
 

 

 

 

1. Psikoloji nedir? Psikoloji biliminin ölçütlerini yazınız. (2X5=10puan) 

 

 

 

 

2. Uykunun öğrenme ve öğrenilenleri hatırlama üzerindeki etkisi ile ilgili bir deney yapılıyor. Buna göre her 

yönüyle eşit 2 grup oluşturuluyor. (A grubu ve B grubu) A grubu öğrenme olayından sonra uyutuluyor. B grubu 

ise öğrenmeden sonra günlük işlerini yapmak üzere serbest bırakılıyor. Günün sonunda her iki grupta da 

öğrenilenlerin ne kadarının hatırlanabildiği saptanır. Bu deneyde deney grubu, kontrol grubu bağımlı ve 

bağımsız değişkenler nelerdir? (4X2,5=10puan) 

DENEY GRUBU:  

KONTROL GRUBU: 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN : 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: 

3. Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak ilgili yerlere işaretleyiniz. (5X2=10puan) 

 

İFADELER D Y 
1 Psikoloji araştırmalarında en çok kullanılan yöntem doğal gözlemdir.        

2 Psikoloji bilimi sistematik ve olgusaldır.   

3 Psikoloji, insan davranışında kalıtım yoluyla gelen etkenleri ele alırken Genetik 

biliminden yararlanır. 

  

4 Gelişim Psikolojisi: Döllenmeden ölüme kadar devam eden ruhsal, bilişsel, fiziksel ve sosyal 

gelişmeleri, değişmeleri ve dönemleri yaşa bağlı olarak inceleyen alandır. 
  

5 Psikoloji ruh bilimidir.   

4. Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (5X2=10puan) 

 

Davranış Sosyal psikoloji Gelişim psikolojisi Genetik 

Wilhelm Wundt Anket Trafik psikolojisi Organizma 

  

 ……..………., organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. 

 ……..………., Toplumsal bir varlık olan insan değişik sosyal gruplar içerisinde bulunur. Birey ile grup arasında  

sürekli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. 

 ……..………., yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri ele alır. 

 İlk psikoloji laboratuvarını kurarak psikolojinin bilim olmasını sağlayan ………………….. tur. 

 Önceden hazırlanan soruların bireylere sorulması şeklinde uygulanan araştırma tekniği ………….. tir. 

5. Aşağıdaki ifadeler psikolojik yaklaşımlardan(ekollerden) hangisine aittir? (5X2=10puan) 

 

(Davranışçı Yaklaşım, Psikanalitik yaklaşım, Bilişsel yaklaşım, İşlevselci yaklaşım, Sosyo-kültürel yaklaşım) 

İnsanın gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları psikolojinin konusudur  

Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerinde önemli bir etkisi 

vardır 

 

Psikolojinin konusu insanın çevreye uyumu olmalıdır  

Dikkat, algı, düşünme gibi zihinsel süreçler üzerinde durur.  

Serbest çağrışım, rüya analizi ve hipnoz gibi teknikleri kullanan yaklaşım  
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6-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin 

konularından biri değildir? 
A) İnsan ve hayvan davranışlarını incelemek         

B) Öğrenme yollarını araştırmak      

C) Organizma çevre ilişkisini incelemek 

D) Ruhun varlığını araştırmak                                 

E) Organizmanın uyum problemlerini araştırmak 

 

7-Bir tekstil fabrikasına işçi alımında psikoloğun 

görevlendirilmesi psikolojinin hangi uygulama 

alanına girer? 

A) Endüstriyel Psikolojisi      

B) Okul Psikolojisi      

C) Klinik Psikolojisi        

D) Hukuk Psikolojisi       

E) Personel Psikolojisi 

 

8-“Parçaların tek başına bir anlamı yoktur. Bütün 

içinde anlam kazanırlar. Öğrenirken ilk önce 

bütünü öğrenir, bütünü algılarız.” diye görüş 

bildiren bir psikolog hangi ekolü savunmaktadır? 

A) Hümanistik ekol            

B) Bilişsel ekol       

C) Biyolojik ekol        

D) Yapısalcılık ekolü           

E) Gestalt ekolü 

 

9-“S.Freud’un kurmuş olduğu bu yaklaşıma göre, 

davranışlarınızın önemli bir bölümünün bilinçaltı 

süreçlerden kaynaklanır.” Bu cümlede bahsedilen 

yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneysel psikoloji         

B) Biyolojik yaklaşım     

C) Davranışsal yaklaşım      

D) Bilişsel yaklaşım    

E) Psikanalitik yaklaşım 

 

10-Psikolojiden elde edilen verilerin tıp alanında    

uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. -Ruhsal kaynaklı 

hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili bir alandır. 

Bu parçada psikolojinin hangi uzmanlık alanıyla 

ilgili bilgilere yer verilmiştir? 

A) Gelişim psikolojisi    

B) Klinik psikolojisi     

C) Danışmanlık psikolojisi        

D) Kişilik psikolojisi      

E) Eğitim psikolojisi 

 

11-Psikologların karşılaştıkları ahlaki ikilemleri 

Çözebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yol 

gösterici bir rol oynar? 

A) Meslek etiği ilke ve standartları      

B) Bilimsel yöntem ve teknikler   

C) Faydacı amaç ve yöntemler 

D) Yazılı ve yazısız kurallar       

E) Deney ve gözlem sonuçları 

 

 

 

 

“Korelasyon iki cins veri arasında karşılıklı ilişki 

anlamına gelir. Eğer korelasyon birlikte artan ya da 

birlikte azalan değerleri gösterir ise pozitif, biri 

artarken diğeri azalan değerler arasındaysa negatiftir. 

Eğer iki veri arasında hiçbir ilişki yoksa, korelasyon 

katsayısı sıfır olur.” 

12-Buna göre, aşağıdaki değişkenlerden hangisinde 

pozitif ya da negatif korelasyon yoktur? 

A) Zekâ düzeyi – Eğitim düzeyi  

B) Tekrar sayısı – Hata sayısı  

C) Gelir düzeyi – Gider düzeyi 

D) Duygusal olma – Mantıklı davranma  

E) Düzenli beslenme – Dürüst olma 

 

“Spor yapma ile sağlıklı yaşam arasında bir 

ilişki olup olmadığı konusunda bir araştırma yapılıyor. 

Araştırma sonucunda düzenli spor yapan insanların 

sağlık durumlarının da gayet iyi olduğu görülüyor.” 

13-Bu araştırmaya göre düzenli spor yapma ile 

sağlıklı yaşam arasında ne türden bir ilişki vardır? 

A) Nötr ilişki 

B) Pozitif ilişki 

C) Negatif ilişki 

D) Bağımlı ilişki 

E) Sosyal ilişki 

 

14-Bazı davranışçı psikologlar, davranışı 

“doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen eylem” 

olarak tanımlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi 

bu tanıma uygun bir davranıştır? 

A) Bir problemin çözüm yolunu düşünme 

B) Verilen karton parçalarından bir bütün oluşturma  

C) Belirli bir haberle ilgili bir yorum tasarlama  

D) Bir tanıdığın telefon numarasını hatırlamaya 

çalışma 

E) Bir yakının hastalandığında üzüntü duyma  

 

Bir ağacın nasıl büyüdüğünü görmek için, çeşitli 

yaşlardaki ağaçlara bakarız. Bu konuda daha ayrıntılı 

bilgi edinmek için, bir tohum eker, büyüyünceye 

kadar izleriz. İnsan için de durum aynıdır. Davranış 

değişikliği, bütün yaşam boyunca süren bir 

oluşumdur.  

15-Bu parçada sözü edilen örnekle aşağıdaki 

psikoloji alt dallarından hangisinin öneminden 

söz edilmektedir?  
A) Eğitim psikolojisi   

B) Gelişim psikolojisi   

C) Klinik psikoloji 

D) Psikometrik psikoloji  

E) Sosyal psikoloji 
 

Not: Test soruları 5 puandır. 
 

***BAŞARILAR*** 
Erdal AYDEMİR                                                                                                         

Felsefe Grubu Öğretmeni 


