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öğrenme psikolojisi
Branş Analizi

2013 KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nde yer alan 80 sorunun 16 tanesi öğrenme psikolojisinden gelmiştir. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl öğrenme psikolojisi testi için ha-
zırlanan sorularda adayların genel olarak zorlanmadıkları gözlenmektedir. Beklenen kapsama bağlı kalan ve detay konulara değinmekten kaçınan bir sınav olduğu söyle-
nebilir. Öte yandan öğrenme psikolojisi soruları arasında yer alan 43. soru, üst düzey koşullanma sorusu, hatalıdır ve sorunun iptali gerekmektedir. Bu konuda ÖSYM yet-
kililerini gerekli açıklamaları yapmaya çağırıyoruz. 
Aşağıda öğrenme psikolojisinin konu başlıklarına uygun olarak kısa değerlendirmeler verilecek ardından da soruların çözümlerine yer verilecektir.
 Öğrenme Psikolojisine Giriş
Öğrenme ve olgunlaşma ilişkisine dayanan, bu konuda temel bilgileri kullanmayı gerektiren, gelişim psikolojisiyle de ilişkilendirilebilecek olan bu sorunun dışında öğrenme 
psikolojisinin temel kavramlarından başka bir soru çıkmamıştır. 
 Tepkisel Koşullanma
Bu yıl 3 sorunun geldiği bu konu başlığı altında 43, 44 ve 46. sorular çıkmıştır. Bu sorularda üst düzey koşullanma, koşullanma ve çağrışımsal öğrenme kavramları sorul-
muştur. Bu sorular arasında bulunan 43. soru, yani doğru yanıtın üst düzey koşullanma olarak verildiği soru kesinlikle hatalıdır ve iptal edilmelidir. Bu konuda adayların ip-
tal dilekçesi vermeleri önerilir. Bunun gerekçesi aşağıda açıklanacaktır.
 Edimsel Koşullanma
Edimsel koşullanmayla ilgili ise 2 soru gelmiştir. Bunlar 42. ve 45. sorulardır. Bu sorularda pekiştirme-öğrenme kalıcılığı ve ceza-sönme süreçlerine ilişkin sorular olmuştur.
 Beklenti Kuramı
İşaret Gestalt yaklaşım olarak da bilinen bu yaklaşımla ilişkili olarak beklendiği gibi bir “klasik” kavram, gizil öğrenme çıkmıştır.
 Sosyal Öğrenme
Son yıllarda en çok önemsenen öğrenme kuramlarından biri olan sosyal öğrenme kuramında yine önemli sayıda soru gelmiştir. 47. soruda model alarak öğrenmeyle ilgili, 
47. soruda öz düzenleme kavramı, 52. soruda ise öğrenme kuramlarına dair temel bilgileri yoklayan bir içerik çıkmıştır.
 Gestalt Yaklaşım
Gestalt kurama dair bir önceki yılda dikkat çekici sayıda soru sormuş olan ÖSYM, bu sınavda 1 tane temel bilgiye yönelik soru sormuştur. 
 Bilgiyi İşleme Kuramı
Geçen yıl öne çıkan bir başlık olan bilgiyi işleme kuramı bu yıl da azımsanamayacak kadar çok sorunun, geldiği bir başlık olmuştur. 54. soruda bilgiyi işleme kuramının uy-
gulamasına dair, 55.soruda unutma ve Kısa süreli bellekle ilgili, 56. soruda ise dizisel öğrenmeye dair bir soru gelmiştir.

Murat YURTSEVEN
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Soruda öncelikle deneye katılanların ikiz oldukları vurgulanmaktadır. Dolayısıyla 
ikizlerin genetik malzemeleri de olgunlaşma süreçleri de aynı varsayılır. Deneyde 
bu benzerlikleri sabit tutularak çocuklardan bir kısmına egzersiz yaptırılmış (yaşan-
tı sağlanmış) bir kısmına sağlanmamış. Bu deneyle yaşantının merdiven çıkmada-
ki etkisi incelenmiştir. Deneyin sonucunda her ne kadar yaşantısı fazla olan çocuk-
lar avantajlı çıkmışsa da bu avantajları sadece ikiz kardeşlerine bir haftalık fark at-
malarına yol açmıştır. Yani her ne kadar yaşantının etkisi olmuşsa da bu manidar bir 
etki değildir. Bu nedenle, merdiven tırmanmada yaşantı ve olgunlaşmanın beraber 
düşünülmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Başka bir ifade ile merdiven çıkmada ya-
şantının etkisi yoktur denemez ama “belirleyicidir” de denemez. O nedenle her ikisi-
nin (olgunlaşma ve yaşantının) beraber ele alınması gerekir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

41. Gesell ve Thompson tarafından yapılan bir deneyde; 
ikiz bebeklerden birine sekiz hafta boyunca merdiven 
çıkma egzersizleri yaptırılmış, diğerine ise hiçbir eg-
zersiz yaptırılmamıştır. Çalışma sonucunda, egzer-
siz yapmayan bebeğin sadece bir haftalık gecikme 
ile ikiziyle eşit düzeyde merdiven çıkabilir hâle geldi-
ği gözlenmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu çalışmanın sonucu-
nu en iyi açıklar?

A) Olgunlaşma ve öğrenme, birbirinden bağımsız 
değildir.

B) Öğrenme, performansı artırır.

C) Olgunlaşma, bütün bireylerde aynı düzeyde de-
ğildir.

D) Birey, er ya da geç öğrenir.

E) Gelişim, aşamalar hâlinde gerçekleşir.
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Bir bilginin/öğrenmenin kalıcı olması belleğe yerleştirme sürecindeki anlamlandır-
ma/kodlama süreçlerinin başarıyla gerçekleşmesini gerektirir. Bu nedenle  “günlük 
hayattan örnekler verme” bilgiyi anlamlandırmada ve belleğe yerleştirmede etkilidir. 
Öğrencinin ön bilgileriyle yeni bilgiyi ilişkilendirmesi de anlamlandırarak belleğe yer-
leştirmeyi kolaylaştırır. Bu iki seçeneğin dışında B ve C seçeneklerinin öğrenmenin 
kalıcılığı üzerindeki etkisi kimi adayların zihnini karıştırmış olabilir. C seçeneğinde 
belirtildiği gibi “bireysel farklılıkların dikkate alınması” öğrenmenin anlamlandırılma-
sını sağlayacaktır. D  seçeneğinde belirtilen durum ise “görsel ve işitsel materyal-
leri kullanma” daha çok dikkati çekmeye yardımcı olan teknikler olarak görülebilir. 
Bu anlamda, bize göre bu sorunun en büyük çeldiricisi bu seçenektir. Bu seçeneğin 
öğrenmeden çok dikkat süreci üzerindeki etkisi tartışılabilir ama E seçeneği dikkat-
le incelendiğinde “Pekiştireçleri çok sık kullanma”nın öğrenmenin kalıcılığı üzerinde 
negatif etkisi çok açık olarak görülebilir. Çünkü edimsel koşullanma kuramına göre, 
pekiştirmenin sık kullanımı davranışın azalmasına, alışma etkisinin gözlenmesine 
yol açar; bu da öğrenmenin kalıcılığını olumsuz yönde etkileyecektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, öğrenmenin 
kalıcılığında en az etkilidir?

A) Günlük hayattan örnekler verme

B) Öğrencilerin daha önce öğrendikleriyle yeni konu-
yu ilişkilendirme

C) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak 
ders işleme

D) Görsel ve işitsel materyal kullanma

E) Pekiştireçleri çok sık kullanma
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ÖSYM tarafından doğru yanıtı B seçeneği üst düzey koşullanma olarak verilen bu sorunun ya-
nıtı hatalıdır. İngilizcesi “high order conditioning” olan kavram Türkçe akademik kaynakların bir 
kısmında “birden çok uyarıcıya koşullanma”, bir kısmında ikinci dereceli koşullanma” bir kıs-
mında ise “üst düzey koşullanma” olarak Türkçeleştirilmiştir. Oysa bu sorunun A seçeneğinde 
“birden fazla uyarıcıya koşullanma”, B seçeneğinde ise doğru yanıt olarak “üst düzey koşullan-
ma” kavramlarına yer verilmiştir. Bu nedenle de soru kesinlikle iptal edilmelidir. Başka bir ge-
rekçeyle de bu soru hatalıdır. Bu örnek bir üst düzey koşullanma örneği sayılamaz. Bu örnek-
te zil sesi (nötr u.) ardından şok (koşulsuz u.) bitişikliğine bağlı olarak zil sesi koşullu uyarıcıya 
dönüşüyor. Koşullanma sürecinde 1. koşullu uyarıcıya karşı koşullanma gerçekleştiğinden do-
layı bu sürece klasik/tepkisel koşullanma ya da “birincil koşullanma” denir. Buna karşın koşul-
lu bir uyarıcıyla bir arada sunulan ikinci bir uyarıcıya karşı da koşullu tepki geliştirmeye ikinci 
dereceli koşullanma ya da üst düzey koşullanma denir. ÖSYM 2009 sorusuna bakalım: “Ken-
disini ısıran bir köpekle her karşılaştığında korku tepkisi veren bir çocuk, birkaç kez bu köpe-
ği sahibiyle birlikte gördükten sonra köpek yanında olmasa bile sahibini görünce korku tepkisi 
vermeye başlar.” Bu örnekte de görüldüğü gibi 1. koşullu uyarıcı olan “köpek”le bir arada su-
nulan sahibi de 2. koşullu uyarıcı işlevi görmeye, koşullu tepkiyi ortaya çıkarmaya başlamış-
tır. O hâlde ÖSYM’ye sormak lazım: “Örneğinizde 2. koşullu uyarıcı hangisidir?”. ÖSYM’nin bu 
sorumuza verdiği yanıt yanlıştır. Bununla birlikte “Bu sorunun doğru yanıtı ne olmalıdır?” so-
rusu da tartışmalıdır. Adayların önemli bir kısmının doğru yanıt olarak birincil koşullanma kav-
ramını işaretlediğini varsayıyoruz, diğer kısmı da bu örneği kaçınma koşullanmasıyla/olumsuz 
pekiştirmeyle  ilişkilendirdiği için E seçeneğindeki “edimsel koşullanma”yı doğru seçenek ola-
rak işaretlemiş olmalıdır. Bize göre bu soruda “ayırt edici bir uyarıcıya bağlı olarak gerçekleşen 
bir kaçınma öğrenmesi” olduğundan edimsel koşullanma en uygun seçenektir. Bununla birlikte 
soru örneğinin açık seçik olmaması nedeniyle de sorunun iptal edilmesi gerekir.

ÖSYM’nin verdiği doğru yanıt “B” seçeneğidir.

43. Bir deneyde köpeklere önce zil sesi, hemen ardından 
elektrik şoku verilmiştir. Bu uygulama birkaç kez tek-
rar edildikten sonra köpeklerin, zil sesini duyar duy-
maz elektrik şokundan kurtulmak için harekete geç-
tikleri gözlenmiştir.

 Çalışmada denek olarak kullanılan köpeklerde 
görülen bu davranış, aşağıdaki koşullanma türle-
rinden hangisiyle açıklanır?

A) Birden fazla uyarıcıya koşullanma

B) Üst düzey koşullanma

C) Gecikmeli koşullanma

D) Birincil koşullanma

E) Edimsel koşullanma
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Nötr bir uyarıcı olan “çiçekli battaniyenin” bitişiklik ilkesine uygun olarak sunulması 
bu uyarıcının koşullu tepkiye yol açmasını sağlamıştır. Normalde tepki gösterilme-
yen bir uyarıcıya karşı koşullu tepki sergilemeye başlamak ise tepkisel koşullanma 
ya da “koşullanma” kavramıyla açıklanabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir

44. Annesi, 11 aylık Ceren’i uyuması için yatağına ya-
tırdığında, her seferinde çiçekli battaniyesini üstüne 
örtmektedir. Ceren, uyku saati olmasa da çiçekli bat-
taniyesini gördüğü zaman uyumak istemektedir.

 Ceren’de görülen bu durum aşağıdakilerden han-
gisiyle açıklanır?

A) Zincirleme

B) Koşullanma

C) Şekillendirme

D) Kendiliğinden geri gelme

E) Genelleme
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Bu soruda adayların A ve E seçenekleri arasında ciddi bir kararsızlık yaşadıkları tah-
min edilebilir. Önce diğer seçeneklere değinip daha sonra tartışılan seçenekleri değer-
lendirelim. Örneğe göre hem ceza ile baskılanan hem de pekiştirmede yoksun bırakı-
lan iki grubun üyeleri de nihayetinde (uzun vadede) aynı sıklıkta davranış sergiliyorlar-
sa “Cezanın etkileri, uzun vadede sönmenin etkilerine benzerdir.” ifadesi doğrudur. So-
ruda, şok ile cezalandırılan farelerin bir süre sonra baskılanan ve sergilemedikleri davra-
nışlarını yeniden sergiledikleri görüldüğü için “Ceza işlemiyle davranış, belli bir süre bas-
kılanıp bir süre sonra yeniden ortaya çıkabilir.” ifadesi söylenebilir. Öte yandan şok ve-
rilen farelerin pedala basma davranışını bunun ardından ilk başlarda pek sergilememe-
leri, buna karşın pekiştirmeden mahrum bırakılan farelerin bu davranışları sürdürmeleri 
“Ceza, kısa vadede sönmeden daha etkilidir.” seçeneğinin doğru olduğunu göstermek-
tedir. Gelelim A seçeneğinde; “Cezanın uzun vadeli etkileri, olumlu pekiştirmenin etkileri 
kadar kalıcıdır.”denmiştir. Burada “uzun vadeli etki” nereye kadar bir uzun vadedir? So-
ruya göre 4 gün. Pekiyi ilk gün uygulanan olumlu pekiştirme, daha sonraki 4 günde uy-
gulanmamış olsa da farelerin pedala basmasını etkilemiş midir? Evet. Öte yandan ilk 
gün şoka maruz kalan farelerin 4. güne kadar davranış sıklıkları diğerlerine göre daha 
az gerçekleşmiş midir? Evet. Her ne kadar 4. günde her iki grubun davranışlarındaki sık-
lık aynı düzeye gelse de o güne kadar cezaya maruz kalanlarda bu sıklık daha az ya-
şanmıştır. Dolayısıyla A seçeneğine şüpheyle de olsa ulaşmak mümkündür. Oysa E se-
çeneği doğrudan elenmelidir. Çünkü bu örnekte bir olumsuz pekiştirme süreci örneklen-
memiştir. Her ne kadar E seçeneğinde “olumsuz pekiştireç” deseler de bu kavramın da 
“itici bir uyarıcıyı sonlandıran davranışı sürdürmek, tekrarlamak eğilimi” anlamına gelen 
olumsuz pekiştirme süreci ile anlam kazandığı bilinir. Bu duruma dair bir örnek olmadığı 
için de bu ifadeye ulaşılamaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

45. Bir araştırmada farelere, önce yiyecek ödülü için pe-
dala basmaları öğretilmiştir. Daha sonra 1. günde; bir 
grup farede pedala basma ödüllendirilmemiş, diğer 
grup fareye ise pedala basmanın ardından şok ve-
rilmiştir. Sonraki üç günde, her iki grupta da peda-
la basma davranışı ödüllendirilmemiştir. İlk gün, şok 
verilen fareler, ödüllendirilmeyen farelerden daha az 
pedala basmıştır. Ancak daha sonraki günlerde artık 
şok verilmediği zaman pedala basma davranışı ka-
demeli olarak geri dönmüş ve 4. günün sonunda pe-
dala basma davranışı her iki grupta da aynı sıklıkta 
görülmüştür.

 Bu araştırma sonuçlarına göre, aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Cezanın uzun vadeli etkileri, olumlu pekiştirmenin 
etkileri kadar kalıcıdır.

B) Cezanın etkileri, uzun vadede sönmenin etkileri-
ne benzerdir.

C) Ceza işlemiyle davranış, belli bir süre baskılanıp 
bir süre sonra yeniden ortaya çıkabilir.

D) Ceza, kısa vadede sönmeden daha etkilidir.

E) Ceza, olumsuz pekiştireçten daha etkilidir.
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2010 Ekim sınavında “çağrışım yoluyla hatırlama” kavramının sorulmuş olması, 
KPSS sorularını çözmüş olan adayların bu soruyu zorlanmadan doğru yapmala-
rını sağlamış olmalıdır. 2010 yılında “önceden ilişkilendirilmiş olan iki uyarıcıdan 
biriyle karşılaşmanın etkisiyle diğerine dair bilgileri geri çağırmak” olarak tanımla-
nan “çağrışım yoluyla hatırlama”dan hareketle “gerek davranışla sonuçları, gerek-
se nötr uyarıcıyla koşulsuz uyarıcının eşlenmesiyle oluşan öğrenmeleri –tepkisel ve 
edimsel koşullanma- kapsayan çağrışımsal ya da bağsal öğrenme (associative le-
arning)” kavramını işaretlemek mümkündür. Soruda da görüldüğü gibi önceden iliş-
kilendirilen yemek masasının ve tren düdüğünün başka uyarıcıları hatırlatması çağ-
rışımla öğrenme ürünü olarak değerlendirilebilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

46. Yemek masasının yemeği veya tren düdüğünün 
ayrılığı hatırlatması, aşağıda verilen öğrenme du-
rumlarından hangisiyle en iyi açıklanır?

A) İçgörüsel

B) Çağrışımsal

C) Örtük

D) Sosyal

E) Dolaylı
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Model alarak öğrenmeyi etkileyen 3 ana faktör vardır: modelin özellikleri, modelin 
davranışının sonuçları ve modelin davranışının basit ya da karmaşık oluşu. Mode-
lin özellikleri dendiğinde statü, benzerlik, saygınlık, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerden 
söz edilir. Bu bilgilere dayanarak reklamlarda bir model olarak olarak tüketim mad-
delerini kullanan kişilerin sunumunun, onu model alan kişiler üzerinde de etkili ola-
cağı var sayılır. Modelin “beğenilmesi ve sevilmesi” sorunun doğru yanıtı olarak su-
nulan ve A seçeneğinde belirtilen “statü özellikleri”nden farklı şeylerdir. Bu soruda 
“statü” kavramı ile “beğenilme, sevilme” özelliklerinin karıştırıldığı açıktır. Buna kar-
şın A seçeneği, diğer seçeneklerin model alarak öğrenmeyle ilişkili olmamalarından  
dolayı “kötüler arasındaki en iyi seçenek” olarak görülmelidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

47. Reklam sektöründe; modelin, gözlemci tercihleri 
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak oto-
mobil, gıda ve temizlik maddeleri gibi ürünlerin 
tanıtımında beğenilen ve sevilen kişilerin yer al-
ması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Statü özellikleri

B) Algıda seçicilik

C) Güdülenme

D) Davranışa dönüştürme

E) Sembolleştirme
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Geçen yıl da sorulan ve sosyal öğrenme kuramının temel ilkelerinden biri olan öz 
düzenleme kavramı “bireyin belirlediği ölçütlere uygun bir biçimde hareket ederek 
yaşamını düzenlemesini” ifade eder. Soruda sözü edilen Yalçın’ın yaptığı plana uy-
ması, programlı çalışması, haftada 1 gün spor yapması gibi özellikleri, yaşamına 
yön veren aktif bir özne olduğunu, belirlediği ölçütlere uygun bir biçimde tercihleri-
ni, davranışlarını düzenleme becerisini sergilediğini göstermektedir. Karşılıklı belir-
leyicilik ilkesi “birey-çevre”nin birbirlerini etkilediklerini ifade ederken, öz yeterlik “bi-
reyin belli bir konuda yapabilme kapasitesine ilişkin inancını” ifade etmektedir. Dav-
ranışa dönüştürme ise gözlem yoluyla öğrenmenin aşamalarından biridir; bu örnek-
te gözlem yoluyla öğrenmeden söz edilmez. Öngörü kapasitesi ise bu sorunun en 
ciddiye alınabilecek çeldiricisi sayılabilir. Soruda “plandan” söz edilmesi pek çok ki-
şinin bu seçeneği düşünmesine yol açmış olmalıdır. Her ne kadar plan yapmak ön-
görü kapasitesiyle ilişkilendirilebilse de sorunun kalanında söz edilen çalışma ve işi 
kotarma becerileri ağırlıklı olarak öz düzenlemeyle ilişkilidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

48. Yalçın, üniversite sınavına planlı ve programlı çalışa-
rak hazırlanmıştır. Bu plana göre, belli zamanlarda 
ders çalışmış, haftada bir gün spor yapmış ve bazen 
sinemaya, tiyatroya gitmiştir. Üniversite sınav sonuç-
larına göre de istediği programa yerleşmiştir.

 Bu durum, sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre 
aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

A) Karşılıklı belirleyicilik

B) Öz yeterlik

C) Öz düzenleme

D) Davranışa dönüştürme

E) Öngörü
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Duru burada kendisine göre söz konusu öğrenme alanında usta birini gözlemle-
diği için bu davranışı öğrenebilmiş ve örme davranışını edinmiştir. Bu durum eğer 
Bandura’ye göre sorulsa idi sosyal öğrenme veya modelden öğrenme olarak isim-
lendirilebilirdi ama Vygotsky’e göre sorulduğu için daha usta birinin etkisi sayesinde 
öğrenme durumu “yakınsal / yaklaşık gelişimsel alan” kavramıyla ilişkilendirilebilir. 
Yakınsal gelişim alanı kavramının “bir başkasının, ehil bir kişinin yardımıyla gelişti-
rilebilen öğrenme alanı” olarak tanımlandığını da hatırlayalım.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49. Annesini örgü örerken gören 7 yaşındaki Duru, “Ben 
de örgü örmek istiyorum. Bana da öğret.” der. Anne-
si de, “Kızım, daha küçüksün. Birkaç yıl daha geç-
sin, öğretirim.” diye cevap verir. Bir süre sonra anne-
si, Duru’nun kendi başına örgü ördüğünü görür. Bunu 
nasıl öğrendiğini sorduğunda Duru, kendisinden bir-
kaç yaş büyük olan ablasından öğrendiğini söyler.

 Duru’nun bu durumu, Vygotsky’e göre aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanır?

A) Yakın gelişim alanı

B) Dolaylı öğrenme

C) Model alma

D) Yapı iskelesi

E) Örtük öğrenme
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Bu soruda doğru yanıt olan gizil öğrenme kavramının en önemli çeldiricisinin an-
lamlandırma olduğunu ön görmekteyiz. Anlamlandırma, bilgiyi bellekteki şemalar-
la, geçmiş bilgilerle ilişkilendirerek belleğe kaydetme sürecini ifade eder ve bu sü-
reç bilinçli bir “kodlama” çabası olarak görülebilir. Oysa bu örnekte okuma yazma 
bilmeyen bir çocuğun günlük yaşamında sıklıkla karşılaştığı hikâyelere ilişkin bilgi-
si bilinçli bir öğrenme ve anlamlandırma çabası gözetilmeksizin yapıldığından en iyi 
gizil öğrenme kavramıyla açıklanır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir

50. Üç yaşındaki Elif, babasıyla her akşam okudukları 
hikâye kitabının sayfalarını çevirip her sayfada yazı-
lanları okur gibi yaparak doğru bir sırayla anlatmakta-
dır.

 Elif’in hikâye kitabında yazılanları okuma bilme-
den öğrenmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi 
en iyi açıklar?

A) Duyuşsal öğrenme

B) Koşullu öğrenme

C) Gizil öğrenme

D) Akıl yürütme

E) Anlamlandırma
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Bütünlük psikolojisi olarak da adlandırılan gestalt psikoloji yaklaşımına göre “Bütün, 
kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şeydir.” İnsan, karşılaştığı 
uyarıcıları he zaman, algı yasalarına uygun olarak örgütlemek ve bütünsel bir algı-
ya, anlamlı bütünlere dönüştürme eğilimi taşır. Öte yandan öğrenme sürecinde de 
öğrenme konusunun bütününe dair bir sunumun malzemenin öğrenilmesini kolay-
laştıracağını düşünmek daha çok geştalt kuramla ilişkilendirilir.  Bu nedenle “dönem 
başında dersin genel çerçevesini bir bütün olarak sunması, daha sonra ayrıntılara 
inmesi ve üniteyi kendi içinde ve diğer ünitelerle bir bütünlük taşıyacak şekilde an-
latması” gestalt kurama dayandırılabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

51. Bir öğretmenin; dönem başında dersin genel çer-
çevesini bir bütün olarak sunması, daha sonra 
ayrıntılara inmesi ve üniteyi kendi içinde ve diğer 
ünitelerle bir bütünlük taşıyacak şekilde anlatma-
sı, öğrenme kuramlarından hangisinde vurgulan-
maktadır?

A) İnsancıl

B) Davranışçı

C) Beyin temelli

D) Gestalt

E) Sosyokültürel
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Sosyal öğrenme kuramı nihayetinde “bilişsel ağırlıklı” bir öğrenme kuramıdır. Bi-
lişsel kuramların davranışçı kuramlardan önemli bir farkı da öğrenme ve perfor-
mans kavramları arasındaki farka değinmeleridir. Buna göre öğrenme davranışta 
kısa sürede performansa dönüşmeyebilir. Gözlem yoluyla öğrenmeyi ele aldığımız-
da bu durum daha net açıklanabilir. Modelin davranışına önce dikkat edilir. Bu sü-
reç usta-çırak ilişkisinde olduğu gibi bazen yıllar alabilir. Hatırda tutulan bilgiler an-
cak uygun olanaklar ortaya çıktığında davranışa dönüşür ve performans olarak or-
taya çıkar. Bu nedenle “Sosyal öğrenme kuramına göre birey, modelden öğrendiği-
ni hemen davranışa dönüştürür.” ifadesi doğru değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52. Öğrenme kuramlarına göre aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Davranışçı kuramlar; öğrenmeyi uyarıcı ile davra-
nış arasında bağ kurma olarak tanımlarlar.

B) Klasik koşullanmada, koşullu uyarıcının koşulsuz 
uyarıcıdan hemen önce verilerek iki uyarıcının 
birleştirilmesi gerekir.

C) Sosyal öğrenme kuramına göre birey, modelden 
öğrendiğini hemen davranışa dönüştürür.

D) Bilgiyi işleme kuramına göre, duyusal kayıtta bilgi 
kısa bir süre kalır.

E) İnsancıl kurama göre, bireyin benlik kavramı öğ-
renme yaşantılarına yön verir.
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Ali’nin rehber öğretmene ifade ettiği öğretmeni ile ilgili şikâyetine bakar isek, Ali öğ-
retmeninin kimi öğrencilerle ilgilenmesi ve kendisiyle ilgilenmemesinden ötürü ken-
disini sınıfa ait hissetmemektedir ve hatta bu nedenle okula gitmek istememektedir. 
Dolayısıyla Ali dışlandığını vurgulamaktadır. Bu da Maslow’un kuramına göre ait ol-
maya işaret eder.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

53. Üçüncü sınıfa devam eden Ali, okulun rehber öğret-
menine, “Öğretmenimiz sınıfta daha çok belli arka-
daşlarımızla ilgileniyor. Beni görmezden geliyor. Ben 
de okula gelmek istemiyorum.” diyerek duygularını 
paylaşmıştır.

 Ali’nin okula gitmek istememesinin nedeni, 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre aşağıda-
kilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Güvende olma

B) Başarılı olma

C) Kendini gerçekleştirme

D) Fizyolojik

E) Ait olma
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Bilgiyi işleme kuramının eğitim ortamlarında kullanımı ve uygulamalarında dikkat 
edilmesi gerekenlere dair temel akademik kaynaklarda, örneğin Yeşilyaprak’ın “Eği-
tim Psikolojisi” kitabında, dikkati sağlama, yürütücü biliş stratejilerini kullanma bece-
risini geliştirme, geri getirmeyi kolaylaştırma stratejilerini kullanma, örneklerle bilgiyi 
kodlamayı sağlama, bilgiyi anlamlandırma ve örgütleme teknikleri, araç gereç seçi-
minde algıyı ve dikkati artıran uygulamalara önem verme gibi özellikler öne çıkarıl-
mıştır. Bu sorunun seçenekleri arasında da A ve C seçeneklerinde anlamlandırma 
çabasına dair uygulamalar, B seçeneğinde geri getirmeyi kolaylaştırmaya dair uy-
gulamalardan söz edilmesi bu kuramın ilkelerine uygundur. İlk üç seçeneğin dışın-
da kalan D ve E seçenekleri arasında kalan aday sayısının hiç az olmadığını tah-
min ediyoruz. Bu iki seçenek arasında neden E seçeneğini elememiz gerektiğini şu 
bilgiye dayanarak açıklayabiliriz: “Bilişsel yaklaşımların güdülemeye dair tutumu, 
davranışçı kurama tepki olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçı yaklaşımda bireyin gü-
dülenmesini dışsal etkenlerin etkilediği düşünülürken bilişsel yaklaşımlarda içsel et-
kenlerin öne çıktığı düşünülür (Ulusoy, 2007, 499). Dolayısıyla “Öğrencileri derse is-
tekli hâle getirmesi” ifadesi bilgiyi işleme kuramına uygun davranan bir öğretmenin 
seçenekler arasında en son yöneleceği bir uygulama olmalıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

54. Bilgiyi işleme kuramını temel alarak ders anlat-
mak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden han-
gisini yapması en az beklenir?

A) Öğrencinin, öğrendiklerini anlamlı hâle getirmesi-
ne yardımcı olacak örnekler vermesi

B) Öğrenciye, öğrendiklerini hatırlaması için ipuçları 
vermesi

C) Yeni bilgiyi, bilinen bilgilerle ilişkilendirerek anlat-
ması

D) Bilgiyi öğrenciye aktarırken ayrıntılara yer vermesi

E) Öğrencileri derse istekli hâle getirmesi



uzmanuzman 2013 KPSS

Kısa süreli belleğin iki temel özelliğini hatırlayalım: İlk olarak dikkat edilen ve an-
lamlandırılan bilgiler 10-20 saniye kadar kısa bir süreliğine burada saklanabilir. İkin-
ci olarak da burada saklanan bilgilerin kapasitesi sınırlıdır, 5-9 arasında öge sakla-
nabilir. Saklanan bir eşyanın yerini, birinin adını, bir eşyanın adını ve sıklıkla gidilen 
bir adresi unutma örneklerinin tamamında uzun süreli belleğe yerleştirilen bilgilerin 
unutulmasından söz edilebilir. Oysa C seçeneğinde “belirli bir anda, sınırlı bir süre-
de karşılaşılan bilgilerin unutulması” söz konusu olduğundan kısa süreli bellekle il-
gili bir durum yaşanmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

55. Aşağıdaki unutma durumlarından hangisi, kısa 
süreli bellekle ilgilidir?

A) Saklanan bir eşyanın yerini unutma

B) Çok iyi tanınan bir kişinin adını unutma

C) Konuşurken araya birinin girmesi sonucu ne söy-
lediğini unutma

D) İyi bilinen bir eşyanın adını unutma

E) Sıklıkla gidilen bir yerin adresini unutma
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Dizisel ya da sırasal öğrenme soruda da değinildiği gibi ögelerin, uyarıcıların sıra-
sıyla, ardışık biçimde öğrenilmesini ifade eder. Buna göre A…Z sıralamasını öğren-
meki bir şiirin 1. mısrasından …n’.  mısrasına kadar sıralamasını öğrenmek, bir te-
kerlemenin 1. cümlesinden… n. cümlesine kadar sıralamasını öğrenmek ve il pla-
kalarının 01 Adana’dan …81 Düzce’ye kadar sıralamasını öğrenmek dizisel öğren-
me örnekleridir. Ancak insanların isimlerini öğrenmede bir dizi, sıralama ilişkisini öğ-
renme gerekliliği yoktur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

56. Dizisel öğrenme; bir listeyi oluşturan maddeleri, su-
nulduğu ardışık sıra ile hatırlamayı öğrenmektir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dizisel öğ-
renme örneklerinden biri değildir?

A) Alfabe öğrenme

B) Şiir

C) Tekerleme

D) İl plakaları

E) İsim öğrenme
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