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1.  “Bir atı zorla su içmeye götürebilirsiniz ama ona su içire-
mezsiniz.”

 Güdülenmiş davranışa ilişkin verilen bu örnek aşağı-
daki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

A)  Güdülenmiş davranış, güdülenmemiş davranıştan 
daha dikkat çekicidir.

B)  Organizma ihtiyacı doğrultusunda davranışta bulunur.
C)  Yüksek güdülünme ile yapılan davranışlar daha hızlı 

tamamlanır.
D)  Fizyolojik güdüler toplumsal güdülere göre birincil 

özelliktedir.
E)  Amaca ulaşmada kararlı olma güdülenmiş davranışın 

ayırt edici özelliğidir.

2.  Tropikal iklimin görüldüğü bölgelerde hiç kış mevsi-
mi yaşanmadığı halde arıların kış hazırlığı yapması 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?

A) Öğrenme  B) Dengelenme
C) Alışkanlık  D) İçgüdü

E) Refleks

3.  Aşağıdakilerin hangisinde güdülenmiş bir davranış 
söz konusu değildir?

A)  İdil’in bir çiçeği koklaması
B)  Farah'ın sevdiği bir yazarın kitablarını okuması
C)  Deniz’in televizyondaki görüntülerin oluşumunu 

merak ederek arkasını açması
D)  Şevki’nin yeni oyuncak arabasını kurcalaması
E)  Tarık’ın oyun sonrası acıkması

4.  İki yakın arkadaş olan Ayşe ve Şule aynı okulda ve sınıfta 
okumaktadırlar. İkisi de felsefe bölümünde okumak iste-
yerek bu doğrultuda çalışıp felsefe bölümüne yerleşmiş-
lerdir. Ancak muhakeme yeteneği daha düşük olan Ayşe 
felsefe bölümünde hayal kırıklığına uğramıştır.

 Bu olaydan hareketle aşağıdakilerden hangisinin ön-
celikle önemli olduğu söylenebilir?

A)  Potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin
B)  Rekabetçi ilişkinin yaratıcılığı güçlendirdiğinin
C)  Birkaç alanda ilgiyi yoğunlaştırmanın
D)  Daha çok ve etkili çalışmanın
E)  Hiçbir konuda ısrarcı olmamanın

5.  Bireyin uyum sağlayamadığı durumlara karşı gösterdi-
ği, ruhsal ve bedensel gücünde meydana gelen, kaygı, 
sevinç, üzüntü, korku, utangaçlık gibi tepkiler psikolo-
jide aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Algı  B) Heyecan  C) Duyum
D) Güdü  E) Tutum 

 6.   Deneyimler, travmatik yaşantılar, taklit ve genellemeler 
kişide korku duygusunun ortaya çıkmasını sağlayan en 
önemli nedenlerdir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu açıklamaya uygun 
bir örnek oluşturmaz?

A) Asansörde kapalı kalan birinin, asansöre binmekten 
çekinmesi

B) Yağmurda ıslanıp hasta olan birinin doktora gitmesi
C) Annesinin örümcekten korktuğunu gören bir çocuğun 

örümcekten uzak durması
D) Küçükken bir köpek tarafından ısırılan çocuğun, tüm 

köpeklerden korkması
E) Otobüs kazası gören bir gencin, otobüse binmekten 

korkması
 

Psikolojinin Temel Süreçleri - 4



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Çoğunlukla genel uyarılmışlık hâlinin yükselmesi, sempatik 
sinir sisteminin faaliyeti ile gerçekleşir. Bu faaliyet sayesin-
de canlı aniden ortaya çıkan durumlarla başa çıkmak için 
mücadele eder. Bu esnada kalp atımı ve solunum hızlanır, 
göz bebekleri büyür ve kan şekeri yükselir. Savaş veya kaç 
tepkisine neden olan bir durum ortaya çıkar.

 Parçada anlatılan duruma aşağıdakilerden hangisi 
sebep olmaz?

A) Korku  B) Kaygı  C) Öfke
D) Saldırganlık  E) Taklit

8.  Duygularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Olaylara ve durumlara karşı verilen tepkilere ilişkin 
farkındalıktır.

B)  Duygular sempatik sistem tepkilerine yol açar.
C)  Durumun nasıl algılandığı ve değerlendirildiği duyguları 

belirler.
D)  Duygular doğru kararlar vermenin temel ölçütüdür.
E)  Duygular bir genel uyarılmışlık hâlidir.

9.  Duygular bizi belli yönde harekete geçmeye ve doyum 
elde etmeye zorlar. Ancak düşünmeden sadece duygu-
ların yönlendirmesiyle eylemde bulunmak kısa vadeli ve 
küçük doyumlara sebep olurken, bizi daha uzun vadeli 
ve büyük doyumlardan mahrum bırakabilir. Bazen düşün-
meden verdiğimiz kararlar ve yaptığımız işler pişmanlık 
duyarak mutsuz olmamıza yol açabilir.

 Parçaya göre duygularla ilgili yapılması gereken aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Duyguları bastırmak
B) Duyguları kontrol etmek
C) Duyguları önemsemek
D) Duyguları yüceltmek
E) Duyguları güçlendirmek

10.  2 - 4 yaş arasındaki çocukların isteklerinin yapılması ko-
nusunda aceleci davranmaları dikkat çekicidir. İhtiyaçları-
nın hemen karşılanmasını beklerler.

 Aşağıdakilerden hangisi bu yaşlardaki çocukların du-
rumlarını açıklar niteliktedir?

A)  Dürtülerin bastırılması henüz başlamamıştır.
B)  Kimi zaman erişkin davranışı gösterebilirler.
C)  Davranışlar bilinçaltı tarafından yönlendirilir.
D)  Zaman kavramı henüz gelişmemiştir.
E)  Sabırlı olmak bu yaşlardaki çocuklardan beklenen bir 

davranıştır.

11.  Aşağıdakilerden hangisi “edilgen dikkat”i oluşturan bir 
uyarıcı özelliği değildir?

A)  Büyüklük
B)  Şiddetli olma
C)  Hareketli olma
D)  İhtiyaca yönelik olma
E)  Aniden ortaya çıkma

12. Bir çocuğun odasında oyuncakları ile oynarken, an-
nesinin odaya girdiğini fark etmemesi aşağıdaki kav-
ramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Şekil - zemin algısına
B) Algıda gruplamaya
C) Halüsinasyona
D) Algıda değişmezliğe
E) Algıda seçiciliğe


