
DENEME 1
1. Bir davranışın öğrenilmiş olma-

sı için tekrar, yaşantı ve davranış 

değişikliği olması gerekir. Öğrenme 

istendik ve istenmedik yönde olabil-

mektedir. İkinci öncülde öğrenmenin 

sadece istendik yönde olabileceği 

vurgulanmıştır. İnsan doğarken bazı 

refl ekslerle dünyaya gelir bunlardan 

ilkel refl eksler zamanla değişime uğ-

rar ve öğrenme ürünü değildir. Ya da 

ergenliğe girmek bir değişme kabul 

edilir fakat öğrenme olarak kabul 

edilemez.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Öğrenmeyi etkileyen bir çok 

faktör vardır. Bunlardan bir tanesi 

de yöntemden kaynaklanan fak-

tördür. Konunun yapısı adı altında 

geçen bütün - parça - bütün yön-

temi genelde şiir ve şarkı sözlerini 

ezberlemede etkili olabilmektedir. 

Psikomotor öğrenmelerde genelde 

parça - bütün yöntemi kullanılmak-

tadır. Anlamlı öbeklere ayrılabilen 

durumlarda kullanılır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Koşullu tepki, klasik koşullanma 

yoluyla öğrenilmiş bir davranıştır. 

Duyuşsal, fi zyolojik ve tutumsal an-

lamda tepkileri içerir. Seçeneklere 

baktığımızda psikomotor öğrenme-

ler edimsel koşullanmaya ait olduğu 

için B, C, D ve E seçenekleri elen-

mektedir. Fakat A seçeneğinde yer 

alan korku duyuşsal bir davranıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

4. Premack ilkesi istenilmeyen bir 

davranışın istenilen bir davranış-

la ödüllendirilmesi işlemine denir. 

Etkinlik pekiştireci olarak da bilinir. 

Dışsaldır ve ödül hemen verilmeli-

dir. Ödev yapmayı sevmeyen öğ-

renci hoşlandığı resim çalışmasına 

kavuşmak için ödev yapmanın şart 

olduğunu anlayıp davranışı gerçek-

leştirmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğdir.

5. Pekiştirme tarifeleri zamana ve 

orana göre farklılaşmaktadır. Ödül 

aradan geçen zamana bağlıysa 

aralıklı; ödül sergilenen davranış 

sayısına bağlıysa oranlı tarifeye gi-

dilir. Soruda davranış sayısına bağlı 

olduğu için oranlıya gidilir. Davranış 

sayısı belli ise sabit değil ise de-

ğişken olmalıdır ki davranış sayısı 

bellidir. Sembolik pekiştirme tarife 

değildir pekiştirme çeşididir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Thorndike’ye göre ortamların 

benzer olması durumunda aynı dav-

ranışların açığa çıkmasın kolayla-

şacaktır. Yani tıp öğrencileri mezun 

olduktan sonra çalışacakları ortam-

lara benzer ortamlarda staj görürse 

benzer tepkileri mezun olduktan 

sonrada gösterecektir. Bu yönteme 

tepki analojisi denir. ÖSYM bu yön-

teme benzeterek tepkide bulunma 

demektedir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



7. Sosyal öğrenme kuramına 

göre, başkalarının davranışlarını 

ceza almamak için uygulamamak 

dolaylı cezadır. Sigarayı bırakmak 

için her gün miktarını azaltarak bı-

rakmak ise eşik yöntemidir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Öz düzenleme, bireyin kendi 

duygu davranış ve düşüncelerin-

de değişiklik yapma yetisine sa-

hip olmasıdır. Yani davranışlarını 

kontrol etme yeteneğidir. Soruda 

da Samet’in ders çalışma düzenini 

bozmamak için planını uygulamayı 

sürdürmesi öz düzenleme yetisinin 

geliştiğini gösterir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Algı yasalarından şekil - zemin 

ilişkisi, vurgulanan ön planda olan 

şekil iken diğerleri zemindir. Şekil 

anlamlı iken zemin anlamsızdır. 

Şekil dikkati üzerinde toplayan uya-

rıcıdır. Soruda da öğretmen önemli 

yerleri şekil konumuna getirerek an-

lamlı kılmaya çalışmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

10. Uzun süreli belleğin üç alt çe-

şidi bulunmaktadır. Nedir sorusuna 

anlamsal, ne oldu sorusuna anısal, 

nasıl sorusuna da işlemsel bellek 

cevap vermektedir. Soruya baktığı-

mızda ne oldu sorusuna sadece ce-

vap alabiliyoruz bu durumda anısal 

dışındaki bellek türlerinde bozulma 

görülmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Edimsel koşullanma: sonuçları 

tarafından kontrol edilen davranışa 

edimsel davranış, bu yolla oluşan 

öğrenmelere de edimsel koşullan-

ma denir. Bilgi önce duyusal kayda 

sonra kısa süreli belleğe en son kay-

dedilmek üzere uzun süreli belleğe 

gönderilir. Sosyal öğrenme kuramı-

na göre öğrenilen bilgi performansa 

hemen dönüşmeyebilir çünkü öğ-

renmeler hafızada oluşur ve ihtiyaç 

hâlinde davranışa dönüşür. Edimsel 

koşullanmaya göre pekiştirme işlemi 

bir davranışın devamını sağlamak 

için kullanılır. Bir bilgi duyusal ka-

yıtta 3 - 4 saniye kadar bekletilebilir 

daha sonra unutulur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Bilgiyi işleme kuramına göre; 

yeni bilgiyi eski bilgilerle ilişkilendir-

meye eklemleme denir. Yani bilgiyi 

anlamlandırmadır. Örgütleme ise 

bilgiyi benzerliklerine göre ortak 

başlıklarda toplamadır. Etkinlik, bi-

reyin yaparak yaşayarak öğrenme-

sidir. Anahtar sözcük, dil öğrenme-

lerde kullanılan yöntemdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir. 



DENEME 2

1. Değişken zaman aralıklı pe-

kiştirme (Değişken aralıklı): Or-

ganizmanın önceden tahmin ede-

meyeceği farklı zaman aralıklarının 

ardından pekiştirilmesidir. Soruda 

da bu pekiştirme tarifesi ile açıkla-

nabilecek bir davranış vardır. Özge 

babasından izin almak için üfl eyip 

püfl edikten sonra bağırmaya başla-

dığında bazen amacına ulaşmakta 

bazen de ulaşmamaktadır. Davra-

nışı değişik zaman aralıklarında pe-

kiştirildiği için davranışını yapmaya 

devam etmektedir. Burada Özge’nin 

uzun bir süre ısrarlı bir şekilde iste-

diği şeyi yaptırmaya çalıştığı görül-

mektedir. Bu ısrarı ara sıra işe yara-

dığı için devam etmektedir.

Sabit oranlı pekiştirme: Organiz-

manın önceden belirlenmiş belli 

sayıdaki davranışlarının pekiştiril-

mesidir.

Artan oranlı pekiştirme: Orga-

nizmanın her seferinde pekiştireci 

almak için göstereceği davranış sa-

yısının sabit oranda arttırılmasıdır.

Sabit zaman aralıklı pekiştirme 

(Sabit aralıklı): Pekiştirecin ne za-

man geleceği bellidir ve birey bunu 

bilir.

Karma (Katışık-birleşik) pekiştir-

me: Bu tarife türünde davranım, iki 

ya da daha çok sayıda tarifenin ge-

reklerini yerine getirmesi koşuluyla 

pekiştirilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

2. Eda için mangal başta nötr uya-

rıcıdır. Mangalı gördüğünde herhan-

gi bir tepki vermez.

Nötr uyarıcı: Organizmanın başlan-

gıçta herhangi bir tepki vermediği 

uyarıcıdır. Mangal (nötr uyarıcı) elin 

yanması (koşulsuz uyarıcı) ile bitişik 

hâle geldiğinde koşullu uyarıcı niteli-

ği taşır. Böylece Eda mangalı gördü-

ğünde korkmaya başlar.

Yapay uyarıcı (Koşullu uyarıcı): 

Başlangıçta nötr uyarıcı olan, sonra-

sında koşulsuz uyarıcı ile birlikte ve-

rilmesine bağlı olarak tepki verilmesi 

öğrenilen uyarıcıdır. Yani öğretilmiş 

uyarıcıdır.

Şartlı tepki (Koşullu tepki): Orga-

nizmanın koşullu uyarıcıya verdiği 

tepkidir. Belli bir şarta bağlı olarak 

verilen tepkidir. 

Doğal tepki (Koşulsuz tepki): Or-

ganizmanın doğal uyarıcıya verdiği 

tepkidir. Canlının doğuştan sahip 

olduğu tepkidir. Yani öğrenme ürünü 

değildir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Dolaylı pekiştirme: Gözlemci 

doğrudan pekiştireç almasa bile mo-

delin uygun davranışlarının pekişti-

rilmesi, gözlemcinin aynı davranış-

ları yapma olasılığını arttırır.  Hasan 

takım oyunu oynayan arkadaşlarını 

hocanın pekiştirdiğini gördükten 

sonra kendisi de maçlarda takım 

oyununa katkı sağlamaya başlamış-

tır. Burada Hasan arkadaşlarının al-

dığı pekiştireçten etkilenerek takım 

oyunu oynamaya özen göstermiştir.



Dolaylı duygu: İnsanların başka-

larını gözlemleyerek bazı duyguları 

öğrenmesi dolaylı duygusallıktır.

Öz düzenleme (Kendini biçim-

lendirme) kapasitesi: Bireyin içsel 

kuralları oluşturarak kendi davranış-

larını yönlendirme, kontrol edebilme 

ve becerilerini etkili kullanabilme ka-

pasitesidir.

Öz yeterlik (Yetkinlik) kapasitesi: 

Bireyin belli bir performansı göster-

mek için gerekli etkinlikleri organize 

edip başarılı bir şekilde yapma ka-

pasitesine ilişkin kendi yargısıdır.

Karşılıklı belirleyicilik: Birey, sos-

yal çevrelerini davranışları aracılı-

ğıyla etkilemekte, değiştirmekte fa-

kat aynı zamanda çevrede yer alan 

diğer insanların davranışlarından da 

etkilenmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Gestalt yaklaşımı, olaylara bü-

tünsel bakar. Onlara göre, bütün 

onu oluşturan parçalardan daha 

anlamlıdır. Bu anlayışa göre, insan 

bütünü algılama eğilimindedir. Soru-

da ifade edilen şiirde de gülü dikeni 

ile, geceyi gizemi ile, dostu derdiyle 

sevmenin önemi vurgulanmıştır. Bu-

rada her şeyin bütünsel algılanması 

gerektiği vurgulanmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Çağrışımsal öğrenme: Birbi-

rini çağrıştıran kavramların beraber 

öğrenilmesi sürecini ifade eder.

Öncelik etkisi: Listenin başındaki 

maddelerin ya da bir öğrenme ola-

yında başta öğrenilenlerin daha iyi 

hatırlanmasıdır. Soruda da lise öğ-

rencisi matematik öğretmeninin yeni 

konuya başlarken anlattığı fıkra ya 

da hikâyeleri hatırladığını diğer bilgi-

leri hatırlamadığını ifade etmiştir. Bu 

durum öncelik etkisi ile açıklanabilir.

İleriye ket vurma (İleriye bozucu 

etki): Önceki öğrenmenin yeni öğ-

renmeyi unutturmasıdır.

Olumsuz aktarma: Önceden öğre-

nilen bilgilerin sonradan öğrenilecek 

bilgileri zorlaştırmasıdır.

Yakınlık ilkesi: Zaman, mekân ve 

anlam olarak birbirine yakın olan 

uyarıcılar bir bütün olarak algılanır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. “Çocukların nasihatten çok iyi 

örneğe ihtiyacı vardır.” sözünde vur-

gu sosyal öğrenmeye yapılmıştır. 

Sosyal öğrenme sürecinde kişiler 

çevrelerinde yer alan iyi örnekleri 

gözlemleyerek pek çok davranışı 

öğrenirler. Çevredeki iyi örnekler pek 

çok kişi için iyi bir rol modeli olurlar. 

İyi rol modellerini gözlemleyen birey-

ler, pek çok davranışı öğrenir.

Edimsel koşullanma: Ödüle götü-

ren ya da cezadan kurtaran davra-

nışlar öğrenilir.

Deneyerek öğrenme: Problem çö-

zülene kadar denemelere devam 

edilir. 

Kavrayarak öğrenme: Bilişsel bir 

süreç olup problemin bileşenlerinin 

toparlanarak aniden çözüme gitme 

sürecini ifade eder.

Çağrışımsal öğrenme: Birbirini 

çağrıştıran kavramların beraber öğ-



renilmesi sürecini ifade eder.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. C seçeneği dışındaki tüm se-

çeneklerde, uzun süreli bellekle 

ilgili bilgiler vardır. C seçeneğinde 

ise kısa süreli bellek ile ilgili bir bilgi 

vardır. Diğer ismi işleyen bellek olan 

kısa süreli bellek, hatırlanması ge-

reken bilgileri uzun süreli bellekten 

çağırıp kullanılmasını sağlar.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

8. Genel uyarılmışlık düzeyi: Bi-

reyin çevreden gelen uyarıcıları fark 

etme derecesidir. Yetersiz uyarımın 

söz konusu olduğu uyku, baygınlık 

hâlleri ile aşırı uyarımın söz konusu 

olduğu gerginlik ve panik anlarında 

öğrenme çok alt düzeydedir. Etkili 

bir öğrenme için, genel uyarılmışlı-

ğın orta düzeyde bulunması gere-

kir. Soruda da futbolcuların yoğun 

programdan dolayı çok yoruldukları 

ve dinlenemedikleri ifade edilmiştir. 

Futbolcular maçlarda iyi oynayıp 

kendini göstermek istedikleri hâlde 

genel uyarılmışlık düzeylerinin dü-

şük olmasından dolayı istedikleri 

performansı ortaya koyamamıştır. 

Yani futbolcular güdülendiği hâlde 

genel uyarılmışlık düzeylerinin dü-

şük olmasından dolayı istedikleri 

gibi oynayamamışlardır. Kişi yeteri 

kadar güdülenmiş olsa da uyarılmış-

lık seviyesi yeterli olmazsa öğrenme 

gerçekleşmez.

Güdülenme (Motivasyon): Bireyi 

belli bir davranış yönünde hareke-

te geçiren ve davranışın sürmesini 

sağlayan bir süreçtir.

Bireysel farklılıklar: Zekâ, ilgi, ye-

tenek, tutum, güven ve benlik tasarı-

mı gibi bireysel farklılıklar öğrenme-

yi etkiler.

Odaklanma: Bir nesnenin, olayın 

tek bir yönüne yoğunlaşmadır. Ko-

runumun kazanılmaması bu durum 

üzerinde etkilidir.

Biyolojik altyapı: Organizmanın is-

tenen davranışı yerine getirebilmesi 

için gerekli biyolojik donanıma sahip 

olmasıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Duyusal Ön Koşullanma: Or-

ganizmanın yaşantıları sırasında 

birlikte karşısına çıkan iki nötr uya-

rıcıdan birine karşı, daha sonra ko-

şullu tepki geliştirmiş olmasının et-

kisiyle diğerine karşıda koşullu tepki 

sergilemesidir. Soruda Emel birkaç 

kez arkadaşı Hale’yi altın satın aldığı 

kuyumcuda görmektedir. Burada hem 

kuyumcu hem de Hale nötr uyarıcıdır. 

Sonrasında Emel kuyumcuya gittiği 

birgün kuyumcuda bir soyguna şahit 

olur ve dehşet dolu dakikalar yaşar. 

Burada bir koşullanma süreci oluş-

muş olur. Sonraki süreçte Emel arka-

daşı Hale’yi gördüğünde de korkmaya 

başlar. Bu durum en iyi duyusal ön ko-

şullanma ile açıklanabilir.

Üst düzey koşullanma (İkinci de-
receden koşullanma): Koşullu uya-

rıcı ile birlikte sunulan bir başka nötr 

uyarıcının  da organizmada koşullu 

uyarıcı etkisi göstermeye başlama-

sıdır. Belli bir aşamalık prensibine 

göre organizmanın birden çok uya-



rıcıya koşullanmasına denir.

Not: Duyusal ön koşullanmada ikin-

ci nötr uyarıcı koşullanma anında 

ortamda olmadığı hâlde daha önce-

den koşullu uyarıcı ile görüldüğü için 

ona koşullu tepki verilir. Üst düzey 

koşullanmada ise uyarıcılar ortama 

sırayla ve bitişiklik  ilkesine göre gi-

rer.

Genelleme: Benzer uyarıcılara aynı 

tepkiyi vermektir.

Gölgeleme: Organizmanın dikkatini 

daha çok çeken ya da baskın uya-

rıcıya karşı koşullu tepki sergilerken 

diğerine tepki sergilememesidir.

Olumlu habercilik (İleriye Koşul-
lanma): Bir koşullu uyarıcının ken-

disinden sonra gelen bir koşulsuz 

uyarıcıya ilişkin beklenti oluşturma-

sıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Ekin’in çok çalışmasına rağ-

men fi zik sınavında başarılı olmadı-

ğında önce daha çok çalışıp sonra 

da çalışmayı bırakması, sönme ile 

açıklanabilir. Edimsel koşullanma da 

sönme, gerçekleşmeden önce bir 

sönme patlaması görülür. Ekin’in bir 

süre sonra tekrar fi ziğe çalışmaya 

başlaması, kendiliğinden geri gelme 

ile açıklanabilir. Sönmüş bir tepki 

bazen kendiliğinden (pekiştireç al-

madan) bir daha ortaya çıkabilir.

Sönme: Öğrenilmiş bir davranışın 

artık pekiştirilmemesi nedeniyle kuv-

vetini yitirmesidir.

Kendiliğinden geri gelme: Sön-

müş bir tepkinin bir süre sonra tekrar 

kendiliğinden ortaya çıkmasıdır.

Yeniden canlanma: Eğer Ekin bir 

süre sonra bir fi zik yazılısında başa-

rı sağladıktan sonra bir daha fi ziğe 

çalışmış olsaydı cevap yeniden can-

lanma olurdu.

Alışma: Organizmanın aynı uyarıcı 

ile karşı karşıya kala kala o uyarıcı-

ya karşı tepkisinin azalmasıdır.

Alışkanlık kazanma: Bir davranışın 

yapıla yapıla otomatik hâle gelme-

sidir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Tekrar yasası: Thorndike 

1930’dan önce “Uyarıcı - tepki ara-

sındaki bağ tekrarlandıkça güçlenir, 

tekrar edilmediği sürece zayıfl ar.” 

demiştir. Bunu kullanma yasası ve 

kullanmama yasası olarak adlandır-

mıştır. 1930’dan sonra ise tepkinin 

doğruluğu hakkında geri bildirim 

vermeden yapılan tekrarın etkisi ya 

çok azdır ya da hiç etkili değildir. 

Soruda ifade edildiği gibi Sabahattin 

Bey tekrar ilkesinin 1930’dan sonra-

ki anlayışını önermektedir. Konulara 

iyi çalışıldıktan sonra dönüt almanın 

çok önemli olduğunu söylemektedir.

Etki yasası: Thorndike’a göre, 

1930’dan önce pekiştirilen davra-

nışlar güçlenir, cezalandırılan dav-

ranışlar zayıfl ar. 1930’dan sonra ise 

pekiştirilen davranışlar güçlenir, ce-

zanın davranış üzerinde zayıfl atıcı 

etkisi yoktur.

Hazırbulunuşluk yasası: Organiz-

manın belirli bir davranışı yapmaya 

hazır olup olmama durumudur.

Tepki analojisi (Transferde benzer 



ögeler): Organizma yeni bir durum-

la karşılaştığında, daha önce benzer 

bir durumla karşılaştığındakine ben-

zer tepkide bulunma eğilimindedir. 

Bu durum daha sonra uyarıcı genel-

lemesi olarak açıklanmıştır.

Çağrışımsal geçiş: Bir uyarıcıya 

verilen tepkinin, ortama yeni uyarı-

cıların eklenmesiyle ve eski uyarıcı-

ların derece derece çıkarılmasıyla 

tamamen yeni uyarıcılara da göste-

rilmesidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

12. İnsanların öğrendikleri bilgileri 

uzun süre kullanmamaları sonucu 

unutmaları, bozulma ile açıklanabi-

lir. İnsanların daha önce öğrendikleri 

bilgilerden rahatsızlık duydukları 

için onları hatırlamak istememeleri, 

bastırma ile açıklanabilir. Bastırma-

da kişi rahatsız olduğu bilgiyi bilinç 

altına iter.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

DENEME 3

1. Öğrenme yaşantı yoluyla dav-

ranışlarda meydana gelen kalıcı izli 

değişikliklerdir. Çelişkili bağlanma, 

derslere karşı tutum geliştirmek gibi 

durumlar sonradan kazanılan dav-

ranışlardır. Fakat kalemi her sene 

daha düzgün tutmak olgunlaşma 

kavramıyla ilişkilidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Derste dikkatini başka şeylere 

vermek dikkat etmemektir.

Ödevlerini bir çırpıda yapmamak, 

eksik bırakmak öğrenmeye ayrılan 

zamanı kullanamamaktır.

Çözülen soruların cevaplarına bak-

mak dönüt yapmaktır. Dönüt sonuç-

ları hakkında bilgi edinme stratejisi-

dir ve öğrenme üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Edimsel koşullanmaya göre bir 

davranış sonuçları tarafından kont-

rol edilir. Soruda da işveren bir yön-

tem uygular sonucuna bakar aynı 

yöntemi devam ettirmeye karar verir. 

Yani öğrenilen bir davranışın farklı 

ortamlarda tekrarlanmasına uyarıcı 

genellemesi (öğrenmenin genellen-

mesi) denir. Tepki genellemesi olabil-

mesi için birbirinden farklı davranışlar 

sergilemesi gerekiyordu. Biçimlendir-

me, kademeli yaklaşmanın diğer adı 

olup davranış kazandırma yöntemi 

olarak bilinmektedir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Pavlov’un öncülüğünü yaptığı 

klasik koşullanmada birey genellikle 

duyuşsal ve fi zyolojik davranışları 

öğrenir. Öğrenilen davranışları da 

sadece koşullu uyarıcılar açığa çı-



karabilir. En önemli ilkesi bitişikliktir. 

Organizma pasif olduğu için pekiş-

tireç alma işlemi denetim dışıdır. 

Davranışın şekillenmesinde sonuca 

bakan edimsel koşullanmadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Olumsuz pekiştirme, istendik 

davranışın devamını engelleyen 

olumsuz durumların ortamdan çe-

kilmesi olayıdır. Aslı’da bu olumsuz 

durumdan kendisini kurtarmaya ça-

lışmıştır. Kaçma, olumsuz uyarıcıyla 

karşılaştıktan sonra bireyin kendisini 

uyarıcıdan uzaklaştırması yöntemi-

dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Küçük adımlar ilkesine göre 

öğrenme aniden oluşmaz basitten 

karmaşığa, bilinenden bilinmeyene 

yani tümevarımsal şekilde oluşur. 

Murat Öğretmen de konularını bu 

şekilde işlemeye çalışmıştır. Benze-

terek tepkide bulunmak demek tepki 

analojisi demektir. Ortamlar benzer 

hâle getirilerek aynı tepkinin tekrar-

lanması demektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Davranış kontrol tekniklerinden 

sistematik duyarsızlaştırma sadece 

korku ve kaygıları yok etmek için 

kullanılır. Bu yöntem kullanılırken 

asla pekiştireç kullanılmaz. Pekişti-

recin kullanıldığı tek yöntem kade-

meli yaklaşmadır. Eşik yönteminde 

ise ödül yok davranış alıştırma yön-

temiyle kazandırılır veya yok ettirilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Bilgilerin anlamlandırıldığı, iş-

lendiği, ezberlendiği ve hatırlandığı 

yer kısa süreli bellektir. Süre ve ka-

pasite sınırlılığı vardır. Matematiksel 

işlem yaparken o an kısa süreli bel-

lek çalışmaktadır. En önemli bellek 

olup diğer iki bellekten bilgi alabil-

mektedir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Tamamlama ilkesi: Tamamlan-

mamış şeyler tamamlanmış gibi al-

gılanır. Hedef kitlenin ilgi alanına gir, 

ipucunu ver o tamamlasın mantığı 

hakimdir. Bülent Öğretmen’de “Bit-

lis...” demiş ve gerisini getirmemiş 

öğrencilerinden araştırıp gelmelerini 

istemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Bilginin kısa süreli bellekten 

uzun süreli belleğe aktarılmasın-

da birçok yöntem bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi de eklemleme 

yani genişletici tekrardır. Eklemle-

me, yeni bilgilerin daha önce bilinen 

şemalarla ilişkilendirilmesidir. Yani 

bilgileri bilinen örneklerle tekrar an-

lamlı hâle getirmedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Sosyal öğrenme kuramına 

göre, birey çevresinden gördüğü 

birçok davranışı model alabilmekte-

dir. Birey ödüle ulaşma yöntemlerini 

bazen çevreden öğrenebilmektedir. 

Eylül’ün de arkadaşlarından etkile-

nerek matematik dersine daha fazla 

çalışması dolaylı öğrenmedir.



Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Öğretmenin kurallara uygun 

davrananları sınıfın önünde ödülle 

pekiştirmesi diğer öğrencilere model 

göstermesi demektir. Öğrencilerinde 

pekiştirece ulaşmak için kurallara 

uygun davrananları taklit etmeye 

çalıştığı gözlemlenebilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

DENEME 4

1. Olumlu habercilik (İleriye ko-

şullanma): Bir koşullu uyarıcının 

kendisinden sonra gelen bir koşul-

suz uyarıcıya ilişkin beklenti oluş-

turmasıdır. Koşullu uyarıcı koşulsuz 

uyarıcının geleceğini haber verir. 

Soruda da koşullu uyarıcı (zil) ko-

şulsuz uyarıcının (bahçeye çıkma) 

geleceğini haber vermektedir. Zil 

öğrenciler için dışarı çıkılacağının 

işareti olmaktadır.

Gölgeleme: Organizmanın dikkatini 

daha çok çeken ya da baskın uya-

rıcıya karşı koşullu tepki sergilerken 

diğerine sergilememesidir.

Yapay uyarıcı (Koşullu uyarıcı): 

Başlangıçta nötr uyarıcı olan, sonra-

sında koşulsuz uyarıcı (et) ile birlikte 

verilmesine bağlı olarak tepki veril-

mesi öğrenilen uyarıcıdır. Yani öğre-

tilmiş uyarıcıdır.

Öğrenmenin genellenmesi: Bire-

yin öğrendiği bir davranışı, yaşantıyı 

benzer başka durumlarda da kullan-

masına denir (Olumlu aktarım özel-

liği vardır.).

Yeniden canlandırma: Sönmüş bir 

tepkinin bir daha koşulsuz uyarıcı 

verilerek yeniden oluşturulmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Anlamsal çağrışım / Çağrı-

şımsal anlam / Algısal çağrışım: 

Birbirine benzer ve birbirini çağrış-

tıran uyarıcıların kolay algılanması 

ve öğrenilmesi durumudur. Olumlu 

aktarmayla yakından ilgilidir. Burada 

çağrışımlar çok önemlidir. Zıtlıklar, 

benzerlikler, zamanda ve mekânda 

yakınlık ardışıklık gibi çağrışım il-

kelerinden faydalanılır. Anlamsal 

çağrışım, özneldir. Genelde konuyu 

öğrenmeye başlarken yapılır.  An-

lamsal çağrışımda kavramlarla ilgili 

zıt ya da benzer kelime eşleştirme, 

kavramlarla ilgili hikâye üretme vb. 

yöntemler kullanılabilir. Bilgi işleme 

kuramında yer alan Analoji ve Ek-

lemleme kavramları anlamsal çağrı-

şımla yakından ilgilidir.

Soruda da okunan kitaplardaki kur-

guların, olayların ya da dizelerin 

bizim yaşantımızdan bir kısım olayı 

çağrıştırdığı düzeyde, o kitaplara 

bağlandığımız vurgulanmıştır. Kitap-

taki süreçler bizim yaşantımızdaki 

olayları ne kadar çok çağrıştırırsa 

biz o kitaba o oranda bağlanırız. Bu 

durum anlamsal çağrışım ile açıkla-

nabilir.



Kavramsal basamaklar dizisi: 

Kavramların kapsamları göz önüne 

alınarak basamaklar şeklinde örgüt-

lenmesidir. Burada kavramlar hiye-

rarşik bir şekilde sınıfl anır ve kavram 

haritaları kullanılırsa öğrenme daha 

etkili hâle gelir. Kavramsal gruplan-

dırmalar öznel değil nesneldir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. A seçeneğindeki ifade, sosyal 

öğrenme ile ilintili değildir. Etkisi 

çok azdır. Sosyal öğrenmede, mo-

del önemlidir. Anlatmak tek başına 

etkili değildir. C seçeneğindeki ifa-

de, edimsel koşullanmada yer alan 

büyük anne kuralı ile açıklanabilir. 

Sosyal öğrenme ile ilintili değildir. 

D seçeneğindeki ifade, sosyal öğ-

renme açısından çok etkili değildir. 

İkna etmek sosyal öğrenme ile çok 

yakın ilişkili değildir. E seçeneğinde, 

iş birliğine dayalı öğrenmeye vurgu 

vardır. Sosyal öğrenmeyle çok ya-

kın ilişkili değildir. B seçeneğindeki 

ifade, sosyal öğrenmede etkilidir. 

Top ve malzemeleri toplayan oyun-

culara öğretmenin bir maç daha oy-

nama izni vermesi, top ve malzeme 

toplamayanları etkileyebilir. Bura-

da dolaylı pekiştirme süreci vardır. 

Gözleyenler modelin elde ettiği pe-

kiştireçten etkilenirler. Öğretmen 

bu uygulaması ile sosyal öğrenme 

sürecindeki model alma yoluyla 

davranış gerçekleştirme sürecini ka-

zandırmış olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

4. Gizil (örtük) öğrenme: Henüz 

performansa dönüştürülmemiş zih-

nimizde saklı kalan öğrenmelerdir. 

Soruda Rüzgâr, kitapta hayvanlara 

bakarken farkında olmadan hayvan-

ların ismini öğrenmektedir. Burada 

amaç, hayvanlara bakarak eğlen-

mektir. Ama farkında olmadan bu 

eğlence esnasında Rüzgâr hayvan-

ların isimlerini de öğrenmektedir.

Çağrışımsal hatırlama: Belli bir 

uyarıcının o uyarıcı ile geçmişte bir-

likte bulunmuş başka durum ya da 

nesneleri hatıra getirmesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. İşlemsel bellek: Nasıllar bel-

leği olarak ifade edilir. İşlemsel bel-

lekte belli bir prosedüre göre yapılan 

bilgiler yer alır. Bisikletin kurulum 

yönergesine uygun şekilde yapılma-

sı, işlemsel bellekle ilgilidir. İşlemsel 

bellekte yer alan bilgi türü ise, işlem-

sel bilgidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Öz yargılama (Değerlendirme) 

kapasitesi: Bireyin öz eleştiri yap-

masıdır. Yani bireyin kendi düşünce 

ve planlarını uyguladıktan sonra 

sonuçlarını, yaptıklarını olumlu ve 

olumsuz yönleri ile sorgulamasıdır. 

Soruda da artık herkesin yaptığı 

işin etkilerini ve sonuçlarını yerel 

ve küresel ölçekte tartması, kişisel 

konumunu insanlığa olan genel hiz-

met çerçevesinde değerlendirmesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Burada 

insanların tümünün dönem dönem 

kendini değerlendirmeleri, kendile-



rini yargılamaları gerektiği vurgulan-

maktadır.

Öz düzenleme (Kendini biçimlen-

dirme) kapasitesi: Bireyin içsel ku-

ralları oluşturarak, kendi davranışla-

rını yönlendirme, kontrol edebilme 

ve becerilerini etkili kullanabilme 

kapasitesidir.

Öz yeterlik (Yetkinlik) kapasitesi: 

Bireyin belli bir performansı göster-

mek için gerekli etkinlikleri organize 

edip başarılı bir şekilde yapma ka-

pasitesine ilişkin kendi yargısıdır.

Dolaylı öğrenme kapasitesi: Do-

laylı öğrenme kapasitesi sayesinde, 

insanlar başkalarının yaşantılarını 

gözlemleyerek pek çok şeyi öğre-

nebilirler.

Sembolleştirme kapasitesi: Bire-

yin gözlemlediği davranışları zihnin-

de canlandırma ve saklama beceri-

sidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Soruda Matematik Öğretmeni 

İlker Bey’in öğrencilerinin güdülen-

me düzeylerinin sürekli üst düzey-

de olması için çaba harcadığı ifade 

edilmiş ve İlker Bey’in kullanama-

yacağı yöntemin hangisi olduğu 

sorulmuştur. D seçeneği dışındaki 

seçeneklerde yer alan yöntemleri 

kullandığında öğrencilerin güdülen-

mişlik düzeylerini yüksek tutabilir. 

D seçeneğinde yer alan derse ka-

tılan tüm öğrencileri sürekli olarak 

ödüllendirme yöntemi öğrencilerin 

güdülenmişlik düzeylerini üst düzey-

de tutmaz. Çünkü pekiştirme başta 

etkili olan bir yöntem iken çok ve 

sürekli kullanıldığında kişilerde alış-

ma etkisi yaratmakta ve artık kişileri 

motive etmemektedir. Eğer ödüllen-

dirme sürekli değil aralıklı yapılmış 

olsaydı etkili bir yönteme dönüşebi-

lirdi.

Doğru yanıt “D”seçeneğidir. 

8. Soruda insanların deneyimlerini 

anlatırken duydukları hazzın hangi 

öğrenme türüyle açıklanabileceği 

sorulmuştur. Haz olgusu duyuşsal 

bir durumdur. İnsanın duygu duru-

munu ifade eder. İnsanda yaşantı 

süreci ile oluşan duyuşsal ve refl ek-

sif davranışları klasik koşullanma ile 

açıklayabiliriz. 

Deneyerek öğrenme: Problem çözü-

münde sonuca ulaşıncaya kadar de-

nemelerin devam etmesini ifade eder.

İçgörüsel öğrenme: Problemi oluş-

turan bileşenlerin bir araya getirilerek 

çözüme aniden gitmeyi ifade eder.

Sosyal öğrenme: Model alınan ki-

şilerin gözlenmesi ile pek çok davra-

nışın öğrenilmesidir. Soruda kişinin 

başkalarının hazzını gözleyerek 

öğrenmesi vurgusu olsaydı doğru 

cevap sosyal öğrenme olurdu. Ama 

soruda kişinin kendisi deneyimlerini 

paylaşırken haz almaktadır. Burada 

başkalarını gözleme yoktur.

Duyarlılık kazanma: Belli olaylara 

eskisinden daha çok tepki vermektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

9. Alışkanlık kazanma: Bir et-

kinliğin yapıla yapıla otomatik hâle 

gelmesidir. Soruda da Gönül Hanım, 



merdivenle çıkmayı otomatik hâle 

getirdiği için asansör yapılmasına 

rağmen asansörle çıkmayı düşünme-

mektedir.

Alışma: Aynı uyarıcının sürekli su-

nulması sonucunda organizmanın 

tepkisinin azalmasıdır.

Gizil öğrenme: Henüz performansa 

dönüşmeyen bilgidir.

Duyarlılık kazanma: Bir kısım olay 

ya da durumlara eskisinden daha 

çok tepki vermesidir.

Olumsuz pekiştirme: Davranışın 

ardından organizmayı rahatsız eden 

bir uyarıcıyı ortamdan çıkararak 

davranışın yapılma sıklığının artırıl-

masıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Tepki genellemesi (Davranı-

mın genellenmesi): Bir uyarıcı du-

rumunda sergilenen ve pekiştirilen 

edimsel davranışa benzer başka 

davranışlarında sergilenmesidir. 

Aynı uyarıcıya benzer tepkilerin 

verilmesidir. Soruda Sevim arka-

daşlarından övgü almaya devam 

edebilmek için değişik davranışlarda 

bulunmuştur. Burada uyarıcı (övgü) 

tek olup tepkiler (saçları fönleme, 

güzel kıyafet, takı takma) çoktur.

Öğrenmenin genellenmesi: Bire-

yin öğrendiği bir davranışı, yaşantıyı 

benzer başka durumlarda da kullan-

masına denir.

Alışkanlık kazanma: Bir kısım dav-

ranışın çok yapılması suretiyle oto-

matik hâle gelmesidir.

Duyarlılık kazanma: Bir kısım olay 

ya da durumlara, eskisinden daha 

çok tepki vermesidir.

Öğrenmenin transferi: Yeni bilgi 

ve becerilerin öğrenilmesinde eski 

yaşantıların etkisi büyüktür. Bu öğ-

renmeler yeni öğrenme performans-

larını olumlu ya da olumsuz olarak 

etkiler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Soruda belirtilen özelliklerin 

tümü içgörüsel öğrenmeyle ilgilidir. 

İçgörüsel öğrenmede kişi problemler-

le karşı karşıya geldiği zaman prob-

lemi oluşturan bileşenleri bir araya 

getirir ve aniden çözüme gider.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. E seçeneği dışındaki tüm seçe-

neklerde yürütücü bilişi geliştirmede 

kullanılacak yöntemler vardır. E se-

çeneğinde ise, edimsel koşullanma 

ilkeleri ile açıklanabilecek bir süreç 

vardır. Başarının devamı için başka-

larının takdirini önemsemek edimsel 

koşullanma ile ilgilidir. Bilgi işleme 

kuramı ile ilgili değildir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



DENEME 5

1. İçgüdü tanım olarak bir türün 

tüm üyelerinde görülen ortak davra-

nışlardır. Doğuştan gelen ve öğrenil-

memiş davranışlar kapsamındadır. 

Ertelenemez ve engellenemez özel-

liklere sahiptir. Refl ekslerle ortak 

yanı ikisi de doğuştan gelen davra-

nışlardır. Ayrılan yönü ise refl eksler 

ertelenebilir. Ancak içgüdüler ertele-

nemez.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Kişinin iki öğrenmeyi gerçek-

leştirdiği hâlde önceki öğrenmelerin 

sonraki olan öğrenmeyi engellemesi 

durumu ileriye ket vurmadır. Altan’da 

önce Türkçe isimleri öğrenmiş daha 

sonra İngilizce isimlerini öğrenmiştir. 

Ancak ilk öğrenme sonradan olan 

öğrenmeyi engellemiştir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Öğrenilecek konuların uzun bir 

zaman dilimine yayılarak gerçek-

leştirilmesi aralıklı çalışmadır. Öğ-

renme kalıcı olmaktadır. Çalışılacak 

konunun kısa zaman dilimine yayıl-

ması ise toplu çalışmadır. Öğrenme 

kalıcı olmamaktadır. Örnekte de 

ödevlerin son saatlere bırakılması 

toplu öğrenme kapsamındadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Olumsuz tat koşullanması 

(Garcia etkisi) organizmanın bitişik-

lik olmadan da koşullanma etkisi-

nin devam etmesidir. Genel olarak 

olumsuz tat koşullanması olarak 

adlandırılır. Verilen örnekte Gizem 

tatlının üstündeki kaymağın kendi-

sini zehirlediğini düşünmektedir. Bu 

kapsamda bitişiklik olmadan da ko-

şullanma gerçekleşmektedir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Ulaş için avize ilk başta nötr 

bir uyarıcıdır. Çarpılma sonrasında 

ortaya çıkan acı koşulsuz uyarıcı-

dır. Avize acının da etkisiyle koşul-

lu uyarıcı hâline gelmiştir. Koşullu 

uyarıcının koşulsuz uyarıcının ge-

leceğini bildirmesi üzerinden olumlu 

haberciliktir. Ancak çarpılma ve acı 

ilişkisi nötr uyarıcının koşullanma-

sına neden olur. Üst düzey koşul-

lanmada birden fazla uyarıcı vardır. 

Koşullanma sonrası ortama ikinci bir 

uyarıcı girer.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Eşik yöntemi kazandırılacak 

alışkanlığın yavaş yavaş kazandırıl-

ması veya istenilmeyen alışkanlıkla-

rın yavaş yavaş ortadan kaldırılma-

sıdır. Bu kapsamda Elif’in annesinin 

Elif’i okula yavaş yavaş alıştırması 

bu kapsamdadır. Önceleri beraber 

sınıfa girmiştir. Daha sonraları 1’er 

saat azaltmış ve en sonunda Elif tek 

başına sınıfa girebilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Sibel Hanım kurabiye yaparken 

deneme - yanılma yöntemiyle kura-

biyeyi yapmıştır. Şimdi artık bu so-

nucu kek yaparken de kullanmaya 

başlamıştır. Bu durum tepki analojisi 



olarak adlandırılır. Tepki analojisi; 

organizmanın deneme - yanılma 

yoluyla problemi çözdükten sonra 

benzer durumlarda da aynı yöntemi 

kullanmasıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Öğrenciler yapamadıkları soru-

ları hocalarına gönderdiğinde ve ho-

calar da soruları çözdüğünde isteni-

len bir durum ortama girer. Böylelikle 

bu davranışta artma meydana gelir. 

Edimsel koşullanma sürecine göre 

bu durum olumlu pekiştirme olarak 

adlandırılır. Öğrencilerin davranışı 

olumlu pekişir. Olumlu pekiştirme de 

davranışın yapılma sıklığının artma-

sı söz konusudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Sinan soğuk gazoz içmiş ve 

sonrasında hastalanmıştır. Sonra-

ki süreçlerde soğuk gazoz içmeyi 

bırakmıştır. Bu kapsamda istenil-

meyen uyarıcı ortama girmiştir. Or-

ganizmanın istenilmeyen uyarıcının 

ortama girmesi durumunda bu uya-

rıcıyla ilişkilenmeyi kesmesi ceza 

olarak adlandırılır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Premack ilkesi büyükanne ku-

ralı olarak tanımlanır. Genel olarak 

soruda verilen tanıma göre yapılma 

sıklığı az olan bir davranışın yapılma 

sıklığı çok olandan önce verilmesi 

ilkesine dayanır. C seçeneğinde-

ki örnek bu tanıma uymamaktadır. 

Yaramazlık yapmazsan ifadesi ya-

pılma sıklığı az olan değil çok olan 

anlamına gelmektedir. Yani çok olan 

davranışı az yapılır hâle getirmek 

söz konusudur. Bu kapsam da so-

ruda verilen tanıma uygun düşme-

mektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Algısal örgütleme yasalarına 

göre kişi bir arada olan uyarıcıları 

birleştirerek tek bir uyarıcı hâlinde 

algılama eğilimindedir. Bu nedenle 

eşler tek başına olduklarında da bir 

aradaymış gibi algılanır ve eşlerinin 

birlikteliği üzerinden tanıştırılır. Bu 

durumda Gestalt yaklaşımında ya-

kınlık ilkesi ile ilişkilidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. Serdar öğretmenin anlattığı 

konuyu kitaptan tekrar etmektedir. 

Kitapta öğretmenin anlattıklarının 

dışında da konuları okumuş ve bunu 

kendisinde olan şemalarına katmış-

tır. Böylece şemalarını genişletmiş-

tir. Anlamlı öğrenmenin gerçekleş-

me sürecinde bu duruma genişletme 

(eklemleme) adı verilmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir. 


