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1.  	 Bir	 güvercine	 konuşmayı	 öğretmeyeceğimiz	 gibi,	 hiçbir	
insana	da	uçmayı	öğretemeyiz.
Bu durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A)		Organizma	 ancak	 doğuştan	 donanıma	 uygun	 olan	
davranışları	öğrenebilir.

B)		Organizmanın	 ve	 ilgili	 organın	 olgunlaşması	 öğren-
meyi	kolaylaştırır.

C)		Genel	 uyarılmışlık	 düzeyi	 arttıkça	 öğrenme	 perfor-
mansı	da	artar.

D)		Organizma	ihtiyacı	olan	davranışları	öğrenebilir.
E)		Güdülenme	organizmanın	öğrenmesini	kolaylaştırır.

2.  	 Öğrenme,	tekrar	ya	da	yaşantı	sonucu	davranışta	mey-
dana	gelen	oldukça	kalıcı	değişikliklerdir.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisinde öğ-
renmenin etkisi yoktur?

A)		Sobadan	eli	yanan	çocuğun	sobadan	uzak	durması
B)		Zil	sesini	duyan	köpeğin	kuyruğunu	sallaması
C)		Bir	bireyin	kalabalıkta	yüksek	sesle	konuşmaması
D)  Yayaların	yeşil	ışıkta	karşıdan	karşıya	geçmesi
E)		Ergenlik	çağına	gelmiş	çocuğun	sesinin	kalınlaşması

3.  	 I.		 Teneffüs	süresi	bittiğinde	ders	zilinin	çalmasıyla		
	 öğrencilerin	sınıfa	yönelmesi

	 II.		Bir	 adresi	 ararken	 Alya’nın	 mahalledeki	 sokakların	
isimlerini	öğrenmesi

	 III.		Öğretmenin	tahtaya	yazdığı	geometri	problemini	çö-
zemeyen	Ekrem’in	sorunun	cevabını	evde	otururken	
birdenbire	bulması

	 IV.		Babasını	çok	sık	gazete	okurken	gören	Faruk’ta	ga-
zete	okuma	alışkanlığı	oluşması

	 V.		Yürümeyi	 yeni	 deneyen	Enes’in	 ilk	 adımı	atmasıyla	
annesinden	yoğun	ilgi	görmesi	sonucu	yürüme	dav-
ranışını	daha	sık	gerçekleştirmesi

Numaralandırılmış davranışların ortaya çıkmasında 
rol oynayan öğrenme türlerinden hangisi aşağıda 
yanlış verilmiştir?

A)	V.	/	Edimsel	koşullanma
B)	I.	/	Psiko	-	motor	öğrenme	
C)	III.	/	Kavrayarak	öğrenme
D)	II.	/	Örtük	öğrenme
E)	IV.	/	Model	alarak	öğrenme

4.  Aşağıda verilen davranış örneği ve türü eşleştirme-
lerinden hangisi doğrudur?

A)	Köpeğin	acıkınca	yemek	kabına	yönelmesi	/	Refleks
B)	Ayşe’nin	fare	görünce	midesinin	bulanması	/	Öğrenme
C)	Yeni	doğan	bir	bebeğin	avucunun	içine	dokunulduğun-

da	elinizi	tutması	/	İçgüdü
D)	Şiddetli	 rüzgarda	Ömer’in	gözünün	yaşarması	 /	Öğ-

renme
E)	Okan’ın	karanlıktan	korkması	/	İçgüdü

5.   Bir	 lokantada	 Aşçı	 Ziya	 Usta’nın	 çırağı	 olarak	 çalışan	
Mehmet,	ustasının	işe	gelmediği	bir	gün,	ustasının	günlük	
hazırladığı	yemekleri	çıkarmış	ve	servise	hazır	hale	getir-
miştir.	Lokanta	sahibi	Mehmet’in	becerisi	karşısında	şaş-
kınlığını	gizleyememiştir.
Mehmet’in bu olayda ortaya koyduğu davranış hangi 
öğrenme türü ile açıklanabilir?
A)	Örtük	öğrenme
B)	Kavrayarak	öğrenme
C)	Edimsel	koşullanma
D)	Model	alarak	öğrenme
E)	Klasik	koşullanma

6.  	 Bir	 okul	 rehber	 öğretmeni	 öğrencilere	 verimli	 ders	 ça-
lışma	yöntemi	ve	ders	başarısını	artırma	konusunda	bir	
seminer	düzenlenmeye	karar	vermiştir.	Öğrencilerin	zor-
lanmadan	 konuya	 odaklanmalarını	 sağlamak	 için,	 okul	
konferans	 salonunun	 koltuklarını,	 ses,	 sıcaklık	 ve	 ışık	
sistemi	 gibi	 özellikler	 konusunda	 düzenlemek	 için	 okul	
müdür	yardımcısından	yardım	talep	etmiştir.
Bu düzenlemeler öğrenmeyi etkileyen etmenlerden 
hangisi ile ilgilidir?

A)	Genel	uyarılmışlık	hâli
B)	Sosyo		kültürel	durum
C)	Zekâ
D)	Yaş
E)	Güdülenme	durumu
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  	 Lisede	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	öğretmeni	olarak	görev	ya-
pan	Kaan	Bey	bazı	dil	ve	edebiyat	ustalarının	 isimlerini	
hatırlamakta	güçlük	çektiğini	belirten	bir	öğrencisine,	bu	
isimleri	günlük	hayatta	tanıdığı	insan	isimleriyle	ilişkilen-
dirmesini	 önermiştir.	 Bunu	 yaparak	 isimleri	 daha	 kolay	
öğrenebileceğini	belirtmiştir.
Kaan Bey bu önerisi ile öğrenme stratejilerinden han-
gisini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır?

A)	Malzemeyi	anlamlandırma
B)	Kavramsal	benzerlik	sağlama
C)	Genel	uyarılmışlık	hâli	oluşturma
D)	Kavrayarak	öğrenmeyi	sağlama
E)	Toplu	olarak	öğremeyi	sağlama

8.  Bir öğretmenin öğrencisine neyi doğru, neyi hatalı 
yaptığını ve hatalarının ne olduğunu açıklaması aşa-
ğıdaki öğrenme stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?

A)	Sonuçlar	hakkında	bilgi
B)	Parça	halinde	öğrenme
C)	Bütün	halinde	öğrenme
D)	Aralıklı	öğrenme
E)	Okuma	anlatma

9.  	 Matematik	 dersinden	 geçer	 not	 alamayan	 Lokman,	 sı-
nıf	 rehber	 öğretmeninin	 tavsiyesiyle	 kendisine	 haftalık	
çalışma	 programı	 hazırlamıştır.	 Matematikte	 zorlandığı	
için	programda	bir	gününü	sabahtan	akşama	kadar	ma-
tematik	 dersine	 ayırmıştır.	 Hazırladığı	 programın	 etkili	
bir	program	olup	olmadığını	danışmak	üzere	okul	rehber	
öğretmenine	giden	Lokman’a	rehber	öğretmen;	“Bir	gün	
boyunca	matematik	çalışmak	yerine,	her	gün	bir	iki	saat	
çalışmak	senin	için	daha	faydalı	olacaktır.”	demiştir.
Buna göre rehber öğretmen Lokman’a aşağıdaki öğ-
renme stratejilerinden hangisini önermiştir?

A)	Aralıklı	öğrenme
B)	Toplu	öğrenme
C)	Okuma	anlatma
D)	Parçalara	bölerek	öğrenme
E)	Çağrışımsal	benzerlik	kurma

10.  Duyusal	bellek,	duyumsanabilen	tüm	iç	ve	dış	uyarıcılara	
ilişkin	bilgiyi	içerir;	birey	o	anda	etkileyen	uyarıcılar	hak-
kında	bilgi	sahibidir.	Ancak	bu	bilgiler	bilinç	dışındadır.	Bu	
sayede,	 bilgiler	 kısıtlı	 kapasiteye	 sahip	 olan	 kısa	 süreli	
bellek	 ve	 çalışma	 belleği	 alanını	meşgul	 etmez.	Ancak	
yine	de	bu	uyarıcılardan	belli	bazı	özelliklere	sahip	olanlar	
edilgen	dikkati	tetikler	ve	bilgiler	kısa	süreli	belleğe	geçer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kısa süreli belleği 
edilgen biçimde işletebilecek uyarıcı özelliklerinden 
biri değildir?

A)	Duyum	eşiğini	geçmesi
B)	Yeni	olması
C)	Aniden	ortaya	çıkması
D)	Şiddetinin	yüksek	olması
E)	Yaşamsal	önemde	olması

11.  Hayat	boyu	öğrenme	doğumdan	ölüme	kadar	olan	öğren-
melerimizi	kapsar.
Buna göre Türk Milli Eğitim Sisteminde yerini bulan 
hayat boyu öğrenme kavramının temel ilkesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	Kendi	kendine	öğrenme
B)	Yaratıcılık
C)	Süreklilik
D)	Yeteneklilik
E)	Geri	bildirim

12.  “O	 esnada	 Ramazan	 gelmiş,	 mektep	 imtihan	 tatili	 ol-
muş	 idi.	 Edebiyat	 meraklısı	 arkadaşlarımdan	 birisi	 var	
idi.	Bununla	sık	sık	İstanbul’da	buluşur	idik.	Bir	gün	yine	
buluşunca,	bana	büyük	bir	telaşla:	“Halit	Ziya’yı	gördüm.	
İstanbul’a	 gelmiş.”	 dedi.	 O	 zaman	 Köprü'nün	 Şirket-i	
Hayriye	iskelelerinde	bir	kitapçı	var	idi.	Ara	sıra	oraya	uğ-
rar,	kitap	mecmua	alırdık.	Arkadaşım	bir	gün	Halit	Ziya’yı	
bu	kitapçıda	görmüş,	kim	olduğunu	kitapçıdan	öğrenince,	
meftuniyetini	 arz	etmek	 için	üstada	yaklaşarak,	benden	
bahsetmek	 istemiş,	 fakat	heyecandan	 titreyerek	bir	 şey	
söyleyememiş.”
Mehmet Rauf’tan alıntılanan bu parça aşağıdaki bel-
lek türlerinden hangisine örnek olabilir?

A)	Örtük	bellek	
B)	Anlamsal	bellek
C)	İşlem	belleği
D)	Duyusal	bellek
E)	Anısal	bellek


