Organizmanın uyarıcıyı fark etmemesi

11.  Burak yardım etmek için annesiyle beraber pazara gitmiştir. 
Annesi aynı tezgahtan ilk önce 3000 gr domates, arkasın-
dan 3000 gr salatalık almıştır. Domatesi sol elinde salatalı-
ğı sağ elinde taşıyan Burak bir süre yürüdükten sonra sol 
elinde taşıdığı domatesin daha ağır olduğunu fark etmiştir. 
Başka bir sebze tezgâhının önünde durduklarında merakla 
taşıdığı iki ayrı poşetin tartılmasını rica etmiştir. Tartım sonu-
cunda domates 3250 gr. salatalık ise 2750 gr gelir.

 Burak’ın eşit ağırlıkta olması beklenen iki ayrı poşe-
tin eşit olmadığını tartım öncesi farketmesi aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Alt duyum eşiği  B) Fark eşiği
C) Üst duyum eşiği  D) Duyum eşiği

E) Mutlak eşik


