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11-12.Sınıflar Psikoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 

1-Zekaya ilişkin yeni ve eski anlayışı karşılaştırarak yazınız?(10P) 

Zekaya ilişkin eski anlayışı Zekaya ilişkin eski anlayışı 

  

 

 

 

 

 

 

2- Aşağıdaki tabloyu Freud’un kişilik kuramı doldurunuz?(12P) 

3- Aşağıdaki tabloyu Erikson ve Freud kişilik gelişimi doldurunuz?(10P)  

 

4- Projektif testler nedir? Türlerini yazarak açıklayınız?(10P) 

Projektif test Projektif test türleri 

 1.  

 

2.  

 

3.  

 
 

5- Stres nedir? Strese neden olan faktörleri yazınız?(10P) 

Stres nedir?  Strese neden olan faktörleri 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Freud’un kişilik kuramı İd 

 

Ego 

 

Süperego 

 

Bilinç 

 

Bilinç 

öncesi 

 

Bilinçdışı 

 

Toplumsal kuralları, gelenekleri, görenekleri, vicdan ve ahlak 

kurallarını kapsar. Vicdan ilkesine göre çalışır. 

      

Bilince an yakın olan, birazcık zorlama ve çağrışımla bilince 

çıkarabileceğimiz yaşantıların yer aldığı bölgedir 

      

Yeme, içme, cinsellik gibi güdüler burada yer alır. Haz ilkesine 

göre çalışır 

      

Farkında olmadığımız, bilince çıkaramadığımız, yalnızca bazı özel 

tekniklerle bilince çıkarabildiğimiz yaşantıların bulunduğu 

kısımdır. 

      

Kişiliğin yürütme ve karar organıdır.  Gerçeklik ilkesine göre 

hareket eder, akılcıdır ve mantıklıdır. 

      

Farkında olduğumuz yaşantıların bulunduğu düzeydir.       

ERİKSON VE FREUD KİŞİLİK GELİŞİMİ DOĞRU YANLIŞ 

Freud kişilik gelişiminin insan yaşamı boyunca devam ettiğini söyler.   

Erikson kişilik gelişimini 8 döneme ayırmıştır.   

Ergenlik dönemi 12-18 yaş arası freud’ta genital dönem olarak adlandırılır.   

Eriksona göre kişiliğin en önemli kısmı 0-6 yaş dönemidir.   

Eriksona göre 0-1 yaş dönemi güvene karşı güvensizlik dönemdir.   



Okuma yazma konuşma ve dinleme becerileri yüksektir 

okuduğunu kolay anlar ve yorumlar şiir ve hikayeleri yazar 

ve okumayı severler. 

6-Yukarda tanımlanan zeka türü gardner’e göre 

hangisidir? 

a) Doğa zekası 

b) Görsel zeka 

c) Sözel zeka 

d) Matematiksel zeka 

e) Öze dönük zeka 

 

7- Ruh sağlığı yerinde olan bir bireyde aşağıdakilerden 

hangisi görülmez? 

a) Halüsinasyonlar görebilir. 

b) Sorunlarını çözülebilir. 

c) Özeleştirisini yapabilir. 

d) Yeni durumlara uyum sağlayabilir. 

e) Dikkatinin bir noktaya toplayabilir. 

 

 

8-Dürüst olmayan birinin başkasını dürüst olmamakla 

suçlaması hangi savunma mekanizmasına örnektir. 

a) Yüceltme 

b) Yön değiştirme 

c) Karşıt tepki geliştirme 

d) Yansıtma 

e) Ödünleme 

 

9-Kendisini çirkin bulan genç bir kızın bu düşüncesinin 

oluşturduğu kaygıdan kurtulmak için okulun voleybol 

takımında iyi maçlar çıkarmaya çalışması hangi savunma 

mekanizması ile açıklanabilir? 

a) Yüceltme 

b) Yön değiştirme 

c) Karşıt tepki geliştirme 

d) Yansıtma 

e) Ödünleme 

 

10-Bir bireyin kendi gerçek duygu ve düşüncelerinin yerine 

onların zıt halini ifade etmesi aşağıdaki savunma 

mekanizmalarından hangisine örnektir. 

a) Yön değiştirme 

b) Kaçma 

c) Yadsıma 

d) Mantığa bürünme 

e) Karşıt tepki geliştirme 

 

11-Ayakkabım yok diye üzülürdüm, ayakları olmayan bir 

insanı görene dek. Yukarıdaki ifadede aşağıdaki savunma 

mekanizmalarından hangisine örnektir. 

a) Pollyanacılık 

b) Gerileme 

c) Bastırma 

d) Bahane bulma 

e) Yön değiştirme 

 

12- En önemli belirtisi aşırı kuşku ve gururdur  Hasta takip 

edildiğine, zehirlenmek istendiğine inanır  Kendini bir 

padişah, bir kral gibi görür  

Bu kişilik bozukluğa ne ad verilir?  

A) Paranoya 

B) Şizofreni 

C) Mani - Depresif 

D) Histeri  

E) Fobi  

 

 

 

 

Şizofreniden sonra en sık rastlanan hastalıktır  Hasta bazen 

hareketli, neşeli konuşkandır  Sonra depresyon devresi 

başlar  Neşenin yerini keder hareketliliğin yerini durgunluk 

alır  

13- Bu kişilik bozukluğa ne ad verilir?  

A) Paranoya 

B) Şizofreni 

C) Mani 

D) Fobi 

E) Mani – Depresif 

 

Bu terapi türü şuan yaşanan duygu ve davranışları 

açıklamak için kişinin geçmişte yaşadıklarından 

yararlanma amacındadır. Rüya analizi ve çağrışım gibi 

tekniklerle bilinçaltına ulaşmayı, buradaki sorunları 

çözümleyerek kişinin yaşamını geliştirerek değişimleri 

yapmayı hedefler. 
14-Yukarıdaki açıklanan psikoterapi türü aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A. Davranışsal terapi 

B. Bilişsel terapi 

C. Hümanist terapi 

D. Psikanaliz 

E. Oyun terapisi 

 

15- Kişinin saçma olduğunu bildiği halde aklından 

atamadığı yersiz ve gereksiz düşüncelere ne ad verilir? 

a) Bellek yitimi 

b) Saplantı (obsession) 

c) Bunaltı (anguas) 

d) Keloptomeni 

e) Paranoya  

 

16- Mizaç doğuştan gelen fizyolojik özelliklerin bir 

sonucudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mizaca 

örnek olabilir? 

a) Dürüstlük 

b) Fedakarlık  

c) Güvenirlik 

d) Hareketlilik 

e) Erdemlilik 

 

17- Üniversite sınavı sonucunda istediği iki bölümden 

hangisini seçeceğine karar verememek durumu hangi tür 

çatışmaya bir örnektir? 

a) Yaklaşma-Yaklaşma 

b) Kaçınma-Yaklaşma 

c) Yaklaşma-Kaçınma 

d) Yaklaşma- Saldırma 

e) Kaçınma-Kaçınma 

 

BAŞARILAR………                  Not:  Test soruları 4 

puandır. 

Erdal AYDEMİR 

Felsefe Grubu Öğretmeni 

ALDIĞI NOT: 

 

Adı Soyadı: 

Sınıfı-No   : 

6 A B C D E 12 A B C D E 

7 A B C D E 13 A B C D E 

8 A B C D E 14 A B C D E 

9 A B C D E 15 A B C D E 

10 A B C D E 16 A B C D E 

11 A B C D E 17 A B C D E 


