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4 Felsefe Soru Bankası

01 Test 01Psikolojinin Tanımı-Tarihsel Gelişimi-Ölçütleri ve Amaçları I

01

1. Psikoloji, ruhbilim anlamına gelir. Fakat ruh teri-
mi psikolojiye konu olamaz. O daha çok, bireyin 
tutum ve davranışlarının çevre koşullarından ne 
ölçüde etkilendiğini, algılama ve öğrenme kapasi-
tesini, diğer bireylerden farklı yönlerini inceler.

	 Verilen	bilgiye	göre,	ruh	kavramının	psikolojiye	
konu	 olamamasının	 gerekçesi	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Gözlem ve deneye elverişli olmaması

 B) Başka bilimlerin konusu olması

 C) Bilinmeyen bir yönünün bulunmaması

 D) Tüm canlılarda değişik biçimde var olması

 E) Doğuştan kazanılması

2. Psikoloji temelde hem tıp hem de dini akımlardan 
farklıdır; çünkü psikoloji insanın mantıksız davranış-
larının nedenlerini insanın kendinde aramış ve bu 
davranışların kişinin kendi içinden kontrol edilebile-
ceğini kanıtlamıştır. Tıp ve din, kontrolü ve tedaviyi 
başka yerde, inanç sistemlerinde ya da beyin hüc-
relerindeki düzensizliklerin giderilmesinde aramış-
tır.

	 Buna	göre,	 aşağıdaki	 seçeneklerden	hangisine	
varılamaz?

 A) Psikoloji, anormal davranışların temelinde ka-
lıtımın olduğunu kanıtlamıştır.

 B) Psikoloji, insan davranışlarının önemli bir kıs-
mının doğuştan geldiğini savunur.

 C) Psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini do-
ğada arar.

 D) Psikoloji, insanı olumlu olarak görür.

 E) Psikoloji, işsizlik, göç ve ekonomik kriz gibi 
sosyal etkenlerin insan davranışlarını olumsuz 
yönde etkileyebileceğini kabul eder.

3. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve davra-
nışların altında yatan temel nedenleri incelemeye 
çalışan pozitif bir bilimdir.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	
konuları	içinde	yer	almaz?

 A) Farklı ortamlarda yetişen iki çocuğun farklı ki-
şilik özellikleri

 B) Sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı durumları

 C) Sağlıksız beslenen bireylerin organizmasında 
görülen rahatsızlıklar

 D) İşsiz kalan bireylerin yaşadığı bunalım

 E) Toplantılarda işlerini yetiştiremeyen üyelerin 
yaşadıkları stres

4. Psikolojide, başlangıçta bilimsel olmayan yöntem-
lerin de araştırma konularında kullanılma girişim-
leri olmuştur. Fakat kısa süre sonra bilimselliği 
tartışma konusu yapılan ve belirsizlik içeren yön-
temler terk edilmiş; doğa bilimlerinin gelişimine 
paralel olarak psikoloji de bilim dışı yaklaşımlar-
dan kurtulmuştur.

	 Buna	göre,	psikolojik	araştırmalarda	bilimsel	ol-
mayan	anlayışların	terk	edilmesinde	aşağıdaki-
lerden	hangisi	etkili	olmuştur?

 A) Psikoloji konularıyla diğer bilimlerin ilgisi

 B) Olay ve olgulara nesnel ve somut yaklaşım

 C) Teknolojideki gelişmeler

 D) Bilim otoritelerinin eleştirileri

 E) İnsanların psikoloji konularına duyarlı olması

5. Psikolojide insanların içinde bulundukları duru-
mun özelliklerini anlamak, onları etkilemek, kont-
rol etmek ve yönlendirmek de vardır.

	 Bu	görüşte	psikolojinin	hangi	yönü	ön	plana	çı-
karılmaktadır?

 A) Sistemli ve düzenli olma

 B) İnsan davranışlarını anlamak

 C) Deneysel çalışmalar yapma

 D) Bilimsel farklılıkları araştırma

 E) Evrensel olma
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1-A 2-C 3-C 4-B 5-A 6-E 7-E 8-D 9-A 10-E 11-D

6. Psikolojinin amacı, insan davranışlarını ve davra-
nışların altında yatan nedenleri inceleyip anlama-
ya çalışmak, böylece hem insanı daha iyi tanımak 
hem de insanın kendisini daha iyi tanımasına yar-
dımcı olmaktır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	amaçların-
dan	biri	olamaz?

 A) İnsan davranışlarının nedenlerini ortaya koy-
mak

 B) İnsanların birbirleriyle daha uyumlu ilişkiler 
kurmasını sağlamak

 C) İnsanların kendi davranışlarını daha iyi değer-
lendirmesini sağlamak

 D) Normal davranıştan sapma gösteren insanları 
tespit ve tedavi etmek

 E) İnsan davranışlarını, kendisine göre şekillendi-
rebileceği bir ahlak yasası oluşturmak

7. Psikoloji, olması gereken üzerinde değil; var olan 
üzerinde çalışmalar yürüten deneye dayalı bir bi-
limdir.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	
ilgi	alanına	girmez?

 A) Bireyin toplum içindeki davranışları

 B) Kişinin zeka yapısı ve bireysel özellikleri

 C) Kişinin gösterdiği davranış bozuklukları

 D) Toplumsal birikimin birey davranışlarına etkisi

 E) Bireyin doğa yasalarının ardındaki gücü algıla-
yışı

8. Davranış, organizmanın yaptığı, dışarıdan gözle-
nebilen ve herhangi bir yolla ölçülebilen her türlü 
etkinliktir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	davranışlardan	hangisi	bu	
tür	bir	davranış	değildir?

 A) Bir öğretmenin öğrencilerine sormak için soru 
hazırlaması

 B) Bir terzinin yeni bir model üzerinde çalışma 
yapması

 C) Bir tamircinin bozulan arabaları tamir etmesi

 D) Bir annenin çocuğunun lekelediği halıyı nasıl 
temizleyeceğini düşünmesi

 E) Bir çocuğun derslerinde başarılı olabilmek için 
ders çalışması

9. Tüm bilimlerin amacı, ulaştıkları bulguları ma-
tematiksel olarak ifade edebilmektir. İnsanlığın 
hizmetine sunulan bilimsel bilgiler, matematiksel 
olarak ifade edildiğinde muğlak veya belirsiz gibi 
açıklamalardan kurtulmuş oluruz.

	 Buna	 göre,	 bilimlerin	 ulaştığı	 bulguların	mate-
matiksel	olarak	ifade	edilmesinin	gerekçesi	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Gerçeği kesin bir dille anlatma

 B) Davranışlara belli ölçütler getirme

 C) Deneyi tek geçerli yöntem kabul etme

 D) Birey-grup ilişkisini denetleme

 E) Bireyin iç dünyasını betimleme

10. “Ruh nedir?, Ruhun gerçekliği var mıdır?” gibi so-
rular birer felsefe sorusu, buna karşılık “Hayvan 
ve insan davranışlarının arkasındaki nedenler ne-
lerdir?” bir bilim olarak psikolojinin sorusudur.

	 Buna	göre,	bir	çalışma	alanının	bilim	haline	gel-
mesinin	ilk	koşulu	hangisidir?

 A) Derinliğine bir araştırmayı gerektirmesi

 B) Bazı varsayımlara dayanması

 C) Birtakım soruları içermesi

 D) İnsan yaşamına katkıda bulunması

 E) Gözlenebilir ve kavranabilir bir konusunun ol-
ması

11. Psikoloji, olguların ele alınmasında olması ge-
rekenlerin değil, olanların tespitini yapar. Psiko-
lojinin ortaya çıktığı dönemlerde yöntem tartış-
malarından dolayı olması gerekenler konusunda 
açıklamalar yapılsa da günümüz modern psikolo-
jisinde bu tartışmalar artık yapılmamaktadır.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 paragrafla	
paralellik	göstermez?

 A) Psikolojik bir rahatsızlığı teşhis etmeye çalış-
mak

 B) Bir çocuğun gelişiminde etkili olan etmenleri 
araştırmak

 C) Öğrenme türlerini sıralamak

 D) Deney yönteminin sakıncalarını belirlemek

 E) Hayvanlar üzerinde deney yapmak
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01 Test

No

Psikolojinin Tanımı-Tarihsel Gelişimi-Ölçütleri ve Amaçları I 02
1. Bir şeyden korkup kaçan bir insanın kaçma dav-

ranışı dışarıdan kolayca görülebilir. Oysa bu hare-
ketin ortaya çıkmasına yol açan ve korku yaratan 
nedenin algılanması ve insanın duyduğu korku 
duygusu dıştan gözlenemez. Bu durumda doğal 
gözlem, hareketi izlemekte elverişli olduğu halde 
duyguyu izlemekte yetersizdir.

	 Parçada	anlatılan	durumla	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenebilir?

 A) Duyguların her insanda ortak olduğu

 B) En iyi araştırma tekniğinin gözlem olduğu

 C) İnsanın hiçbir davranışının bilinemeyeceği

 D) Bilişsel ve duygusal süreçlerin gözlemle de-
netlenemeyeceği

 E) Davranışa neden olan uyarıcıların her birey-
deki tepkisinin aynı olduğu

2. Herhangi bir durum karşısında bireyin verdiği tep-
kinin amacını anlamak kolay değildir. Çünkü dav-
ranışın nedenleri biyolojik, duygusal, zihinsel ve 
kültürel birçok faktörden kaynaklanabilir.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 söylenebi-
lir?

 A) Davranışların temelinde bireysel istekler var-
dır.

 B) Davranışı çevresel koşullar belirler.

 C) Davranışlar karmaşıktır ve tek nedenle açıkla-
namaz.

 D) Davranışlar geçmiş yaşantılardan etkilenir.

 E) Davranışı açıklamada diğer bilimlerden yarar-
lanılır.

3. Aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	amaçları	ara-
sında	yer	almaz?

 A) İnsan davranışlarını anlama ve açıklama

 B) Davranışları önceden kestirebilme

 C) Davranışları etkileme ve denetleme

 D) Bireysel farklılıkları belirleme

 E) Her insan için geçerli davranış kalıpları oluş-
turma

4. İlk psikologlar psikolojiyi, zihinsel etkinliğin ince-
lenmesi olarak tanımlıyorlardı. Bu yüzyılın baş-
larında davranışçı yaklaşımın sağladığı gelişme 
üzerine psikoloji, insan ve hayvanın ölçülebilen ve 
gözlenebilen davranışlarını inceleyen bilim olarak 
tanımlandı. 1960’lardan sonra bilişsel ve hümanis-
tik psikolojinin gelişmesiyle psikoloji, zihinsel sü-
reçlere de yer veren bir etkinlik olarak tanımlandı.

	 Parçadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	han-
gisine	ulaşılabilir?

 A) Psikoloji araştırmaları, psikolojinin alanını 
açıklamada yetersiz kalmıştır.

 B) Psikoloji, tarihsel süreç içerisinde değişik an-
lam örgüsüyle zenginleştirilmiştir.

 C) Psikoloji, kendini sürekli yenileyen bir disiplin-
dir.

 D) Günümüz psikolojisi, yaşamımızın hemen her 
yönünü etkilemektedir.

 E) Psikolojinin tam ve kesin tanımı, bu yüzyıl içe-
risinde yapılmıştır.

5. • Psikolojinin konusu bilinçaltı olmalıdır.

 • Bilinçaltı; hipnoz, serbest çağrışım ve rüya 
analizi kullanılarak incelenmelidir.

 • İnsanın kişiliği, id, ego ve süper ego olmak 
üzere üç kısımdan oluşur.

	 Bu	özellikler,	aşağıdaki	psikoloji	yaklaşımların-
dan	hangisine	aittir?

 A) Biyolojik yaklaşıma

 B) Davranışçı yaklaşıma

 C) Hümanistik yaklaşıma

 D) Psikodinamik yaklaşıma

 E) İşlevselci yaklaşıma
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6. İnsanların duygusal veya kişisel problemlerini, bir 
fizik problemini veriler dikkate alınarak çözmek 
kadar kolay değildir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 durumun	 nedeni	
olarak	gösterilemez?

 A) Benzer koşulların kişileri benzer şekilde etki-
lemediği

 B) İnsanın anlaşılmasının olanaksız oluşu 

 C) Farklı sosyal çevrelerden gelen bireylerin 
farklı kişilik özelliklerine sahip oluşu

 D) Bireylerin farklı yaşam deneyimlerine sahip 
oluşu

 E) İnsanda fizyolojik yapı aynı olmasına rağmen 
bilişsel-duygusal yapının farklı oluşu

7. Bir kimse, hemen herkesin yaptığı bir davranışı ya-
pıyorsa bu tür davranışlar o kimse hakkında fazla 
bilgi vermez. Ancak insan, kendine özgü davra-
nışlar sergiliyorsa o zaman bu davranışları ilginç 
bulur ve gerisinde yatan nedenleri aramaya koyu-
luruz.

	 Bu	 parçada	 vurgulanan	 düşünce	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Benzer koşullarda farklı davranışların görül-
düğü

 B) Davranışın yalnız belli durumlarda ortaya çık-
tığı

 C) Davranışın olağan ya da farklı olup olmadığı

 D) Bireyin davranışa zorlandığı

 E) Davranışların rastlantısal olduğu

8. Psikolojide ölçme, psikolojik olayları rakamlarla 
ifade etmektir. Tüm sosyal ve doğa bilimleri gibi 
psikoloji bilimi de matematiksel sonuçlara önem 
vermektedir. 

	 Bu	durumun	temel	nedeni	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

 A) Karşılaştırma olanağı sağlamak

 B) Zaman kaybını önlemek

 C) Sonuçlara akıl yoluyla ulaşmak

 D) Deney ve gözlem yöntemini kullanmak

 E) Güvenilir ve kesin sonuçlara ulaşmak 

9. Amerika’da siyahlara yönelik şiddet eylemlerini 
daha çok toplumun en alt kesiminden gelen işsiz, 
eğitimsiz ve saygınlıklarını yitirmiş kişilerin yap-
tıkları saptanmış ve şiddetin kaynağında çevresel 
engellemelerin etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

	 Yukarıdaki	açıklama	daha	çok	hangi	psikoloji	alt	
dalının	alanına	girer?

 A) Sosyal psikolojinin

 B) Endüstri psikolojisinin

 C) Klinik psikolojinin

 D) Gelişim psikolojisinin

 E) Eğitim psikolojisinin

10. İçe bakış, bireyin kendisi hakkındaki açıklamalarını 
kapsar. Bireyi kendi kendisinin gözlemcisi duru-
muna getirir.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 içe	 bakış	
yönteminin	bir	özelliği	değildir?

 A) Kişinin kendi iç dünyasını gözlemesi

 B) Bireyin zihin yaşantılarının öğrenilmesi

 C) Kişinin bilinç durumlarını araştırması

 D) Bireyin kişilik özelliklerini ortaya koyması

 E) Objektif bir bilgi vermesi

11. Bütün bilimsel kuramlarda olduğu gibi psikodina-
mik yaklaşımın temel aldığı “bilinçaltı” kavramı da 
pek çok olay tarafından doğrulanan bilimsel bir 
varsayımın ifadesidir. 

	 Aşağıdakilerden	hangisinin	bu	varsayımı	doğru-
layan	bir	örnek	olduğu	söylenemez?

 A) Yoğun kaygılar yaşayan bir kişinin iç gözlem 
yoluyla yaşantısını çözümlemesi

 B) Bebekliğinde ağır bir travma geçirmiş kişinin 
korku ve gerilim filmleri yapımcısı olması

 C) Katı ahlakçılığıyla tanınan bir kişinin, ahlak dışı 
rüyalarla tedirgin olması

 D) Hipnotize edilmiş kişinin daha önce hatırlama-
dığı anılarını anlatması

 E) Ölümden korkmadığına kendini inandırmış kişi-
nin cenaze törenlerini sıkıcı bulduğunu söyle-
mesi
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01 Test

No

Psikolojinin Tanımı-Tarihsel Gelişimi-Ölçütleri ve Amaçları I 03
1. Günlerin kısalması ve gün ışığının azalması kimi hay-

vanlarda kış uykusuna, insanlarda ise hem fiziksel 
hem de zihinsel problemlere neden oluyor. Dünya 
nüfusunun yüzde beşinde iştahsızlık ve stres gibi be-
lirtilerle kendini gösteren bir sonbahar depresyonu 
gözleniyor.

	 Bu	parça,	psikoloji	ile	ilgili	aşağıdaki	genelleme-
lerden	hangisine	kanıt	olabilir?

 A) Fiziksel çevre davranışlarımızı etkiler.

 B) Öğrenilmiş davranışlar çevreye uyumu kolay-
laştırır.

 C) Dış dünyanın tanınmasına duygusal tepkiler 
eşlik eder.

 D) Ani değişmeler davranışlarda açıkça gözlene-
bilen sapmalar yaratır.

 E) Olaylarla ilgili olumsuz deneyimler, olayın 
sonraki yorumlanmasını etkiler.

2. Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarılara 
karşı gösterdiği tepkiye “davranış” denir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bir	davranış	örneği	de-
ğildir?

 A) Gözüne toz kaçan birinin gözünün yaşarması

 B) Limon karşısında ağzın sulanması

 C) Uykusu gelen birinin gözlerinin kapanması

 D) Beslenme bozukluğu nedeniyle kişinin zayıf-
laması

 E) Çocuğun oyuncaklarıyla oynaması

3. Aşağıdaki	araştırma	konularından	hangisi	psikolo-
jinin	ilgi	alanı	dışında	kalır?

 A) Suç işlemiş kimselerde pişmanlık duygusu 
olup olmadığının testlerle belirlenmesi

 B) Suçlulara hangi cezanın verileceğinin belirlen-
mesi

 C) Bireyleri suça iten nedenlerin araştırılması

 D) Suç oranının azalmasında ödüllendirmenin et-
kisi

 E) Suç işlemede hangi kişilik sorunlarının etkili 
olduğunun araştırılması

4. İnsana dıştan bakarak onun davranışlarını kavra-
mak olanaksızdır. Çünkü insan, cansız bir nesne 
veya eşya değil etkinlik gücünü içten alan dinamik 
bir varlıktır. Bireyin seçme özgürlüğü, yetenekle-
rinin farkında oluşu, insan ve hayvan arasındaki 
en belirgin farklılığı oluşturur. Bu nedenle insan, 
seçme özgürlüğünü sürekli olarak “kendini ger-
çekleştirme” yönünde kullanan bir varlıktır.

	 Bu	parçada,	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	vur-
gulanmıştır?

 A) Öğrenilmiş davranışlar çevreye uyumu kolay-
laştırır.

 B) Aynı anda yaşanan iki farklı güdü çatışmaya 
yol açar.

 C) Fiziksel çevre davranışlarımızı daha fazla etki-
ler.

 D) Bireyin yaşantısı çevresel ve içsel birçok et-
menin örgütlenmesinden oluşmuştur.

 E) İnsanı anlamak için onun iç yaşamına girebil-
mek gerekir.

5. İnsanın kendi kişiliğini kendisinin oluşturduğunu, 
doğal olarak özgür olması gerektiğini söyler. Her 
bireye saygı duyar. Her insanın başka insanlarda 
bulunmayan gizli yeteneklerinin olduğunu kabul 
eder.

	 Bu	görüşü	benimseyen	psikoloji	yaklaşımı	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Bütünün içindeki öğelerin, toplamından daha 
fazla olduğuna önem veren bütünlükçü yakla-
şım

 B) Psikolojinin konusunu bilinç ve bilinci oluştu-
ran süreçler olarak tanımlayan yapısalcı yak-
laşım

 C) İnsanın evrendeki en değerli varlık olduğunu 
savunan hümanistik yaklaşım

 D) Bilincin işlevinin önemli olduğunu savunan iş-
levselci yaklaşım

 E) Algılama, bellek, düşünme gibi zihinsel bilgi 
işlem süreçlerini vurgulayan bilişsel yaklaşım
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6.	 Aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	amaçların-
dan	biri	değildir?

 A) Davranışları tanımaya ve tanımlamaya çalış-
mak

 B) Bireyin davranışlarının nedenlerini gözeterek 
anlamak ve açıklamak

 C) İnsan davranışının neler olduğunu belirlemek

 D) Davranışları önceden kestirebilmek ve öngö-
rüde bulunmak

 E) Davranışları etkilemek ve kontrol etmek

7. Davranışçı yaklaşımın, bireyin tüm yaşantı ve dav-
ranışlarını uyarıcı-tepki bağlamında değerlendir-
mesi eleştirilere neden olmuştur. Ayrıca kişinin 
doğuştan getirdiği özellikleri önemsemeyişleri de 
eleştiri konusu yapılmıştır.

	 Söz	konusu	eleştirilerin	odağında	aşağıdakiler-
den	hangisi	bulunur?

 A) Çevre ilişkisine önem verilmesi

 B) Eğitimin rolünün vurgulanması

 C) Reflekslerin konu edinilmesi

 D) Deney ve gözlem yöntemlerinin önerilmesi

 E) İnsanın, fizyolojik özelliklerinin yanında duygu-
sal ve düşünsel yanlarının da olması

8. Toplumun insan davranışları üzerinde büyük etkisi 
vardır. Bu nedenle psikoloji, toplumsal yaşayışı, top-
lumsal grupları, din ve aile gibi toplumsal kurumları 
inceleyen bilimden yararlanmalıdır.

	 Bu	 parçada,	 psikolojinin	 yararlanması	 gereken	
hangi	bilimden	söz	edilmektedir?

 A) Sosyoloji

 B) Coğrafya

 C) Tarih

 D) Arkeoloji

 E) Fizyoloji

9. Wundt’a göre psikoloji, doğa bilimlerinin konusunu 
oluşturan dış yaşantı nesnelerinin tersine içsel ya-
şantı adını verdiğimiz şeyi, duygularımız ve duyumla-
rımızı, düşüncelerimizi ve irademizi incelemelidir.

	 Wundt’un	bu	görüşüne	göre,	psikolojinin	konu-
suyla	 ilgili	 aşağıdaki	 genellemelerden	 hangisi	
doğrudur?

 A) Zihin (bilinç) durumları

 B) Etkilere karşı verilen tepkiler

 C) Dışarıdan gözlenebilen davranışlar

 D) Davranışa yönelten gereksinimler

 E) Dış uyarıcıların etkisi

10. İnsan yalnızca kalıtımın bir ürünü değildir. İnsanın 
en temel güdüsü kendisine özgün bir tarz yarat-
mak, farklı ve başarılı olmaktır. Çünkü insanlar 
sosyal dürtüler tarafından güdülenirler.

	 Bu	 parçada,	 insanı	 açıklamada	 temel	 alınan	
kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Genetik

 B) Bilinç

 C) Toplumsal çevre

 D) Temel ihtiyaçlar

 E) Eğitim

11. Bireyin gelişiminde yer alan olayları anlatan öykü-
ler yolu ile bireyin konumu hakkında bilgi edinmek 
mümkündür. Geçmişte yaşanan olayların bireyin 
kendisi, ailesi, yakın çevresi tarafından anımsanıp 
söylenmesi, onun hakkında başvurulan bilgi kay-
naklarından birini oluşturur. Bu yolla, bazı olaylara 
ışık tutan bulgulara ulaşmak olanaklıdır.

	 Parçada,	 aşağıdaki	 araştırma	 yöntem	 ve	 tek-
niklerinden	hangisi	birey	hakkında	bilgi	kaynağı	
olarak	önerilmektedir?

 A) Sistemli gözlem

 B) Olay inceleme (Biyografi)

 C) Doğal gözlem

 D) Tarama teknikleri

 E) Korelasyon
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Psikolojinin Tanımı-Tarihsel Gelişimi-Ölçütleri ve Amaçları I 04
1. Bilim insanları, olguları incelerken çeşitli yöntem ve 

teknikler kullanır. Bunlar arasında, yaygınlığı açısın-
dan gözlem ilk sırada yer alır. Yalnız doğal gözlem 
yoluyla elde edilmiş veriler yetersiz bulunarak kimi 
zaman sistematik gözleme de gereksinim duyula-
bilir.

	 Parçadaki	anlatıma	göre,	doğal	gözlemin	fazla	
güvenilir	bulunmamasının	gerekçesi	aşağıdaki-
lerden	hangisi	olabilir?

 A) Yüzeysel ve basit olması

 B) Kesinliği tartışılmaz sonuçlar vermesi

 C) Masrafsız olması

 D) İstendiğinde yinelenmesi

 E) Evrensel doğrular içermesi

2. Doğal gözlemde gözlemci, olaya müdahale et-
mez, olay nasıl oluyorsa öylece gözlemlemesi 
söz konusudur. Ayrıca gerektiğinde yeniden aynı 
gözlem de mümkün olmaz. Çünkü bir olay, bir 
kez yaşanır. Oysa sistematik gözlemde gözlem-
ci, gözlem ortamını ve koşullarını kendisi sağlar. 
Böylece gözlem konusu, istenildiğinde yinelene-
bilir.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşıla-
bilir?

 A) En doğru bilgiyi doğal gözlem kazandırır.

 B) Akıl yürütme, gözlemden daha değerlidir.

 C) Her şey göründüğü gibidir, doğal gözlemden 
başka yöntem gereksizdir.

 D) Sistematik gözlem, başka sınamalara açıktır.

 E) Her iki gözlemle de doğru bilgi olanaksızdır.

3. Davranışa belli bir açıklama getirilmişse ve davra-
nışın nedeni biliniyorsa o davranışın hangi koşul-
larda tekrarlanacağı, insanların hangi koşullarda 
nasıl davranacağı tahmin edilebilir.

	 Yukarıda,	psikolojinin	amaçlarından	hangisi	vur-
gulanmıştır?

 A) Davranışları tanımlama

 B) Davranışları anlamlandırma

 C) Davranışları önceden kestirebilme

 D) Bilimsel kaynaklara başvurma

 E) Davranışları açıklama

4. Kişinin duygu ve düşüncelerini, bir olay veya etki 
karşısında hangi fikirlere sahip olduğunu anlatma-
sı içe bakış yöntemiyle ilgilidir. Ancak psikolojinin 
bir bilim dalı olduğu ve araştırma sonuçlarının da 
değer yargılarından bağımsız olduğu düşünülecek 
olursa içe bakış yönteminin davranışı açıklamak 
için yeterli olmadığı anlaşılacaktır.

	 Paragrafta	 içe	bakış	yönteminin	eleştirilme	ne-
deni,	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Davranışı sadece gözlenebilen yönüyle ele 
alması

 B) Bilinçaltıyla davranışı açıklamaya çalışması

 C) Davranışı öznel açıdan açıklıyor olması 

 D) Davranışı deneysel yönden ele alması

 E) Fizyolojik yapıyla davranış arasında ilişki kur-
ması

5. Psikoloji, insan davranışını ve davranışın altında 
yatan süreçleri araştıran bir bilimdir.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	psikolojinin	
alanında	bulunmaktadır?

 A) Başarısız bir öğrencinin çevresinde bunun 
suçlusunu araması

 B) Bir öğrencinin toplumların yaşayış biçimini ve 
kültürünü incelemesi

 C) Tozlu ortamda çalışan bireylerin kronik rahat-
sızlıklara yakalanması

 D) Kullanılan kimyasal maddeler sonucu gerçek-
leşen küresel ısınma

 E) Bilimsel gelişmelerle birlikte insan hayatının 
kolaylaşması

6. Davranışçı psikologlara göre, psikolojinin konusu 
davranışlar olmalıdır. Bütünüyle sonradan kaza-
nılmış, öğrenilmiş olan bu davranışlar içinde psi-
kolog, yalnızca dışarıdan gözlemlenebilir alanlara 
eğilmelidir.

	 Bu	açıklamaya	göre,	aşağıdakilerden	hangisinin	
davranışçı	 psikoloğun	 ilgi	 alanında	 yer	 alması	
beklenemez?

 A) Fiziksel çevre koşullarının

 B) Zihinsel durumların

 C) Kültürel yapılarının

 D) Eğitim biçimlerinin

 E) Ödüller ve cezaların
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7. Bilim, gözlem sonuçlarına dayanarak olguları akıl 
yoluyla açıklayıcı genel ilkeleri bulma ve bunları 
deneylerle doğrulama çabasının sonucunda ge-
lişmiştir. Bu süreçte duygusallığa, kişiselliğe, öz-
nel yargılara yer yoktur.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	bilimsel	an-
layışa	ters	düşer?

 A) Akla aykırı bilgileri kabul etmemek

 B) Duygusallıktan kaçınmak

 C) Olguları akıl, gözlem ve deneylerle denetle-
mek

 D) Çoğunluğun benimsediği tutumları doğru say-
mak

 E) Gözlenen olgulardan anlaşılabilir sonuçlar çı-
karmak

8. Psikolojinin iş hayatına ve ticaret alanına uygulan-
masından “endüstri psikolojisi” denilen uzmanlık 
alanı doğmuştur.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	bilgi	alanının	dışında	
bir	sorundur?

 A) Belli işe en uygun kişiyi seçme

 B) Belli kişiye en uygun işi seçme

 C) İş yerinde verimi artırma

 D) Makine ile insanı en uygun şekilde bağdaştır-
ma

 E) Grup içindeki bireyin davranışlarını inceleme

9. İnsanoğlu karıncaların neden yuvalarına yiyecek 
taşıdığını ya da kuşların neden göç ettiğini merak 
eder. Evreni bütünüyle kavramak isteyen insan, 
hayvan davranışlarını da açıklamak ister. Böylece 
insanın ve hayvanın doğadaki yerini daha iyi kav-
rar ve bütünleyici bakış açısına sahip olur.

	 Bu	parçada,	aşağıdakilerden	hangisi	 vurgulan-
mıştır?

 A) İnsanların hayvan davranışlarını anlamaya ça-
lışması

 B) İnsan ve hayvan davranışlarının anlaşılmazlığı

 C) İnsan davranışlarının karmaşık, hayvan davra-
nışlarının basit olduğu

 D) İnsan ve hayvan davranışları arasındaki fark

 E) Hayvan davranışlarının deneye daha açık ol-
duğu

10. İşlevselci yaklaşım, yalnızca zihnin işlevlerinin in-
celenmesini önermekle kalmıyor, insan yaşamın-
da psikolojiye de bir işlev yüklüyor.

	 Bu	görüşe	göre,	psikolojinin	pratikteki	işlevi	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Kişilik özelliklerinden doğan çatışmaları çöz-
mek

 B) Kişinin bilincinde olmadığı duygu ve düşünce-
lerinin farkına varmasını sağlamak

 C) Koşullu eğitim yoluyla bireye istenilen özellik-
leri kazandırmak

 D) İnsanın düşünme biçimlerini, tutum ve ön yar-
gılarını eleştirmesini sağlamak

 E) İnsanın çevreye uyum sürecinde karşılaştığı 
sorunların çözümünde yardımcı olmak

11. Psikoloji; algı, bilinç, öğrenme gibi ana kavramları 
anlamak, karmaşık olan kavramları çözümlemek 
amacıyla neden-sonuç ilişkisine dayalı çalışmalar 
sürdürür.

	 Parçada	 sözü	 edilen	 yaklaşım	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Bütünlükçü yaklaşım

 B) Hümanistik yaklaşım

 C) İşlevselci yaklaşım

 D) Bilişsel yaklaşım

 E) Biyolojik yaklaşım

12. Psikolojideki yaklaşımlardan biri olan işlevselci yak-
laşım (fonksiyonalizm), insanın en kısa yoldan çev-
reye uyum sağlamasının psikolojinin temel işlevi 
olması gerektiğini söyleyerek yapısalcı yaklaşımın 
savunduğu içe bakış yöntemine eleştiri getirmiştir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	örneklerden	hangisi	işlev-
selciliğin	amacına	uygundur?

 A) Rehberlik öğretmeninin öğrenciye ders çalış-
ma programı hazırlaması

 B) Biyolojinin insan psikolojisi üzerine etkisinin 
araştırılması

 C) Hayvanlarda şartlı refleks tepkisini ispatlayan 
deney yapılması

 D) Bireyin çocukluğunu psikoloğa anlatması

 E) Bireyde bilincin ne zaman ortaya çıkmaya 
başladığının araştırılması
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1. Bazı davranışçı psikologlar davranışı “doğrudan 
gözlenebilen ve ölçülebilen eylem” olarak tanım-
lamışlardır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 tanıma	 uygun	 bir	
davranıştır?

 A) Geçirilen bir kazaya üzülme

 B) İşe geç kalmamak için koşma

 C) Gidilecek adresi hatırlamaya çalışma

 D) Bir matematik probleminin çözüm yolunu dü-
şünme

 E) Geçmişte yaşanmış savaşlarla ilgili bir yorum 
tasarlama

2. Bilişsel yaklaşıma göre, insan davranışlarının te-
melinde insanın algılama, bellek, düşünme ve ka-
rar verme gibi bilişsel süreçler yer alır.

	 Bu	düşünceye	göre,	davranışları	açıklarken	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	önemsenmelidir?

 A) İnsanın yaşadığı çevre

 B) İnsanın bilinçaltı psikolojisi

 C) İnsanın biyolojik yapısı

 D) İnsanın zeka düzeyi ve kapasitesi

 E) İnsanın işlevsel yanı

3. İnsan davranışları üzerinde bilimsel deneyler ya-
pan deneysel psikoloji, duyum, algı, öğrenme, bel-
lek ve bireysel farklar gibi konularda çalışmalar 
yapar ve bulguları diğer uzmanlık alanlarının hiz-
metine sunar. Deneysel psikoloji, insan üzerinde 
uygulanması olanaklı olmayan deneyleri hayvan-
lar üzerinde sınar ve bunlardan insan için kullanı-
labilecek bulgular üretir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 deneysel	 psikolojinin	
araştırma	alanına	girer?

 A) Davranış bozukluklarının tedavisiyle ilgilenme

 B) Verimli öğrenme süreçlerini araştırma

 C) Bireyin yaşamı boyunca oluşan davranış deği-
şim ve gelişimlerini belirleme

 D) Bireyin grup içindeki tutum ve alışkanlıklarını 
inceleme

 E) Hatırlama ve unutma gibi davranışları etkile-
yen etmenleri inceleme

4. Davranışçı yaklaşıma göre psikoloji, bilim olacak-
sa gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları, yaşantı-
ları, eğitim sürecini, refleksleri incelemelidir. Bilinç 
kavramı, “kör bir kuyu” gibidir; bilimsel incelemeye 
konu olamaz. Gözlenebilir olaylar, koşullanmış 
davranışlar, çevre koşulları, psikolojinin asıl araş-
tırma konuları olmalıdır. Bunlar da gözlem ve de-
ney temelinde araştırılmalıdır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 davranışçı	 yaklaşımın	
ele	aldığı	bir	konu	olamaz?

 A) Bireyin bir konu hakkında ne düşündüğünü 
araştırmak

 B) Bireyin hangi nesne ve olgulara koşullu tepki 
gösterdiğini incelemek

 C) Çevre koşullarının davranışı nasıl etkilediğini 
saptamak

 D) Davranışların biçimlenmesinde etki-tepki me-
kanizmasını anlamak

 E) Eğitimin birey yaşantısındaki yerini belirlemek

5. • Davranışlarda ve kişiler arasındaki ilişkilerde 
görülen aksamalar ve bunların giderilmesi

 • Bireyin grup içerisindeki davranış ve tutumları-
nın incelenmesi

 • Bireylerin kendilerine özgü olan duygu, dü-
şünce ve davranışlarının incelenmesi

 • Davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesine 
ilişkin olarak ölçme araçlarının geliştirilmesi

	 Yukarıdaki	tanımlamalar	arasında	aşağıdaki	psi-
koloji	alt	dallarından	hangisinin	açıklaması	bu-
lunmamaktadır?

 A) Sosyal psikoloji

 B) Klinik psikoloji

 C) Psikometrik psikoloji

 D) Deneysel psikoloji

 E) Kişilik psikolojisi

ÖRNEKTİR



13

TestPsikolojinin Tanımı-Tarihsel Gelişimi-Ölçütleri ve Amaçları II 01

1-B 2-D 3-E 4-A 5-D 6-C 7-B 8-D 9-A 10-C 11-C

6. Deneysel psikoloji, psikolojinin alt dallarından bi-
risi olarak duyum, algı, bellek gibi konularda araş-
tırmalar yapar. Neden-sonuç ilkesi çerçevesinde 
hangi temel sebeplerle davranış ortaya çıkar ve 
hangi sonuçlara neden olur görüşüyle çalışmala-
rını şekillendirir. Amaç, temel ilkeleriyle eylemleri 
açıklamaktır.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	sorulardan	hangisi	deney-
sel	psikolojinin	sorularından	olamaz?

 I. Kişinin bir grup içindeki kimliği nasıl şekillenir?

 II. Etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için uy-
gun yöntemler nelerdir?

 III. Güdülenmenin başarı üzerindeki etkisi nedir?

 IV. Uygun çalışma koşulları bireyin motivasyonu-
nu nasıl etkiler?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) II, III ve IV 

7. Psikodinamik yaklaşıma göre, bilinçaltını tanıma-
dan bilinç hallerini tanımak olanaksızdır. Çünkü 
bilinç, bütünüyle bilinçaltı ile sarılmıştır ve sürekli 
onun etkisindedir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 duruma	 uygun	 bir	
örnektir?

 A) Gereksinimler doyurulmadığında yaşanan 
gerginlik

 B) Bir olayı önceden yaşamışlık duygusuna ka-
pılmak

 C) Bol uyarıcılı bir ortamda algı gücünün zayıfla-
ması

 D) Dalgınken birtakım uyarıları fark etmemek

 E) Beklenmeyen bir olayın yarattığı gerginlik

8. Freud’a göre yaşanmış olumsuz duygular, düşün-
celer, anılar bastırılır veya unutulur ama büsbütün 
yok olmazlar. Bilinçaltı, bu bastırılmış duyguların 
deposudur.

	 Bu	 parçada,	 aşağıdakilerden	 hangisinin	 önemi	
vurgulanmaktadır?

 A) Çevrenin

 B) Eğitimin

 C) İçgüdülerin

 D) Bilincin

 E) Geçmiş yaşantıların

9. Hümanistik	yaklaşımın	destekçileri;

 I. Davranışları etkileyen en önemli faktör, insa-
nın çevresini o andaki anlamlandırış biçimidir.

 II. Psikoloji, insanı ve yaşantısını öğelerine ayır-
madan, bütünlüğü içinde incelemelidir.

 III. Davranışlar, uyaranların zihinsel işleme tabi 
tutulmasına bağlı olarak şekillenir.

	 yargılarından	hangilerini	savunur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I, II ve III 

10. I. Bireylerdeki bedensel gelişime uygun davra-
nış değişimleri

 II. Olgunlaşmanın duygu ve heyecan üzerindeki 
etkileri

 III. Yaşlanma sonucu bireylerde oluşan davranış 
farklılaşmaları

	 Bu	konuları	inceleyen	psikoloji	alt	dalı	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) Danışmanlık psikolojisi

 B) Deneysel psikoloji

 C) Gelişim psikolojisi 

 D) Eğitim psikolojisi

 E) Klinik psikoloji

11. Korelasyon, iki dizi puan ya da ölçüm arasındaki 
karşılıklı bağıntı durumudur. İki değişkenden biri 
arttığında diğeri de artıyorsa pozitif korelasyon, iki 
değişkenden biri artınca diğeri azalıyorsa negatif 
korelasyon, iki değişken arasında hiçbir bağıntı ku-
rulamıyorsa nötr korelasyon söz konusudur.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	pozitif	kore-
lasyona	örnek	olabilir?

 A) Şişman olmak ile mavi gözlü olmak

 B) Yorgunluk ile başarı durumu

 C) Tekrar sayısı ile öğrenme düzeyi

 D) Zeka ile cinsiyet

 E) Kişilik ile yetenek
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1. Hümanistik (insancıl) kurama göre, bir bireyin baş-

lıca güdüsel gücü, gelişmeye ve kendini gerçek-
leştirmeye yönelik eğilimidir. Hepimizin, potansi-
yelimizi en son noktasına kadar geliştirmek ve şu 
an bulunduğumuz yerden öteye gitmek gibi temel 
bir gereksinimi vardır.

	 Yukarıda	görüşleri	özetlenen	ve	aynı	zamanda	
bir	psikoterapi	yöntemi	de	geliştiren	bu	ekolün	
en	temel	konularından	biri	aşağıdakilerden	han-
gisi	olabilir?

 A) Bireyin üretici etkinliklerinin önünü tıkayan iç-
sel ve toplumsal engeller

 B) Bireyin eşya ve olayları algılama biçimlerini 
etkileyen zihinsel süreçler

 C) Bireyin öğrenilmiş davranışlarının kazanılma-
sında etkili olmuş çevre koşulları

 D) Bireyin çoğu davranışlarını belirleme gücüne 
sahip ilkel güdüler

 E) Bireyin zevk ve acı gibi duyumlarının oluşma-
sını sağlayan sinir sistemi olayları

2. Bir futbol maçında, Ahmet’e kaleci olması söylen-
miştir. Bunun üzerine, Ahmet itiraz etmiş ve daha 
sonra da arkadaşlarıyla kavga etmiştir. Aynı ola-
ya, iki psikolog iki farklı açıklama getirmişlerdir:

 • Bu olayın sebebi, hava basıncının Ahmet’in 
kimyasal dengesini bozması ve sinirlerinde 
gerilme meydana getirmesidir.

 • Bu olayın sebebi, Ahmet’in yetiştiği çevrenin 
inançları, yakın arkadaşlarının tutumları ve ta-
vırları, onun, yaşamı kavgacı bir biçimde algı-
lamasına yol açmıştır.

	 Psikologların	açıklamalarını	dayandırdıkları	yak-
laşımlar	sırasıyla	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Psikodinamik yaklaşım - Nörobiyolojik yakla-
şım

 B) Nörobiyolojik yaklaşım - Fenomenolojik yakla-
şım

 C) Nörobiyolojik yaklaşım - Davranışsal yaklaşım

 D) Davranışsal yaklaşım - Fenomenolojik yakla-
şım

 E) Davranışsal yaklaşım - Bilişsel yaklaşım

3. Bütünlük (gestalt) psikolojisi adı verilen yaklaşıma 
göre, her uyaran, içinde yer aldığı bütüne göre an-
lam kazanır.

	 Yukarıdaki	düşünce,	aşağıdakilerden	hangisinin	
önemini	vurgulamaktadır?

 A) Deneyimlerin

 B) Ortamın

 C) İlgilerin

 D) Tutumların

 E) Dikkatin

4. Gelişim psikolojisi, bireyin yaşıyla davranışının 
türü arasındaki ilişkiyi inceler. Çocuk, ergen ve 
erişkin psikolojisi olmak üzere, genel olarak üç 
bölüme ayrılır. Günümüzde yaşlılar üzerinde de 
durulmakta ve bu alanda giderek daha çok araş-
tırma yapılmaktadır.

	 Yukarıdaki	açıklamada	belirtilen	bu	farklılaşma-
da	aşağıdakilerden	hangisi	daha	az	etkilidir?

 A) Beden yapısı özellikleri

 B) Toplumun bireyden beklentileri

 C) Bireyin gereksinimleri

 D) Bireyin deneyimleri

 E) Fiziksel çevre koşulları

5. Birey kendi başına yaşayamaz, diğer insanlarla 
birlikte yaşamak zorundadır. Onlardan etkilenir, 
onları etkiler. Bireylerin etkileşimini inceleyen psi-
koloji dalına “sosyal psikoloji” denir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	 sosyal	psikolojinin	 konu-
suna	girmez?

 A) Liderlik

 B) Türklerin konukseverliği

 C) Çinlilerin övülmekten sakınması

 D) Yaşlının unutkanlığı

 E) Miting ve gösteriler
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6. Amerikalı psikolog Watson’a göre psikolojinin ko-
nusu insan ve hayvanın ölçülebilen davranışları-
dır.

	 Bu	düşünceyi	dile	getiren	ifade	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Bireyi tanımak için onun iç dünyasına girmeli-
dir.

 B) Bireyin gözlenebilen davranışları incelenmeli-
dir.

 C) Davranışı anlayabilmek için insanın geçmişi 
araştırılmalıdır.

 D) Parçalar, içinde yer aldıkları bütüne göre an-
lam kazanır.

 E) Bireyin kendini ve dünyayı anlamasını sağla-
yan, bireysel birikimleridir.

7. Bir	 apartmanın	onbeşinci	 katında	oturduğu	 halde	
asansörü	kullanmaktan	korkan	bir	kimsenin	tedavi-
si	için	en	çok	yararlanılan	psikoloji	alt	dalı	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) Sosyal psikoloji

 B) Klinik psikoloji

 C) Gelişim psikolojisi

 D) Eğitim psikolojisi

 E) Endüstri psikolojisi

8. Düşünme,	duygusal	tepkiler,	alışkanlık	gibi	karma-
şık	eylemlerin	aslında	gözlemlenebilir,	basit	uyarı-
cı-tepki	(u	-	i)	lişkisine	indirgenebileceğini	söyleyen	
psikoloji	yaklaşımı	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Davranışçı yaklaşım

 B) İşlevselci yaklaşım

 C) Biyolojik yaklaşım

 D) Hümanistik yaklaşım

 E) Psikodinamik yaklaşım

9. Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacı, kimi za-
man olaya hiç katkıda bulunmadan, olanı olduğu 
gibi inceleyebilir. Örneğin; bir grup psikolog, üç 
yaşındaki çocukların davranış özelliklerini belirle-
mek için üç yaşında bir çocuğu her gün, sabah 
kalkma saatinden akşam yatıncaya kadar izlemiş 
ve o yaş davranışlarını ayrıntılarıyla ortaya koy-
muşlardır.

	 Parçada,	 araştırma	 yöntem	 ve	 tekniklerinden	
hangisinin	açıklaması	yapılmaktadır?

 A) Anket

 B) Deney

 C) Doğal gözlem

 D) Mülakat

 E) Korelasyon

10. İnsan edilgen değil etken bir varlıktır. Algı, bellek, 
düşünme yoluyla hem çevresi hem de kendisi 
hakkında çeşitli yargılara ulaşır. Böylece geçmiş 
yaşantı deneyimlerini anımsar, endişe uyandıran 
problemleri gidermek için çaba harcar, geleceğe 
ilişkin tasarımlar ve planlar oluşturur.

	 Parçada	 aşağıdaki	 psikoloji	 yaklaşımlarından	
hangisi	örneklendirilmektedir?

 A) İşlevselci yaklaşım

 B) Bütüncül yaklaşım

 C) Psikodinamik yaklaşım

 D) Bilişsel yaklaşım

 E) Davranışçı yaklaşım

11. Davranışsal yaklaşım, organizmanın içinde olup 
biten biyolojik veya bilişsel süreçlerle ilgilenmez. 
Amacı, çevredeki uyarıcılarla, ortaya çıkan davra-
nış arasındaki ilişkiyi gözlem ve deneylerle orta-
ya koymaktır. Bu bağlamda, yapısalcı yaklaşımın 
önerdiği “içe bakış” tekniğine de karşı çıkar.

	 Davranışçı	yaklaşımın	bu	tutumu	için	aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Doğuştan kazanılan yetenekleri incelediği

 B) Sadece gözlenebilir davranışlarla ilgilendiği

 C) Bilinçaltı sorunlarını araştırdığı

 D) Araştırmalarını insan zihninin yapısıyla sınırla-
dığı

 E) Anormal sayılan davranışların düzelmesi için 
çalıştığı
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1. Yapısalcı yaklaşıma göre, psikolojinin konusu bi-

linç halleridir. Bilinç hallerini ancak yaşayan kişi 
bilebilir. Bu durumda kişinin ne düşünüp duydu-
ğunu anlamak için içe bakış yöntemini kullanmak 
zorunludur.

	 Aşağıdakilerden	 hangisinde	 içe	 bakış	 yöntemi	
uygulanmalıdır?

 A) Doğuştan gelen davranışların belirlenmesinde

 B) İhtiyaç ile öğrenme arasındaki bağıntının sap-
tanmasında

 C) Sınav öncesinde bir öğrencinin düşüncelerinin 
araştırılmasında

 D) Çocukta engellenme sonucu ortaya çıkan 
davranışların incelenmesinde

 E) Çevreye uyum sürecinin izlenmesinde

2. İnsanlara dıştan bakarak onların nasıl davrana-
caklarını kestirmek olanaksızdır. Böyle bir du-
rumda deneysel yöntemi kullanmak yetersizdir. 
Birbirinden soyutlanmış olan ayrı davranışları 
incelemek yerine insanın mutluluğu üzerinde yo-
ğunlaşmak daha doğru olacaktır.

	 Bu	parçada	sözü	edilen	yaklaşım	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Nörobiyolojik yaklaşım

 B) Hümanistik yaklaşım 

 C) Bilişsel yaklaşım

 D) Davranışçı yaklaşım

 E) Psikodinamik yaklaşım

3. Davranışlar, çevreye uyum sağlamak amacıyla 
gösterilen tepkilerdir. Çevreye uyum sağlamayan 
her davranışın bir nedeni vardır. Bu neden, ancak 
davranışı gerçekleştirenin geçmişinde bulunabilir.

	 Parçada	 ileri	 sürülen	görüşler,	 sırasıyla	 aşağı-
daki	psikoloji	yaklaşımlarından	hangisine	aittir?

 A) Yapısalcı yaklaşım - psikodinamik yaklaşım

 B) Davranışçı yaklaşım - yapısalcı yaklaşım

 C) Psikodinamik yaklaşım - davranışçı yaklaşım

 D) Bütüncül yaklaşım - işlevselci yaklaşım

 E) İşlevselci yaklaşım - psikodinamik yaklaşım

4. Bir yazılı yoklama sınavı söz konusu olduğunda, 
sınavdan bir hafta önce çalışmaya başlayan öğ-
rencilerle, sınavdan bir gün önce çalışmaya baş-
layanların başarı düzeylerinin ölçüldüğü bir araş-
tırmada, çalışmaya bir hafta önce başlayanların, 
diğerlerine göre daha başarılı oldukları gözlen-
miştir.

	 Bu	araştırmada	aşağıdakilerden	hangisi	bağım-
sız	değişken	olmuştur?

 A) Zamanı kullanma biçimi

 B) Başarı durumu

 C) Sınav sorularının zorluk derecesi

 D) Ders çalışılan ortam

 E) Öğrencilerin ruhsal durumları

5. Freud’a göre insan, varlığı ve bilinci ile “buzdağı”na 
benzer. Bu dağın görünen tarafı, bizim farkında 
olduğumuz, bilinçli olduğumuz yönümüzdür. Gö-
rünmeyen kısım ise görünenin yanında, “bilinçaltı” 
denilen dev bir kütle gibidir.

	 Freud’un	 bu	 görüşü,	 aşağıdaki	 psikoloji	 yakla-
şımlarından	hangisiyle	doğrudan	ilgilidir?

 A) Yapısalcı yaklaşım

 B) İşlevselci yaklaşım

 C) Davranışsal yaklaşım

 D) İnsancıl yaklaşım

 E) Psikodinamik yaklaşım

6. İşlevselci yaklaşımın temsilcileri William James 
ve John Dewey, bilincin “ne” olduğu kadar, “ne 
için” olduğunun da önemli olduğunu savunurlar. 
İşlevselciler, “zihin niçin vardır, hangi ihtiyaca ne 
karar verir?” diye sorarlar. Algı, düşünce, irade, 
duygu gibi süreçlerin iç gözlem yöntemiyle ince-
lenmesini önermişlerdir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 işlevselci	 yaklaşımın	
özelliklerinden	biridir?

 A) Bilinçaltı süreçlerini araştırmak

 B) Zihin yapısını ve öğelerini araştırmak

 C) Davranış bozukluğunu teşhis ve tedavi etmek

 D) Birey davranışlarını çevreye uyum ve problem 
çözme temelinde incelemek

 E) İçgüdüsel hareketleri konu edinmek
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7. Bireyin belli bir olay veya olgu karşısındaki davra-
nışını belirlemek için bazen onun aile ya da okul 
yaşantısını, varsa geçirmiş olduğu rahatsızlıkları, 
kimi yaşantı durumlarını (nişanlanma, evlenme, 
boşanma) kayıtlara dayanarak incelemek gereke-
bilir. Çünkü bireyin geçmiş yaşantıları, davranışları 
üzerinde etkiler bırakmış olabilir.

	 Parçada,	hangi	yöntem	veya	araştırma	tekniği-
nin	bireyi	 tanımada	etkili	olduğundan	söz	edil-
mektedir?

 A) Doğal gözlem

 B) Olay inceleme

 C) Korelasyon

 D) Deney

 E) Sistematik gözlem

8. I. Bireyin grup içindeki konumu ve etkileşiminin 
incelenmesi

 II. İş verimliliğinin ve üretimin artırılması teknikle-
rinin geliştirilmesi

 III. Bireysel farklılık temelinde farklı öğrenme yol-
larının denenmesi

 IV. Duygusal problemlere çözümler sunulması

	 Verilenler	arasında	aşağıdaki	psikoloji	alt	dalla-
rından	hangisi	yoktur?

 A) Sosyal psikoloji

 B) Endüstri psikolojisi

 C) Eğitim psikolojisi

 D) Danışmanlık psikolojisi

 E) Klinik psikoloji

9. Sorunlu aile ortamı, kötü yaşanmış bir çocukluk 
dönemi, ilgisizlik ve şefkatsizlik gibi çevre koşulla-
rının uyuşturucu bağımlılığına yol açan etmenler 
arasında sayıldığı görülmüştür.

	 Bu	 araştırma,	 aşağıdaki	 psikoloji	 ekollerinden	
hangisinin	konusuna	daha	uygundur?

 A) Yapısalcı yaklaşım

 B) Bütüncül yaklaşım

 C) Davranışçı yaklaşım

 D) İşlevselci yaklaşım

 E) Biyolojik yaklaşım

10. “Yeni üretilen bir malın satış oranının yüksekliği bü-
yük ölçüde ürünün reklamına bağlıdır.”	 ifadesinde	
bağımlı	değişken	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Üretim

 B) Reklam

 C) Ürünün kalitesi

 D) Satış oranının yüksekliği 

 E) Yeni üretim oluşu

11. Psikolojinin bilim haline gelebilmesi için gözlenebi-
lir davranışların, objektif yöntemlerle incelenmesi 
gerekir. Bu nedenle gerek yapısalcıların, gerekse 
işlevselcilerin kullandıkları iç gözlem yönteminin 
kullanılması kesin bilgiye ulaşmayı zorlaştırır.

	 Yukarıda	 “iç gözlem”	 yöntemi	 hangi	 yönüyle	
eleştirilmektedir?

 A) Ölçülebilir olmaması

 B) Herkes tarafından kullanılmaması

 C) Davranışı göz ardı etmesi

 D) Klasik bir yöntem olması

 E) Çevre faktörünü unutması

12. Çeşitli yönlerden eşleştirilmiş öğrencilerden iki 
grup oluşturulmaktadır. Birinci gruptakiler verilen 
konuyu bölümlere ayırarak, ikinci gruptakiler ise 
konuyu tümüyle öğrenmeye çalışmaktadır. So-
nuçta konunun hangi düzeyde kavrandığını an-
layabilmek için deneklere birtakım sorular sorul-
muştur.

	 Bu	deneyde	etkisi	araştırılan	değişken	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) Okuduğunu anlama yeteneği

 B) Öğrenme yöntemi 

 C) Yöneltilen sorular

 D) Kavrama düzeyi

 E) Çevre koşulları
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1. Yeni doğan bir bebeğin doğduktan bir hafta sonra 
yürüyerek annesiyle alışverişe çıktığını duysanız 
inanmazsınız. Birinin şaka yapmak amacıyla böyle 
bir hikaye uydurduğunu düşünürsünüz. Yirmi yaşın-
daki bir delikanlıyla seksen yaşındaki bir ihtiyarın gü-
reştiğini, hele hele ihtiyarın galip geldiğini duysanız 
gülüp geçersiniz.

	 Yukarıdaki	 örnekler,	 aşağıdakilerden	 hangisini	
destekler	niteliktedir?

 A) Davranışlarımızın temelinde ilgi ve ihtiyaçları-
mız vardır.

 B) İyi güdülenmiş organizmanın davranışları 
daha etkindir.

 C) Pek çok insan davranışının altında zihinsel sü-
reçler yatar.

 D) Davranışlarımızın temelinde belirli biyolojik 
aşamalar yer alır.

 E) Fizyolojik güdüler, toplumsal güdülerden daha 
etkindir.

2. İnsan, yaşamak için yemeğe, suya, dinlenmeye ve 
uyumaya gereksinim duyar. Ama aynı zamanda 
insan, başkaları tarafından beğenilmeye, bir gruba 
ait olma güdüsüne, yeteneklerini geliştirmeye de 
gereksinim duyar. Bütün bunlar karşısında, güdü-
lerin önceliği konusunda şunu söyleyebiliriz: “Aç 
ayı oynamaz.”

	 Parçadaki	anlatıma	göre,	aşağıdakilerden	han-
gisine	ulaşılabilir?

 A) Fizyolojik güdüler uğruna sosyal güdülerden 
vazgeçilmeyeceği

 B) Güdülerin davranışlarla bir ilgisinin bulunma-
dığı

 C) Fizyolojik güdülerin öncelikli olduğu

 D) Sosyal güdülerin doğuştan getirildiği

 E) En önemli güdünün kendini gerçekleştirme olduğu

3. Açlık, susuzluk, annelik ve cinsellik gibi güdülere 
fizyolojik güdüler denir.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 fizyolojik	
güdülerin	özellikleri	arasında	sayılamaz?

 A) Organizmanın varlığını sürdürmeye yönelik 
olma

 B) Doğuştan getirilme

 C) Herkeste görülme

 D) Öğrenilmemiş olma

 E) İnsanların statüsünü etkileme

4. Organizmayı etkileyen çevresel koşulları doğum 
öncesi ve doğum sonrası olarak ikiye ayırmak 
mümkündür.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	doğum	öncesi	dönem-
de	organizmayı	en	az	etkiler?

 A) Annenin alkol ve sigara kullanması

 B) Annenin X ışınlarına maruz kalması

 C) Annenin tek taraflı beslenmesi

 D) Annenin iyi eğitim alması

 E) Annenin sıkıntılı bir ortamda yaşaması

5. Sosyolog ve ziraat mühendisi iki arkadaş bir köye 
giderler ve mühendis olan “Görmüyor musun, 
toprak nadasa bırakılmış.” der. Sosyolog da, etek 
giymiş, çeşme başındaki yaşmak takmış kızı gös-
terir ve köyün kültürel kimliğini açıklar.

	 Parçada	 verilenler,	 aşağıdakilerden	 hangisinin	
algı	üzerindeki	etkisine	örnektir?

 A) Geçmiş yaşantıların

 B) Mesleki eğilimin

 C) Güdü ve ihtiyaçların

 D) Uyarıcı şiddetinin

 E) Beklentilerin

6. Duyum, uyarıcıların bir duyu organı sayesinde 
sinir akımı haline getirilip beynimize ulaştırılma-
sıdır. Algılama ise duyu organlarından beynimize 
ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve 
anlamlı hale getirilmesi sürecidir. Algılama, duyu 
organları tarafından kaydedilen uyarıcılar üzerine 
inşa edilmektedir; dolayısıyla duyum, algının ham-
maddesini oluşturmaktadır.

	 Bu	 parçadan	 hareketle	 aşağıdaki	 yargılardan	
hangisine	varılabilir?

 A) Duyum algının temelini oluştur.

 B) İnsan için duyumun değeri algı ile aynıdır.

 C) Duyum ve algı aynı özelliklere sahiptir.

 D) Duyumlar birikerek algıya dönüşür.

 E) Algının bittiği yerde duyumlar var olmaya de-
vam eder.
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7. Ortada henüz hiçbir uyarım yokken de algılarımız-
da bir hazırlık durumu vardır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	durumu	dile	getiren	
bir	örnektir?

 A) Otobüs bekleyen yolcunun, köşeyi dönen her 
aracı kendi beklediği otobüs zannetmesi

 B) Sisli bir havada bahçedeki direğin insana ben-
zetilmesi

 C) Tren raylarının belli bir mesafeden bitişik ola-
rak algılanması

 D) Rüzgarlı bir havada ıslık sesinin işitilmesi

 E) Duvardaki kara lekenin örümceğe benzetilmesi

8. Bir duyu organının uyarılması olayına “duyum” 
denir. Duyumun olması, duyum eşiğinde bulunan 
bir uyarıcıya bağlıdır.

	 Buna	göre,	duyum	eşiğinin	tanımı	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) En düşük seviyede uyarılmadır.

 B) Uyarıcı şiddetinin belli bir miktardan fazla ol-
duğu uyarımlardır.

 C) Uyarıcı şiddetinin belli bir miktardan az olduğu 
uyarımlardır.

 D) Uyarıcının değiştiğinin birey tarafından fark 
edilmesidir.

 E) Organizmanın bir uyarıcıyı fark etmeye başla-
dığı noktadır.

9. “Okul” sözcüğünü öğrenci velisi anne ve babalar 
yeni masraflar, harcamalar, kurs ücretleri; Milli 
Eğitim Müdürü boş kadrolara öğretmen ve idareci 
atamaları, esnaf ise ticari hareketlilik ve satış bağ-
lamında değerlendirebilir.

	 Bu	duruma	uygun	düşen	yargı	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Bireyin fiziksel özellikleri algıyı etkiler.

 B) Hareket ve miktar algıyı etkiler.

 C) Bireyin zihinsel durumu algıyı yönlendirir.

 D) Bilinç, ihtiyaçlardan bağımsız işler.

 E) Algı, her kültürde farklı gerçekleşir.

10. Duyusal uyarılma, fiziksel ve psikolojik uyarıcıların 
etkisi ile oluşmaktadır.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	duyusal	uyarıl-
ma değildir?

 A) Üşümek

 B) Terlemek

 C) Sevilmek

 D) Başarılı olmak 

 E) Korunmak

11. Çok küçük yaşlardaki bir çocuk, büyüyünce ne 
olacağı sorulduğunda “doktor, mühendis, subay” 
gibi yanıtlar verebilmektedir. Oysa ki çok küçük 
yaşlardaki bir çocuk bu mesleklerin özelliklerini 
bilemez.

	 Çocukları	bu	şekilde	yanıt	vermeye	zorlayan	te-
mel	etken	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Ekonomik koşullar

 B) Toplumsal güdüler

 C) Fizyolojik güdüler

 D) İçgüdüler

 E) İlgi ve yetenekler

12. Bazen ünlülerin fotoğraflarından alınmış bir çift 
göz, bir çene ya da burun görüntüsünün kime ait 
olduğu sorusuyla karşılaşırız dergilerde. Bütün 
yüz çizgileriyle birlikte hayran olduğumuz, komik 
ya da erişkin bulduğumuz, kısaca önceden tanıdı-
ğımızı sandığımız bu ayrıntıları tanımakta güçlük 
çekeriz.

	 Bu	durum,	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	için	ka-
nıt	olabilir?

 A) Uyarıcılara gösterilen tepkiler, kişinin geçmiş de-
neyimlerinden etkilenir.

 B) Aynı uyarıcılar farklı zamanlarda aynı yorumla-
nabilir.

 C) İnsan zihni objeleri uyarıcıların oluşturduğu bü-
tünler olarak kavrar.

 D) Bütünün tanınması, parçaların tanınmasına bağlı-
dır.

 E) Bir uyarıcı, içinde yer aldığı bütün değişse de aynı 
şekilde kavranır.
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1. I. Özgürce yaşama

 II. Bir grup içinde kendini kabullendirme

 III. Başarılı olma

 IV. Toplumsal ve ekonomik güvenlik içinde olma

 V. Uyuma, susama, yemek yeme gibi etkinlikler-
de bulunma

	 Yukarıdaki	 ihtiyaçlardan	 hangisi	 diğerlerinden	
farklıdır?

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

2. Günümüz modern toplum yapısı, bireyin günlük 
yaşantısında onu zorlayıcı uyarıcılarla karşı karşı-
ya bırakmaktadır. Aşırı gürültü ve kalabalık, yoğun 
stres, iş hayatının getirdiği yorgunluğun telafi edil-
memesi karşısında bireyler zorlanmakta, bu yükü 
kaldırmada sorunlar yaşamaktadır. Bu da gerili-
min artmasına ve ruh sağlığının bozulmasına yol 
açmaktadır.

	 Parçadaki	anlatımı,	aşağıdakilerden	hangisi	kar-
şılar?

 A) Aşırı uyarılma

 B) Duyum eşiği

 C) Yetersiz uyarılma

 D) İllüzyon

 E) Halüsinasyon

3. • Organizmanın hacimce ve boyca artması

 • Organizmanın bir işi yapabilecek gelişim dü-
zeyine gelmesi

	 Bu	durum	aşağıdakilerden	hangisinde	sırasıyla 
verilmiştir?

 A) Refleks - içgüdü

 B) Güdülenme - refleks

 C) Büyüme - olgunlaşma

 D) Olgunlaşma - içgüdü

 E) Büyüme - algılama

4. Algılama, duyu organları ile beyin arasındaki ör-
gütlü faaliyetleri içermektedir. Bu nedenle algıla-
ma, çevremizdekileri anlamamız, değerlendirme-
ler ve anlamlandırmalar yapmamız için gerekli 
olan ve üzerinde durulması gereken bilişsel bir 
süreçtir.

	 Bu	 parçada	 anlatılanlar	 aşağıdaki	 yargılardan	
hangisinde	özetlenmektedir?

 A) Algılamanın yeterli olmadığı yerlerde, beyin 
onu tamamlar.

 B) Beynin en önemli işlevi algılardır.

 C) Duyusal yetersizlik, algılama yetisi sayesinde 
giderilir.

 D) Algılama, bilincin önemli bir öğesidir.

 E) Algılamanın davranışlar üzerindeki etkisi sınırlı-
dır.

5. Uçan dairelerle ve ufolarla ilgili fantastik yayın-
ların yoğunlaştığı zamanlarda uzay canlılarını ve 
gemilerini görenlerin sayısında bir artma olduğu 
saptanmıştır.

	 Bu	 duruma,	 aşağıdakilerden	 hangisinin	 neden	
olduğu	söylenebilir?

 A) Uyarıcının niteliğinin

 B) Algılayanın ihtiyaçlarının

 C) Uyarıcının şiddetinin

 D) Algılayanın zihinsel durumunun

 E) İçinde bulunulan fiziksel ortamın

6. Buğday tarlasındaki gelincik dikkatimizi daha çok 
çeker. Sınıfa yeni gelen bir öğrenci hemen fark 
edilir. Tiyatroda oturan insanlar arasından ayağa 
kalkan kişi, bütün bakışları üzerinde toplar.

	 Yukarıdaki	 örnekleri,	 algıyla	 ilgili	 aşağıdakiler-
den	hangisiyle	açıklamak	mümkündür?

 A) Algıda seçicilikle

 B) Algıda organizasyonla

 C) Algı yanılmasıyla

 D) Algıda değişmezlikle

 E) Derinlik algısıyla
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7. Güney Kaliforniya’da günde ortalama 30 kadar 
deprem olduğu saptanmıştır. Burada oturan in-
sanlar, duyarlı aletler tarafından kaydedilen dep-
remlerin ancak belirli bir derece üzerinde olanla-
rını fark edebilir. Çünkü alıcı organlar çok düşük 
düzeydeki uyarıcı şiddetine tepkide bulunamazlar.

	 Bu	 durum,	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisine	
örnektir?

 A) Aşırı uyarılmaya

 B) Duyum eşiğine

 C) Yetersiz uyarılmaya

 D) Algıda seçiciliğe

 E) Duyarsızlaşmaya

8. Bizim için daha önce anlamlı olmayan herhangi 
bir ürüne, düzenli olarak seyrettiğimiz reklamlar-
dan sonra ihtiyaç duyar hale gelebiliriz.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ula-
şılabilir?

 A) Kişinin psikolojik durumu algılarını etkiler.

 B) Sosyal güdüler ihtiyaçları belirler.

 C) Ödül, bireyin öğrenmesini hızlandırır.

 D) İnançlar, bireyin davranışlarını etkiler.

 E) Kişiye uygulanan yoğun telkin kişinin algılarını 
etkiler.

9. Başarılı bir iş adamı, bilim insanı veya bir sporcu, 
ilk olarak yaşamını sürdürmek ve fizyolojik gerek-
sinimlerini gidermek amacıyla çalışır. Bu çalışma 
sırasında ilgi, saygınlık, başarı gibi diğer güdüleri-
ne de doyum sağlar.

	 Bu	örnek,	aşağıdakilerden	hangisinin	kanıtıdır?

 A) Fizyolojik güdülerin, sosyal güdülerin kaynağı 
olduğunun

 B) Sosyal güdülerin yaşam için daha etkili oldu-
ğunun

 C) Fizyolojik güdülerin kaynağının içinde yaşanı-
lan toplum olduğunun

 D) Genellikle sosyal güdülerin fizyolojik güdülere 
baskın olduğunun

 E) Öncelikle sosyal güdülerin doyurulması ge-
rektiğinin

10. Saygınlığı düşük, arkadaş çevresi dar olan bir kişi, 
çeşitli arayışlara yönelmekte ve başarılar elde 
ederek kendini göstermeye çalışmaktadır.

	 Bu	 örnek,	 aşağıdaki	 yargılardan	 hangisine	 uy-
maktadır?

 A) Toplum, insanı başarılı olmaya zorlar.

 B) Güdüler, bir eksiklik sonucu ortaya çıkabilir.

 C) Güdüler her zaman dış uyarıcıların ürünüdür.

 D) Toplumsal güdüler kişiden kişiye farklılık gösterir.

 E) Bütün davranışlar belli bir amaca yöneliktir.

11. Ankara’yı ziyaret eden kentleşme ve çevre uzma-
nı, kentin daha çok fiziksel yapılanmasına, hava 
kirliliği oranına, tarihi nitelikteki kentsel olguların 
korunup korunmadığına dikkat ederken; bir sos-
yolog ise daha çok toplumsal yapıya ve insan iliş-
kilerine dikkat eder.

	 Bu	parça,	aşağıdakilerden	hangisi	için	bir	örnek-
tir?

 A) İnsan davranışlarında önceki yaşantılar etkili-
dir.

 B) Ortamda bulunan tekrar eden uyarıcılar önce-
likle algılanır.

 C) Geçmiş yaşantılar algılarımızın önceliğini be-
lirler.

 D) Toplumsal çevre uyarıcıları anlamlandırırken 
etkilidir.

 E) İnsanlar kendisine yakın ve anlamlı gelen ol-
gulara dikkat eder.

12. Organizmayı belli bir davranışa sürükleyen içsel 
olayların tümüne güdülenme denir.

	 Bu	 içsel	 olayların	 sıralanışı	 aşağıdakilerden	
hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

 A) Dürtü - ihtiyaç - güdü - davranış

 B) İhtiyaç - güdü - davranış - dürtü

 C) İhtiyaç - davranış - dürtü - güdü

 D) İhtiyaç - dürtü - güdü - davranış

 E) Dürtü - güdü - ihtiyaç - davranış
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1. Algıda örgütlenme, duyu organlarımızı etkileyen 

uyarıcıların tek tek değil, anlamlı ilişkiler bütünü 
içinde algılanmasıdır.

	 Aşağıdaki	yaklaşımlardan	hangisinin	görüşü	bu	
tanımlamaya	uygunluk	gösterir?

 A) İşlevselcilik

 B) Davranışçılık

 C) Psikanalizm

 D) Yapısalcılık

 E) Gestalt

2. Davranışın ortaya çıkmasına sebep olan koşullara 
uyarıcı, uyarıcıya karşı organizmada meydana ge-
len davranışlara ise tepki denir. 

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisinde	uyarıcı-
tepki	ilişkisi	farklıdır?

 A) Karnesinde zayıf olan öğrencinin notlarını de-
ğiştirmesinde

 B) Bir annenin yaramazlık yapan çocuğunu azar-
lamasında

 C) Ani bir patlama sesini duyan bir kişinin irkilme-
sinde 

 D) Sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin çok 
çalışmasında

 E) Arkadaşlarınca beğenilmek isteyen bir gencin 
süslenmesinde

3. Bir ses işitmek duyumdur, bu sesin bir vapur dü-
düğü olduğunu tanımak algıdır. Bunun gibi, gözü-
müzün bir ışıkla uyarılması duyum, bu ışığın oto-
mobil farı olduğunu bilmek algıdır.

	 Buna	göre,	duyum	ve	algı	arasındaki	fark	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Duyumun algıya göre önceliği

 B) Algının duyumda olmayan bir bilme hali oldu-
ğu 

 C) Duyumun bütün canlılarda bulunduğu

 D) Algının duyuma göre daha önemli olduğu

 E) Algılamada uyarıcı unsurunun rol oynadığı

4. Parlak bir gün ışığından karanlık bir sinema salonuna 
girildiğinde, önceleri görüntünün yansıtıldığı sinema 
perdesinden başka bir şey görülmez. Bunun nedeni, 
gözün uyum yapması için zamana gereksinim duy-
masıdır. Kısa süre sonra salondaki nesneler ve kişiler 
görülmeye başlanır.

	 Bu	durum,	aşağıdaki	kavramlardan	hangisiyle	açık-
lanabilir?

 A) Algı yanılması

 B) Duyarsızlaşma

 C) Fark eşiği

 D) Alışma

 E) Yetersiz uyarılma

5. Uzun zamandır beklediğimiz film nihayet vizyona 
girmişti. En yakın arkadaşımı da yanıma alıp büyük 
bir heyecanla filmi izlemeye gittim. Film bittikten 
sonra yaptığımız yorumlara baktığımda ise he-
men hemen hiçbir ortak yoruma ulaşamadığımızı 
gördüm. Ben aktörlerin duygusal yönü ağır basan 
eylemlerinden sürekli söz ederken, arkadaşım ak-
siyon sahnelerinin ne kadar muhteşem olduğunu 
dile getiriyordu.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ulaşıla-
maz?

 A) Duyum, algı sonrasında ortaya çıkar.

 B) Algı, subjektif bir niteliktedir.

 C) Duyum fizyolojik, algı psikolojiktir.

 D) Duyumun gerçekleşmesi her bireyde aynıdır.

 E) Algının oluşması kişinin özellikleri doğrultusun-
dadır.

6. İnsanın türlü gereksinimleri vardır ve insan, bunla-
rın doyuma ulaşmasını arzular. Ama can güvenliği 
nedeniyle gizlenen bir insan, aç kaldığı zaman yiye-
cek bulabilmek için güvenliğini tehlikeye sokabilir.

	 Bu	durumda	verilebilecek	en	doğru	yargı	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Birey gereksinimlerini mutlaka doyurmak ister.

 B) Bireyin gereksinimleri bir sıra izler.

 C) Gereksinimler eşdeğerdedir.

 D) Gereksinimini karşılayamayan birey başka bir yol 
dener.

 E) Kendini gerçekleştirme, gereksinimlerin doyumu-
nun sonucudur.
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7. Fizyolojik güdüler, organizmanın varlığını ve so-
yunu sürdürme ihtiyacından doğar. Bu nedenle 
fizyolojik güdülere birincil güdüler de denir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	birincil	güdülerin	özelli-
ği	değildir?

 A) Bütün canlılarda bulunma

 B) Neslin devamını sağlama

 C) Organizma yaşlandıkça etkisini artırma

 D) Öğrenilmeden elde edilme

 E) Yaşamayı ve var olmayı sağlama

8. İnsan bir uyarıcıya odaklandığı zaman diğer uya-
rıcıları algılayamaz. Yani bir uyarıcıya dikkatini yö-
neltip, diğerlerine bir süre kapalı kalır. Fakat bu 
durumda bireyin kendi önceliği olabileceği gibi bu 
durum uyarıcının özelliğinden de kaynaklanabilir.

	 Aşağıdaki	örneklerden	hangisinde	algının	seçi-
ciliği	farklı	bir	nedenden	kaynaklanmaktadır?

 A) Parlak bir ışığa doğru bakma

 B) Ders dinlerken gürültülü bir patlamayla soka-
ğa doğru bakma

 C) Reklam panolarında yanıp sönen ışıkların di-
ğerlerinden daha çok dikkat çekmesi

 D) Basketbolcuların yanında çok kısa boylu biri-
nin hemen fark edilmesi

 E) Bir kuaförün filmdeki oyuncuların saç şekilleri-
ne herkesten daha dikkatli bakması

9. Kimi zaman algılamakta olduğumuz nesneyi al-
gılamamız için uyarıcılar yetmez. Bu durumda biz 
yine de algımızı bir bütün olarak tamamlarız. Ör-
neğin, uzaktan gelen bir melodiyi bütünüyle duy-
masak bile hangi parça olduğunu tanıyabiliriz.

	 Bu	durum,	algısal	olayların	hangisine	uygundur?

 A) Gruplama

 B) Şekil-zemin ilişkisi

 C) Hazırlık

 D) Yanılsama

 E) Tamamlama

10. Nesnelerin en, boy ve yükseklik bağlamında dü-
şünülmesi, öğrenme ile kazanılamaz; tüm orga-
nizmalarda ortak olarak bulunur. Bu algı saye-
sinde organizma nesnelerin veya uyarıcıların, 
uzun-kısa, ileri-geri gibi olduğunu kavrar, tepkileri 
de buna göre geliştirir.

	 Parçada,	aşağıdakilerden	hangisi	 üzerinde	du-
rulmaktadır?

 A) Algıda değişmezlik

 B) Derinlik algısı

 C) Algıda seçicilik

 D) Uyarıcı şiddeti

 E) Fark eşiği

11. Bireyler için uyarıcıların olması yaşamsal önem 
taşır. İster kendi içimizden, isterse dış çevreden 
gelsin, uyarıcılar yoluyla davranışlarda bulunuruz. 
Ancak kimi durumlarda uyarıcı az veya yetersiz, 
bazen de gereğinden fazla olduğunda bireyin dik-
katinde dağılma, verimliliğinde azalma görülür.

	 Buna	göre,	yetersiz	veya	aşırı	uyarımın	yol	açtı-
ğı	durum	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

 A) Organizmanın dengesinin bozulması

 B) Becerilerde artış gözlenmesi

 C) Algıda seçiciliğin artması

 D) Algı bozukluğunun ortadan kalkması

 E) Derinlik algısının kazanılması

12. Öğretmen bir gün sınıfta öğrencilerine bir parfüm 
şişesini gösterir ve şişenin kapağını açtıktan son-
ra kokuyu duyanların ellerini kaldırmasını söyler. 
Çoğu öğrenci ellerini kaldırmıştır ama şişede sa-
dece su vardır.

	 Bu	 duruma	 neden	 olan	 olay,	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Algıda seçicilik

 B) Algıda değişmezlik

 C) Algıda hazırlık

 D) Dengelenme

 E) Sanrı
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Psikolojinin Temel Süreçleri 04
1. Karlı bir gecede her yeri bembeyaz algılarız. Oysa 

kar, karanlıkta gri-mavi arası bir renkte görünmek-
tedir. Tıpkı ufukta küçücük görünen bir gemiyi, aslı-
na uygun koca bir yolcu gemisi olarak algıladığımız 
gibi.

	 Yukarıda	 örnekleri	 verilen	 algıda	 değişmezlik	
olayının	doğru	tanımı	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Uyarıcıların bir sıraya, düzene sokularak algı-
lanmasıdır.

 B) Uyarıcının her koşulda alışılageldiği biçimde 
algılanmasıdır.

 C) Uyarıcının algılanmasında algılayanın zihinsel 
durumunun etkili olmasıdır.

 D) Uyarıcının diğer uyarıcılarla birlikte algılanma-
sıdır.

 E) Uyarıcının yanlış yorumlanmasıdır.

2. İki arkadaş bir nehrin kenarındaki kayalıklarda 
otururlarken biri diğerine “Nehrin yukarısındaki 
şelalenin sesini duyuyor musun?” diye sormuş. 
Arkadaşı şaşkınlık içinde “Ben duymadım, hem 
yukarıda bir şelalenin olduğunu nerden biliyor-
sun?” diye sormuş. Şelaleyi hayal eden; “Ben bir 
sanatçıyım. Bu sakin güzelliğin öncesinde coşkulu 
bir çağlayanın olduğunu hayal etmek hiç de zor 
değil.” cevabını vermiş.

	 Bu	parçada	anlatılanlar	aşağıdakilerden	hangi-
sinin	algı	üzerindeki	etkisine	örnektir?

 A) İlgilerin 

 B) Gereksinimlerin

 C) Uyarıcı şiddetinin

 D) Algı yanılmasının

 E) Uyarıcı farklılığının

3. Organizmanın bir uyarıcıya gösterdiği ani ve istem 
dışı tepkilere refleks denir.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	reflekse	bir	
örnektir?

 A) Gencin sesinin kalınlaşması

 B) Parlak ışıkta gözbebeğinin küçülmesi

 C) Sıcakta terlenmesi

 D) Köpeğin sahibini görünce havlaması

 E) Arıların bal yapması

4. Uyarım, organizmayı harekete geçiren bir faaliyet, 
bir kuvvettir. İnsan, çevresinden gelen uyarıcılara 
duyarlı olduğu gibi birtakım güdüleriyle de çevre-
sini etkiler. Bu durumda davranışlarımızın kaynak-
larını dışsal ve içsel etmenler diye ayırabiliriz.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bütünüyle	içsel	etmen-
lere	verilebilecek	bir	örnektir?

 A) Başarılı olmak için çalışmak

 B) Sınav esnasında soruları yanıtlamak

 C) Kuvvetli ses sonucunda irkilmek

 D) Isınmak için kalın giysiler giymek

 E) Düş kurarak mutlu olmak

5. Bir nesneden bir değil, pek çok uyaran gelir. Do-
layısıyla bir tek uyarana değil, uyaran gruplarına 
tepkide bulunuruz. Karşımızdaki fotoğrafı renkler 
yumağı ya da rastgele dizilmiş nesneler toplamı 
olarak değil, bir manzara, bir arkadaş topluluğu 
olarak algılarız.

	 Bu	durum,	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	için	bir	
örnek	oluşturur?

 A) Aynı anda birden fazla uyarıcıya dikkat ederiz.

 B) Duygusal ve bedensel gelişmemiz algılarımızı 
etkiler.

 C) Tanıdığımız uyarıcıları daha kolay algılarız.

 D) Biz uyaranları anlamlı bütünler halinde örgüt-
leriz.

 E) Uyarıcıları içinde bulunduğumuz ortama göre 
algılarız.

6. Hırsızlık, toplumda hoş görülmeyen bir davranış 
olduğu halde aç kalan bazı kişilerin gıda madde-
leri çalmalarına sıkça rastlanmaktadır.

	 Bu	örnek,	aşağıdaki	ifadelerden	hangisine	daha	
uygundur?

 A) Hırsızlığın en temel nedeni açlıktır.

 B) Hırsızlık kişilikle yakından ilgilidir.

 C) Fizyolojik güdüler sosyal güdülerden daha 
güçlüdür.

 D) Sosyal güdüler insanlar üzerinde pek etkili de-
ğildir.

 E) Hırsızlık toplumsal bir sorundur.
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7. Algıda seçicilik ya çevreden gelen uyarıcıların 
özelliğine ya da kendi durumumuza bağlıdır. Ör-
neğin; bir psikolog üzgün olan insanı herkesten 
önce fark eder.

	 Bu	örnekte,	algının	seçiciliği	aşağıdaki	etkenler-
den	hangisine	bağlıdır?

 A) Kişinin tutum ve ön yargıları

 B) Kişinin gereksinimleri

 C) Ortamın özellikleri

 D) Uyarıcının şiddeti

 E) Kişinin mesleği

8. İnsanlarda duyum eşiği sınırları duyum ve algının 
olabileceği sınırları gösterir. Bu eşiklerin altındaki-
leri de üstündekileri de duyumsayıp algılayama-
yız. Örneğin; işitme duyumu için bu sınırlar yakla-
şık 20 frekans ile 20.000 frekans aralığındadır.

	 Buna	göre,	hangi	şiddetteki	ses	frekansı	normal	
insan	tarafından	işitilmeyecek	seviyededir?

 A) 25 frekans

 B) 200 frekans

 C) 19.500 frekans

 D) 21.000 frekans

 E) 2000-20.000 frekans arası

9. Bir melodi, onu meydana getiren notalardan ibaret 
değildir. Asıl anlam, bu şekil, biçim ve örüntüdedir. 
Bir davranışı parçalarına bölmek, onun bütünlüğü-
nü bozar, anlam ve niteliğini değiştirir. Ağaç söz-
cüğünü “a-ğ-a-ç” harflerine böldüğümüz zaman 
anlamı kalmaz. Bu nedenle insan davranışlarını 
incelerken fiziksel, psikolojik ve çevresel birçok 
etmeni örgütlenmiş halde ele almak gerekir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ula-
şılabilir?

 A) Davranış, bilinç ve bilinç süreçleriyle açıklanma-
lıdır.

 B) Çevredeki uyarıcılarla davranış arasında sıkı bir 
ilişki vardır.

 C) Toplum ve kültürce hoş karşılanmayan davranış-
lar bilinçaltına atılır.

 D) Bütün, içindeki öğelerin toplamından daha fazla 
bir şeydir.

 E) Her davranışın temelinde karmaşık süreçler yer 
alır.

10. Açlık çeken organizma doyum için arayışlara 
girer, çalışıp yorulan bir kişi dinlenmeye geçer. 
Soğuk havalarda organizmada titreme görülür. 
Bunun nedeni, soğuk havanın yarattığı durumun 
giderilmesine yöneliktir. Sıcak havada terlenir, bu 
da serinlemek için organizmanın kendiliğinden 
oluşturduğu çabadır. Gürültü veya tehlike karşı-
sında irkiliriz, ne olup bittiğini anlamaya yönelik 
reflekslerimiz olur.

	 Parçadaki	anlatım	aşağıdakilerden	hangisine	ör-
nek	olur?

 A) Dengelenme

 B) Duyum eşiği

 C) Fark eşiği

 D) Algıda örgütlenme

 E) Duyarsızlaşma

11. Picasso’nun bir yapıtı kimi insanlar için herhangi 
bir önem taşımazken sanatla uğraşan insanlar için 
ise değer biçilemeyecek kadar muhteşemdir. Aynı 
şekilde çok sevdiğimiz insanların bütün davranış-
ları doğru ve yerindedir; halbuki aynı davranışlar 
diğer insanlar tarafından sergilense bunlar üze-
rinde durmaz hatta küçümseriz.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	algılama	sürecinde	
rol	oynamaz?

 A) Güdüler

 B) Tutumlar

 C) İlgiler

 D) Kaygılar

 E) Beklentiler

12. Bir toplantıda, acıkmış biri için masa üzerindeki 
yiyecekler öncelikle algılanırken, kendini yalnız 
hisseden başka biri için de tanıdık yüzleri aramak 
ilgi alanını oluşturacaktır.

	 Bu	durumu	aşağıdaki	kavramlardan	hangisi	dile	
getirir?

 A) Algıda değişmezlik

 B) Algıda hazırlık

 C) Algıda seçicilik

 D) Algıda organizasyon

 E) Algıda tamamlama
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