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KPSS/EB Öğrenme Psikolojisi

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

DENEME SINAVI (1)KPSS/EB

1. Kademeli yaklaşım bireyin doğru davranışı kazan-
ması için bu davranışa her yaklaşan doğru davranış 
pekiştirilerek gerçekleştirilir. Davranışlar aşama aşa-
ma doğru davranışa yaklaşır.

(Cevap C)

2. Başarısızlık kaçınma durumunda birey, başarısızlık-
la karşılaştığında yılabilir. Ancak başarmaya odaklı 
çalışıldığında başarısızlık durumlarında bile çalışıl-
maya devam edilir.

(Cevap D)

3. Eğitim ortamında birey, yapabileceğine inandığı dav-
ranışlara güdülenir. Her öğrencinin geliştirilebilir bir 
kapasitesi (öz yeterliliği) vardır. Öğrencinin düzeyi-
ne uygun hedefler belirlemek hem öğrencinin öz ye-
terliliğini geliştirmede gerçekçi, hem de güdülenme-
sinde etkilidir.

(Cevap C)

4. Organizmanın belirli uyarıcılar içinden sadece birine 
tepki vermesi ayırt etmedir. Çamaşır makinesine her 
zaman değil, sadece sıkarken tedirginlik yaşaması 
ayırt etmedir.

(Cevap E)

5. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri, öğrenme mal-
zemesi ile ilgili faktörlerdir. Çalışılan konunun grup-
lanarak, sınıflandırılarak öğrenilmesi kavramsal ka-
tegorilere ayırma, gruplama öğrenmeyi olumlu etki-
ler, Merve konuyu gruplandırarak öğrenmemiştir.

(Cevap D)

6. Öğrenilmesi gereken bir davranışın ihtiyaç olarak gö-
rülmesi, o davranışa güdülenme düzeyini artırır. So-
ruda verilen bilgilere göre Burak, İngilizce öğrenme-
nin ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve bu durum güdü-
lenme düzeyini artırmıştır. Böylece Burak İngilizceyi 
daha kolay öğrenmiştir.

(Cevap D)

7. Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe kod-
lanmasında farklı yollar kullanılabilir. En etkili ve kalı-
cı olan anlamlandırmadır. Bilgiler uzun süreli bellek-
te var olan önceki bilgilerle ilişkilendirilip öğrenilirse 
daha kalıcı olur. Öğretmenin öğreteceği konuyu ön-
ceki öğrenilenlerle ilişkilendirmesinin sağlayacağı te-
mel fayda bilginin daha kolay ve kalıcı biçimde uzun 
süreli belleğe aktarılmasını sağlamaktır.

(Cevap A)

8. Thorndike’ın hazır bulunuşluk yasasına göre bir or-
ganizmanın, bir davranışı yapmaya istekli olması ve 
onun davranışı yapmasına izin verilmesi ona mutlu-
luk vermektedir. Aksi hâlde organizma davranışı yap-
maya istekli değilken davranışı yapmaya zorlanma-
sı organizmada kızgınlık duygusu oluşturmakta dav-
ranışın yapılamamasına sebep olmaktadır. Öğretme-
nin hazırladığı testi çocuklara zorla uygulaması bu 
açıdan hazır bulunuşluk yasasına aykırıdır.

(Cevap E)

9. Ziya’nın okul yöneticilerini sert mizaçlı insanlar ola-
rak düşünmesi “uyarıcı genellemesi” ile ilgilidir. Ge-
nelleme, belli bir uyarana koşullanan tepkinin, bu 
uyarana benzer diğer uyaranlara da gösterilmesidir. 
Hamza, okulun ilk haftası okul müdürü tarafından 
azarlandığı için önce okul müdürünün daha sonra 
genelleyerek bütün okul yöneticilerinin öğrencilere 
karşı sert mizaçlı insanlar olduğunu düşünmüştür.

(Cevap D)
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10. Ziya’nın müdür tarafından sert bir dille uyarılması ho-
şa gitmeyen uyarıcının (sert dille uyarma) ortama ve-
rilmesi söz konusu olduğu için “I. tip ceza”dır.

(Cevap C)

11. Ceyda’nın babasının kullandığı teknik “ara verme”-
dir. Cezaya alternatif olarak cezanın yerine kullanı-
lan ara verme; istenmeyen davranışın olmadığı, ol-
ması durumunda pekiştirilmediği zaman aralıklarıdır. 
Ara verme yönteminde istenmeyen davranışı yapan 
bireye durması, ortamdan uzaklaşması ve ortamın 
dışında sakinleşip yaptığı davranışlar üzerinde dü-
şünmesi sonra gelip istenmeyen davranış hakkında 
diğer bireylerle tartışması önerilir.  Bunları yapan bi-
reyin aceleye gelmeyen, daha iyi, mantıklı ve doğru 
kararlar vermesi beklenir.

(Cevap B)

12. Edimsel koşullanma kuramına göre pekiştirilmeyen 
davranış söner. Sönme sonucunda davranışın belir-
li bir zaman aralığından sonra tekrar ortaya çıkması 
kendiliğinden geri gelme kavramıyla açıklanır. 

(Cevap C)
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1. İstenmeyen tepkiyi meydana getiren uyarıcı ile ona 
zıt olan, onunla rekabet edebilecek istendik davra-
nışı ortaya çıkarabilecek uyarıcının birlikte sunularak 
uygulanan davranışı kazandırma yöntemi, zıt tepki 
yöntemidir. Arzu’ya bu yöntemle sevmediği futbol 
uyarıcısı ile sevdiği erkek arkadaş uyarıcısı birlikte 
verilmiştir. Erkek arkadaş uyarıcısı baskın olduğu için 
Arzu futbolu sevme davranışını zıt tepki yöntemiyle 
kazanmıştır.

(Cevap A) 

2. Yapılan çalışmanın amacı öğrenme düzeyi üzerinde 
öğrencilerin “öğrenme sürecini değerlendirme”leri-
nin etkisini ortaya koymaktır. Aktif öğrenme yaklaşı-
mının en önemli özelliği öğrenme - öğretme sürecin-
deki temel sorumluluğun öğrencide olmasıdır. Öğ-
renci bu süreçte öğrenme hedeflerini belirler, öğren-
me hedeflerinin tutarlığını sınar, kullanacağı öğren-
me stratejisi ve yöntemini belirler, etkin katılımıyla öğ-
renme görevini gerçekleştirir, öğrenme sürecini dü-
zenler. Örnekteki uygulamada öğrencilerin öğrenme 
performanslarını değerlendirmelerinin öğrenme dü-
zeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

(Cevap B)

3. Bir davranışın pekiştirilmesi sadece o davranışın sık-
lığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda benzer dav-
ranışların gösterilme eğilimini de artırır. Buna “dav-
ranışın genellemesi” denir. Kenan, ayağını incittiğini 
söyleyince istenmeyen durumu uzaklaştırmıştır. Bu-
nu derse geç kaldığında da kullanması öğrenmenin 
genellemesidir.

(Cevap A)

4. Çocuğun, okulda hemşirenin çocuğundan da kork-
maya başlaması “ikinci dereceden koşullanma” ile 
ilgilidir. İkinci dereceden koşullanma, organizmaya 
koşullu tepki yerleştikten sonra aynı sistem içinde 
yapılan çalışmalarla başka bir koşullu uyarıcıya kar-
şı da koşullanmanın sağlanmasıdır. Hemşire önce 
nötr uyarıcı iken iğne vurduktan sonra koşullu uya-
ran durumuna gelmiş çocuk ondan korkmaya baş-
lamıştır. Hemşirenin oğlu da, annesiyle birlikte gö-
rüldüğü için koşullu uyarıcı durumuna geçmiş ve ço-
cukta korku tepkisine neden olmuştur.

(Cevap B)

5. Çocuk yumurta yemeyi anaokulundaki arkadaşların-
dan model alarak öğrenmiştir. Eşit statüdeki mode-
lin davranışlarının sonucu olumluysa yüksek düzey-
de taklit görülür.

(Cevap D)

6. İçten güdülenme ve dıştan güdülenmenin tanımı ve-
rilerek örneği istenen bu sorunun C seçeneğini in-
celediğimizde, Nedim’in kitap okumak için kendi ken-
dini harekete geçirdiğini görürüz. Gülcan’ın kitap 
okuma davranışını başlatan uyarıcı ise dışarıdan gel-
miştir. Yani Nedim içten güdülenirken Gülcan’ın gü-
dülenmesi dıştan olmuştur.

(Cevap C)

7. Kavga ettiğinde öğretmeninin kendisiyle ilgilenmesi 
Batu için olumlu pekiştirme olmuştur. Yani öğretmen 
farkında olmadan Batu’nun kavga etme davranışını 
pekiştirmiştir. Böylece Batu, öğretmenin sadece kav-
ga ettiğinde kendisiyle ilgilendiğini öğrenmiş ve kav-
ga etmeye devam etmiştir.

 Öğretmenin Batu ile ilgilendiğinde Batu’nun kavga 
davranışı (istenmeyen davranış) ortadan kalkmakta 
ve öğretmen rahatlamaktadır. Bu da Batu ile ilgilen-
menin öğretmen için olumsuz pekiştirme olduğunu 
göstermektedir.

(Cevap B)

8. Sosyal öğrenme kuramına göre başkalarının davra-
nışlarının sonuçlarını gözleyerek ve onları model ala-
rak öğrenebiliriz. Örnekteki Arda’nın kardeşine söy-
ledikleri anne ve babasını model aldığını gösterir.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (2)KPSS/EB
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9. 1. durumda Selim’in gitar çalma davranışını apart-
manda azaltıp gece kulübünde artırması davranışta 
kontrasta örnektir.

 2. durumda ise Selim’in komşuları gittiğinde tekrar 
gitar çalması ayırt etmeye örnek oluşturur.

(Cevap B)

10. Muzaffer Bey’in tekne kullanmakta zorlanması “olum-
suz aktarma” ile ilgilidir. Olumsuz aktarma (transfer) 
önce öğrenilenlerin sonra öğrenilenleri zorlaştırma-
sıdır. Muzaffer Bey’in sağa döndürmek için arabası-
nı direksiyonu sağa kırmayı öğrenmesi, tekneyi sa-
ğa döndürmek için dümeni sola kırmayı öğrenmesi-
ni zorlaştırmıştır.

(Cevap E)

11. Anlamlandırma stratejilerinden olan eklemleme var 
olan bilgi ile yeni bilgiler arasında ilişkiler kuruması-
nı sağlar. Eklemleme stratejileri bilginin uzun süreli 
belleğe aktarılırken bilinen bilgiyle ilişkilendirilmesi-
ne olanak sağlar. Benzetimler yeni bilginin eski bil-
giler kullanılarak somut olarak açıklanmasına yar-
dımcı olur. Benzetimin yanı sıra karşılaştırmalar da 
eklemlemeyi sağlar.

 (Cevap A)

12. Salih Bey’in kazadan sonra hatırlama sorunu yaşa-
dığı hatıralarla ilgilidir. Hatıralarımızın, yaşantılarımı-
zın saklandığı bellek bölümümüz anısal bellektir. 

 (Cevap B)
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1. Öğrenilen bilginin önceki gerçekleşen öğrenmelerin 
hatırlanmasını güçleştirmesine geriye ket vurma de-
nir. Soruda belirtilen çalışmada deneklere 1. liste ve-
rilmiş ve ezberlenmesi istenmiştir. 2. listenin de aynı 
şekilde ezberlenmesi istenmiştir. 2. liste birincisine 
benzer olduğu için bunu ezberlemek 1. listenin ha-
tırlanmasını engellemiş, güçleştirmiştir.

(Cevap B)

2. Pekiştirme sürecinde bir pekiştirecin sürekli olarak 
kullanılması bir süre sonra bu uyarıcının pekiştirici 
özelliğini yitirmesine neden olur. Bunun nedeni, or-
ganizmanın pekiştirece alışmasıdır.

(Cevap E)

3. Öğrencinin öğretmenin ağzından çıkan her şeyi de-
ğil de sadece önemli bulduklarını not alması “algıda 
seçicilik” ile ilgilidir. Algıda seçicilik, belirli bir anda 
duyu organlarımızın çok sayıda uyarıcı tarafından et-
kilenmesine rağmen, bu uyarıcılardan sadece bazı-
larını algılamamızdır. Algıda seçiciliğin yaşamsal bir 
önemi vardır. Eğer algılarımız seçici olmasaydı, bey-
nimiz aynı anda değerlendiremeyeceği kadar çok 
uyarıcı alacak ve dolayısıyla bu uyarıcılardan hiçbi-
rine uygun davranışta bulunmamız mümkün olma-
yacaktı. Algıda seçiciliği sağlayan süreç dikkattir. Ge-
nellikle dikkatin yoğunlaştırıldığı uyarıcılar algılanır, 
diğerleri de ya hiç algılanmaz ya da belli belirsiz bir 
biçimde algılanır. Dikkati uyarıcıların yapısal özellik-
leri ve algılayan kişinin özellikleri etkiler.

(Cevap E)

4. Alper kurallara uyma davranışını “edimsel koşullan-
ma” yoluyla öğrenmiştir. Edimsel koşullanma, orga-
nizmanın göstermiş olduğu bir davranışın pekiştiril-
mesi yoluyla tekrar gösterilme ihtimalinin artırılması-
dır. Başka bir deyişle edimsel koşullanma, ödüle gö-
türen cezadan uzaklaştıran bir davranışın öğrenilme-
sidir. Edimsel koşullanmada önemli olan davranış ve 
onun sonuçlarıdır. Buna göre, Alper kurallara uydu-
ğu zaman ceza ile karşılaşılmadığını hatta davranı-
şının takdir edildiğini, kurallara uymadığı zaman ce-
zalandırılacağını öğrenmiştir.

(Cevap D)

5. Alper’in kurallara uymak ile uymamak arasındaki far-
kı öğrenmesi “ayırt etme” kavramı ile ilgilidir. Alper 
kurallara uyduğu zaman ceza almadığını, uymadığı 
zaman ceza alacağını birbirinden ayırt etmiştir.

(Cevap C)

6. Nuray’ın okulun kurallarına uymayı öğrenmesinin te-
melinde “dolaylı ceza” vardır. Dolaylı ceza, başkala-
rının yapmış olduğu bir davranış sonunda o bireyle-
rin olumsuz bir tepki aldığını gören bir bireyin daha 
önce kendisinin de yaptığı o davranışı gösterme eği-
liminden vazgeçmesidir. Alper’in kurallara uymadı-
ğında cezalandırıldığını görünce Nuray da kurallara 
uymaya başlamıştır.

(Cevap B)

7. Verilen örnekteki kişi başarısız geçen görüşmesini 
hiç ilgisi olmamasına rağmen kravat ile ilişkilendir-
miştir. Skinner bu tip davranışları batıl davranış ola-
rak adlandırmaktadır. Bireyin uyarıcı ve sonuç bağ-
lantısı irrasyoneldir. Örnekte içe dönük olup kendini 
ifade edememeden kaynaklanan olumsuz sonuç 
olayla ilgisi olmayan kravatla ilişkilendirilmiştir.

(Cevap B)

8. Daha önce öğrenilen bilgi veya becerilerin yeni bil-
gi veya becerinin öğrenilmesini kolaylaştırmasına 
olumlu aktarma; zorlaştırmasına olumsuz aktarma 
denir. Saz ile bağlama enstrümanları birbirine çok 
yakın becerilerle çalınabilir. Gitar ise sazdan daha 
farklı boyutta beceriler gerektirir. Bu sebeplerle, saz 
çalabilen ikizlerden Ecrin’in bağlamayı kolayca öğ-
renmesi olumlu aktarmadır. Elif’in gitar çalmayı öğ-
renememesi ise olumsuz aktarma ile açıklanır.

(Cevap E)

9. 6 yaş grubu çocuklarının küçük kaslarının olgunlaş-
ma düzeyi, 4 yaş grubu çocuklarına oranla daha ile-
ride olduğu için 6 yaş grubu çocukları küçük psiko-
motor becerileri (yemek yeme, kalem tutma vs.) ger-
çekleştirebilirler. 4 yaş grubu çocuklarının boyama 
davranışını yapamamaları yeterli olgunluk düzeyine 
ulaşamadıklarını gösterir. Zaten olgunlaşma olma-
dan öğrenme olmaz.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (3)KPSS/EB
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10. Öğrenme sürecini uyarıcı ve tepki arasında kurulan 
bağ ile açıklayan kuramlar davranışçı kuramlardır. 
Bilişsel kuramlar ise daha çok öğrenme sürecinde-
ki içsel süreçlerle ilgilenir. Bilişsel kuramlar bilginin 
alınması, işlenmesi, depolanması ve geri getirilmesi 
süreçleriyle ilgilenir. 

 (Cevap D)

11. Albert Bandura’nın kuruculuğunu temsil ettiği sos-
yal öğrenme kuramının temel varsayımları şunlardır:

 • İnsan, sadece etki – tepki prensibiyle öğrenen 
pasif bir alıcı değildir.

 • İnsanlar, başkalarının deneyimlerini gözlemleye-
rek öğrenebilir fakat her öğrendiğini hemen gös-
termeyebilir.

 • Gözlenen kişinin/modelin pekiştirilmesi davranı-
şın model alınmasında etkilidir.

 Ancak E seçeneğinde verilen ifade sosyal öğrenme 
için değil de daha çok edimsel koşullanma için ge-
çerli bir ifadedir.

(Cevap E)

12. Öğrenme doğrudan gözlenip ölçülemeyen, ancak 
davranışa dönüştüğünde anlaşılan zihinsel bir olgu-
dur. Bertuğ’un öğrenmiş olduğu yetenekler ancak 
davranış olarak sergilendiğinde gözlenip ölçülebilir.

(Cevap C)
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1. Betül Hanım’ın davranışı Thorndike’ın “hazır bulu-
nuşluk” kavramı ile çelişmektedir. 

 Thorndike’ye göre hazırbulunuşluk şu ilkelerden olu-
şur:

 a) Bir kişi, etkinlik göstermeye hazır ise, etkinliği 
yapmasına izin verilmesi ona mutluluk verir.

 b) Bir kişi etkinliği göstermeye hazır fakat izin veril-
mezse, bu durum bireyde kızgınlık yaratır.

 c) Bir kişi, etkinliği yapmaya hazır değil ve etkinliği 
yapmaya zorlanırsa kızgınlık duyar. 

 Buna göre, Betül Hanım’ın çocuğu hazır olmadığı 
hâlde resim çizmesini istemesi, etkinliğe zorlamak 
olduğundan çocukta kızgınlık yaratır, kolaylık sağla-
maz.

(Cevap E) 

2. Bir davranışın alt birimlere ayrılarak her bir birimin 
tamamlandıktan sonra diğer birime geçilmesi ve böy-
lece davranışın tamamı kazandırılması ve en sonun-
da pekiştirilmesine kademeli yaklaşma denir. Azra’ya 
dans eğitmeni dansın önce küçük birimlerini daha 
sonra tamamını kazandırmış ve pekiştirmiştir. Bu da 
kademeli yaklaşma yoluyla davranış kazandırılması-
na örnektir.

(Cevap C)

3. Osman’ın yaşadığı durum “geriye ketvurma” ile ilgi-
lidir. Geriye ketvurma (engelleme - bozma), yeni öğ-
renmenin önceki öğrenmeyi karıştırması veya zor-
laştırmasıdır. Osman’ın dershanede öğrendiği prob-
lemleri pratik çözme yolları, okulda öğrendiği gele-
neksel yolları hatırlamasını zorlaştırmış, karıştırması-
na neden olmuştur. B seçeneğindeki olumsuz trans-
fer (olumsuz aktarma), önceki öğrenmelerin daha 
sonra öğrenmeleri zorlaştırması durumudur.

 C seçeneğindeki ileriye ketvurma, önceki öğrenme-
nin yeni öğrenmeyi karıştırması veya hatırlanmasını 
zorlaştırmasıdır.

 D seçeneğindeki olumlu aktarım (olumlu transfer) bir 
alanda öğrenilmiş bilgi ve becerilerin bir başka alan-
daki bilgi ve becerilerin öğrenilmesini desteklemesi 
ve kolaylaştırmasıdır.

(Cevap A)

4. Hatıralarımızın bulunduğu bellek “epizodik (anısal) 
bellek”tir. Epizodik bellek kişisel yaşantılarımızın de-
polandığı, belirli bir yer, zaman ve olaylarla ilgili olan 
bellektir. Epizodik bellekte olağan ve sürekli tekrar-
lanan olayların hatırlanması güçtür.

(Cevap C)

5. Murat’ın arkadaşlarının kendisini rahatsız etmeye 
başlaması “olumsuz pekiştirme” süreci sonunda ger-
çekleşmiştir. Olumsuz pekiştirme, organizmaya ra-
hatsızlık veren uyarıcıları (olumsuz pekiştireçleri) or-
tamdan çıkartarak davranışın yapılma olasılığını art-
tırma işlemidir. Öğretmen müdahale ederek rahat-
sızlık veren davranışı yani alay etme davranışını en-
gellemiştir. Bunun sonucunda Murat arkadaşlarının 
kendisini rahatsız eden davranışlarından kurtulmak 
için öğretmene şikâyet etmeye başlamıştır.

(Cevap E)

DENEME SINAVI (4)KPSS/EB
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8. Koşullanma öncesinde:

 “Hayır” sözcüğü çocuk için başlangıçta nötr uyarıcı-
dır. Ancak annesi hayır deyip eline vurduktan ve bu 
birkaç kez tekrar edildikten sonra “hayır” sözcüğü 
koşullu uyarıcı durumuna geçmiş ve çocuk elini ge-
ri çekme tepkisi göstermiştir. Koşullu uyarıcı, başlan-
gıçta nötr uyarıcıyken koşulsuz uyarıcı ile birlikte ve-
rilerek koşulsuz uyarıcının meydana getirdiği etkiyi 
paylaşması sağlandıktan sonra tek başına verildiğin-
de organizmada doğal ve otomatik tepkiyi oluşturan 
uyarıcıya denir.

(Cevap B)

9. Yüksel’in sınıfta tekrar espri yapmaya başlaması 
edimsel koşullanma kavramlarından “kendiliğinden 
geri gelme” kavramı ile ilgilidir. Kendiliğinden geri 
gelme, sönme olayından sonra, herhangi bir eğitim 
yapılmamasına ve ortama herhangi bir pekiştirici uya-
rıcı konmamasına rağmen davranışın yeniden orta-
ya çıkmasıdır.

(Cevap E)

10. Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle olu-
şan geçici değişmelerden bağımsız, çevre ile etkile-
şim sonucu ortaya çıkan davranıştaki kalıcı izli de-
ğişmedir. Öğrenme sonucunda bireyin davranışında 
değişiklik olur ve birey çevreye uyum sağlar. Buna 
göre bireyin bir alanda uyum problemi yaşamama-
sı “öğrenme sonucunda davranış değişikliğinin ger-
çekleşmesine” bağlıdır.

(Cevap B)

11. Duyuşsal stratejiler öğrencilerin kendi öğrenmeleri-
ni yönlendirirken karşılaştıkları duyuşsal nitelikteki 
güçlükleri aşmalarını kullanılan stratejilerdir. Öğren-
mede duyuşsal ya da güdüsel etmenlerden oluşan 
engelleri ortadan kaldırmak için kullanılır Dikkatini 
yoğunlaştıramama, güdülenmeyi sağlayamama ya 
da sürdürememe, performans kaygısının üstesinden 
gelememe öğrencilerin karşılaştıkları duyuşsal en-
gellerdendir ve öğrenmeleri olumsuz etkiler.

 (Cevap B)

12. Soru metninde özellikleri verilen öğrenme kuramı 
“davranışçı” kuramdır. Davranışçı kurama göre öğ-
renci aktif olmak durumundadır. Öğrenen, davranış-
çı kurama göre, uyarıcılarla etkileşimde bulunmak 
ve pekiştireç almak için etkin olmalıdır. Öğrencilerin 
öğrenirken hangi etkinliklerde bulunacakları önce-
den onlar adına öğretmen ya da uzmanlar tarafın-
dan kararlaştırılır. Öğretmenler genellikle öğreticidir 
ve öğrencilere bilgi sunarlar. Her öğrenci temelde 
yalnız başına çalışır. Öğrenciler, öğrenme sürecinde 
kendilerine aktarılan bilgilerin pasif alıcısıdır. Öğren-
me, uyarıcı – tepki bağının oluşması ve bu bağın pe-
kiştireçlerle güçlendirilmesi sürecidir. Öğrenme sü-
recinde öğrencinin zihinsel etkinliklerini dışlayan bu 
kuram, temel ilgisini istenilen davranışların öğrenci-
de oluşmasını sağlayacak dış çevrenin (öğrenme or-
tamları, materyalleri ve stratejileri) düzenlenmesi üze-
rinde yoğunlaştırmıştır. Öğrenciler duyduklarını ve 
okuduklarını öğrenirler.

(Cevap B)

7. Anne, kızının yemekten sonra ağzını silme davranı-
şının devamını sağlamak sönmesini engellemek için 
değişken oranlı pekiştirme tarifesini kullanmalıdır. 
Değişken oranlı pekiştirme tarifesi sönmeye karşı en 
dirençli pekiştirme tarifesidir. Değişken oranlı pekiş-
tirme tarifesinde belli bir sayıdaki tepkinin pekiştiril-
mesi yerine, değişen sayılardaki tepkilerin pekiştiril-
mesi söz konusudur. Bu pekiştirme tarifesinde önem-
li olan ortama bir tepki sayısının pekiştirilmesidir.

(Cevap E)

6. Deneme – yanılma yoluyla öğrenmede kişi amaca 
ulaşmak için alternatif yolları dener. Bu yollar içeri-
sinde onu amaca ulaştıracak yolu bulana kadar de-
nemeler sürer. Amaca ulaştığı yolu seçer ve bağlar 
(öğrenir).

(Cevap E)
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1. Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen 
açık ya da örtük etkinliklerin tümüdür. Davranışlar 
öğrenilmiş ve öğrenilmemiş olmak üzere ikiye ayrı-
lır. Öğrenilmemiş davranışların bir türü olan içgüdü, 
doğuştan getirilen türe özgü olan, ertelenemeyen, 
uyarıcısı bilinmeyen karmaşık davranışlardır. Hay-
vanların pek çok davranışları içgüdüseldir. Öğrenci-
nin matematik problemi çözmesi, sayıları tek ve çift 
olarak gruplaması, şiir ezberlemesi ve maymunların 
ödül için farklı renk olan topu seçip kutuya atması 
öğrenilmiş davranışlardır. Kaplumbağaların her se-
ne aynı sahile yumurta bırakması içgüdüsel davra-
nıştır.

(Cevap E)

2. Koşullu anlaşma, kişinin kendisiyle ya da başkası ile 
yaptığı karşılıklı anlaşmadır. Koşullu anlaşmada ta-
raflar arası ortak bir karar söz konusudur. Premack 
ilkesinde ise pekiştireçler bir etkinlik olmak zorunda-
dır. Parçada, Serdar ve annesi bir koşullu anlaşma 
yapmıştır.

(Cevap B)

3. Görmezden gelme, cezaya alternatif yöntemlerden 
bir tanesidir. Davranışın pekiştirilmemesi, ortadan 
kalkmasını sağlar. Ancak ilk kez görmezden gelme 
durumuyla karşı karşıya gelen organizmada, fark 
edilmek için davranışın şiddetinde ve sıklığında bir 
artış olur. Bu durum “sönme patlaması” olarak ad-
landırılır. Ancak, kararlı uygulamalarla davranış gide-
rek azalır ve ortadan kalkar.

(Cevap E)

4. Fiziksel bir uyaranın sürekli verilmesi ile organizma-
nın bu uyarana karşı tepki göstermemesine alışma 
denir. Duyarsızlaşma daha çok fobik durumlar için 
kullanılırken, duyusal ve olumlu duygusal tepkiler 
için alışma kullanılır.

(Cevap E)

5. Parmaklarını çocuğun gözlerinin önünde oynatma 
koşullama süreci öncesinde nötr bir uyarandır. Gı-
dıklama ise koşulsuz bir uyaran buna karşı gösteri-
len gülme tepkisi de koşulsuz tepkidir. Koşullanma 
süreci sonrasında çocuğun parmakları görünce gül-
meye başlaması koşullu bir tepkidir, parmakları göz-
lerinin önünde oynatmak da artık koşullu bir uyarıcı 
olmuştur. 

(Cevap A)

6. Edimsel koşullama kuramının temel ilkesi davranış-
ların sonuçları tarafından kontrol edildiğidir. Bize so-
nucu doyum sağlayan davranışları sık tekrar ederiz. 
Sonucu olumlu olmayan ya da olumsuz sonuçlanan 
davranışlar ise söner, görülme sıklığı azalır. Deney-
de de farenin manivelaya basma davranışı pekiştir-
me ile koşullanmıştır.

(Cevap C)

7. Modelin özellikleri model almayı etkiler. Özellikle te-
levizyondaki film ve çizgi film karakterlerinin davra-
nışlarının çocukların model almaları üzerinde etkile-
ri büyüktür. Çocuklar bu modelleri canlı, gerçek mo-
dellere oranla daha fazla taklit etme eğilimindedir.

(Cevap C)

8. Öğrenme sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biri 
de geri bildirimdir. Öğrenme süreci sonunda öğre-
nene geri bildirim sunmak öğrenme düzeyini artırır. 
Soruda verilen açıklamada da belirtildiği gibi geri bil-
dirim bireyin öğrenme isteğini sürdürmesinde önem-
lidir.

(Cevap A)

9. Bazı problem davranışlar organizma için çekici du-
rumdadır. Bu nedenle bu problem davranışları orta-
dan kaldırmak için bu uyarıcıların çekiciliğini azalt-
mak gerekir. İtici uyarıcılara koşullama terapisinin 
amacı itici uyarıcıyla ilişkilendirmek suretiyle arzu edi-
len problem davranışın çekiciliğini azaltmaktır. Ör-
nek durumda da alkol ile mide bulantısı eşleştirilmiş-
tir.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (5)KPSS/EB
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10. Anlamsal bellek (semantik bellek) öğrencilerin dün-
ya ile ilgili genel bilgilerinden oluşur. Okulda öğreni-
len bilgiler bu hafızada saklanır. Değişik uzmanlık 
alanlarının bilgisi, kelime anlamları, önemli yerler vb. 
bu bellekte saklanır. 

(Cevap E)

11. Öğrenme malzemesinin öğrenilirliğini etkileyen fak-
törlerin başında anlamlılık gelir. Öğrenilecek konu-
nun günlük yaşamda karşılaşılan anlamlı bir konu 
olması kalıcı öğrenmeleri sağlar. Öğretmen kullan-
dığı görselle konuyu daha anlamlı kılmaya çalışmış-
tır.

(Cevap A)

12. Görseli incelediğimizde anne çocuğa cezanın yani 
davranışının karşılığının akşam babası eve geldiğin-
de verileceğini söylüyor. Edimsel koşullamada birey 
davranışının sonuçlarından öğrenir. Eğer davranışın 
sonucu hemen gelmezse koşullanma gerçekleşmez.

(Cevap C)
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1. Serkan’ın annesine söyledikleri “yer öğrenmenin 
önemli bir bölümünün farkına varmadan gerçekleş-
tiğini” göstermektedir. Gizil (örtük) öğrenme, farkın-
da olmadan, bilinç düzeyinin dışında gerçekleşen 
öğrenmedir. İnsanlar algıda seçicilik, dikkat dağılma-
sı ve motivasyon yetersizliği gibi nedenlerden dola-
yı birçok bilgiyi farkına varmadan öğrenirler. Gizil öğ-
renmeye ilişkin yer öğrenmesinde farkında olmadan 
o mekana ilişkin bilişsel bir harita oluşturulur.

(Cevap C)

2. Sosyal öğrenmenin ilk basamağı dikkattir. Öğrenen 
bu basamakta davranışı gözler, dikkatini davranışa 
yöneltir. İkinci basamakta davranış zihinde tekrar edi-
lerek hatırlanır. Üçüncü aşamada davranış meyda-
na gelir. Bunun sonucundaki pekiştirmede güdülen-
meyi sağlar.

(Cevap A)

3. Orhan’ın sevdiği takımın formasını giyerek maçı iz-
lediğinde takımının maçı kazanacağını düşünmesi 
“batıl davranış” ile ilgilidir. Batı davranışların çoğu 
edimsel koşullama ilkelerine göre meydana gelir. Or-
ganizma, tesadüfen bir davranışı yaptığı sırada, o 
davranışla ilişkisi olmamasına rağmen, olumlu bir 
pekiştireç alırsa, zaman içerisinde aldığı bu pekişti-
reci davranışla ilişkilendirir ve o davranışı yapma eği-
limi gösterir.

(Cevap C)

4. Ömer’in yeni gittiği anaokulunda da şımarık davra-
nışlara devam etmesi “genelleme”, öğretmenin onu 
azarlayıp şımarık davranışlarda bulunmasını yasak-
laması “I. tip ceza”, Ömer’in şımarık davranışların-
dan vazgeçmesi “sönme”dir.

(Cevap C)

5. Bilişsel öğrenme kuramına göre öğrenilenlerin tek-
rar edilmesi hatırlamayı kolaylaştırır. Ancak bu tek-
rardan sonraki uyku zihni uyarıcılara kapattığı için 
geriye ketvurmaların önüne geçer ek hatırlatmayı ko-
laylaştırır. 

(Cevap D)

6. Yasin Bey için cevap vermeyen numara “ayırt edici 
uyarıcı”dır. Edimsel koşullanma kuramına göre, eğer 
bir davranış ortamda bir uyarıcı varken pekiştirilir; bir 
başka uyarıcı varken pekiştirilmezse bir dahaki se-
fer ilk uyarıcının bulunduğu ortamda davranış sergi-
lenir diğerinde ise sergilenmez. Buna “ayırt edici uya-
rıcı” denir. Buna göre cevap vermeyen numara, Ya-
sin Bey’in telefona cevap verme davranışını kontrol 
eden ayırt edici bir uyarıcıdır.

(Cevap D)

7. Yasin Bey’in artık o numaraya cevap vermemesi “sön-
me” ile ilgilidir. Edimsel koşullama kuramına göre, 
pekiştireç ortamdan uzaklaştırıldığında, davranışı 
yapma sıklığında önceleri bir süre için artış gözlenir; 
ancak pekiştirecin verilmemesi devam ettirildiğinde, 
davranış zamanla zayıflar ve bir süre sonra ortadan 
kalkar. Bu durum “sönme” olarak adlandırılır. Uzun 
bir süre boyunca aynı numara defalarca arayıp ko-
nuşmadığı için Yasin Bey de artık o numaraya cevap 
vermekten vazgeçmiştir.

(Cevap C)

8. Özge Hanım’ın parmaklarını oynattığını görünce be-
beğin gülme tepkisi vermesi tepkisel (klasik) koşul-
lanma” ile ilgilidir. Organizmanın başlangıçta tepki 
vermediği nötr uyarana, geçirilen yaşantıyla tepki 
vermeyi öğrenmesine klasik koşullanma denir. Be-
bek için annesinin parmakları önce nötr bir uyaran 
iken annesi onu gıdıklayıp sevdikten sonra koşullu 
uyaran durumuna gelmiştir. Bu nedenle çocuğun an-
nesinin onu daha sevmeden, gıdıklamadan sadece 
parmaklarını oynatması gülme tepkisi (koşullu tep-
ki) göstermesine neden olmuştur.

(Cevap E)

DENEME SINAVI (6)KPSS/EB
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9. İpek’in okula gitmek istememesi “kaçınma koşullan-
ması” ile ilgilidir. Kaçınma; durum ortaya çıkmadan 
durumdan uzaklaşmayı ifade eder. Kaçmadan farkı 
budur. Kaçma; durum ortaya çıktıktan sonra gerçek-
leşir. Fareye elektrik şoku verilmeden 10 saniye ön-
ce ışık verilirse fare, ışık yanar yanmaz ortamdan 
uzaklaşmaya çalışacaktır. Kaçınma organizmanın 
kendi kendini pekiştirmesidir. İpek, öğretmeninin tek-
rar azarlamasıyla karşılaşmamak için anaokuluna git-
mek istememiş yani kaçınmıştır.

(Cevap D)

10. Olumsuz transfer önceki öğrenmelerin sonradan öğ-
renilenleri zorlaştırmasıdır. Ön öğrenmeler olumsuz 
transferde bozucu ve karıştırıcı bir etki yapmaktadır. 
Seçeneklerde verilen örneklerde D seçeneğinde 
olumsuz transfer söz konusudur. Çünkü önceki öğ-
renmeler yeni duruma alışmayı güçleştirmiştir.

(Cevap D)

11. Simgesel ödülle pekiştirmede pekiştireç olarak gü-
neş, yıldız, artı gibi simgeler kullanılır. Bu simgeler-
den belirli bir miktar toplanarak gerçek pekiştireçle 
değiştirilir. Soruda verilen örnekte öğretmen pekişti-
reç olarak güneşi kullanmıştır. Belirli sayıda güneşe 
ulaşıldığında gerçek bir ödülle bu simgeler değişti-
rilmektedir.

(Cevap E)

12. Deterjan kullanımı sonucunda kullanıcıların ürünler-
den memnun kalmaları bu davranışları için olumlu 
bir pekiştirmedir. Davranış sonucunda olumlu, hoşa 
giden bir durum ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak da 
kullanıcıların bu deterjanı tercih etme davranışlarının 
sıklığında artış meydana gelmiştir.

(Cevap A)
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1. Soruda verilen durumda bir kaçınma koşullanması 
söz konusudur. Selim yaşadığı olumsuz olaylar so-
nucunda mahallelerindeki bakkala yönelik olumsuz 
duygular geliştirmiştir. Duygusal tepkiler söz konu-
su olduğunda tepkisel koşullanma düşünülmeli. An-
cak bu olumsuz duygusal tepkileri yaşamamak için 
bakkalın önünden geçmemesi kaçınma koşullama-
sı ise edimseldir. Kaçma koşullaması tepkisel, kaçın-
ma koşullaması tepkisel koşullama ile açıklanır. 

(Cevap A)

2. Örneklerde önceki öğrenmelerin sonraki öğrenme-
leri kolaylaştırması ve zorlaştırması yani etkilemesi 
söz konusudur. Buna göre transfer, “önceden öğre-
nilmiş bilgilerin, yeni bilgiler edinilmesini kolaylaştı-
rıp kolaylaştırmaması”dır. Birinci örnekte; önce öğ-
renilenler daha sonra öğrenilenleri kolaylaştırdığı için 
olumlu transfer, ikinci örnekte ise önce öğrenilenler 
sonra öğrenilenleri zorlaştırdığı için olumsuz trans-
fer söz konusudur.

(Cevap C)

3. Tolman, öğrenmede bilişsel süreçleri ele almış ve 
öğrenmeyi, çevreyi keşfetme süreci olarak nitelemiş-
tir. Davranışçı öğrenme yaklaşımı ile Gestalt öğren-
me yaklaşımını birleştirmiştir. Öğrenmenin sadece 
şartlanma yoluyla değil, zihinsel süreçler yoluyla da 
gerçekleştiğini belirtmiştir (Senemoğlu, 2007). Buna 
göre öğrenme için mutlaka şartlanma gerekli değil-
dir.

(Cevap E)

4. Öğrenmeye etki eden faktörler, öğrenenler ilgili fak-
törler, öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler ve öğren-
me malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3’e ay-
rılır. Öğrencinin “cat, dog, house” gibi telaffuzu ko-
lay kelimeleri daha kolay öğrenmesi, öğrenme mal-
zemesiyle ilgili bir durumdur. Öğrenilecek kavramın 
kolayla söylenebilir olması ve kişilerin kelime dağar-
cıklarıyla örtüşmesi öğrenmeyi kolaylaştırır.

(Cevap D)

5. Öğrenmeleri sağlamak için kullanılacak olan pekiş-
tireler kişinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bireyin ih-
tiyaçlarına cevap vermeyen pekiştirenlerin güdüle-
yici etkisi zayıftır. 

(Cevap C)

6. Ekrem’in anaokulunda da evde yaptığı gibi huysuz-
luk çıkarması “genelleme”dir. Genelleme, organiz-
manın benzer uyarıcılara aynı tepkiyi göstermesidir.

(Cevap D)

7. Ekrem’in öğretmeni tarafından görmezlikten gelinen 
huysuz davranışlarının zamanla ortadan kalkması 
“sönme”dir. Öğretmeni görmezlikten gelerek Ek-
rem’in huysuz davranışlarını pekiştirmediğinden huy-
suz davranışları ortadan kalkmış yani sönmüştür.

(Cevap C)

8. Ekrem’in evde huysuzluk çıkarmaya devam etmesi 
“ayırt etme” kavramı ile ilgilidir. Ayırt etme bireyin ye-
ni karşılaştığı ortamda aynı davranışı sergilemeyip 
ortamın özelliğine göre yeni davranışa yönelmesidir. 
Ekrem’in okuldaki huysuz davranışları öğretmen ta-
rafından görmezden gelinerek pekiştirilmemiştir. Bu 
nedenle Ekrem huysuz davranışları bırakıp okul dü-
zenine ayak uydurmuştur. Ancak evde anne – baba-
sı görmezlikten gelmediği için huysuz davranışlara 
devam etmiştir.

(Cevap D)

9. Ekrem için ev ortamı “ayırt edici uyarıcı”dır. Ekrem, 
öğretmeni okulda huysuz davranışlarını görmezden 
geldiği için okulun düzenine ayak uydurmaya baş-
lamıştır. Edimsel davranış, ancak ortamda bir uyarı-
cı varken pekiştirilir. Ayırt edici uyarıcının bulunma-
dığı ortamlarda davranış gerçekleştirilmez. Buna gö-
re Ekrem, okulda öğretmeni yüzünden huysuz dav-
ranmazken, evde bu davranışını devam ettirmez. 
Çünkü evde onu görmezlikten gelecek bir uyarıcı 
yoktur.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (7)KPSS/EB
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10. Çevreden gelen uyarıcılar duyu organları yolu ile du-
yusal kayıda gelir. Bilginin burada kalış süresi olduk-
ça kısadır. Buraya gelen bilgilerden yalnızca dikkat 
edilenler kısa süreli belleğe aktarılır. Diğerleri ise kay-
bolur gider.

 (Cevap C)

11. Olumlu transferde önceki öğrenmelerin sonraki öğ-
renmeleri kolaylaştırması söz konusudur. A seçene-
ğinde verilen durumda bireyin yeni duruma daha ko-
lay adapte olması yeni öğrenmeleri öncekilerin olum-
lu etkisi ile daha kolay gerçekleştirmesi söz konusu-
dur.

(Cevap A)

12. Güdülenme öğrencinin ihtiyaçları ile ilgilidir. Öğren-
cinin gelişim özelliklerine uygun, ihtiyaçlarına cevap 
veren ve onun sürece etkin katılımını sağlayan öğ-
retim etkinlikleri daha güdüleyicidir. D seçeneğinde 
belirtilen durumda öğretim etkinliklerinin tek disiplin 
alanı dışına çıkılmadan işlenmesi söz konusudur. Bu 
durum, öğrencinin sıkılmasına yol açabilir. 

(Cevap D)
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1. Klasik ve edimsel koşullanma arasındaki farklar ile 
ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler 
doğru, E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Klasik koşul-
lamada pekiştirme, koşullu değil koşulsuz uyarıcının 
meydana getirdiği etkidir. Koşulsuz uyarıcı pekişti-
reç rolü görmektedir. Ayrıca klasik koşullanmada pe-
kiştireç tepkiye bağlı olarak verilmez. Tepkinin mey-
dana gelmesinden önce sunulur ve tepkiyi doğuran 
uyarıcıdır.

(Cevap E)

2. Soruda verilen örnekler “algıda organizasyon” ile il-
gilidir. Algıda organizasyon, uyarıcıların ya da du-
yumların beynimiz tarafından belirli bir biçime, kalı-
ba sokularak bütünler halinde algılanmasıdır. Algıda 
organizasyonu etkileyen etmenler şekil – zemin iliş-
kileri, gruplama (yakınlık, benzerlik, süreklilik, simet-
ri, zıtlık) ve tamamlamadır. Birinci örnekte, şekil – ze-
min ilişkisi ve papatyaların birbirine yakınlıkları ile il-
gili, ikinci örnekte de kaz sürüsünün birbirlerine ben-
zerlikleri, yakınlıkları ile ilgili bir algıda organizasyon 
söz konusudur.

 A seçeneğindeki algıda değişmezlik, nesnelerin için-
de bulundukları değişik koşullara rağmen yine nes-
neleri aynı görme eğilimine denir.

 C seçeneğindeki algıda derinlik, nesnelerin üç bo-
yutlu olarak algılanmasıdır.

 D seçeneğindeki algıda seçicilik, organizmanın dik-
katini etrafındaki uyarıcılardan sadece bir tanesine 
yoğunlaştırıp onunla ilgili özellikleri algılamasıdır.

 E seçeneğindeki algı dayanağı, algılarımızı etkileyen 
daha önceki öğrenme ve yaşantılarımızdır.

(Cevap B)

3. Sosyal öğrenme; gözlemcinin özellikleri, model alı-
nan davranışın özellikleri ve modelin özellikleri ol-
mak üzere üç faktörden etkilenir. Modelin sergiledi-
ği davranışta uzman olmasının yanında saygınlığı da 
davranışının model alınmasında etkilidir. Soruda ge-
çen işverenin doğru model olmaması, işçilerin iste-
nen davranışı kazanmasına engel olmaktadır. Bu du-
rumda işveren kişinin sosyal öğrenme kuramının uy-
gulamalarını dikkate alması bu soruna çözüm geti-
rebilir.

(Cevap B)

4. Organizmanın önceki yaşantılarında belli bir soruna 
karşı denediği tüm çözümlerin başarısız olduğunu 
görüp durumu çözümsüz kabul edip çabalamaktan 
vazgeçmesine öğrenilmiş çaresizlik denir. Eda daha 
önceki kompozisyon yarışmalarında başarısız oldu-
ğu için, bir daha başarılı olamayacağını kabullenip 
çabalamaktan vazgeçmiştir. Bu da Eda’nın öğrenil-
miş çaresizliği yaşadığını gösterir. 

(Cevap B)

5. Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, eczaneleri bazen bir ay, 
bazen iki ay, bazen de 15 günde bir denetlemeleri 
değişken aralıklı pekiştirme tarifesine bir örnektir. De-
ğişken aralıklı pekiştirme, zamanın sabit olmadığı, 
pekiştirecin bazen hemen bazen de daha geç veril-
diği pekiştirme tarifesidir. Değişken aralıklı pekiştir-
me tarifesinde organizma bütün pekiştireçleri elde 
etmek için davranışı sürekli olarak gösterir.

(Cevap D)

6. Bilgiyi işleme kuramına göre verilen örnekteki gibi 
bir öğrenmede ilk sıralarda öğrenilenler ile son sıra-
larda öğrenilen kelimelerin hatırlanma oranı daha 
yüksektir. Bu durum öncelik etkisi ve sonralık etkisi 
olarak adlandırılır. Yapılan hata miktarı ilk sıralardaki 
kelimelerde ve son sıralardaki kelimelerde daha az 
olacaktır. Orta sıralardaki kelimeler daha güç öğre-
nileceğinden bu kelimelerin hatırlanmasında yapılan 
hata miktarı da fazla olacaktır.

(Cevap B)

7. Ali Öğretmen’in yeni öğrencilerin isimlerini hatırlaya-
maması “ileriye ket vurma” kavramı ile ilgilidir. İleri 
ket vurma, önce öğrenilenlerin sonra öğrenilenlerin 
hatırlanmasını güçleştirmesi ya da karıştırmasıdır.

(Cevap B)

8. Öğretmenin uygulaması “kademeli yaklaşma” ile il-
gilidir. Edimsel koşullanma kuramına göre kademe-
li yaklaşma, beklenen tepkiye en yakın olan bir tep-
kinin pekiştirilmesiyle başlayan ve giderek kademe-
li bir şekilde, daha yakın olan bir tepkinin ve en so-
nunda istenen tepkinin pekiştirilmesiyle sonlanan bir 
süreçtir. Kademeli yaklaşma tepkiyi biçimlendirme, 
farklılaştırma olarak da tanımlanabilir.

(Cevap E)

DENEME SINAVI (8)KPSS/EB
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9. Ceza organizmayı hoş olmayan bir durumla karşı 
karşıya getirmektir. Birinci tip ceza organizmanın ho-
şuna gitmeyen bir uyarıcının ortama konmasıdır. İkin-
ci tip ceza ise organizmanın hoşuna giden bir uya-
rıcının ortamdan çıkarılmasıdır.

(Cevap D)

10. Üretici düşünme, kavrama yoluyla (içgörüsel) öğren-
melerde söz konusudur. Bu tip öğrenmelerde öğre-
nen, bir problemi bir bütün olarak ele alır ve proble-
min öğelerini ve yaratıcı bir çözüm ortaya koyar. Üre-
tici düşünmede problemin ve problemle ilgili öğele-
rin özü kavranır ve içselleştirilir. Bu tür bir öğrenme 
transfer edilebilir. Buna göre A, B, C ve D seçenek-
lerindeki ifadeler üretici düşünmenin eğitime yansı-
maları ile ilgilidir. Ancak E seçeneğindeki “algı yanıl-
maları oluşturarak öğrencilerin her şeyi yeniden öğ-
renmelerini sağlamak” öğrencilerin üretici düşünme-
lerini sağlamaz. Algı yanılması, bireyin psikolojik den-
gesini bozabilir ve yanlış öğrenmelere neden olabi-
lir.

(Cevap E)

11. Ceza, organizmanın istenmeyen davranışını göster-
me olasılığını azaltmak için yapılan işlemdir. Ceza, 
organizmaya istemediği bir şeyin verilmesi ya da is-
tediği bir şeyin organizmanın elinden alınması şek-
linde olabilir. Organizmanın hoşuna giden uyarıcının 
ortamdan çekilmesi 2. tür cezadır. Nihal Hanım’ın te-
mizlik elemanının ücretini kesmesi ikinci tür cezaya 
örnek oluşturur.

(Cevap C)

12. Tansu’nun düzenli ödev yapma alışkanlığı kazanma-
sı sürekli pekiştirme yoluyla olmuştur. Alışkanlık ka-
zanıldıktan sonra değişken aralıklı tarifeye geçilme-
li ve pekiştirmeye devam edilmelidir. Yeni öğretmen 
değişken zamanlarda kontrol etmekte ancak doğru 
davranışları pekiştirmemektedir.

(Cevap B)
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1. Edimsel koşullanma sürecinde edimsel davranışı 
meydana çıkaran uyarıcıya ayırtedici uyarıcı denir. 
Organizma edimsel davranışı diğer uyarıcılar arasın-
daki ayırtedici uyarıcıya gösterir.

(Cevap C)

2. Klasik koşullanmada herhangi bir koşullu uyarıcıya 
verilen tepkinin, o uyarıcıyla ilişkisi olduğu düşünü-
len uyarıcı veya uyarıcılara da verilmesine ikinci de-
receden koşullanma denir. Başlangıçta sadece ke-
dilere verilen bir tepkinin kedi besleyen insanlara da 
verilmesi ikinci dereceden koşullanmaya örnek oluş-
turur.

(Cevap A)

3. Benzer uyarıcılara benzer tepkiler vermek genelle-
me olarak nitelendirilirken, benzer olmayan uyarıcı-
lara dahi aynı tepkiyi vermek aşırı genelleme olarak 
adlandırılır. Parçada verilen boşluklara “Genelleme 
– Aşırı genelleme” kavramları getirilmelidir.

(Cevap D)

4. Örnekteki durum “olumsuz aktarma” ile ilgilidir. Olum-
suz aktarma, önce öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri 
zorlaştırmasıdır. İsa eski evinde kapı kolunu aşağı 
bastırarak öğrendiği için, yeni evinde kapı kolunu so-
la doğru çevirerek açmada zorluk yaşamaktadır.

(Cevap E)

5. Deneme yanılma yoluyla öğrenmede kişi amaca ulaş-
mak için alternatifleri dener. Bu alternatif yollar için-
den onu amaca ulaştıranı öğrenir. 

 (Cevap C)

6. Olumlu pekiştirme organizmaya hoş olan bir uyarı-
cının verilmesidir. C seçeneğinde köpeğe et verilme-
miştir. Köpeğin gördüğü ete salya salgılaması koşul-
suz tepkidir. Et köpek için koşulsuz bir uyarandır.

(Cevap C)

7. Eğitim psikologları insanların nasıl öğrendiğini ve et-
kili öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini araştırırlar. Her 
yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç ve yön-
temleri geliştirirler. Becerileri değerlendirir ve eğitim 
programlarının düzenlenmesine ve uygulanmasına 
yardımcı olurlar. Etkili öğretim stratejilerini araştırır-
lar. Buna göre A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen 
alanlar eğitim psikologlarının çalışma alanları ile ilgi-
lidir. C seçeneğindeki “psikolojik bakış açılarını orta-
ya koyma” eğitim psikologlarının çalışma alanların-
dan biri değildir.

(Cevap C)

8. Öğrenme, bireyin kısmen ya da tamamen kendi ya-
şantıları ile oluşan ve davranışlarında gözlenebilen 
kalıcı izli davranış değişikliğidir.

 Öğrenilmiş davranışlar ise sonradan kazanılan, yani 
öğrenme ürünü olan davranışlardır.

 İlkokul 1. sınıf öğrencisinin taklit yapabilmesi ancak 
öğrenme yoluyla gerçekleşebilir bir davranıştır.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (9)KPSS/EB
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9. Kas hafıza olarak da bilinen işlemsel bellek “Nasıl 
Yapılır?”a ilişkin bilgileri barındırır. Araba sürmek, mo-
tor kaputunu açmak, tamirat-tadilat ile ilgili bilgiler 
işlmesel bellekte yer alır. Anlamsal bellekte isimler, 
tanımlar, kavramlar yer alır. Araba parçalarının isim-
leri anısal bellekte yer alır.

(Cevap B)

10. Soru metnindeki örnek “dolaylı öğrenme” ile ilgili-
dir. Kişilerin, başkalarının yaşantılarından öğrenme-
sine dolaylı (sosyal) öğrenme denir. Bandura tara-
fından ortaya atılan sosyal öğrenme kuramına göre 
insanlar sadece kendi deneyimlerinden öğrenmez-
ler, başkalarının yaşantılarını gözlemleyerek de öğ-
renirler. Bu nedenle sosyal öğrenme kuramına göre 
bir davranışın öğrenilmesi için pekiştireç almak ge-
rekmez. Dolaylı öğrenme, diğer bireylerin davranış-
larının ceza ya da ödüllendirilmesinden etkilenmek 
anlamına gelmektedir. Gözlemci, modelin ödüllen-
dirilen davranışlarını daha fazla taklit etmektedir.

(Cevap C)

11. Yaşamımızdaki olayların yeri, zamanı gibi bilgiler epi-
sodik (anısal) bellekte saklanır. Bu bellekte kayıtlar 
zaman, yer ve olayları içerecek biçimde organize edi-
lir(I). Semantik bellek ise dünya ile ilgili genel bilgi-
lerimizin saklandığı bölümdür. Örneğin okulda ger-
çekleşen öğrenmeler bu bellekte saklanır(II). Prose-
dürel bellek ise bilişsel işlemlerin ve becerilerin sak-
landığı bellek türüdür(III).

(Cevap A)

12. Organizmanın belirli bir tepkiyi verdiği uyaranın sü-
rekli verilmesi durumunda gösterilen tepki ortaya çık-
mamaya başlar. Bu duruma alışma denir. Sınıfı sus-
turmak için bağırmayı tercih eden öğretmen başlan-
gıçta amacına ulaşır. Sürekli olarak aynı yolu kulla-
nırsa bir süre sonra bağırmalarına karşı sınıfın sus-
madığını, buna alıştığını görecektir.

(Cevap C)
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1. Edimsel koşullanma ilkelerini de göz önünde bulun-
durarak istenmeyen bir davranışın ortadan kaldırıl-
masında en uygun yol, çocuğun rastgele de olsa 
olumlu davranışlarını pekiştirmektir. Bu yolla çocuk, 
dersi dinlediğinde ödüllendirilirse olumlu davranışı 
kazanması kolaylaşacaktır.

(Cevap D)

2. Öğrenilenlerin diğer öğrenilenleri zorlaştırmasına 
olumsuz aktarma denir. Eğer öğrenme konusu sö-
zel bir öğrenme olsaydı cevap geriye ket vurma olur-
du.

(Cevap B)

3. Yediği yemekten rahatsızlanıp pizzaya karşı mide bu-
lantısı tepkisi oluşturan Burcu’nun durumu Garcia 
Etkisi’ne örnektir. Çünkü koşullanma sürecinde uya-
rıcı ile tepki (pizza ile mide bulantısı) arasındaki sü-
re uzundur ve bu bir olumsuz tat koşullanmasıdır.

(Cevap E)

4. Organizma için hoş olmayan bir uyaranın ortama so-
kulması birinci tip cezadır. Organizmanın hoşuna gi-
den bir uyarıcının ortamdan çıkarılması ise ikinci tip 
cezadır. Çocuk için bilgisayar oyunu hoş bir uyarıcı-
dır. Bunun yasaklanması da ikinci tip cezadır.

(Cevap D)

5. Öğretmenin sınıfta azarladığı iki öğrenciden birinin 
ağlaması, diğerinin gülmemek için kendisini zor tut-
ması Gestalt öğrenme kuramına göre “psikolojik çev-
relerinin farklı olmasından” kaynaklanmaktadır.  Ges-
talt kuramına göre bireyin davranışını etkileyen fizik-
sel (coğrafi) ve psikolojik çevre olmak üzere iki te-
mel etken vardır. Fiziksel çevre, bireyin dışında ka-
lan, ısı, ışık, ses gibi duyu organımıza ulaşan her şey-
dir. Psikolojik çevre ise, bireyin dış dünyadan gelen 
uyarıcıları, o uyarıcıların fiziksel gerçeklerinden ba-
ğımsız bir biçimde kendi ilgilerine, tutumlarına, de-
ğerlerine ve ihtiyaçlarına göre yeniden anlamlandır-
ması ve bu doğrultuda uyarıcılara tepki göstermesi-
dir. 

 Fiziksel çevre nesnel, psikolojik çevre özneldir. Ges-
taltçı psikologlar bireyin psikolojik çevresine yani iç 
dünyasına daha çok önem vermektedirler. Fiziksel 
çevreyi önemseyen öğrenme kuramları davranışçı 
kuramlardır.

(Cevap B)

6. Büşra’nın konuyu anlatırken öğretmeni gibi davran-
ması, öğretmenini model alarak sosyal öğrenme yap-
tığını gösterir. Büşra’nın konuyu anlattığında öğret-
meni ve arkadaşları tarafından takdir edilip pekişti-
rilmesi sonucunda davranışların gözlenme sıklığın-
daki artış ise edimsel koşullandığını göstermektedir.

(Cevap A)

7. Bebek için annesinin işe gitmesi olumsuz/istenme-
yen bir uyarıcıdır ve ağlama tepkisine neden olmak-
tadır. Bebek bu ağlama tepkisini bir süre sonra “an-
nesinin kendisini hazırlama” uyaranı ile eşleştirmiş 
ve bu uyarana da ağlama tepkisini vermeye başla-
mıştır. Bu durum koşullanma sürecinde “annesinin 
bebeği hazırlamasının” koşullu uyarıcı olduğunu gös-
terir.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (10)KPSS/EB
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8. A, C, D ve E seçeneklerinde öğrenme sonucu olu-
şan bir davranış değişikliği söz konusu iken B seçe-
neğindeki davranış, öğrenme sonucu oluşan bir dav-
ranış değildir. B seçeneğindeki davranış geçici bir 
değişimdir ve başka bir gün kişi yeni boyanmış bir 
odaya girdiğinde yeniden boya kokusunu hissede-
cek ve tekrar boya kokusuna alışacaktır. Ayrıca alış-
ma, fiziki uyarıcılara (ısı, ışık, koku, ses gibi) karşı du-
yumun azalmasıdır, kalıcı ve uzun süreli bir davranış 
değişikliği değildir.

(Cevap B)

9. Bilgiyi işleme sürecini yönlendiren temel yapı yürü-
tücü biliştir. Tüm bilgiyi işleme süreci yürütücü kont-
rol tarafından denetlenmektedir. 

(Cevap B)

10. Nilay süreçte etkin bir not alam stratejisi kullanma-
maktadır. Böyle bir not alma stratejisinde anlamlı öğ-
renme sınırlıdır. Merve ise anlamlandırmayı kolaylaş-
tıran bir strateji kullanmaktadır. Bu sayede Merve 
edindiği bilgiyi öğrendikleri ile ilişkilendirerek öğre-
nebilmektedir.

(Cevap D)

11. Soru metninde sözü edilen kavram “ayırt edici uya-
rıcı”dır. Ayırt edici bir uyarıcı belirli bir davranışın ya-
pılmasına zemin hazırlar. Edimsel koşullamada öğ-
renmeyi etkileyen ve belirleyen en önemli etken olan 
ayırt edici uyarıcı, davranış ve davranışın sonucu ara-
sındaki ilişkidir.

 Davranışlarla sonuçları arasındaki ilişki değişince; 
davranışların gelecekte tekrarlanma ve davranışla-
rın yapılmasına zemin hazırlayan ayırt edici uyarıcı-
ların davranışları kontrol etme özelliği de değişir.

(Cevap C)

12. Örnek durumda Melike farklı öğretmenlerine şaka 
yapmış ancak her birisinde farklı tepkiler almıştır. Ta-
rih ve Matematik öğretmenlerinin tepkileri olumsuz 
olduğu için davranış pekişmemiştir. Melike hangi öğ-
retmenine şaka yapabileceğine, hangilerine şaka ya-
pamayacağını davranışlarının sonuçlarından öğren-
miştir.

(Cevap D)
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1. Köpeğe verilen şok “I. tip ceza” ile ilgilidir. I. tip ce-
za, hoşa gitmeyen uyarıcının ortama konulması so-
nucu davranışın yapılma sıklığının azalması olarak 
tanımlanabilir. Köpeğin istenilen bölmeye atlaması-
nı sağlamak için hoşa gitmeyen uyarıcı yani şok ve-
rilmiştir.

CEVAP: C

2. Köpek için zil sesi “ayırt edici uyarıcı”dır. Ayırt edici 
uyarıcı, davranıştan önce ortamda bulunup davranı-
şın yapılmasına zemin hazırlayan uyarıcıdır. I. tip ce-
zada ayırt edici uyarıcının görevi hoş olmayan uya-
rıcının (şokun) ortama verileceğini ve organizmanın 
istenilen davranışı (köpeğin şokun olmadığı diğer 
bölmeye atlaması) yaparsa cezadan (şoktan) kurtu-
lacağını organizmaya göstermektir.

CEVAP: E

3. Zil sesini duyar duymaz köpeğin diğer bölmeye at-
laması “kaçınma davranışı” ile açıklanabilir. Kaçın-
ma, durum ortaya çıkmadan durumdan uzaklaşma 
anlamına gelir. Bir olay yaşandıktan sonra bir daha 
olmaması için uzaklaşmadır. Köpek de zil sesinden 
sonra şokun geleceğini öğrendiği için zil sesini du-
yar duymaz diğer bölmeye atlamış ve şoktan kaçın-
ma davranışı göstermiştir.

 

(Cevap: D)

4. Önceki öğrenmeleri yeni öğrenmeleri güçleştirmesi 
olumsuz transfer olarak adlandırılmaktadır.  Örnek 
durumda Hasan’ın önceki masa tenisine ilişkin öğ-
renmeleri yeni gerçekleştireceği tenis öğrenmeleri-
ni güçleştirmiştir.

(Cevap C)

5. Tolman’a göre birey, öğrenme sürecinde amaçlı, ni-
yetli ve planlı olarak öğrenmeye katılır. Öğrenen, 
amaçlarına ulaşabilmek için çevre hakkında bilgi edi-
nir. Öğrenme birey için tamamen amaçlıdır ve bire-
yi davranışa yönlendirmek için her zaman güdüle-
mek şart değildir. Çünkü davranış zaten amaçlıdır ve 
birey amaca ulaşmada aktiftir.

(CEVAP: D)

6. Sosyal öğrenmede modelinin özellikleri;

 • Davranışta uzmanlık

 • Pekiştireç veya ceza alma

 • Gözleyen bireye benzerlik

 • Sosyal statü ve saygınlıktır.

 Ancak C seçeneğinde verilen öngörü kapasitesi mo-
delin özelliği değil, model alan kişinin özelliğidir.

(CEVAP C)

7. İçsel güdülenmeden bireyi harekete geçiren güdü 
ilgi, istek ve merak gibi içsel kaynaklıdır. Dışsal gü-
dülenmede ise birey dışsal bir ödüle ulaşmak için 
davranımda bulunur. C seçeneğinde verilen durum-
da kendi istek ve amaçları için çalışan öğrencinin 
davranışı içsel güdülenmeden kaynaklanmaktadır

(Cevap C)

DENEME SINAVI (11)KPSS/EB
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8. Annenin çocuğuna verdiği çikolata birincil pekiştireç 
işlevini görmektedir. Birincil pekiştireçler yiyecek, su, 
cinsellik gibi organizmayı doğal olarak pekiştiren ve 
canlının yaşaması ile ilgili olan pekiştireçlerdir. An-
cak birincil pekiştireçler çok fazla sunulduğunda ve-
ya hiç sunulmadığında, o kişinin o pekiştirece ilişkin 
aşırı doygunluk veya yoksunluk yaşamasına neden 
olabilir. Zaman içerisinde pekiştireç olma özellikleri-
ni yitirmezler. Birincil pekiştireçlerin hemen tüketile-
bilecek miktarda olması ve doyuma da hızlı bir şe-
kilde yol açmaması önemlidir. Birincil pekiştireçler 
genellikle çocukların fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan 
pekiştireçlerdir.

(Cevap C)

9. A, B, C ve E seçeneklerindeki davranış değişiklikle-
ri kalıcı ve uzun süreli olduğu için öğrenme iken D 
seçeneğindeki davranış değişikliği narkozun etkisiy-
le oluştuğu ve geçici olduğu için öğrenme değildir.

(Cevap D)

10. Yerleşim yönteminde doğru sırasıyla bir listeyi hatır-
lamak için iyi bilinen fiziksel çevrenin bölümleri ile 
hatırlanmak istenen listedeki öğeler birleştirilerek im-
gelem oluşturulur. Kadir iyi bildiği okul yolu ile olay-
ları oluş sırasıyla eşleştirmiş ve tarihi olayların sırası 
için kendisine imgelem oluşturmuştur.

(Cevap C)

11. Bilgiyi işleme kuramına göre sıralı olarak gerçekle-
şen bir öğrenmede ilk sıralarda öğrenilenler daha 
çok hatırlanırlar. Bu duruma öncelik etkisi ile ilgilidir. 
Öncelik etkisi dikkatin yönlendirilmesi ile ilgilidir. Lis-
tenin ilk sırasında yer alan bilgilere dikkat daha çok 
yönlendirileceği için daha kolay öğrenilir. Aynı du-
rum listenin sonundakiler için de geçerlidir. Bu du-
rum da sonralık etkisi olarak adlandırılır.

(Cevap E)

12. Mehmet Bey her gün trafik ışığı olmadan o kavşağı 
kullandığı için alışkanlık kazanmıştır. Işık ihlali yap-
masının nedeni de bu alışkanlığın bir sonucudur.

(Cevap E)
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1. Hakan Bey’in uzun süre vitesi sağa doğru iterek at-
maya çalışması “olumsuz aktarma” ile ilgilidir. Olum-
suz aktarma (transfer), önceki öğrenmelerin daha 
sonraki öğrenmeleri zorlaştırmasıdır. Hakan Bey, es-
ki arabasında geri vitesi sağa atmayı öğrendiği için, 
yeni arabasında vitesi sola doğru çekip atmada zor-
luk yaşamıştır.

(Cevap D)

2. İçgörü kazanarak öğrenme ya da kavrama yoluyla 
öğrenmede ön çözüm aşamasından çözüme geçiş 
ani ve tamdır. Çözüm birdenbire bulunur. Bu yolla 
kazanılan davranışlar kolaylıkla transfer edilir.

(Cevap A)

3. Soru metninden çıkarılabilecek yargı “öğrenme ile 
davranış göstermenin birbirinden farklı süreçler ol-
masıdır”. Üniversite öğrencilerinin kafeteryanın yeri-
ni bilmelerine rağmen sürekli kafeteryaya gitmeme-
leri öğrendikleri hâlde davranışı gerçekleştirmedik-
lerini göstermektedir.

(Cevap C)

4. Verilen örnekte koşullu anlaşma söz konusudur. Ko-
şullu anlaşmada taraflar kişinin nasıl davranırsa ödül 
alacağını önceden belirler. Premack ile karıştırma-
mak için unutulmaması gereken Premack ilkesinde 
etkinlik pekiştirecinin (sinemaya gitmek, futbol oy-
namak, parka gitmek vb.) kullanılmasıdır.

(Cevap D)

5. Babanın içinde bulunduğu durum öğrenilmiş çare-
sizlik ile ilgilidir. Öğrenilmiş çaresizlik, bireyin ne ka-
dar çaba harcarsa harcasın durumu değiştiremeye-
ceğini öğrenerek pasif kalması ve bu pasifliği de tüm 
istenmeyen durumlara genellemesidir. Buna göre 
büyük oğlunun ergenlik dönemi problemleri ile baş 
etmekte sıkıntılar yaşayan babanın aynı sıkıntıları kü-
çük oğluyla da yaşayacağını düşünmesi öğrenilmiş 
çaresizlik ile ilgili bir örnektir.

(Cevap A)

6. Bahar Öğretmen’in öğrencileri önce kurdele, kalem 
gibi simgelerle pekiştirip bu simgeleri daha sonra 
gerçek bir ödüle dönüştürmesi “simgesel ödülle pe-
kiştirme” olarak adlandırılır. Simgesel pekiştireçler 
okullarda özellikle istendik davranışların artırılması, 
istenmeyen davranışların azaltılması amacıyla kulla-
nılır.

(Cevap E)

7. Bireyin çevresinden aldığı bilginin anlamlı hâle gel-
mesine yol açan süreç “algı”dır. Algılama, duyusal 
bilginin anlamlandırılması ve yorumlanması süreci-
dir. Algılama, büyük ölçüde bireyin beklentilerinden 
etkilenir. Bireye gelen çevresel uyarıcılar doğrudan 
algılanmaz. Bireyin bilişsel yapısı, geçmiş yaşantıla-
rı, ön bilgileri, güdülenmişlik düzeyi gibi birçok fak-
tör algılamayı etkiler. Bu nedenle işleyen (kısa süre-
li) bellekteki bilgi “objektif gerçek” değil, “yapılandı-
ran gerçek”tir.

(Cevap B)

8. Öğrencinin derse katılmayı ihmal etmesi “alışma” ile 
ilgilidir. Alışma, ödülün organizmada oluşturduğu et-
ki gücünün zaman içerisinde zayıflamasıdır. Buna 
göre ödüllendirme son bulmadığı hâlde öğrencinin 
derse katılmayı ihmal etmesi alışma süreci ile ilgili-
dir. Yeni bir davranış kazandırma sürecinde davranış 
önce sürekli pekiştirmeli, sonra diğer pekiştirme ta-
rifelerine geçilmelidir. Öğretmen bunu yapmadığı için 
alışma gerçekleşmiştir.

(Cevap A)

9. Gözlemci, kendine uygun olduğunu düşündüğü ve 
ödülle sonuçlanan davranışları model alır. Model alı-
nan birey veya o bireyin davranışı ödülle değil de ce-
za ile sonuçlanırsa gözlemci bu davranışı model al-
maz. Aycan’ın da arkadaşlarının kavga etme davra-
nışlarının pekiştirilmeyip cezalandırıldığını görmesi 
dolaylı ceza olmuştur.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (12)KPSS/EB
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10. Öğrenme için en temel koşul olgunlaşmadır. Olgun-
laşma bir organın kendinden beklenen öğrenmeyi 
gerçekleştirebilecek düzeyde olmasıdır. Çocuğun ip 
atlayabilmesi için ayakların, bacakların ve kolların at-
layabilecek ve koordinasyonu gerçekleştirebilecek 
olgunluğa ulaşması gerekir.

(Cevap A)

11. Köpeğin burnuna vurulması “I. tip ceza”dır. I. tip ce-
zada hoşa gitmeyen bir uyarıcının ortama verilmesi 
söz konusudur. Bu nedenle köpeğin arabanın arka-
sından koşma davranışını ortadan kaldırmak için bur-
nuna vurulması (hoşa gitmeyen uyarıcı, I. tip ceza-
ya örnek teşkil etmektedir.

(Cevap B)

12. Bir davranışın sosyal öğrenme ile kazanılıp taklit edil-
mesinde modelin veya model alınan davranışın gör-
düğü karşılık belirleyicidir. Eğer bu karşılık pekiştir-
me ise davranış taklit edilir; ceza alan bir davranışın 
taklit edilme olasılığı ise çok düşüktür.

(Cevap A)"
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1. Bireyin içinde yaşadığı sosyo-kültürel çevre öğren-
me üzerinde etkilidir. Köyde yetişen birinin ziraat fa-
kültesini kolaylıkla okuması sorudaki örnek durum-
daki gibi çevresel faktörlerle açıklanır.

(Cevap C)

2. Çevresel uyaranların ilk olarak alındıkları bellek türü 
duyusal kayıttır. Duyusal kayıttan bilgiler kısa süreli 
belleğe aktarılır. Dikkat ve seçici algı burada devre-
ye girer. Dikkat ettiğimiz, algı alanımıza giren uyaran-
lar işlenmek üzere kısa süreli belleğe aktarılır. Dikkat 
etmediklerimiz ise silinir.

(Cevap D)

3. Daha önce nötr bir uyarıcı olan karanlık, ayak bur-
kulması ile ortaya çıkan acı ile eşleştirilmiştir. Süreç 
bir tepkisel koşullama sürecidir. Karanlığın olaydan 
sonra korkuya neden olması tepkisel koşullamanın 
sonucudur. 

(Cevap E)

4. Beyin temelli öğrenme, öğrenme süreçlerindeki duy-
guların üzerinde de durmaktadır. Bu yaklaşıma gö-
re beyin birçok veriyi işleyebilir, zorlamayla gelişir, 
rahat ve uyarıcı açısından zengin ortamlarda daha 
iyi öğrenir. Öğrenme için çok basit ya da çok zor gö-
revler etkili değildir. 

(Cevap A)

5. Organizmaya yaptığı bir davranış sonucunda verilen 
ödül dışsal bir pekiştirmedir. Ancak organizmanın 
davranışı keyif aldığı için sürdürmesinin kaynağında 
ise içsel pekiştirme vardır. 

(Cevap D)

6. Bilginin bilenden yani öğrenenden bağımsız olma-
dığını savunan yaklaşım yapılandırmacılıktır. Yapılan-
dırmacı yaklaşıma göre birey öğrenme yaşantıların-
da bilgiyi işler, yapılandırır ve kendine mal eder. Bu 
açıdan yapılandırmacılık bilgiyi ve öğrenmeyi öğre-
nen has öznel bir süreç olarak ele almaktadır. 

(Cevap E)

7. Organizmanın edimsel davranışta bulunarak itici bir 
uyarıcıya maruz kalmaktan kurtulması, kaçınma ola-
rak adlandırılır. Kaan, kendisine zarar veren uyarıcı-
dan (kedi) kurtulmak amacıyla komşularından uzak 
durmaktadır.

(Cevap D)

8. Sema’nın rastgele yaptığı çöp atma davranışının pe-
kiştirilerek (alkış) devamının sağlanması edimsel ko-
şullanmaya örnek oluşturur.

 Sema’nın pekiştirildiğini gören ve onun davranışla-
rını taklit eden (model alan) arkadaşları ise sosyal 
öğrenme yapmışlardır.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (13)KPSS/EB
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9. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için organizmanın 
genel uyarılmışlık hâli içerisinde bulunması gerekir. 
Genel uyarılmışlık hâli, bireyin çevreden gelen uya-
rıcıları fark etme derecesidir. Ancak uyarılmışlık hali 
çok düşük ya da yüksek olmamalıdır. Uyku ve bay-
gınlık halleri genel uyarılmışlığın en düşük hâlleridir. 
Bu durumda öğrenme hiç yoktur ya da çok alt dü-
zeydedir. Yüksek düzeydeki genel uyarılmışlık hâli 
de aşırı kaygı ve paniğe neden olarak öğrenmeyi 
olumsuz yönde etkiler. Buna göre “orta düzeydeki 
uyarılmanın öğrenmeyi olumlu etkilediği ve aşırı uya-
rılmanın da öğrenmeyi engellediği” söylenebilir.

(Cevap D)

10. Rahmi için 50 (elli) kontör, hoşuna giden bir uyarıcı 
olduğu için “olumlu pekiştireç”tir. Olumlu pekiştireç-
ler, ortama konulduğunda belirli bir davranışın yapıl-
ma olasılığını artıran veya ortamdan çekildiğinde bel-
li bir davranışın yapılma sıklığını azaltan uyarıcılardır. 
Rahmi için 5 kitabın özeti “I. tip ceza”dır. I. tip ceza 
hoşa gitmeyen uyarıcı (5 kitabın özeti) ortama alına-
rak davranışın yapılma sıklığını azaltmak için kulla-
nılır. Rahmi sınavdan 50’nin altında not alırsa hoşa 
gitmeyen uyarıcı ile karşılaşacak, yani 5 kitap özeti 
çıkarmak zorunda kalacaktır.

(Cevap E)

11. Rahmi hem 50 kontörü almak istediği hem de kitap 
özeti çıkarmak istemediği için çatışma türlerinden 
“yaklaşma – kaçınma” çatışmasını yaşamaktadır. Yak-
laşma – kaçınma çatışması, bireyin ulaşmaya çalış-
tığı amacın hem istenilen hem de istenilmeyen yön-
lerinin aynı anda bulunmasından ortaya çıkan karar-
sızlık hâlidir. 

(Cevap E)

12. Ali’nin matematik dersinde anlatılanları anlayama-
masının tek nedeni güdülenme düzeyinin düşük ol-
masıdır. Çünkü Ali, o gün ilk ders için tarih dersine 
odaklanmış ve güdülenmiştir. Öte yandan ön koşul 
bilgilerin veya genel uyarılmışlık hâlinin yetersiz ol-
duğu söylenemez.

(Cevap B)
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1. Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aktarıl-
masını sağlayan bilişsel süreç “dikkat”tir. Duyusal 
kayıtta bilgi dikkat ve seçici algı süreçleri ile belleğe 
gönderilmektedir. Bu nedenle, aralıksız bir şekilde 
üst üste verilen bilgiler, bireyin algı alanına gireme-
diğinden duyusal kayıttan henüz kısa süreli belleğe 
aktarılmadan kaybolmaktadır. Duyusal kayıta gelen 
sınırsız uyarıcıdan sadece dikkat edilen sınırlı sayı-
daki bilgi, kısa süreli belleğe aktarılır.

(Cevap A)

2. Klasik koşullama sürecinde nötr uyarıcı ile doğal (ko-
şulsuz) uyarıcı eşleştirilir. Bu bitişiklik ile organizma-
nın nötr olan uyarıcıya karşı da doğal uyarıcıya ver-
diği tepkiyi vermesi sağlanmaya çalışılır. Bu bitişik-
likten sonra yani koşullama süreci sonunda nötr uya-
rıcı artık tek başına tepki üretebilmektedir. Koşulla-
ma sürecinden sonra artık nötr olan uyarıcı koşullu 
(şartlı) uyarıcı haline gelir

(Cevap A)

3. Çocuk gelişiminin önemli noktalarından biri çocuğa 
başarı duygusunun tattırılmasıdır. Psikomotor bece-
rileri gelişmeye başlayan çocuk, artık kendi kendine 
bir şeyler yapmaya yönelir. Çocuğun kendi öğren-
me gereksinimlerinin farkında olması ve bu gereksi-
nimlerini kendi karşılaması, onun için büyük başarı-
dır. Fakat ne yazık ki bazı aileler çocuklarının duyuş-
sal ve psikomotor gelişimini göz ardı ederek, sade-
ce çocuğun zihinsel yetileriyle ilgilenmektedir. Bu du-
rumda, ilerde çocukta çeşitli yönlerden aksaklıklar 
görülebilir. Çocuk gelişiminde önemli olan, anne – 
babaların beklentileri değil çocuğun ilgi ve gereksi-
nimleri olmalıdır.

(Cevap C)

4. Organizmanın benzer nitelikteki uyaranlara aynı tep-
kiyi vermesi genellemedir. Bebeğin kısa saçlıları an-
nesine benzetmesi ve kucaklarına rahatça gitmesi 
uyarıcı genellemesidir.

(Cevap B)

6. Celal Bey’in ehliyetine belli süre için el konulması “II. 
tip ceza”dır. II. tip ceza (olumlu pekiştireç) ortamdan 
çekilerek davranışın yapılma sıklığının azaltılmasıdır. 
Celal Bey’in ehliyetine (hoşa giden uyarıcı) el konu-
larak hız yapma davranışını önleme amaçlanmıştır.

(Cevap E)

7. Tepkisel koşullama ilkelerinin kullanıldığı alanlardan 
biri de reklamcılıktır. Reklamlarda tanıtılacak ürün 
(başlangıçta nötr uyarıcı) hoşa giden bir uyarıcıyla 
(koşulsuz uyarıcı ya da koşullama süreciyle pekişti-
reç özelliği kazanan koşullu uyarıcı) eşleştirilir, birlik-
te verilir. Bu bitişiklik ile olumlu duyguların reklam 
nesnesine karşı hissedilmesi amaçlanır. Örnekteki 
süreçte de tepkisel koşullama söz konusudur.

(Cevap E)

8. Öğrencide kasıtlı ve istendik davranış değişikliği mey-
dana getirmeyi amaçlayan eğitimdir. Eğitim sürecin-
den geçen kişinin davranışlarında bir değişme olma-
sı beklenir. Eğitim yoluyla insanın amaçları, bilgileri, 
davranışları ve tutumları değişmektedir. Eğitimde de-
ğiştirilmesi amaçlanan davranışların “istendik” olma-
sı gerekmektedir. İstendik davranış değişikliği toplu-
mun istek ve idealleriyle, beklentilerine uygun düzen 
davranış değişikliğidir.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (14)KPSS/EB

5. Bir alandaki öğrenmelerin başka alanlardaki öğren-
meleri desteklemesi ve kolaylaştırması olumlu aktar-
madır. Fizik öğrenmeleri matematik öğrenmelerini 
desteklediği için bu dersteki başarı da artar.

(Cevap E)
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9. Beyin temelli öğrenmede yapılandırmacılıkta olduğu 
gibi öğrencilerin yaparak – yaşayarak öğrenmeleri, 
karar vermeye dahil edilmeleri ve öğretmenin rehber 
rolü üstlenmesi esastır. Beyin temelli öğrenmede, 
öğrenenin öğrenme yaşantılarına etkin katılımı sağ-
lanmalıdır. Öğrencilerin sadece konular arasındaki 
ilişkileri görmeleri değil aynı zamanda eski bilgileri 
ile yeni bilgileri arasında nasıl bir bağ kuracaklarını 
keşfetmeleri önemlidir. Çoklu zekâ kuramında yer al-
dığı gibi beyin temelli öğrenme yaklaşımında da bey-
nin tek olduğu ilkesine dayanarak çoklu öğrenme et-
kinlikleri (işitsel, görsel, devinişsel, duygusal) düzen-
lenmektedir. Buna göre hipotetik düşünme, tersine 
çevirme, benzetme ve olay analizi stratejilerinde öğ-
renci aktif, olay kaydı stratejisinde aktif değildir. Be-
yin temelli öğrenme kuramına göre öğrenme süre-
cinde öğrencinin aktif olması, bilgiyi anlamlandırma-
sı önemli olduğu için olay kaydı beyin temelli öğren-
me kuramına uygun bir strateji değildir.

(Cevap C)

10. Cinsiyete ilişkin davranış kalıpları daha çok model 
alma yoluyla öğrenilir. Anne ve baba gözlenerek mo-
del alınır ve ebeveynlerin davranışları içselleştirilir. 
Her bireyin kendi anne babasına benzer bir ebeveyn 
olması model alma yoluyla öğrenmenin bir sonucu-
dur.

(Cevap E)

11. Edimsel koşullanma davranışın sonucunun olumlu 
ve olumsuz olma durumuna göre gerçekleşir. Dav-
ranışın tekrarlanma olasılığı sonucunun olumlu olma 
durumunda artar. Eğer gösterilen davranış istenme-
dik bir sonuç doğurursa tekrar görülme sıklığı aza-
lır.

(Cevap D)

12. Davranışçı öğrenme kuramları öğrenmeyi uyarıcı tep-
ki bağları ile açıklarlar. Davranışçı kuramlara göre 
gözlenmeyen zihinsel süreçler psikolojinin kapsa-
mında değildir. II numaralı soru daha çok insancıl 
yaklaşımın cevap aradığı sorulardandır. IV numaralı 
soru ise bilişsel yaklaşımın cevap aradığı sorulardan-
dır. 

(Cevap B)
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1. Organizmanın her doğru davranışından sonra pekiş-
tirme sürekli pekiştirmedir. Belli sayıdaki doğru dav-
ranıştan sonra pekiştirme ise sabit oranlı pekiştirme-
dir. Organizmanın değişen sayıda doğru davranışın-
dan sonra pekiştirme yapmak ise değişken oranlı 
pekiştirme tarifesidir. 

(Cevap A)

2. Eğitim psikolojisi, öğrenme süreçlerinin psikolojik 
yönlerini araştırır. Eğitim psikologları genelde verim-
li öğrenme ortamlarının araştırılması ve araştırma bul-
gularının eğitim ortamlarında uygulanması sorunla-
rı üzerinde çalışırlar. Bu nedenle öğrenme, ruh sağ-
lığı, başarının ve yeteneklerin ölçülüp değerlendiril-
mesi gibi konular üzerinde durarak, ilgili ilke, teknik 
ve yöntemleri eğitim ortamlarında uygularlar. Buna 
göre eğitim psikolojisinin cevap aradığı sorular A, B, 
C ve D seçeneklerinde belirtilen sorulardır.

(Cevap E)

3. Bir davranış değişikliğinin öğrenme ürünü olabilme-
si için “göreli bir sürekliliğe sahip olması” gerekir. 
Öğrenme, davranış değişikliğinin kalıcı olması ile 
mümkündür. Kısa süreli davranış değişiklikleri ile bü-
yüme, olgunlaşma gibi gelişmelerden kaynaklanan 
davranış değişiklikleri, alkol, içki, ilaç kullanma so-
nucu meydana gelen davranış değişiklikleri öğren-
me ürünü değildir.

(Cevap A)

4. Sonucuna göre şekillenen davranışa edimsel dav-
ranış denir. Edimsel şartlanma ise organizmanın te-
sadüfen gösterdiği bir davranışın pekiştirilmesiyle 
devam etmesi sürecidir. Davranış, ortaya çıkardığı 
sonuçtan etkilenir. Koşullanma yolu ve refleksif dav-
ranışların bir uyarana yönlendirilmesi edimsel koşul-
lanmanın değil, klasik koşullanmanın konusudur.

(Cevap E)

5. Organizmanın belirli sayıdaki doğru davranışından 
sonra pekiştirilmesi sabit oranlı pekiştirme tarifesidir. 
Soruda verilen örneklerde 5 doğru davranış sonun-
da 5 verilmesi ve her satılan 10 parça ürün için prim 
verilmesi sabit oranlı pekiştirme tarifesine uygundur. 

(Cevap C)

6. Beyin temelli öğrenmede amaç; bilgiyi ezberlemek 
değil, anlamlı olarak öğrenmektir. Bu durum üç etki-
leşimli öğenin varlığı ile gerçekleşir. Bu öğeler şun-
lardır:

 1. Rahatlatılmış (dingin) uyanıklık: İnsan, bir şeye 
ilgi duyduğunda açılır, bir tehdit altında olunca 
da kapanır. Rahat ve açık olan beyin ise daha ko-
lay öğrenmektedir.

 2. Uyumlu daldırma: Bireylerin karşı karşıya oldu-
ğu içeriğe yoğunlaşmasıdır.

 3. Aktif işleme: Beynin doğal kapasitesinde yoğun-
laşma, onu arttırma, başka bir alana aktarıp, on-
dan faydalanma sürecidir.

 Buna göre öğrencilerin deneyimlerini, bilgilerini baş-
ka bir alana aktarıp, onlardan faydalanması beyin te-
melli öğrenmenin “aktif işleme” süreci ile ilgilidir.

(Cevap E)

7. Garcia etkisi ya da olumsuz tat koşullanması koşul-
lu uyarıcının genellenmesi ile söz konusudur. Orga-
nizma olumsuz durumla eşleştirdiği nötr uyaranı ge-
neller.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (15)KPSS/EB

8. Edimsel koşullama kuramına göre davranışı etkileri 
belirler. Davranışın sonucunda ortaya çıkan durumun 
olumlu ya da olumsuz olması o davranışın tekrar edil-
me sıklığını etkiler. Edimsel koşullamada pekiştirici 
uyarıcı davranıştan sonra gelerek davranışı pekişti-
rir. Pekiştirilen davranışın da tekrar görülme olasılığı 
artar.

(Cevap E)



KPSS • Eğitim Bilimleri 34

KPSS/EB Öğrenme Psikolojisi

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

9. Robert Rescorla yaptığı çalışmalarda nötr uyaranın 
yordayıcılığının tepkisel koşullama sürecine etkisini 
ortaya koymuştur. Eğer nötr uyarıcı kendisinden son-
ra gelecek koşulsuz uyaranın bir yordayıcısı yani ha-
ber vericisi olarak algılanmazsa koşullama olmaz. 
Bu durum organizmanın nötr uyarana yönelik algısı-
nın koşullama üzerindeki etkisini ortaya koymakta-
dır. Süreçte organizma tamamen pasif, salt tepki ve-
ren konumunda değildir. Nötr uyaranın haber verici-
liği organizmanın tepkisel koşullama sürecinde algı-
sal ilişkiler kullanması gerekliliğinin işaretidir.

(Cevap B)

10. Zamanlı pekiştirme tarifelerinde pekiştirmenin veril-
mesi için önemli olan durum belli bir zaman aralığı-
nın geçmesidir. Örneğin her 3 günde bir, her 30 gün-
de bir ya da değişen zaman aralıklarında pekiştirme 
gelir. Burada bireyin davranışta bulunması (oranlı ta-
rifelerdeki gibi) değil belirli zaman geçmesi esastır.

(Cevap E)

11. Öğrenme bireyin yaşantıları sonucunda davranışla-
rında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişiklikler 
olarak tanımlanır. Geçici davranışlar, büyüme, ilaç 
vb. sonucu ortaya çıkan geçici davranışlar öğrenme 
ürünü olarak kabul edilemez. Ayrıca öğrenme sonu-
cu oluşan davranış değişikliği hemen gözlenmeye-
bilir. Öğrenme daha ileriki bir aşamada performan-
sa dönüşebilir. Yaşantı ürünü olma ve davranışlarda 
değişikliğe neden omla öğrenme için gerekli olan 
koşullardandır. 

(Cevap D)

12. Bir problem durumunda kişinin problemin yapısını 
anlaması ve çözüme ulaşması kavrama yoluyla öğ-
renme ile açıklanabilir. Kavrama yolu ile ulaşılan çö-
züm çoğunlukla pürüzsüz ve tamdır. Bu yolla öğre-
nilenler unutmaya karşı da dirençlidir ve kolaylıkla 
transfer edilebilir.

 (Cevap D)
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1. I. Koşullu ve koşulsuz uyarıcının bir arada verilme-
si bitişikliktir.

 II. Koşullu uyarıcının, koşulsuz uyarıcı geleceğini 
belirtmesi haberciliktir.

 III. Kazanılan bir tepkinin ortadan kalkması sönme-
dir.

 IV. Koşullu uyarıcılardan birinin diğerine baskın gel-
mesine gölgeleme denir.

(Cevap E)

2. Soru metnindeki örnekler öğrenme kavramı ile ilgili-
dir. Öğrenme, kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu 
yaşantı yoluyla davranışlarında meydana gelen ka-
lıcı izli davranış değişimidir. Bir davranışın öğrenilmiş 
olması için;

 • yaşantı sonucu gerçekleşmesi,

 • davranışta bir değişikliğin olması,

 • değişikliğin uzun süreli olması gerekir.

(Cevap D)

3. Koşullanma süreci sonunda organizmanın koşullu 
uyarana benzer nitelikteki uyarıcılara da aynı tepki-
yi vermesi genellemedir. Gözlüklü hemşireden iğne 
sonucunda korkan çocuğun tüm gözlüklülerden kork-
ması genelleme için örnek olabilir.

(Cevap D)

4. Anlatılan örnek durumda korku koşullaması siren se-
sine karşı oluşmuştur. Çünkü bunları anlatan birey 
okulda, televizyonda ve radyoda siren sesi ile sava-
şı ve korkuyu eşleştirmiştir. Bu koşullama süreci son-
rasında eğer elektrik kesintisi nötr uyarıcısı ile siren 
sesi koşullu uyarıcısı bitişikliği sağlansaydı yani elekt-
rikler kesildiğinde siren sesi duyulsaydı üst düzey 
(ikinci dereceden) koşullanma gerçekleşecekti. Elekt-
rik kesintisini korku tepkisi oluşturacak koşulsuz ya 
da koşullu bir uyarıcı izlemediği için koşullama oluş-
mamıştır.

(Cevap B)

5. Her canlı türünün gerçekleştirebileceği öğrenmeler 
sınırlıdır. Her canlı türü her davranışı öğrenemez. Ör-
neğin insan uçmayı öğrenemez çünkü bu davranışı 
öğrenebilmek için gerekli donanıma sahip değildir. 
İşte canlının öğrenebileceği davranışları belirleyen 
donanıma türe özgü hazıroluş denir. Aslanın bir pa-
pağan gibi insan seslerini taklit edememesi o türün 
bu davranışı öğrenebilecek donanıma sahip olma-
masından kaynaklanmaktadır. Aslanın türe özgü ha-
zır oluşluğu bu öğrenme için uygun değildir.

(Cevap D)

6. Soruda belirtilen davranışlar edimsel davranışlardır. 
Skinner insan davranışlarını tepkisel ve edimsel dav-
ranışlar olarak ikiye ayırmıştır. Edimsel davranışlar 
bilinçli olarak yaptıklarımızdır. Bu davranışlar sonuç-
ları tarafından kontrol edilir. Bu davranışların kazanıl-
ması ve alışkanlık halini almasında en çok edimsel 
koşullanma yoluyla öğrenme rol oynar.

(Cevap C)

7. Fakirliğin kaçınılmaz olduğu düşüncesi “öğrenilmiş 
çaresizlik” ile ilgilidir. Klasik koşullama kuramına gö-
re, organizmanın ne kadar çaba harcarsa harcasın, 
içinde bulunduğu durumu değiştiremeyeceğini öğ-
renerek pasif kalması ve bu pasifliği tüm istenmeyen 
durumlara genellemesine “öğrenilmiş çaresizlik” de-
nir. Fakirlerin de devamlı fakir kalacaklarını düşün-
meleri, bu istenmeyen durumu değiştiremeyecekle-
rini öğrenmiş olmalarının sonucudur.

(Cevap E)

DENEME SINAVI (16)KPSS/EB

8. İnsanın doğuştan basit refleksler hariç hiçbir bilgi ve 
beceri getirmediğini savunan yaklaşım, davranışçı 
yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşıma göre bütün dav-
ranış değişiklikleri yaşantı ürünüdür. Davranışçılar, 
doğduğunda insan zihninin boş bir levha gibi (tabu-
lar asa) olduğunu savunur.

(Cevap D)
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9. Anne – babaların, çocuklarını akran grubundan men 
etmeleri “II. tip ceza”dır. II. tip ceza, organizmanın 
içinde bulunduğu ortamdan hoşa giden bir uyarıcı-
nın çıkartılması sonucu davranış sıklığının azalması 
olarak tanımlanabilir. Anne – babalar çocuklarını ar-
kadaş grubundan (hoşa giden uyarıcıdan) uzaklaş-
tırarak ahlâksız davranışlarını azaltmayı amaçlamış-
lardır.

Ortama bir
uyarıcı katılırsa

Ortamdan bir
uyarıcı
çıkartılırsa

D
av

ra
nı

ş
sı

kl
ığ

ı a
rta

r

Olumlu
Pekiştirme

Olumsuz Pekiştirme

D
av

ra
nı

ş
sı

kl
ığ

ı a
za

lır

I. Tip Ceza II. Tip Ceza

(Cevap D)

10. Anne – babanın çocuğunun küfürlü davranışlarını 
duymazlıktan gelerek ulaşmaya çalıştıkları sonuç 
“davranışın sönmesini beklemek”tir.

(Cevap E)

11. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısı yoluyla, davranış-
larında gözlenen kalıcı izli değişikliklerdir. Öğrenme-
nin olabilmesi için,

 • Organizmada bir davranış değişikliği olması,

 • Bu değişikliğin yaşantı sonucunda meydana gel-
mesi,

 • Bu değişikliğin nispeten kalıcı olması gerekir.

 E seçeneğinde verilen, “öğrenme doğuştan var olan 
davranışların zamanla ortaya çıkmasıdır.” ifadesi öğ-
renmeden çok olgunlaşmaya vurgu yapmaktadır.

(Cevap E)

12. Soru metninde yer alan boşluklara sırasıyla gelecek 
kavramlar “içgörüsel – ezber” kavramlarıdır. Werthe-
imer’a göre iki tip öğrenme söz konusudur:

 1. İçgörüsel (kavrama ya da seziş yoluyla) öğren-
me: İçgörüsel öğrenme, çözülmesi gereken prob-
lemin öğeleri arasındaki ilişkinin aniden görül-
mesi ile gerçekleşen öğrenmedir. İçgörüsel öğ-
renmede önemli olan organizmanın muhakeme 
gücü ve sezgisidir. Bilişsel bir öğrenme türü olan 
içgörüsel öğrenme hem insanlarda hem de hay-
vanlarda görülmektedir. Bu tür öğrenmede bilgi 
transfer edilebilir.

 2. Ezbere öğrenme: Ezbere öğrenmede içselleştir-
me söz konusu değildir, sadece bilgilerin ezber-
lenmesi söz konusudur. Bu bilgiler kalıcı değil-
dir, çabuk unutulur ve transfer edilemez.

(Cevap E)
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1. Model alma yoluyla öğrenmeyi etkileyen unsurlar-
dan biri de modelin özellikleridir. Modelin statüsü, 
özellikleri, yetenekleri ve beceriyi sergilemekteki be-
cerisi model almayı etkilemektedir. Gözlenen bece-
riyi yapma konusunda becerikli olanlar diğerlerine 
göre daha fazla model alınırlar.

(Cevap C)

2. A, B, C ve E seçeneklerindeki özellikler Gestalt ku-
ramı ile ilgilidir. D seçeneğindeki  “bir bilgi alanının 
bilim olabilmesi için gözlenebilir ve ölçülebilir bilgi-
ler vermesi gerekir” ifadesi davranışçı öğrenme ku-
ramı ile ilgilidir. Davranışçı kurama göre öğrenme, fi-
ziksel konular gibi, ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar 
üzerinde odaklanarak incelenebilir. Öğrenmenin ger-
çekleşmesi için, organizmanın davranışında gözle-
nebilir bir değişikliğin olması gerekir. Gestalt kura-
mına göre ise öğrenme, bireyin karşılaştığı bir duru-
mu algılaması ve yorumlamasındaki değişmedir. Öğ-
renme, bireyin uyarıcıları işleyebilme ve anlamlandı-
rabilme yeteneği ile ilgilidir. Gestalt kuramında öğ-
renme, sorununun temeline ilişkindir, bütününe gö-
re açıklanmalıdır. Çeşitli uyarıcılar, bir alandaki diğer 
uyarıcılarla ilişkili olarak algılanır. Kişi de algıladıkla-
rıyla alana anlam vermeye çalışır. Öğrenmeyle ilgili 
olarak yapılan tekrarlar, öğrencilerin yeni ilişkileri keş-
fetmesi bakımından yararlıdır. Gestaltçılar için öğre-
nilenlerin değişik durumlarda kullanılması, transfer 
edilmesi önemlidir.

(Cevap D)

3. Biçimlendirme; kazandırılmak istenen davranışın ba-
sit alt birimlere ayrılması ve organizmaya en basit bi-
rimden itibaren başardığı her davranış için ödül ve-
rilerek gerçekleştirilen bir yöntemdir. 

 Organizmanın yaptığı (başardığı) davranışlar pekiş-
tirilir, yapmadığı veya yapamadığı davranışlar ise pe-
kiştirilmeyerek söndürülmesi sağlanır. Biçimlendir-
me yönteminde birey yapamadığı davranışlar için 
cezalandırılmaz.

(Cevap A)

4. Top sakallı kişiler yaşanan olumsuz olaydan sonra 
koşullu uyaran haline gelmiştir. Önceleri hoşlanma-
ma tepkisi oluşturmayan bu uyarıcı tepkesel koşul-
lama süreci sonunda koşullu uyarıcı halini almıştır.

(Cevap E)

5. Organizmanın davranışı sonucunda hoşa gitmeyen 
bir uyarıcının ortama konması ya da hoşa giden bir 
uyarıcının ortamdan çıkarılması cezadır. Örnekte sü-
rücü ehliyetinin alınması bir cezadır. Bu durum ikin-
ci tip ceza için bir örnek oluşturur. 

(Cevap E)

6. Belirli sayıdaki doğru davranışın pekiştirilmesine da-
yalı pekiştirme tarifesi sabit oranlı tarifedir. Bu tarife-
de kişinin gösterdiği doğru davranış sayısıdır. Çocu-
ğa her üç diş fırçalama davranışına, her beş yatağı 
toplamasına ödül vermek sabit oranlı tarifedir.

(Cevap A)

7. Öğretmenin sözlerinden kendisinin öğrenmeyle ilgi-
li olarak “birey öğrendiklerini davranışlarıyla göste-
rir” ilkesini savunduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen 
için önemli olan bilgiyi teorik olarak öğrenmek değil 
onu eylemsel alanda uygulamaktır. Öğrenme olabil-
mesi için davranışlarda kalıcı bir değişikliğin olması 
gerekir.

(Cevap C)

8. Genel uyarılmışlık hali, bireyin, dışarıdan gelen uya-
rıcılara bilincinin açık ve uyanık olma derecesidir. Bi-
reyin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli uya-
rıcının altında uyarıcıya maruz kalmasına genel uya-
rılmışlık halinin düşük olması denir. Çok fazla uyarı-
cıya maruz kalmasına uyarılmışlık halinin yüksek ol-
ması denir.  Uyarılmışlık halinin düşük ya da yüksek 
olması öğrenmeyi zorlaştırır. Genel uyarılmışlık dü-
zeyinin artması, istenen kadar olması durumunda 
öğrenme hızını bir noktaya kadar olumlu, aşırı olma-
sı ise olumsuz etkilemektedir.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (17)KPSS/EB
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9. Sosyal öğrenme kuramına göre yalnızca kendi dav-
ranışlarımızın sonuçlarından öğrenmeyiz. Çevremiz-
deki bireylerin davranışlarını gözlemleyerek, bu bi-
reylerin davranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçla-
rından da öğreniriz.

(Cevap C)

10. Bilişsel öğrenme kuramına göre bazen farkında ol-
madığımız, dikkatimizi yöneltmediğimiz durumlarda 
da öğrenebiliriz. Bu öğrenme türüne gizil öğrenme 
denir.

(Cevap A)

11. Müzik öğretmeninin öğrencilerine kazandırmak iste-
diği asıl davranış keman çalmayı öğretmektir. Öğret-
men bu davranışı alt birimlere ayırmış ve böylece asıl 
davranışa adım adım yaklaşmıştır. Bu uygulama ise 
kademeli yaklaşmaya örnek oluşturur.

(Cevap B)

12. Soruda örneklendirilen bellek destekleme tekniği 
anahtar sözcük yöntemidir. Öğrenilmek istenen ‘red’ 
sözcüğü için ‘reddetmek’ anahtar sözcüğü seçilmiş-
tir. Bu yöntem edinilmek istenen bilgiyi sırasıyla öğ-
renmenin önemli olmadığı durumlarda kullanılabilir. 
Anahtar sözcük yardımı ile imgelem oluşturulmuş-
tur.

(Cevap E)
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1. Soru metninde verilen özellikler “bilişsel” öğrenme 
kuramı ile ilgilidir. Bilişsel kurama göre, bireyin sahip 
olduğu bir bilgi, onun yeni bilgileri anlamasını ve ha-
tırlamasını yani öğrenmesini sağlar. Bu nedenle bil-
gi sürekli çoğalan bir nitelik taşır. Bilişsel kuramcılar, 
uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren 
bireyde oluşan içsel süreçler ve öğrenmeye etki eden 
bireysel özelliklerle ilgilenmektedirler. Öğrencinin 
kendi girişimine ve kontrolüne önem verirler. Genel 
olarak öğrenmenin odak noktası öğrenenin uyarıcı-
ları nasıl algıladığı, nasıl işlediği, organize ettiği ve 
bilginin kalıcılığını nasıl sağladığı üzerinedir. Öğre-
nen dış uyarıcıların pasif alıcısı değil, onların özüm-
leyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur. Öğre-
nen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşır ve verile-
ni olduğu gibi alan değil, verilenlerin taşıdığı anlamı 
keşfedendir. Öğrenen, dikkatini kontrol ederek, uya-
rıcıları seçerek, onları anlamlı hale getirip kodlaya-
rak öğrenme sürecine etkin olarak katılır.

(Cevap A)

2. Bekir, dikkatini ders üzerine odaklayamadığı için kar-
deşinin davranışlarını kontrol etmek için ona ceza 
uygulamıştır. Ancak Bekir’in uyguladığı ceza iki fark-
lı şekildedir.

 1. Kardeşine kızıp bağırması I. tip cezadır.

 2. Kardeşini arabadan mahrum bırakması ise II. tip 
cezadır.

(Cevap B)

3. Soru metnine göre kendisine yetebilen bireyler ye-
tiştirmenin çocuğa sağlayacağı kazanım “kendi ken-
dini denetleyebilen bir olgunluğa sahip olmak”tır.

(Cevap A)

4. Bireyler, seçici dikkatleri başka bir nesne ya da ko-
nuya odaklanmış olsa bile başka nesne ya da konu 
hakkında gizil öğrenme yapabilirler. Eğer bu gizil öğ-
renme bir yerin öğrenilmesini içeriyorsa birey gizil 
olarak bilişsel harita geliştirmiş demektir. Soruda Bu-
rak’ın farkında olmadan dönüş yolunu bulabilmesi 
gizil öğrenme ile bilişsel harita oluşturduğunu gös-
terir.

(Cevap A)

5. Yoksulluğun acısını yaşamış bir kimsenin yoksulluk 
işareti olan uyarıcılar karşısında olumsuz duygular 
yaşaması ve bu uyarıcılardan kaçması “tutumların 
koşullanması” ile ilgilidir. Çoğu tutumlar basit koşul-
lanmalarla oluşur. Hoş olan ya da olmayan bir du-
rumda bulunursak bu durumun uyandırdığı olumlu 
ya da olumsuz duygular o duruma ilişkin uyarıcılar 
için koşullu davranım hâline gelir.

(Cevap A)

6. Gülçin’in yeni tanıştığı Yaren adındaki arkadaşını es-
ki arkadaşının ismi olan Ceren adıyla çağırması ile-
riye ket vurma ile ilgili bir örnektir. İleriye ket vurma, 
önce öğrenilen bilginin sonra öğrenilen bilgiyi en-
gellemesi, öğrenmeyi ve geri getirmeyi zorlaştırma-
sıdır. Örnekte Gülçin’in eski arkadaşının ismi yeni ta-
nıştığı arkadaşının ismini hatırlamasını zorlaştırmak-
tadır.

(Cevap D)

7. Premack ilkesi öğrenenin daha çok yapmak istedi-
ği bir etkinliği daha az yapmak istediği bir etkinlik 
için pekiştireç olarak kullanılmasına dayanır. Çocu-
ğun çizgi film izlemesi odasını toplamaya göre daha 
istendik bir etkinliktir ve pekiştireç olarak kullanılmış-
tır. Premack ilkesinde kullanılan pekiştirece etkinlik 
pekiştireci denir.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (18)KPSS/EB
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8. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizma-
nın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı 
değişikliklerdir. A, B, C ve E seçeneklerindeki davra-
nışlar öğrenme sonucu olmuştur. D seçeneğindeki 
“yolda yürüyen birinin acı bir fren sesiyle irkilmesi” 
öğrenilmiş bir davranış değil reflekstir. Refleks, bir 
uyarıcıya karşı meydana gelen istem dışı tepkidir. 
Refleksler sonradan öğrenilmez, doğuştan getirilir.

(Cevap D)

10. Kişinin sütten ağzı yandığında yine beyaz olan yo-
ğurdun da sıcak olabileceğini düşünüp üflemesi ge-
nellemedir. Organizmanın benzer uyarıcılara aynı 
tepkiyi vermesi genellemedir.

(Cevap E)

11. Bireylerin öğrenirken, bilgiyi hatırlamasına yardım 
edecek sistemin aşamaları önbakış, soru sorma, oku-
ma ve düşünmedir. Geri getirme, bilginin uzun süre-
li bellekten bulunarak açığa çıkarılması sürecidir. 
Kodlama, ortam (öğrenme anındaki ilişkiler), birey-
sel yetenek, bireyin öğrenme ve öğrendiği şeyi ha-
tırlama isteği geri getirmeyi etkileyen etmenlerdir.

(Cevap C)

12. Bir öğretmenin derse, sokakta gördüğü ilginç bir 
olayla başlaması dersin giriş bölümü etkinliklerinden 
“dikkat çekme” ile ilgilidir. Dikkat çekme aşamasının 
amacı, öğrencinin bilgi ve uyarıcıları algılamasını sağ-
lamak için tetikte bulunmasını sağlamaktır. Dikkat 
çekme, öğrencilerin derste işlenecek konuya ilgile-
rinin uyandırılmasıdır. Dersin niteliğine, öğrenci dü-
zeyine ve hedeflere bağlı olarak dikkat çekme etkin-
likleri değişir.

(Cevap D)

9. Modelin ihtiyaçları modelden öğrenme sürecinde 
öğreneni etkileyen faktörlerden biri değildir. Mode-
lin ihtiyaçları kendi öğrenmelerini yönlendirebilir an-
cak modelde bulunması istenen özelliklerden biri de-
ğildir.

(Cevap E)
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1. Genelleme, belli bir uyarıcıya gösterilen tepkinin ona 
benzer diğer uyarıcılara da gösterilmesidir. Buna gö-
re A, B, C ve E seçeneklerindeki davranışlar genel-
leme ile ilgili iken D seçeneğindeki davranış genel-
leme değil ayırt etmedir. Ayırt etme genellemenin ter-
sidir. Ayırt etme, organizmanın koşullanma sürecin-
de kullanılan koşullu uyarıcıyı diğerlerinden ayırt ede-
rek ona tepkide bulunmasıdır.

 Yani organizmanın uyarıcıların benzerlikleri olsa bi-
le, aralarındaki farkı anlayabilmesidir. Buna göre Rı-
fat’ın kendi odası dışında hiçbir arkadaşının evinde 
ders çalışamaması ayırt etmeye bir örnektir.

(Cevap D)

2. Klasik koşullanma sürecinde koşullu uyarıcı organiz-
manın koşulsuz uyarıcıyla eşleştirip tepki verdiği uya-
rıcıdır. Koşullanma öncesi nötr durumda olan uyarı-
cı süreç sonunda tepki oluşturmaya başlar. Öğren-
ciler için öğretmen zili dersin başlayacağının haber-
cisidir ve sınıfa girme tepkisi doğrudur.

 (Cevap C)

3. Betül için babasının onu öpmesi ve aferin demesi 
olumlu pekiştireçtir. Ancak bu durumu gözleyen kar-
deşi için ise dolaylı pekiştirmedir.

(Cevap A) 

4. Bahadır’ın gelen misafirlere “Hoş geldiniz.” demesi 
edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeye bir örnektir. 
Edimsel koşullanma kuramına göre, organizma or-
taya koyduğu davranışlar sonucunda pekiştireç alır-
sa davranışa devam eder, ceza alırsa davranışı terk 
eder. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme ilkeleri-
ne göre bir davranışın kazandırılması için o davranı-
şın pekiştirilmesi gereklidir. Buna uygun olarak an-
nesi, Bahadır eve gelen misafirlere “hoş geldiniz” de-
diğinde onun bu davranışını överek pekiştirmiş, böy-
lece davranışın devamını sağlamıştır.

(Cevap B)

5. Öğretmenin öğrencilerine sözcüklerin telaffuzlarını 
öğretmek için kullandığı teknik kademeli yaklaşma 
tekniğidir. Kademeli yaklaşma edimsel koşullanma 
yaklaşımında bireylerin istenilen davranışları, alış-
kanlıkları, becerileri daha çabuk öğrenmesini sağla-
mak için kullanılan yöntemdir. Kademeli yaklaşma 
yönteminde önce, gösterilen davranışlardan isteni-
len davranışa en yakın olan davranış pekiştirilmek-
te, bir süre sonra daha yakını ve giderek daha yakı-
nı pekiştirilerek istenilen davranışın gösterilmesi sağ-
lanmaktadır.

(Cevap B)

6. Begüm babasına ağlayarak yaptırdığı davranışı öğ-
retmeni de yaptırtmaya çalışması genelleme ama 
öğretmeni isteklerini yerine getirmediği için ağlama 
davranışı ortadan kalkmaya başlaması ise “sönme”-
dir. Organizmanın bir koşullu uyarıcıya verdiği tepki-
yi daha sonra koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılar kar-
şısında aynı tepkiyi göstermesine genelleme denir. 
Nötr uyarıcıya tepki vermesini öğrendikten sonra ko-
şullu uyarıcının uzun süre koşulsuz uyarıcı olmadan 
verilmesi ile koşullu uyarıcının tepki oluşturamama-
sına “sönme denir. 

(Cevap C)

7. Ara sıra ikramiye çıkan bir kişinin uzun bir süre da-
ha bilet almaya devam etmesi “belirsiz aralıklarla 
ödüllendirilen davranışların sönmesinin zor” olduğu-
nu gösterir. Ara sıra bilet alan kişi, ne zaman ikrami-
ye (pekiştireç) çıkacağını bilemediği için bilet alma-
ya devam edecektir. Değişken zamanlı pekiştirme 
tarifesinde zaman sabit değildir. Pekiştireç bazen he-
men, bazen de daha geç verilebilir. Yani pekiştirecin 
ne zaman verileceği belli değildir. Bu nedenle değiş-
ken zaman aralıklı pekiştirme tarifesi sönmeye karşı 
en dirençli pekiştirme tarifelerinden biridir.

(Cevap C)

8. Gözlemcinin kapasitesi, model aldığı davranışın so-
nuçları, modelin kendisine olan benzerliği ve yine 
modelin saygınlığı sosyal öğrenmeyi etkileyen fak-
törlerdendir. Sosyal öğrenme özellikle çocuklar için 
söz konusu olduğunda modelin ille de gerçek dün-
yadan olması gerekmez. Çocuk televizyonda seyret-
tiği bir çizgi film kahramanını da taklit edebilir.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (19)KPSS/EB
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9. Pekiştirme davranışçı kuramların öğrenme için ön-
gördüğü temel ilkedir. Bilişsel kuramlar öğrenmenin 
içsel süreçleri üzerine odaklanmışlardır.

(Cevap B)

10. Ara verme bireyin olumsuz davranışlar sergilediği or-
tamdan bir süre uzaklaştırılmasıdır. Kişi ortamdan çı-
karılarak dikkatini bir şeyin çekemeyeceği yani pe-
kiştirici etkisi olmayan bir ortama alınır.

(Cevap B)

11. II. tip ceza organizma için hoşa giden, onu memnun 
eden olumlu pekiştirecin ortamdan çıkarılmasıdır. A 
seçeneğindeki örnekte sokağa çıkma birey için olum-
lu pekiştireçtir. Bunun ortamdan çıkarılması da II. tip 
cezadır.

(Cevap A)

12. Duru için derste söz aldığında arkadaşlarının gülüş-
mesi rahatsız edici bir durumdur. Rahatsız edici olum-
suz pekiştirecin ortamdan çıkarılması yoluyla davra-
nış sıklığını arttırma olumsuz pekiştirmedir.

(Cevap D)
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1. Radar levhası Furkan Bey için ayırt edici uyarıcıdır. 
Frene basarak yavaşlayıp cezadan kurtulması ise 
olumsuz pekiştirmeye örnektir. Burada frene basa-
rak hızını azaltma sadece radar levhasına verilmiş ve 
bu yolla ceza almaktan kurtulmuştur.

(Cevap C) 

2. Organizmayı öğrenmeye yönelik harekete geçiren 
güç güdüdür. Özellikle öğrenme sürecinde içsel gü-
dülenme öğrenme düzeyini artırmaktadır. Ödül bek-
lentisi olmadan kişi ilgi ve merakı için öğreniyorsa 
yani içsel güdülenme söz konusu ise daha verimli 
öğrenmeler gerçekleşir.

(Cevap D)

3. Gülden’nin kardeşine vurmasını engellemek için 
oyuncağı almaktan vazgeçmesi II. tip ceza ile ilgili-
dir. II. tip ceza, hoşa giden uyarıcının ortamdan çe-
kilmesi ile istenmeyen davranışın zayıflatılması ya da 
ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. II. tip cezada 
ortama olumlu pekiştireçlerin verilmemesi söz konu-
sudur. Annesi, Gülden’e hoşa giden uyarıcıyı yani 
oyuncağı almayarak onun kardeşine vurma davra-
nışını engellemeye çalışmış böylece kızına II. tip ce-
za vermiştir. 

(Cevap E)

4. Zamanın iyi kullanılması hem öğrencilerin başarısı-
nı hem de disiplin problemlerini ortadan kaldırmak 
açısından oldukça önemlidir. Öğretmenlerin zamanı 
iyi kullanmaları için zamanı etkili bir biçimde planla-
ması gerekir. Öğrenmeye ayrılan zamanın verimli bir 
şekilde kullanılması için A, B, C ve D seçeneklerin-
de belirtilen ilkeler uygulanmalıdır. Ancak E seçene-
ğindeki “sınıf içi düzenin bozulması durumunda, sı-
nıf içinde uyulması gereken kuralları öğrencilere ha-
tırlatmak” zamanın verimli kullanılmasını sağlamaz. 
Sınıf içinde düzen bozulduğunda, düzeni bozan se-
bep araştırılmalıdır. Olumsuz davranışların değiştiri-
lebilmesi için öncelikle öğrencilerin sınıf ortamında 
nasıl davrandıkları ve onları böyle davranmaya yö-
nelten faktörleri belirlemek gerekir. Çünkü sınıfta dü-
zeni sağlamak, istenmeyen davranışı anlamak ve or-
tadan kaldırmadıkça mümkün olmaz.

(Cevap E)

5. Kerem’in girişimlerinden vazgeçmesi sönme ile ilgi-
lidir. Edimsel koşullama kuramına göre, ortamdan 
pekiştirici uyarıcının kaldırılmasıyla davranış sıklığın-
da bir azalma ve en sonunda pekiştirilmeden önce-
ki düzeyine inme gözlenir. Bu durum, sönme olarak 
adlandırılır. Kerem’in Aslı’nın takdirini kazanmak için 
çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen Aslı’nın onu 
fark etmemesi pekiştirmemesi demektir. Edimsel ko-
şullama ilkelerine göre, pekiştirilmeyen davranış bir 
süre sonra söner. Kerem’in girişimleri Aslı onu pe-
kiştirmediği için sönmüştür.

(Cevap D)

6. Tıbbi inceleme konusunda sıkıntısı olan çocukların 
tıbbi inceleme sahnelerini daha fazla hatırlaması bu 
sahnelere olan dikkatten kaynaklanmaktadır. Bu ko-
nuda sıkıntı yaşadığı için çocuklar bu sahnelere da-
ha fazla dikkat edeceklerdir. Bu önceki yaşantıların 
ve psikolojik durumun algıyı etkilemesi yani algıda 
seçicilik ile ilgilidir.

(Cevap B)

7. Eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırması ileriye ketvur-
ma ile açıklanır. Öğretmen eski öğrencilerinin isim-
lerini hatırladığı için yeni öğrencilerin isimlerini karış-
tırmaktadır.

(Cevap E)

8. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler Gestalt 
yaklaşımının eğitime olan katkıları ile ilgilidir. Ancak 
E seçeneğindeki ifade, davranışçı kuramlardan bağ-
laşımcılık ve klasik koşullanma kuramları ile ilgilidir. 
Bu kuramlara göre öğrenme, uyarıcı – tepki bağının 
kurulmasıdır. Bağlaşımcılık kuramının temsilcisi Thor-
ndike’a göre öğrenme, bir problem çözme yoludur 
ve öğrenmeyi sağlamak için uyarıcı – tepki bağını 
anlamak gerekir. Öğrenmenin en temel biçimi dene-
me – yanılma öğrenmesidir. Öğrenme birdenbire de-
ğil, küçük adımlar hâlinde yavaş yavaş oluşmakta-
dır. Öğrenen, uyarıcı durumundaki dikkati çeken, 
baskın olan ögeleri seçerek onlara tepkide bulun-
makta, diğer önemsiz ayrıntıları elemektedir.

(Cevap E)

DENEME SINAVI (20)KPSS/EB
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9. Çay demlemek, yemek pişirmek, bilgisayar kullan-
mak, top oynamak, yazbozları birleştirmek, araba 
sürmek gibi becerilerle ilgili bilgilerin depolandığı 
bellek, “prosedural (işlemsel) bellek”tir. Prosedural 
bellek herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bil-
gilerin, işlemlerin depolandığı bellektir. Prosedural 
bellek durum – etkinlik kuralları deposudur. Bireyler 
tüm durum – etkinlik kurallarını gerekli bir biçimde 
belirtemezler ama gerekeni yaparlar. Burada işlem 
ne kadar çok tekrar edilirse o kadar otomatik, doğal 
tepkiye dönüşür.

(Cevap D)

10. Mevlüt’ün 9. sınıfta çok çalıştığı hâlde matematik der-
sinden iyi notlar alamadığı için TYT’ye hazırlanırken 
matematik dersine çalışmaması ve sınavda hiç ma-
tematik sorusu yapmaması “öğrenilmiş çaresizlik” 
kavramı ile ilgilidir. Öğrenilmiş çaresizlik, klasik ko-
şullanma kuramına göre, organizmanın ne kadar ça-
ba harcarsa harcasın, içinde bulunduğu durumu de-
ğiştiremeyeceğini öğrenerek pasif kalması ve bu pa-
sifliği tüm istenmeyen durumlara genellemesidir. 
Mevlüt’ün sosyal bilgiler alanını seçmesi ve TYT’ye 
hazırlanırken matematiğe hiç çalışmaması, matema-
tikteki başarısızlığını değiştiremeyeceğini öğrenmiş 
olmasının sonucudur.

(Cevap A)

11. Hemen hemen aynı nötr - koşulsuz uyaran eşleşme-
si I numaralı örnekte koşullama oluşturmamış ancak 
II numaralı örnekte oluşturmuştur. Her iki durumda 
da bitişiklik vardır. Pekiştirme yani koşulsuz uyaran 
(babanın vefat haberi) her iki örnekte de söz konu-
sudur. İki durumda da tek bir deneme vardır yani sık-
lık ayırıcı faktör değildir. Genelleme durumu iki ör-
nekte de söz konusu değildir. İki örneğin temel ayı-
rıcısı haberciliktir. I numaralı örnekte her gün onlar-
ca kez telefon çaldığı için Gönül de koşullama oluş-
mamış çünkü telefon alınacak acı haberin yordayı-
cısı konumunda değildir. İkinci olayda telefon sesi 
alınacak acı bir haber için yordayıcı (haberci) oldu-
ğu için koşullama gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

12. Yapılandırmacı yaklaşıma göre birey yaşantı içerisin-
de yeni bilgiyi yapılandırır. Bireyin öğrenme süreçle-
rine etkin olarak katılımı bu açıdan önemlidir. Aksi 
takdirde eğer birey pasif alıcı konumunda ise edine-
ceği bilgi dışsal olacak bunu yapılandırıp kendine 
mal edemeyecektir. Bu açıdan aktif öğrenme yapı-
landırmacı yaklaşım için önemlidir.

(Cevap D)


