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1. D 2. C 3. E 4. A 5. B 6. A 7. C

1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış 
değildir?

A) Bir kişinin işe giderken hava durumuna göre 
giyinmesi

B) Bir çocuğun eve alınan kuşa nasıl bakacağını 
araştırması

C) Sıcakta terleyen bir kişinin yanında yelpaze 
taşıması

D) Bir kişinin yemeğine karabiber atarken hapşır-
ması

E) Bir bebeğin biberonunu görünce sevinmesi

2. Bir ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni 
Erhan Bey, sınıf içerisinde çok sert ve otoriter bir tutum 
sergilediği için öğrenciler ders sırasında çok tedirgin 
olmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin anlatılanları din-
lemelerini ve anlamalarını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. 
Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangi-
siyle açıklanabilir?

A) Anlamsal çağrışım
B) Algısal ayırt edilebilirlik
C) Genel uyarılmışlık hâli
D) Transfer
E) Güdülenme 

3. Aşağıda verilenlerden hangisinde öğrenmenin ak-
tarılması söz konusudur?

A) Matematik dersini sevmeyen bir öğrencinin fizik 
dersini de sevmemesi

B) Şiir okumayı seven bir kişinin şiir yazmaya 
çalışması

C) Bir kişinin yeni aldığı bilgisayarın kullanma kıla-
vuzuna bakarak parçalarını birleştirmesi

D) Matematik dersinde ödevlerini yaptığı için aferin 
alan bir öğrencinin diğer derslerde de ödevlerini 
yapmaya özen göstermesi

E) Eski cep telefonunun bir üst modelini alan bir 
kişinin, yeni telefonunu kolayca çalıştırabilmesi

4. 

I. Sezen’in köpek görünce uzaklaşması
II. Bir kişinin gördüğü korkulu rüya sonucu ağlaya-

rak uyanması
III. Bir şoförün vites koluna bakmadan vites değiş-

tirmesi
IV. Bir öğrencinin ders çalışırken çevresindeki gürül-

tüden bir süre sonra rahatsız olmaması
Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki örnekler 
içerisinde karşılığı yoktur?

A) Refleks   B) Alışma
C) Alışkanlık kazanma  D) Geçici davranış
          E) Öğrenme

5. Bir ilkokula genel denetim yapmak amacıyla bir grup 
müfettiş gelmiş ve ilkokul öğretmenlerinin sınıflarına 
girerek derslere katılmışlardır. Müfettişler denetim so-
nunda geri bildirim vermek amacıyla okul idaresi ve 
öğretmenlerle toplantı yapmışlardır. Toplantı sırasında 
müfettişler; bazı öğretmenlerin küçük sınıfların dersle-
rinde soyut konuları somutlaştırarak anlatmadıklarını, 
bu durumun çocukların gelişim düzeyine uygun olma-
dığını ve öğrenmeyi zorlaştırdığını ifade etmişlerdir.

Müfettişlerin yaptığı açıklamalar aşağıdakilerden 
hangisini vurgular niteliktedir?

A) Güdülenme  B) Olgunlaşma
C) Geri bildirim  D) Etkin katılım
          E) Transfer 

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrencileri der-
se güdülemede en etkili olandır?

A) İşlenen konuların hangi durumlarda ne işe yara-
yacağını açıklamak

B) Ders sonunda test uygulayarak geri bildirim 
vermek

C) Ev ödevleri vermek
D) Sınıfta sessizliği sağlamak
E) Anlatılacak konuların başlıklarını söylemek

7. Aşağıdakilerden hangisinde bireyi harekete ge-
çiren gücün dışsal güdülenmeden kaynaklandığı 
söylenebilir?

A) Bir öğrencinin mavi kapak kampanyasına katıla-
rak engellilere yardım etmesi

B) Matematik dersini çok seven bir çocuğun sürekli 
soru çözmesi

C) Bulaşık yıkadığı için annesinden aferin alan bir 
kızın evi temizlemesi

D) Bir öğrencinin çok sevdiği için balkonda çiçek 
yetiştirmesi

E) Bir lise öğrencisinin teknolojiyi yakından takip 
etmesi
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8. Melahat Öğretmen, her dersin sonunda önceden ha-
zırladığı soruları öğrencilerine yönelterek onların ko-
nuyla ilgili bilgilerini yoklamaktadır.  Melahat Hanım, 
öğrencilerin verdikleri cevaplara göre onların neyi an-
layıp anlamadıkları konusunda öğrencileri bilgilendirip,  
anlaşılmayan bölümleri tekrar anlatmaktadır. 
Melahat Öğretmen’in yaptığı uygulama, aşağıdaki-
lerden hangisine örnek oluşturur?

A) Güdülenme
B) Genel uyarılmışlık düzeyi
C) Dikkat
D) Aktarım (Transfer)
E) Geri bildirim

9. Tarih sınavına günlerdir hazırlanan Ümit, elindeki tüm 
kaynaklardaki test sorularını başarıyla çözmüştür. An-
cak Ümit sınavda heyecanlanmış ve tüm bildiklerini 
birbirine karıştırmış, bildiği sorulara da yanlış cevap 
vermiştir. Sınavda başarısız olan Ümit, bu duruma çok 
üzülmüş ve ailesine “Günlerdir çalışıyorum, bildiğim 
soruları yapamadım.” demiştir.
Ümit’in yaşadığı durumu en iyi aşağıdakilerden 
hangisi açıklar?

A) Bilgileri ezberlediği için çok çabuk unutmuştur.
B) Öğrenme her zaman performansa dönüşmeye-

bilir. 
C) Etkili çalışmadığı için başarısız olmuştur.
D) Toplu çalışma yaptığı için bilgileri karıştırmıştır.
E) Her davranış değişikliği öğrenme değildir.

10. Onur ve Uğur kardeşlerden büyük olan Onur, baba-
sının tayini nedeniyle bir köyde büyümüş, Uğur ise 
büyükşehirde büyümüştür. Köyde büyüyen Onur, hay-
vanlar ve sebze yetiştirme konularında Uğur’a göre 
daha fazla bilgi sahibidir. Uğur bu tür konularda yar-
dıma ihtiyacı olduğunda sürekli Onur’a danışmaktadır.
Uğur'un ihtiyaç duyduğunda Onur'a danışması du-
rumunda Onur'un hangi özelliği öğrenme süreci ile 
ilişkilendirilebilir?

A) Genel uyarılmışlık
B) Hazırbulunuşluk
C) Olgunlaşma
D) Zekâ
E) Yaşantı

11. Yiğit, cümlenin ögeleri konusunun hepsini bir anda ça-
lışırsa bilgileri karıştıracağını düşünmüş ve bu nedenle 
cümlenin ögelerini tek tek çalışmaya karar vermiştir.

Yiğit’in cümlenin ögeleri konusunu çalışırken yap-
tığı uygulama öğrenmeyi etkileyen faktörlerden 
hangisine örnek oluşturur?

A) Aralıklı çalışma
B) Anlamsal çağrışım
C) Toplu çalışma
D) Bütün hâlinde çalışma
E) Parçalara ayırarak çalışma

12. Rehber öğretmen Selman Bey, üniversite sınavına ha-
zırlanan 12. sınıf öğrencilerine dönem başında yaptığı 
grup rehberliğinde “Sınavı kazanmak istiyorsanız, ön-
celikle günlük konu tekrarları yaparak konu eksiklerini-
zi kapatın. Konu açıklarınızı son günlere bırakmayın.” 
demiştir. 

Selman Bey’in öğrencilere yaptığı açıklamalarda 
öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu 
yaptığı söylenebilir?

A) Olgunlaşma
B) Geri bildirim
C) Toplu öğrenme
D) Güdülenme
E) Aralıklı öğrenme

13. Maymun yavruları ağaçlara rahatça tırmanırken, 
köpek yavrularının aynı davranışı gösterememesi 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Biyolojik yatkınlık
B) Refleks
C) Öğrenme
D) İçgüdü
E) Deneyim

14. Hipoglisemi tanısı konulan Hacer Hanım, şekeri düştü-
ğü zamanlarda çok sinirli olmakta ve çevresindekilere 
kırıcı davranışlar sergilemektedir. Bu nedenle Hacer 
Hanım, yanında sürekli şeker taşımakta ve kan şekeri 
düştüğünde hemen yemektedir.

Hacer Hanım’da gözlenen durumun öğrenme sayı-
lamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranışlarında bir değişiklik olmamıştır.
B) Gözlenen davranış değişikliği olgunlaşmaya 

bağlıdır.
C) Davranış değişikliği için gerekli olgunlaşma 

düzeyine ulaşmamıştır.
D) Gözlenen davranış değişikliği bedendeki doğal 

bir değişikliğe bağlıdır.
E) Öğrenme sürecine aktif katılmamıştır.
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1. Aşağıda verilenlerden hangisi öğrenme sonucu 
kazanılmış bir davranış değildir?

A) Bir çocuğun karanlıkta gördüğü topun gerçek 
renginin kırmızı olduğunu bilmesi

B) İğneden korkan bir çocuğun hastanenin önün-
den geçerken tedirgin olup ağlaması

C) Bir kadının daha önce yediği bir kurabiyeyi, evde 
deneyerek yapması

D) Çok hareketli bir çocuğun yorgun olduğu için 
sakin davranması

E) Bir öğrencinin sınava girmeden önce heyecan-
lanması

2. Doğuştan gelen davranışlar; öğrenme ürünü olmayan 
davranışlardır. Canlının yaşamını sürdürmesini ve 
neslini devam ettirmesini sağlar. 
Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan gelen dav-
ranışlara örnek olamaz?

A) Bir çocuğun sıcak çaydanlığa dokununca elini 
çekmesi

B) Kedinin süt kabını görünce sahibine yaklaşması
C) Köpeklerin yiyeceklerini toprağa gömmeleri
D) Erkek penguenlerin kış boyunca yavrularını 

keselerinde saklamaları
E) Sincapların palamut gömmeleri

3. Sema ve Pelin aynı iş yerinde çalışan iki yakın arka-
daştır. Sema ve Pelin, yabancı dil alanındaki bilgilerini 
ilerletmek amacıyla İngilizce kursuna yazılmaya karar 
verir. Sema, liseyi kolejde okuduğu için Pelin’e göre 
İngilizce bilgileri daha ileri düzeydedir. Dil kursunda 
başlangıçta seviye sınavı yapılmış ve sınav sonucuna 
göre Sema’nın ikinci kurdan, Pelin’in ise birinci kurdan 
başlayacağı açıklanmıştır. Pelin,  Sema ile aynı sınıfta 
olmak istediğini belirtince kurs yetkilileri bunun müm-
kün olmadığını, eğer Sema ile aynı sınıfta olursa öğ-
renme sürecinde çok zorlanacağını belirtmişlerdir.
Kurs yetkililerinin açıklamaları aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Güdülenme  B) Olgunlaşma
C) Hazırbulunuşluk  D) Performans
  E) Alışma etkisi

4. Bilal banka kredisiyle yeni bir araba almıştır. Bilal ara-
bayı aldığı ilk günlerde arabadan gelen alarm sesini 
duyduğu an heyecanlanıp, hemen arabanın yanına git-
miştir. Ancak bir süre sonra Bilal alarm sesini duyduğu 
zaman eskisi kadar heyecanlanmamaya ve arabasının 
yanına gitmemeye başlamıştır.
Bilal’in alarm sesini duyduğu zaman eskisi kadar 
heyecanlanmayıp, arabasının yanına gitmemeye 
başlaması aşağıdakilerden hangisine örnek oluş-
turur?
A) Duyarlılaşma  B) Refleks
C) Alışkanlık kazanma  D) Duyarsızlaşma 
          E) Yaşantı

5. Kan şekeriyle insülin hormonu arasındaki ilişki son 
derece dengelidir. Normalde tıpkı arabanızın deposu 
boşaldıkça yeniden doldurduğunuz gibi besinlerle al-
dığınız yakıtı insülinin yardımıyla şeker olarak hücre-
lerinizin içine sokarak enerji üretimi için kullandığınız 
sürece bu sistem düzenli bir şekilde işler. Neticede ihti-
yacınız kadar yakıt alabilir, bu yakıtı enerjiye çevirebilir 
ve de o enerjiyi düzenli olarak yakarsanız, ne kilo alır 
ne de kilo verirsiniz. Bu şekilde sağlıklı bir kilo aralığın-
da kalmaya devam edersiniz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabi-
lir?
A) Olgunlaşma           B) Homeostatik eğilim
C) Öğrenme            D) İçgüdü
          E) Refleks

6. Aşağıdaki örneklerden hangisinde organizmayı 
harekete geçiren gücün içsel kaynaklı olduğu söy-
lenebilir?
A) Rock müziğe ilgisi olan Erkin’in, ünlü rock sanat-

çılarının hayatını araştırması
B) Üniversite sınavına katkısı olması için Lale’nin 

not ortalamasını yüksek tutması
C) Ayla’nın arkadaşları arasında popüler olmak için 

vizyondaki filmleri izlemesi
D) Sezai’nin babasının kendisine teşekkür belgesi 

aldığı takdirde almaya söz verdiği son model 
cep telefonunu alabilmek için derslerine çok 
çalışması

E) Mine’nin ünlü markaların spor ayakkabılarını 
giymesi

7. Yılmaz kardeşi Yusuf’a coğrafya dersinden anlamadığı 
konuları anlatırken, renkli kalemlerle sınavda soru ola-
rak çıkabilecek bölümleri çerçeve içine almış ve bu bö-
lümlerin önemli olduğunu söylemiştir. Yılmaz konuları 
anlattıktan sonra kardeşine “Sen şimdi benim işaret-
lediğim yerleri tekrar et.” demiştir. Abisinin söylediğini 
yapan Yusuf, coğrafya sınavında başarılı olmuştur. 
Yılmaz’ın ders çalışırken kardeşine önerdiği yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamsal çağrışım
B) Algısal ayırt edilebilirlik
C) Hazırbulunuşluk
D) Aralıklı öğrenme
E) Bütün-parça-bütün öğrenme
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8. 
I. Karanlık sinemadan çıkan bir kişinin dışarı 

çıktığında, güneş ışığını çok parlak görüp daha 
sonra görme duyusunun normale dönmesi

II. Bir kişinin havada hızlı giden büyük bir uçağı 
yavaş gidiyormuş gibi algılaması

III. Eve girdiğinde ortamdaki yemek kokusundan ra-
hatsız olan bir kişinin, bir süre sonra bu kokuyu 
almamaya başlaması

IV. Bir bardak suyun içine konulan kalemin kırıkmış 
gibi görünmesi

V. Otomatik vitesli araba kullanmaya alışan bir 
kişinin manuel vitesli arabayı kullanmakta zor-
lanması 

Yukarıda verilen örneklerden hangileri duyusal 
uyuma örnek oluşturur?
A) Yalnız I                 B) I ve IV               C) II, III ve V
                 D) I ve III                 E) II, III ve IV

9. Üniversite sınavına hazırlanan Ali, sınava üç ay kala 
okul rehber öğretmenine giderek “Son zamanlarda 
derse kendimi veremiyorum, mühendisliği kazana-
cağımı düşündükçe ders çalışma isteği oluşuyor ve 
dersin başına oturuyorum. Ancak evde herkes üstüme 
geliyor. Evde sürekli sınav konuşuluyor. Herkes benim 
sınavı kazanacağımı söylüyor, test çözerken kalbim 
yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Bunun üzerine oku-
duklarımdan hiçbir şey anlamıyorum ve ders çalışmayı 
bırakıyorum.” demiştir.
Ali’nin rehber öğretmene anlattıkları içerisinde 
öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangilerine yer 
verilmiştir?
A) Transfer - Güdülenme
B) Güdülenme - Hazırbulunuşluk
C) Hazırbulunuşluk - Olgunlaşma 
D) Güdülenme – Genel uyarılmışlık düzeyi
E) Dikkat – Transfer

10. KPSS’ye sürekli basmalı uçlu kurşun kalemle hazırla-
nan Ahmet, sınavda normal kurşun kalem dağıtıldığın-
da, soruları çözerken kaleme bakmadan sürekli üstten 
basmıştır. Kaleme bastığında onun uçlu kalem olmadı-
ğını fark eden Ahmet, sınav sırasında birkaç defa daha 
aynı şeyi yapmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden en iyi hangisiyle açık-
lanabilir?
A) Alışma   B) Duyarlılaşma
C) Deneyim   D) Olumlu transfer
                            E) Alışkanlık

11. İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitiren Dilek, dört yıl 
boyunca İngilizce grameri çok iyi öğrenmiştir. Türkçe 
gramerle ilgili bir soruyla karşılaştığında aklına sürekli 
İngilizcedeki cümle yapısı geldiği için Türkçe'yi hatırla-
makta güçlük çekmektedir.
Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangi-
siyle açıklanabilir?
A) İleriye ket vurma  B) Olumlu transfer
C) Anlamsal çağrışım  D) Geriye ket vurma
  E) Geriyi destekleme

12. Edebiyat öğretmeni Ozan Bey, öğrencileriyle yıl sonu 
için bir tiyatro çalışması hazırlamaya karar verir. Ancak 
bazı öğrenciler roller çok uzun olduğu için onları ezber-
lemekte güçlük çekerler. 

Bu durum üzerine Ozan Bey’in, rollerini iyi bir şe-
kilde öğrenebilmeleri için öğrencilerine önerebile-
ceği en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aralıklı çalışma
B) Toplu çalışma
C) Parçalara ayırarak öğrenme
D) Bütün-parça-bütün hâlinde öğrenme
E) Bütün hâlinde öğrenme

13. Beş yaşındaki Efe, ağabeyi gibi basketbol oynamak 
istemektedir. Ancak Efe gerek oyunun kurallarını anla-
makta gerekse oyunu oynama konusunda ağabeyi ka-
dar başarılı olamadığı için her defasında üzülmektedir.

Efe’nin yaşadığı durum en iyi aşağıdakilerden han-
gisiyle açıklanabilir?

A) Efe’nin daha önceki bilgileri basketbolu öğren-
mesini zorlaştırmıştır.

B) Efe’nin öz yeterliği düşük olduğu için başarılı 
olamamaktadır.

C) Basketbolu öğrenebilecek fiziksel ve bilişsel 
olgunluğa erişmemiştir.

D) Efe, yaşıtlarına göre gelişimsel açıdan daha 
geridedir.

E) Efe basketbol oynamak için gerekli yeteneğe 
sahip değildir. 

14. Meslek lisesinin mutfak bölümünde okuyan 12. sınıf 
öğrencisi Yıldız, staj yaptığı işletmede ustasına yardım 
ederken bir gün ustası “Yıldız, bugün personelin öğle 
yemeğini sen yapacaksın. Öğrendiklerini uygulamaz-
san öğrenemezsin.” demiştir.

Yıldız’ın ustasının gösterdiği tutumun aşağıdaki-
lerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söyle-
nebilir?

A) Olumlu aktarım B) Kademeli yaklaşma
C) Olumlu pekiştirme D) Yaşantı  kazanma
         E) Alışkanlık kazanma

15. Latince kelimeleri öğrenmekte güçlük çeken birinci sı-
nıf tıp öğrencisi Aylin’e yakın bir arkadaşı “Öğrenmek-
te güçlük çektiğin kelimeleri güncel hayatta yaşadığın 
olaylarla ilişkilendir. Böylece bu kelimeleri kolayca öğ-
rendiğini göreceksin.” demiştir.

Arkadaşının Aylin’e önerdiği stratejinin aşağıdaki-
lerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Kavramsal gruplandırma
B) Telaffuz edilebilirlik
C) Çağrışımsal basamaklar dizini
D) Anlamsal çağrışım
E) Algısal ayırt edilebilirlik


