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Ön Söz

iii

Değerli Okuyucularımız,

Akademik platformda ve sınav yayıncılığı alanında tartışılmaz lider ve 
temel başvuru kaynağı olan PEGEM Yayınları’nın zengin yayın yelpazesine 
eklenen Eğitim Bilimleri 20 Deneme setimiz, yine eğitim bilimleri alanında 
tanınmış ve otorite kabul edilen eğitimciler tarafından hazırlanmıştır.

Hem öğrencinin süre performansını artıracak hem de bilgi açığını ka-
patacak nitelikte hazırlanan deneme setinizdeki sorular, özenle seçilmiş olup 
size kapsamlı bir tekrar imkânı sağlayacaktır. Bu sayede eksiklerinizi sağlıklı bir 
şekilde tespit edebilme ve sınavdan önce bunları giderme fırsatınız olacaktır.

Öğretmen adayları için olmazsa olmaz bölümlerden biri olan eğitim bi-
limleri oturumundan tam verim alabilmeniz için hazırlanan deneme setinizin 
sizlere faydalı olacağına inanıyor, meslek hayatınızda şimdiden başarılar dili-
yoruz.

Pegem Akademi
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1. Yıllarca düz (manuel) vitesli araç 
kullanan Cezmi Bey, arabasını de-
ğiştirerek otomatik vitesli bir araba 
almıştır. Ancak ilk günlerde sanki 
debriyaj pedalı varmış gibi sol ayağı 
vites değiştirmek için hareketlen-
mektedir.

Cezmi Bey’in yaşadığı olumsuz 
aktarım durumu aşağıdakilerden 
hangisinin sonucudur?

A) Sönme
B) Kademeli yaklaştırma
C) Geçmiş alışkanlıklar
D) Uyarana alışma
E) Ayırt etme

2. Aşağıdakilerden hangisi içsel gü-
dülenme ile ilgilidir?

A) 5 yaşındaki Orhun’un, annesi 
oyuncak alacak diye uslu dur-
ması

B) Üniversite öğrencisi Selçuk’un 
sınıfta kalmamak için ders ça-
lışması

C) Lise öğrencisi Furkan’ın takdir-
name almak için sınavlarına çok 
iyi hazırlanması

D) Bir fizik profesörünün merakını 
gidermek için yeni yayınları ta-
raması

E) Fabrika işçisinin maaşı kesilme-
sin diye hasta hasta işe gitmesi

3. “Barış Öğretmen Osmanlı tarihini 
anlatırken öğrencisi Sevgi yaz tati-
li hayalleri kurmaktadır. Öğretmen 
Sevgi’nin anlamsız gözlerle kendine 
baktığını görür ve anlattıkları ile ilgi-
li bir soru sorar. Sevgi, öğretmenin 
söylediklerine dair hiçbir şey hatırla-
madığını fark eder. Hatta hangi ünite-
deydik diye düşünmeye başlar.”

Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) Sevgi’nin hayal kurduğu anda 
kısa süreli belleğinde içsel uya-
rıcılar bulunmaktadır.

B) Öğretmenin sözleri Sevgi’nin al-
dığı düşsel uyarıcılardan dolayı 
duyusal kayda girememiştir.

C) Sevgi’nin yaşadığı problem algı-
lama ile değil, kodlama ile ilgilidir.

D) Sevgi’nin öğretmeninin soruları-
na doğru cevap vermemesi kod-
lamanın ezbere dayanmasından 
kaynaklanmaktadır.

E) Derste yaşananlar Sevgi’nin öğ-
renme kapasitesinin düşük oldu-
ğunu göstermektedir.



2

4. Zararsız bir uyaranla birkaç kez kar-
şılaşan bir kişi bu uyaranla ilk karşı-
laştığında ilk olarak bu uyarana tepki 
verecektir ancak herhangi bir önemi 
olmadığı için bu uyarana daha sonra 
vereceği tepki azalacaktır. Örneğin 
gece uyurken bir ses duyup uyanır 
ve bu sesin mobilyalardan gelen 
çıtırtılar olduğunu fark edersek sesi 
artık önemsemeyiz.

Yukarıda anlatılan durum aşağı-
daki kavramlardan hangisine ör-
nek verilebilir?

A) Duyusal adaptasyon
B) Alışma
C) Duyarlılık kazanma
D) Alışkanlık kazanma
E) Ketlenme

5. “Edimsel koşullanma ilkelerine göre 
bir davranışın dışarıdan pekiştiril-
memesi süreç içinde sönmeye ne-
den olur. Davranış devam ediyorsa 
mutlaka dışsal bir uyaran (pekiştireç) 
davranışa eşlik ediyordur.”

Edimsel koşullanmanın yukarıda 
savunulan argümanı sosyal öğ-
renme teorisinin hangi kavramı ile 
tezat oluşturmaktadır?

A) Karşılıklı belirleyicilik
B) İçsel pekiştirme
C) Dolaylı öğrenme kapasitesi 
D) Dışsal denetim
E) Öz düzenleme kapasitesi

6. Bilgi işleme kuramındaki “bilginin 
kodlanması”, Bandura’nın sosyal 
öğrenme kuramındaki hangi kav-
ramla eş değer olarak görülebilir?

A) Dikkat
B) Performans
C) Güdülenme
D) Dolaylı pekiştirme
E) Sembolleştirme

7. Aşağıdaki durumlardan hangisi 
öğrenilen bilgiler arasındaki ket 
vurma miktarını azaltan, doğru 
hatırlama olasılığını ise artıran bir 
faktördür?

A) İki kavramın aynı ortam ve bağ-
lamda öğrenilmesi 

B) İki kavramın benzer zamanlarda 
öğrenilmesi

C) İki kavram hakkında ayrıntılı bil-
giye sahip olunması

D) Her iki uyaranın akustik ve gör-
sel kodlamalarının birbirine ben-
zemesi

E) Kavramların öğrenme tekrarının 
yetersiz olması
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8. Genç insanların karşı cinse duygu-
sal bağlanmaları güçlü öğrenmelere 
neden olur. Sevgilisinden, nişanlısın-
dan ayrılan bir genç onu unutmadan 
kolay kolay başka birine karşı aynı 
duyguları geliştiremez.

Ayrılık sonrası unutma oluşmadan 
yeni bir kişiye duygusal yakınlık 
geliştirilememesi klasik koşullan-
ma teorisinde hangi kavramla ta-
nımlanmaktadır?

A) Ketlenme
B) Bastırma
C) Gölgeleme
D) Duygusal ön koşullanma
E) Engelleme (blocking)

9. Klasik koşullanma teorisinde 
kendiliğinden geri gelme tepkisini 
aşağıdaki kavramlardan hangisi 
ile ilişkilendirebiliriz?

A) Genellenmiş koşulsuz tepkidir.
B) Ayırt edilmiş koşullu tepkidir.
C) Şiddeti azalmış koşullu tepkidir.
D) Ortamda uyaran yokken oluşan 

koşullu tepkidir.
E) Koşulsuz reflekstir.

10. Aşağıdakilerden hangisi öğren-
menin en uygun tanımıdır?

A) Organizmanın uyarıcılar kar-
şısında farklı tepkiler vermeye 
başlaması

B) Bireyin bilgi birikiminde artış ol-
ması

C) Yaşantı kazanma nedeniyle or-
ganizmanın davranışlarında 
farklılaşma olması

D) İstenmeyen tepkilerin zamanla 
azalarak istendik tepkilerin yer-
leşmesi

E) İstendik davranış değişikliği 
oluşturmak için harcanan çaba




