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1.  Algı yanılmalarının, parlak ya da aşırı derecede uzun de-
ğişken desenlere adapte uyaranlarda, göz veya beyin üze-
rinde aşırı uyarım etkisi olması ne olarak adlandırılır?

A)  Algı Değişmezlik

B) Dikkat

C) Bellek

D) İllüzyon

E) Duyum

2.  Bilinçdışı mesajlar, mutlak eşiğin altındadır ve algılanma 
şansı %50’nin altında olan işitsel veya görsel mesajlardır.

Yukarıda yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subliminal Mesajlar

B) Dikkat

C) Bellek

D) İllüzyon

E) Duyum

3.  Aşağıdakilerden hangisi bilginin duyusal kayıt belleğin-
den kısa süreli belleğe aktarılması ile oluşur? 

A)  Dikkat-Algı

B)  Sürekli-Tekrar-Gruplama

C)  Açık/Örtük Tekrar-Kodlama

D)  Hatırlama-Unutma

E)  Kodlama-Unutma

4. Duyduğunuz ya da gördüğünüz bir telefon numarasını an-
cak birkaç saniye hatırlarsınız, tekrar etmediğinizde bu nu-
mara birkaç saniye içinde belleğinizden silinir. 

Yukarıda yer verilen örnek aşağıdaki bellek türlerinden han-
gisine aittir?

A) Anlık (Duyusal) Bellek 

B) Kısa Süreli Bellek

C) Uzun Süreli Bellek 

D) Semantik Bellek

E) Epizodik Bellek

5.  Aşağıdakilerden hangisi insanların duyusal bilgi üzerin-
den gerçekleştirdiği, bilginin beynin depolanma sistem-
lerinde kullanılabilecek nitelikte bir forma dönüştürül-
düğü bir dizi faaliyettir?

A) Unutma

B) Dikkat

C) Bellek

D) Kodlama

E) Duyum

6.  Aşağıdakilerden hangisi geri getirme ipuçları arasında 
yer almaz?

A) Tekrar

B) Zihin(Kavram) haritası

C) Anlaşılması kolay cümleler

D) Kokuları kullanmak

E) Yerleştirme ve asma
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10.  Yaratıcılıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yaratıcılık ve zekâ arasındaki ilişki genel olarak eşik kuramı 
ile açıklanmıştır.

B) Yalnızca yenilik veya yalnızca uygunluk bir ürünü yaratıcı 
yapmak için yeterli değildir. Bir ürün çok orijinal olabilir 
ancak yaratıcı olmayabilir.

C) Uygunluk ölçütünü karşılamayan en yeni ürünler bile yara-
tıcı kabul edilemezler.

D) En yaratıcı olmak için en yüksek zekâ düzeyine sahip olmak 
gereklidir.

E) Bir ürün yeni ve uygun olduğunda bu ürünü yaratıcı kabul 
ederiz.

11.

I. Fikirlerle dolu, düşüncelerinde esnek, normları ve varsa-
yımları sorgulayan, algısal ketlerden sakınan, hayal kuran, 
yeni açılardan gören, olasılığa dikkat eden.

II. Normların belirgin bir şekilde üzerinde genel zihinsel ka-
pasiteye veya genel yeteneğe sahip

III. Metaforlarla düşünen, çelişkisel düşünen, yenilikle iyi baş 
eden.

Yukarıda verilen öncüllerde yaratıcı bireylerin özellikleri 
ilgili tanımlamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril-
miştir? 

A) Bağımsız kararcı- Sıra dışı düşünen- Mantıksal düşünen

B) Bilgili tecrübeli-Meraklı-enerjik

C) Sezgisel- Orjinallik-Meraklı

D)  Sorgulayıcı- Bilinmeyene karşı ilgili-Hayal gücü

E) Orijinallik-Yüksek zeka- Sıra dışı düşünen

7.  Aşağıda yer alan öğrenme türlerinden hangisi en genel 
biçimde klasik koşullanma ve edimsel koşullanma ile 
gerçekleşmektedir?

A) Algısal Öğrenme

B) Uyarıcı-Tepki Öğrenmesi

C) Motor Öğrenme

D) Koşullanma ile öğrenme

E) Bilişsel öğrenme

8. Top oynamak, bisiklete binmek, ok atmak gibi beceriler bir 
kez öğrenildikten sonra tekrar tekrar öğrenilmesi gerekme-
yen ve unutulması güç becerilerdir.

Yukarıda açıklaması yapılan öğrenme türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Algısal Öğrenme

B) Uyarıcı-Tepki Öğrenmesi(Edimsel Koşullanma)

C) Motor Öğrenme

D) Deneme-Yanılma ile öğrenme

E) Bilişsel öğrenme

9. Yaratıcı bireyi, yaratıcı ……………… geliştiren veya yaratı-
cı …………. üreten kişi olarak tanımlayabiliriz. Yaratıcılık 
ise bir süreçtir bu nedenle yaratıcılığı yaratıcı fikir üretme 
süreci olarak tanımlayabiliriz.

Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla  aşağıdakilerden han-
gisi gelir?

A) Fikir-Yenilik

B) Zekâ-Davranış

C) Ürün-Fikir

D) Ürün-Yenilk

E) Fikir-Teknoloji
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15.  Mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan bileşenleri 
tanımlamak; hipotezleri ve tahminleri şekillendirmek; 
konu ile ilgili bilgileri dikkate almak; verilerden, hü-
kümlerden, görüşlerden kavramlardan ve tanımlama-
lardan hareketle sonuca ulaşmak, eleştirel düşünmenin 
bileşenlerden hangisine aittir?

A) Analiz etme

B) Değerlendirme 

C) Öz Düzenleme

D) Yorum Yapma

E) Çıkarımda Bulunma

12.  Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın gelişimini etkile-
yen bileşenlerden biri değildir?

A) Bilişsel

B) Duygusal

C) Tutumsal

D) Kavramsal

E) Çevresel

13.  Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen yaygın 
etmenler arasında yer almaz?

A) Alışkanlıklar 

B) Orijinallik 

C) Algısal bariyerler, 

D) Duygusal bariyerler 

E) Kültürel bariyerler 

14.

I. Çocuğun istek ve ihtiyaçlarından ziyade kendi beklentile-
rini ön planda tutan anne-baba tutumudur. Çocuklarını 
yönetme endişesi taşıyan bu tutumdaki anne babalar, ço-
cuklarının her adımını takip ederek kontrol altında tutma 
eğilimindedir. 

II. Bu tür ebeveynlikte kurallar, çocuğa verilecek sevgi ve sı-
caklığın önüne geçmektedir. 

III. Ebeveyn-çocuk arasında güvene dayalı bir ilişki söz konu-
su olmadığından çocuğun kuralları çiğnemesi durumunda 
ceza ile karşı karşıya kaldığı görülür. 

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen ebeveyn tutumu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Otoriter 

B) Aşırı koruyucu 

C) İzin verici 

D) Demokratik 

E) Reddedici 

1) D 2) A 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) C 9) C 10) D 11) E 12) D 13) B 14) A 15) E
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