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12.Sınıflar Psikoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 

1- Aşağıdaki tabloyu Çoklu Zeka kuramı doldurunuz?(16P)  

 

2- Kişilik nedir? Kişiliği meydana getiren faktörleri yazarak açıklayınız?(10P) 

Kişilik nedir? Kişiliği meydana getiren faktörler 
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2-  

 

 

 

 

3- Aşağıdaki tabloyu Kişilik kuramı ve Kişilik testlerini dikkate alarak doldurunuz?(12p) 

 

4- Stres nedir? Stresle başa çıkma yöntemlerini yazınız?(10P) 

Stres nedir? Stresle başa çıkma yöntemleri 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Çoklu Zeka kuramı Öze- Dönük Doğacı Matematiksel  Sözel  Bedensel Görsel Müziksel  Sosyal 

Çevreye karşı duyarlılık, bitki ve hayvan 

türlerini sevme 

        

Yalnızlıktan hoşlanırlar, sorumluluk 

alırlar, amaçları nettir, bireysel başarılar 

peşinde koşarlar. 

        

Bireyin vücut hareketlerini kontrol 

etmesi-duyu ve düşünceleri ifade ederken 

beden dilini kullanabilmesi. 

        

İletişim becerileri yüksektir, yakın ve 

samimi ilişkiler kurarlar 

        

Görme duyusu ve buna bağlı olarak 

Şekiller tasarlama ve zihinde resimler 

yaratma yeteneği 

        

Kelimeleri yazılı sözlü ifade edebilme-

dilin temel işlevlerini kullanabilme 

        

Sayısal işlemlerden hoşlanırlar satranç 

oynamaktan keyif alırlar. 

        

Ritim, ton ve ezgiler üretme, ritim ve 

müziği kullanarak duygularını ifade etme 

        

Kişilik kuramı ve Kişilik testi  Görüşme Tematik Algı Rorschach Mezomorfi Ektomorfi Endomorfi 

İnce, uzun beden yapısı içinde utangaç, içe 

dönük, sakin kişi 

      

Kilolu ve kısa beden yapısı içinde rahatı, 

zevki, yemeyi  seven kişi 

      

Kemik ve kasları gelişmiş beden yapısı 

içinde hareketlilik, enerjik olan kişi 

      

Bireyin kişiliğini tanımaya yönelik 

karşılıklı konuşmadır 

      

Karışık mürekkep lekeleriyle yapılmış 10 

kart bireye gösterilir ve bunları 

yorumlaması istenir. 

      

Bireye 20 resim gösterilir. Bireyin bunlarla 

ilgili hikâye anlatması istenir 

      



Bir araştırmada farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta 

ikizlerinin zeka düzeylerindeki benzerliğin aynı ailede yetişen 

çift yumurta ikizlerine daha fazla olduğu bulunmuştur. 

5-Bu bulguya dayanarak zeka üzerinde aşağıdakilerden 

hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir? 

a) İlgilerin 

b) Eğitimin  

c) Kalıtımın  

d) Deneyimlerin  

e) Beslenmenin 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi ruh sağılığının bozulmasını 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

a) Mikrobik hastalıklar 

b) Aşırı kaygılı durumlar 

c) Ekonomik ve sosyal yetersizlikler 

d) Ciddi hayal kırıklıkları 

e) Şiddetli soğuk algınlığı 

 

7-Girdiği sınavdan düşük puan öğrencinin sınav sorularının 

beklemediği yerlerden geldiğini ifade etmesi hangi savunma 

mekanizması ile açıklanır? 

a)  Bastırma    d) İnkar 

b) Karşıt tepki geliştirme  e) Bahane bulma 

c) Ödünleme 

 

8-Sevmediği bir arkadaşıyla okul ödevini yapması gerektiği 

için onunla buluşmak zorunda olan bireyin görüşme saatini 

unutması hangi savunma mekanizmasıyla açıklanabilir? 

a) Bastırma   d) İnkar 

b) Karşıt tepki geliştirme e) Neden bulma 

c) Ödünleme 

 

Bir çocuk kendisinden iki yaş küçük kardeşinin konuşmaya 

başlaması ve anne babasının ona ilgisinin artması üzerine, 

kendiside bebek gibi konuşmaya başlayarak dikkat çekmeye 

çalışmıştır. Ancak zamanla bu yanlış konuşma dili yerleşerek 

alışkanlık haline gelmiş, ilkokula başlayınca buna heyecanda 

eklenerek konuşması iyice bozulmuş ve kekeme olmuştur. 

9-Burada anlatılan aşağıdaki savunma mekanizmalarından 

hangisine örnektir. 

a) Bahane bulma  d) Yön değiştirme 

b) Karşıt tepki geliştirme e) Gerileme  

c) Yadsıma 

 

Kendisi üniversite sınavını kazanamayan bir öğrenci arkadaş 

toplantılarında sürekli ablasının üniversitede okuduğunu 

hatırlatmaktadır.  

10-Bu öğrencilerin kullandığı savunma mekanizması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bahane bulma  d) Özdeşim kurma 

b) Yüceltme    e) Gerileme  

c) Ödünleme  

 

11- Bazı insanlarda – asansör korkusu-kapalı mekân 

korkusu –yükseklik korkusu gözlenmektir. Bahsedilen bu 

korkular psikolojide aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade 

edilir? 

a) Fobi     d) Psikoz 

b) Obsesyon  e) Hipokondri 

c) Hobi 

12- Hem ders çalışmayı sevmeyen hem de  sınıfta kalmak 

istemeyen öğrencinin durumu hangi tür çatışmaya bir 

örnektir? 

a) Yaklaşma-Yaklaşma 

b) Kaçınma-Yaklaşma 

c) Yaklaşma-Kaçınma 

d) Yaklaşma- Saldırma 

e) Kaçınma-Kaçınma 

 

13- Freud’a göre kişiliğin törel, ahlaki ve vicdani 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bilinç öncesi          c) Bilinçdışı                     e) İd 

b) Ego                         d) Süperego 

 

Murtaza Bey, emekli olduktan sonra babasından kalan çiftliğe 

yerleşmiştir. Geçmişine dönüp baktığında hayatı bir bütün olarak 

olumlu ve olumsuz, acı ve tatlı yönleriyle olduğu gibi 

kabullenmiştir. Bugüne kadar yaptığı her şeyi kendi koşulları 

içinde değerlendirip yaptıklarını anlamlı olarak 

değerlendirmiştir. Bu anlamda geçmişiyle barışıktır ve geleceğe 

dair bir endişe ve kaygı taşımamaktadır. 

14- Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, Murtaza 

Bey’in durumu aşağıdaki süreçlerden hangisiyle 

açıklanabilir? 

a) Kimliğe karşı rol karmaşası  

b) Üretkenliğe karşı durgunluk  

c) Girişkenliğe karşı suçluluk  

d) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk  

e) Temel güvene karşı güvensizlik 

 

Bu dönemde temel haz kaynağı ağız ve emmedir. Doğumla 

başlar ve birinci yılın sonuna kadar devam eder. Bebek dış 

dünyayı ağızla tanımaktadır. Çocuğun bu dönemdeki emme 

davranışında bir engelleme söz konusu olursa bu durum ileriki 

yaşlarda onun kişiliğini etkiler. 

15- Yukarıda açıklanan dönem Freud’un Psikoseksüel 

gelişim dönemlerinden hangisidir? 

a) Anal dönem                         d) Fallik dönem 

b) Oral dönem                          e) Gizil dönem 

c) Genital dönem 

 

Evden hiç çıkmayan genç bir kız, kendisinin çok güzel olduğu 

için, erkekler tarafından sürekli takip edildiğini, odasının uydular 

sayesinde gözlendiğini, beyin dalgalarını kontrol altına alarak 

kendisine istemediği şeyler yaptıracaklarını sürekli bir şekilde 

dile getirmektedir. 

16- Bu genç kızın, hangi tür bir psikolojik bozukluk yaşadığı 

söylenebilir? 

a) Çoklu kişilik bozukluğu                     d) Şizofreni 

b) Narsist kişilik bozukluğu                    e) Paranoya 

c) Antisosyal kişilik bozukluğu 

 

Hastalık daha çok 20 – 30 yaşlarında görülür  Hasta genellikle 

içine kapalıdır  Çoğu kere bir köşeye çekilir, ağzından tek 

kelime çıkmaz  Hezeyanları ve halüsinasyonları vardır  Bunlar 

arasında kendi organlarını kesenlere ve intihar edenlere rastlanır  

17-Bu kişilik bozukluğa ne ad verilir? 
a) Mani – Depresif                      d) Paranoya         

c) Şizofreni                                  e) Nevrasteni                    

e) Bunaltı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR………                  Not:  Test soruları 4 puandır. 

Erdal AYDEMİR 

Felsefe Grubu Öğretmeni 

ALDIĞI NOT: 

 

Adı Soyadı: 

Sınıfı-No    : 

5 A B C D E 12 A B C D E 

6 A B C D E 13 A B C D E 

7 A B C D E 14 A B C D E 

8 A B C D E 15 A B C D E 

9 A B C D E 16 A B C D E 

10 A B C D E 17 A B C D E 

11 A B C D E       


