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1.   I.	 Kavramsal	benzerliğe	sahip	olan	malzeme	bellekte		
	 daha	kısa	süre	kalır.

	 II.	 Anlamlı	konular	daha	çabuk	hatırlanır.
	 III.	Tekrar	edilen	bilgiler	daha	çabuk	hatırlanır.
 IV. Malzemenin	örgütlenmiş	olması	hatırlamayı	kolaylaştırır.
	 V.	 İhtiyaca	dayanan	bilgiler	daha	geç	unutulur.

Hatırlama ve unutmaya ilişkin yukarıda verilen yargı-
lardan hangileri yanlıştır?

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

2.  	 Öğrenilenlerin	zihinde	yeniden	canlandırılmasına	hatırla-
ma	denir.	Hatırlamak	için	bilgiyi	depolamak	ve	depolan-
mış	bilgiye	bizi	götürecek	ipuçlarının	birbirine	bağlanmış	
olması	 gerekir.	 Bu	 bağlar	 benzerlik,	 zıtlık,	 zamanda	 ve	
mekanda	birliktelik	gibi	örgütleyici	ilkelerle	kurulur.
Psikolojide bu ilkeler aşağıdaki kavramlardan hangisi 
ile ifade edilir?

A)	Güdülenme	
B)	Kodlama
C)	Transfer	
D)	Çağrışım
E)	Bellek

3.  Bir tür düşünme yeteneği olan “yaratıcılık” kavramını 
aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru ifade eder?

A)	Kalıp	yargılarla	düşünmektir.
B)	Sembollerle	düşünebilmektir.
C)	Kendine	özgü	yeni	fikirler	üretebilmektir.
D)	Kavramlar	üzerine	düşünme	yeteneğidir.
E)	Soyut	düzeyde	düşünebilme	becerisidir.

4.  Yüzebilen çeşitli varlıklarda bulunan “yüzgeç” kavramı-
nı düşüncede ayırarak oluşturmak düşünmenin aşa-
ğıdaki hangi işlevini yerine getirmesiyle mümkündür?

A)	İmgeleme	
B)	Soyutlama
C)	Tasarım	
D)	Hayal	kurma
E)	Canlandırma

5.  Aşağıdaki mesleklerden hangisinde sosyal zekâya 
sahip olma gerekliliği diğerlerinden daha azdır?

A)	Kamuoyu	araştırmacısı
B)	Öğretmen
C)	Turizm	işletmecisi
D)	Araba	tamircisi
E)	Halkla	ilişkiler	uzmanı

6.  Aşağıdaki davranışların hangisinde zekânın rolü en 
azdır?

A)	Yaşanan	yeni	durumlara	uyum	sağlama
B)	Grup	ilişkilerinde	akılcı	ve	barışçı	bir	tutuma	sahip	olma
C)	Tarihsel	tecrübe	ve	olaylardan	ders	çıkarma
D)	Aniden	ortaya	çıkan	şiddetli	bir	uyarıcı	karşısında	irkilme
E)	Eylem	ve	davranışların	sonuçlarını	tahmin	etme

Öğrenme, Bellek, Düşünme - 2



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  	 Günlük	yaşamda	her	gün	çok	sayıda	problemle	karşılaşı-
rız.	Problem	çözmenin	her	aşamasında	seçimler	yapmak	
için	 kararlar	 vermemiz	 gerekir.	 Karar	 verme	 sürecinde	
sağlıklı	bir	irdelemenin	olması	için	cevaplanması	gereken	
ve	5N	+	1K	olarak	formüle	edilen	altı	soru	bulunmaktadır.
Parçada geçen 5N + 1K’nın açılımı aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)	Ne	–	Neden	–	Nasıl	–	Nerede	–	Ne	zaman	–	Kim
B)	Ne	–	Ne	kadar	–	Hangisi	–	Ne	zaman	–	Ne	için	–	Kim
C)	Ne	zaman	–	Ne	kadar	–	Hangisi	–	Kiminle	–	Ne	–	Kim
D)	Nasıl	–	Hangisi	–	Olur	mu	–	Ne	–	Neden	–	Kim
E)	Kim	–	Nerede	–	Kiminle	–	Hangisi	–	Neden	–	Nasıl

8.   Akşam	saatlerinde	başlayan	elektrik	kesintisi	Hakan’ın	erte-
si	güne	yetiştirmesi	gereken	psikoloji	dersi	araştırma	ödevini	
tamamlayamamasına	neden	olmuştur.	Sabah	okula	giden	
Hakan	 tarih	dersinde	psikoloji	 dersi	 ödevini	 yetiştirme	ça-
bası	içindeyken	öğretmeni	Hikmet	Hanım	Hakan’ı	uyararak	
dersi	dinlemesini	istemiştir.	Başlangıçta	psikoloji	dersi	öğret-
menine	karşı	mahcubiyet	yaşayan	Hakan,	bu	kez	de	tarih	
öğretmenine	karşı	mahcup	olmuştur.	Bunalmışlık	hissi	içe-
risinde	Hakan	yere	bakarak	düşüncelere	dalmış	ve	zaman	
zaman	da	dudakları	bir	şeyler	söylercesine	kıpırdamıştır.
Bu olayda Hakan’ın düşünce halindeyken dudakları-
nın kıpırdaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olabilir?
A)	Hayal	kurarak	mahcubiyet	duygusundan	uzaklaştığının
B)	Öğretmeni	ile	konuşarak	açıklama	yapmaya	çalıştığının
C)	Öğretmenin	haksızlık	yaptığını	düşündüğünün
D)	Pişmanlık	duyduğunu	öğretmenine	ifade	ettiğinin
E)	Kendisini	uyarmayan	arkadaşına	sitem	ettiğinin

9.  	 I.	 Kendini	tanıma	ve	duygularını	sebepleri	ile	birlikte		
	 düşünme	becerisine	sahip	olunması
II.	 Hareketli	 denge,	 ritmik	 oyunlarda	 koordinasyon	 hızı	 ve	

uyumunun	yüksek	olması

Verilenler sırasıyla aşağıdaki çoklu zekâ bileşenlerin-
den hangisine karşılık gelir?

A)	 Sosyal	zekâ	–	bedensel	kinestetik	zekâ
B)	 Görsel	uzamsal	zekâ	–	dilsel	sözel	zekâ
C)	 İçsel	öze	dönük	zekâ	–	bedensel	kinestetik	zekâ
D)	 Dilsel	sözel	zekâ	–	sosyal	zekâ
E)	 Doğasal	zekâ	–	sosyal	zekâ

10.   Uyarıcıların	sözel	olarak	şifrelendiği	tüm	bilişsel	süreçler;	
nesneler,	kavramlar	ve	kategoriler	dil	ile	simgelenir.	Buna	
göre	kısa	süreli	bellekteki	 tekrar	ve	özümseme	 işlemleri,	
kısa	 süreli	 bellek	 deposu,	 uzun	 süreli	 bellek	 depoları	 ve	
anlamsal	bellekteki	bilgiler	genelde	kelimelerle	temsil	edilir.
Bu açıklamada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)		 Bilişsel	süreçlerin	oluşmasında	dil	kullanılır.
B)		 Uzun	süreli	bellek,	kısa	süreli	bellekten	daha	kalıcıdır.
C)		Belirli	 yer	 ve	 zamana	 bağlı	 bilgiler	 anısal	 bellekte	

depolanır.
D)		Kısa	süreli	bellek	bilgilerin	geçici	olarak	tutulduğu	işleyen	

bellektir.
E)		 Anlamsal	bellek	kavram,	kural	ve	genellemelerin	depolan-

dığı	yerdir.

11.  İnsan	sosyal	bir	 canlıdır.	Medeniyet	 ve	kültür	 insanların	
ortak	yaşamı	içinde	oluşur.	İnsan	sağlığı	başkalarıyla	ya-
pıcı,	uyumlu,	duygu	içeren	ve	tabi	ki	bu	bakımdan	karşılık-
lı	ilişkiler	kurmamızla	doğrudan	bağlantılıdır.	Ön	yargı	ve	
ayrımcılık	sosyal	davranışları	olumsuz	etkiler.	Sorunlarla	
psikolojik	olarak	başa	çıkmadaki	en	etkili	davranışlardan	
biri,	 destek	gruplarının	 yardımıdır.	O	halde	başkalarıyla	
uyumlu	ilişki	kurmak,	onların	duygu	ve	düşüncelerini	an-
lamak	hem	kendi	ruh	sağlığımız	hem	de	başkalarının	ruh	
sağlığı	için	vazgeçilemez	bir	öneme	sahiptir.
Bu parçada öne çıkan zekâ türü ve bileşeni olan dav-
ranış eşleştirmesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?

A)	Duygusal	zekâ	–	Sempati
B)	Duygusal	zekâ	–	Empati
C)	Görsel	zekâ	–	Hayal	kurma
D)	Sözel	zekâ	–	Konuşma
E)	Sözel	zekâ	–	Dinleme

12.  Aşağıdakilerden hangisi bilişsel özellikleri içeren bir 
davranış değildir?

A)	Amaca	yönelik	eylemde	bulunma
B)	Matematik	bir	problemi	çözebilme
C)	Yüksek	bir	ses	duyunca	korkuya	kapılma
D)	Bir	tartışmanın	temelinde	yatan	mantığı	fark	etme
E)	Sorunlarla	etkili	bir	biçimde	başa	çıkabilme


