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Psikolojinin Konusu, Yaklaşımları, Ölçütleri ve Amaçları - I

1. Günümüzde psikoloji, gençlerin kişisel özelliklerine, yete-
neklerine göre onların hangi alanlarda daha çok başarılı
olabileceğini öngörebilmektedir.

Bu parçada psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Deneysel olması

B) Davranışları önceden kestirilebilmesi

C) Olanı incelemesi

D) Nesnel olması

E) Pratik yaşamı kolaylaştırması

2. Bir kadının eşi ve çocukları için yemek pişirmesi, bir öğ-
rencinin sınıfta ders dinlemesi, babası marketten istedi-
ğini almadığı için bir çocuğun ağlaması birer davranıştır.
İşte psikoloji bu davranışları ele alarak açıklar.

Bu parçada psikoloji biliminin aşağıdaki amaçlarının
hangisinden söz edilmektedir?

A) Davranışları önceden kestirme

B) Davranışları kontrol etme

C) Gündelik yaşamı kolaylaştırma

D) Davranışları anlama

E) Bilinçaltının etkisini ortaya çıkarma

3. Organizma bir yandan çevresel uyarıcılar, bir yandan da
içsel etmenler sonucu davranışlarda bulunur. Bu davranış-
ların hem gözle görülebilen açık tepkileri hem de sadece
zihinde oluşan türleri vardır.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi açık tep-
kiler arasında sayılmaz?

A) Umutlanma B) Konuşma

C) Yazı yazma D) Yürüme

E) Gülme

4. Davranışçıların öznel olduğu için karşı çıktığı içe bakış
yöntemi, yapısalcılar için vazgeçilmez bir yöntemdir. Çün-
kü bilinci ve ögelerini ancak kişinin kendi iç dünyasına
yönelmesiyle bir başka ifadeyle iç gözlemiyle çözümleye-
biliriz.

Davranışsal yaklaşımın içe bakış yöntemine karşı çık-
masının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinçaltını bilinçten önemli görmeleri

B) İnsanların düşündükleri gibi davranmaları

C) Kesin ve nesnel sonuçlara ulaşılamayacağını düşün-
meleri

D) Davranışın bir bütün olduğunu öne sürmeleri

E) Kalıtımın toplumsal çevreden öncelikli olduğunu söy-
lemeleri

5. Davranışçılık, psikolojiyi bir bilim yapma amacıyla zihinsel
hayatın subjektif olarak incelenmesine karşı çıktı. Psiko-
logları objektiflik ve ölçmenin gerekliliğinden haberdar kı-
larak onlara değerli bir hizmet verdi. Sonrasında bilişsel
yaklaşım zihinsel süreçleri bir kere daha araştırma girişi-
minde bulundu. Ancak bu sefer objektif ve bilimsel temel-
lerden hareket etti.

Bu parçaya dayanarak psikoloji bilimiyle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Amacı insan davranışlarını açıklamaktır.

B) Doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanır.

C) Bilinçaltı süreçlerini inceler.

D) Diğer toplum bilimlerinden yararlanır.

E) Pozitif bir bilim olma iddiasındadır.
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6. Cinayet işleyen bir kişinin davranışlarının nedeni olarak;

• davranışsal yaklaşım, toplumsal koşullanmaları;

• biyolojik yaklaşım, beynin işlevlerini;

• psikodinamik yaklaşım, saldırganlık dürtüsünü

görecektir.

Bu açıklama aşağıdaki yargılardan hangisine bir kanıt 
oluşturabilir?

A) Psikolojide yaklaşımlar birbirlerinin görüşlerinden ya-
rarlanır.

B) İnsan davranışlarını tanımlamak ve açıklamak kolay 
değildir.

C) Aynı davranış psikolojideki yaklaşımlar tarafından 
farklı biçimlerde açıklanabilir.

D) Psikolojideki yaklaşımların farklı açıklamaları, psikoloji 
biliminin bağımsızlığını geciktirmiştir.

E) İnsan davranışlarını açıklamak olanaksızdır.

7. İnsan yalnızca yürüyen, koşan, yemek yiyen, ağlayan, 
gülen bir varlık değildir. Eylem ve etkinliklerini niçin, neden 
ve nasıl yaptığının da farkındadır.

Bu parçada insan davranışlarının aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi dile getirilmektedir?

A) Bireysel ayrılıkların gözlenmesi

B) Bilinçli olarak yapılması

C) Toplumsal olaylardan etkilenmesi

D) Normal dışı olabilmesi

E) Çok farklı yönlerinin olması

8. Korkan insanın yüz ifadesi, beden durumu, solunum, sin-
dirim, kan dolaşım sistemleri ve salgı bezleri de bu korkuya 
katılır. Yani korkma bir bütündür. Onu çözümleyerek değil, 
her yönüyle ele alıp bir bütün hâlinde incelemek gerekir.

Bu açıklama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait-
tir?

A) Davranışçı yaklaşıma

B) Psikodinamik yaklaşıma

C) İşlevsel yaklaşıma

D) Yapısalcı yaklaşıma

E) Gestaltçı yaklaşıma

9. • Psikolojik olayların açıklanmasında sadece bilincin in-
celenmesi yeterli değildir. Önemli olan bilinçaltıdır.

• Bilinçaltı; bireyin varlığından haberdar olmadığı, iste-
diği zaman hatırlayamadığı duygular, düşünceler ve 
anılardan oluşur. Bunlar da bireyin davranışlarını et-
kiler.

Bu görüşler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Davranışçılığı savunan Watson’a

B) Biyolojik yaklaşımı savunan Meyer’e

C) Bilişsel yaklaşımı savunan Piaget’e

D) Psikodinamik görüşü savunan Freud’e

E) Hümanistik yaklaşımı savunan Maslow’a

10. Grup ilişkilerini inceleyen psikologlar önemli kavramlar 
ve teknikler geliştirmişlerdir. Bu kavram ve teknikler, aile 
ilişkileri ile ilgili olabildiği gibi bir şirket yönetiminin veya 
sınıftaki öğrencilerin davranışını da ilgilendirir. Şirket yö-
neticisi, öğretmen, başhekim, mahalle muhtarı vb. kişiler, 
psikolojinin yöntem ve kavramlarından yararlanarak grup-
larındaki insan ilişkilerini düzenli, sağlıklı ve verimli yönde 
geliştirebilirler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durul-
muştur?

A) Psikoloji bilmenin faydaları

B) Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkili olmasının önemi

C) Psikoloji biliminin tarihçesi

D) Psikolojinin alt dallarının doğuşu

E) Psikoloji biliminin araştırma teknikleri
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Test - 02

1. Sıcak yerlerde yaşayan insanların bedensel gelişimle-
ri genel olarak daha erken tamamlanır, davranışları ise 
ağırdır. Soğuk yerlerde yaşayan insanların bedensel ge-
lişimleri ise daha geç tamamlanmaktadır, davranışları ise 
daha hızlı ve hareketlidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin davranışlar 
üzerindeki etkisi söz konusu edilmektedir?

A) Kültürel koşulların B) Bilinçaltı ögelerin

C) Fiziksel çevrenin D) Güdülenme düzeyinin

E) Zekâ ve kişiliğin

2. Bizi çok sevindiren bir haber aldığımızda çevremizdekilere 
karşı daha olumlu davranabilir, şarkılar söyleyebilir, uzun 
zamandır veremediğimiz bazı kararları kolaylıkla alabiliriz.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Çok sayıda uyaranla karşılaşan birey, psikolojik ça-
tışma yaşar.

B) Duygular insan davranışlarını etkiler.

C) Bir davranışın nedeni bireyin geçmiş yaşantısında 
aranmalıdır.

D) Bireyler, bir olay karşısında aynı tepkileri verirler.

E) İnsan davranışları açıklanamaz niteliktedir.

3. Sevinçli bir insanı konu edinen psikoloji onun ses tonunu, 
hareketlerini, yürüme tarzını, konuşma şeklini incelediği 
gibi neler düşünüp neler hissettiğine yönelik bilişsel sü-
reçleri de inceleyerek sevincin ne olduğunu tanımlamaya 
çalışır.

Bu parçaya göre psikolojinin amacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Davranışları bütün olarak açıklamaktır.

B) İnsanlara sosyal girişkenlik kazandırmaktır.

C) Sadece gözlenebilen davranışları incelemektir.

D) İnsan davranışlarını kontrol etmektir.

E) Davranışları öngörebilmeyi sağlamaktır.

4. İnsan ve hayvanların ortak biyolojik özelliklerinden dolayı 
psikoloji bilimi hayvan davranışlarını da inceler. Örneğin 
kalıtımla ilgili deneyleri insan üzerinde yapmak hem insa-
nın ömrü uzun olduğundan zordur hem de sakıncalı ola-
bilir. Bu deneylerin bir kısmı hayvanlar üzerinde yapılarak 
kalıtımın insan davranışlarına etkisi araştırılabilir.

Bu parçaya göre psikoloji biliminin insan ve hayvan 
davranışlarını beraber incelemesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranışların zihinsel temelinin olması

B) Davranış için bir uyarıcının gerekmesi

C) Benzer yönlerinin bulunması

D) Bireysel farklılıkların ortaya çıkarılması

E) Zekânın davranışlarda belirleyici olması

5. Davranışsal yaklaşımı öne süren psikologlar bütün dav-
ranışların sonradan kazanılmış yani öğrenilmiş olduğunu 
ileri sürmektedirler. Bu görüşleri nedeniyle eğitilen bir ço-
cuğu, yaratılışı ne olursa olsun bir cani ya da bir bilgin 
yapmanın mümkün olduğunu söylerler. Oysa soyaçekim 
ve doğuştan getirilen özellikler dikkate alınmaksızın insa-
nın anlaşılması mümkün değildir.

Bu parçada davranışsal yaklaşımın aşağıdaki özellik-
lerinden hangisi yerilmektedir?

A) Hayvan davranışlarına önem vermesi

B) Kalıtsal ögeleri göz ardı etmesi

C) Bilinçaltına önem vermemesi

D) Deney yöntemini kullanması

E) İçe bakış yöntemine karşı çıkması
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6. Açlık bir iç uyarıcıdır, açlığı gidermek için yemek yemek 
bir davranıştır. Bize verilen hediye bir dış uyarıcıdır, hedi-
ye verene yapılan teşekkür bir davranıştır.

Buna göre davranışın tanımı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İç ve dış uyarıcılara verilen cevaplardır.

B) İnsan ve hayvanların gözlenemeyen hareketleridir.

C) İnsanı etkinliğe sürükleyen düşünceleridir.

D) Bilinçaltına itilen bastırılmış isteklerdir.

E) İnsanları birbirinden ayıran bireysel farklardır.

7. Freud’a göre bireyin ruhsal yapısı bir buz dağına benzer. 
Buz dağının suyun üzerindeki küçük bölümü bilinci; suyun 
altında kalan büyük bölümü bilinçaltını oluşturur. Kişi, bi-
linçaltına itilen arzuların farkında olmaz ancak onlar dav-
ranışları etkilemeyi sürdürürler. 

Freud bu görüşüyle bireyin davranışlarını etkileyen 
aşağıdaki faktörlerin hangisinden söz etmektedir?

A) Bireyin bastırılmış dürtülerinden

B) Özgürce verilen kararlardan

C) Kalıtsal ögelerden

D) Eğitim düzeyinden

E) Bireyin bilinçli davranışlarından

8. Özgürlük felsefesinden etkilenen hümanist yaklaşım, her 
bireye saygı duyar. Her insanın başka insanlarda bulun-
mayan gizli yeteneklerinin olduğunu kabul eder. Bu yak-
laşım, insanın gereksinimlerini esas alır. Bu gereksinimler 
güven, sevgi ve saygı gibi toplumsal ve doğal gereksinim-
lerdir. Bunların karşılanması, insanın sağlıklı olması için 
gereklidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hümanist yaklaşı-
mın temel aldığı ögelerden biri değildir?

A) Bireyin biyolojik yönü

B) Bireyin özgürlüğü

C) Bireyin ihtiyaçları

D) Bireyin toplumsal yönü

E) Bireyin saygınlığı

9. Birey dikkat, algı, öğrenme ve düşünme gibi zihinsel et-
kinlikleri yoluyla hem kendisi hem de çevresi hakkında bil-
gi edinir. Bireyin zihinsel işlem yapma becerisi somuttan 
soyuta doğru gerçekleşir.
Bu görüş aşağıdaki psikologlardan hangisine aittir?
A) Psikodinamik yaklaşımı savunan Sigmund Freud’a
B) Davranışsal yaklaşımı savunan John Watson’a
C) Biyolojik yaklaşımı savunan Adolf Meyer’e
D) Hümanist yaklaşımı savunan Carl Rogers’a
E) Bilişsel yaklaşımı savunan Jean Piaget’e

10. Ruhsal yaşam sadece bilinçli zihin olaylarının ürünü de-
ğildir. İnsanın günlük davranışları üzerinde zekâ kadar 
duygular, heyecanlar ve hatta kökü iç yaşamın derinlikle-
rinden gelen bilinçsiz nedenler de önemlidir.
Bu parçada insan davranışlarının aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Önceden kestirilebilmesi
B) Birden fazla faktörden etkilenerek ortaya çıkması
C) Evrensel özellikler göstermesi
D) Kalıtsal özelliklerin etkili olması
E) Güdülenme sonucunda ortaya çıkması
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Test - 03Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri • Etik İlkeler - I

1. Psikolojik deneyler, çoğunlukla birbiriyle eşleştirilmiş grup-
lar üzerinde yapılır. Araştırılan davranışı etkileyen faktörler 
bakımından eşit durumda olan deney ve kontrol grupların-
da, bir faktör değişiktir.

Buna göre deneylerde bu yöntemin kullanılmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırmayı daha az bir maliyetle bitirebilmek

B) Bilimsel şüphe yöntemini deney grubuna uygulamak

C) Deneyi, araştırmacının hipotezine uygun olacak şe-
kilde değiştirmek

D) Araştırma sonuçlarını tüm insanlara genelleyebilmek

E) Deneye etkisi olabilecek diğer değişkenleri kontrol al-
tına alabilmek

2. Gerilimin hastalığa yakalanma riskini artırdığı tezinden 
hareket eden ve fareler üzerinde yapılan bir laboratuvar 
araştırmasında, iki ayrı fare grubu alınmıştır. Bu grup-
lardan birinin bulunduğu kafes, rahatsız edici biçimde 
düzensiz olarak dönen bir cihaza bağlanmıştır. Sonuçta 
dönen kafesteki farelerin üçte ikisinin hastalandıkları, ra-
hatsız edilmeyen kafesteki farelerin hastalanma oranının 
ise daha az olduğu saptanmıştır.

Bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hastalığa yakalanma

B) Dönen cihaz

C) Gerilim yaşama

D) Gözlem süresi

E) Farelerin sayısı

3. • İncelediği olay karşısında tarafsız kalma

• Ön yargılardan kurtulma

• Araştırmada kişisel tutumları bir kenara koyma

Bu cümlelerde verilenler bilimsel araştırmalarda uyul-
ması gereken aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Tutarlılık  B) Nedensellik C) Sınırlılık

D) Evrensellik E) Nesnellik

4. Sayı ile ifade edilebilen verilerin elde edilmesinde, sınıf-
landırılmasında, sunulmasında ve yorumlanmasında kul-
lanılan metoda “istatistiki metot” denir. Bilim dilinde her 
şey ve durum sayı ile belirtilir. Bir bilimin değeri ölçme 
yapabildiği oranda artar.

Bu parçaya göre psikoloji biliminin istatistikten yarar-
lanması öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Deney yapılabilmesini

B) Kesin ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını

C) Tümevarımın kullanılmasını

D) Hipotezlerin oluşturulmasını

E) Teorilere ulaşılmasını

5. Psikologlar yüzlerce çocuk üzerinde yaptıkları araştırma-
lar sonucunda, çocukların 13-14 aylıkken yürüdüklerini 
belirlemişlerdir. Bu bulgudan yola çıkılarak “Tüm bebekler 
13-14 aylık olduklarında yürürler.” genel yargısına ulaşı-
labilir.

Bu araştırmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tümdengelim

B) Görüşme

C) Tümevarım

D) Klinik yöntem

E) İç gözlem
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6. Bir fare, daha önceden elektrik şokunun uygulandığı böl-
geye konulduğunda şok uygulanmamasına rağmen ken-
disini kurtarmaya yarayan kapıdan diğer bölmeye geçer. 
Bu öğrenmesini tam gerçekleştirdikten sonra kurtarma 
kapısı kilitlenerek hayvanın bu durumda ne yapacağına 
bakılır.

Bu araştırmada kullanılan teknik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gözlem

B) Olay incelemesi

C) İç gözlem

D) Korelasyon

E) Görüşme

7. Araştırmacının organizmanın içinde bulunduğu fiziksel 
duruma ve bu durum karşısındaki davranışlarına, hiçbir 
şekilde etkide bulunmadan izlemesine doğal gözlem de-
nir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal gözlem 
yöntemine uygun bir örnektir?

A) Zekâ ve başarı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

B) Bireyin geçmiş yaşantısı hakkında yakın çevresinden 
bilgi toplanması

C) Bağımsız değişkenin denekler üzerindeki etkisinin in-
celenmesi

D) Bir parkta oyun oynayan çocukların davranışlarının in-
celenmesi

E) Bireyin kişiliğini belirlemek için sorular sorulması

8. Sistematik gözlemde, koşullar araştırmacı tarafından be-
lirlenir. Araştırmacının ilgilendiği belli bir konu vardır. Ko-
nuya göre davranışlar seçilir ve sadece seçilen davranış-
lar gözlenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sistematik gözle-
me uygun bir konudur?

A) Kafesteki maymunların liderlik davranışlarını izleme

B) Problemli bir çalışan ile görüşme

C) Bireyin bilinçaltını ortaya çıkarma

D) Bireyin tutumları ile davranışları arasındaki ilişkileri be-
lirleme

E) Reklamın tüketici davranışları üzerindeki etkisini ince-
leme

9. Deneysel yöntem, incelenen olayın oluşması için gerekli 
koşulların araştırmacı tarafından meydana getirildiği, is-
tenildiğinde tekrarlanabilen ve değişkenler arasında ne-
den-sonuç bağlantısı kurabilme olanağı veren bir yön-
temdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin incelenmesi 
deneysel yönteme daha uygundur?

A) Anormal davranışların tespit edilmesi

B) Etkili öğrenme yollarının araştırılması

C) Bilinçaltının açığa çıkarılması

D) Zekâ bölümünün belirlenmesi

E) Geçmiş yaşantıların birey davranışlarına etkisi

10. Gözlemin, gözlemciyi etkileyen uyarıcılardan ve öznel gö-
rüşlerden kaçınılarak yapılması gerekir. Değerlendirme 
yansız biçimde kurulmuş hipotezlere dayandırılarak yapıl-
malıdır. Bu gerçekleşmezse gözlemcinin kişisel görüşleri-
nin ve gözlem anındaki duygu ve düşüncelerinin etkisiyle 
öznel bir değerlendirme ortaya çıkar.

Bu parçada sözü edilen ilkelere uyulmaması gözlem 
tekniğinde aşağıdakilerden hangisine gölge düşürür?

A) Bulguların güvenilirliğine

B) Araştırmanın tutarlılığına

C) Gözlemin çeşitliliğine

D) Düşünme biçimine

E) Bilimler arasındaki iş birliğine

AYT FELSEFE GRUBU DUF - FÖY-1 - 2022
Test 3 (577083)

OPT�K - Test 3 (577083)
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Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri • Etik İlkeler - II Test - 04

1. Nasıl ki doğa bilimleri, maddi dünyadaki olayların oluşu-
na ilişkin yasalar koymayıp yalnızca var olan düzenlilikleri 
yasalar hâlinde ifade etmekle yetiniyorsa psikoloji de in-
san ve hayvan davranışlarına ilişkin düzenlilikleri ortaya 
çıkarmakla yetinmelidir.

Bu görüşte olan bir psikoloğun araştırmalarında aşa-
ğıdakilerden hangisini yapması, onu çelişkiye düşü-
rür?

A) Deneysel araştırmalara başlamadan önce varsayımını 
ortaya koyması

B) Öznel yargılardan uzak durması

C) İnsan davranışlarına ilişkin kurallar koyması

D) İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışması

E) Yargılayıcı değil, anlamaya ve açıklamaya çalışan bir 
tutum takınması

2. Yeni doğan bebeklerin gelişmesinde anne sütünün önemli 
olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Aynı koşullara sa-
hip bebeklerden iki grup oluşturulmuştur. Gruplardan 
birindeki bebekler anne sütüyle beslenmiş diğer grupta-
ki bebeklere ise anne sütü verilmemiştir. Bir süre sonra 
bu bebeklerin büyüme ve gelişmeleri karşılaştırıldığında 
anne sütü ile beslenen gruptaki bebeklerin daha fazla ge-
liştikleri saptanmıştır.

Bu araştırmaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bebeklerin gelişimi etkisi incelenen değişkendir.

B) Anne sütüyle beslenen grup deney grubudur.

C) Anne sütü bağımsız değişkendir.

D) Anne sütüyle beslenmeyen grup kontrol grubudur.

E) Bebeklerin gelişimi bağımsız değişkendir.

3. Ebeveynler ve eğitimciler başarısız çocukların durumu-
nu, çocukların şu andaki davranışlarına bağlamaktadırlar. 
Oysa sorunun kaynağını onun çocukluk yaşantılarında 
yani özellikle de evde ve okulda aramak gerekir.

Bu düşüncede olan bir psikolog aşağıdaki araştırma 
tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

A) Anket çalışması

B) İlişkisel çalışma

C) Deneysel çalışma

D) Vaka çalışması

E) Doğal gözlem

4. Yapılan bir araştırmada çeşitli ülkelerin ders kitapların-
daki farklı kelime sayıları ile öğrencilerin kendilerini ifade 
edebilmelerindeki başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Araştırmada, öğrencilerin karşılaştığı kelime sayısı arttık-
ça ifade güçlerinin de yükseldiği görülmüştür.

Bu örnekte, psikolojinin araştırma yöntemlerinden 
hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

A) İlişkisel yöntem B) Gözlem

C) Olay inceleme D) Biyografi 

E) Deney

5. Bireyin öğrenmesinde ödülün etkisinin ne olduğunu araş-
tıran bir araştırmacı, ödülün değişik miktarlarda deneklere 
verilmesiyle ödülün öğrenmeyi ne ölçüde etkilediğini tam 
olarak ortaya çıkaramaz. Çünkü öğrenmeyi etkileyen yaş, 
zekâ, eğitim düzeyi, cinsiyet gibi başka etkenler de bulun-
maktadır. Bu nedenle deneylerde her yönden eşlenmiş iki 
grup oluşturularak grupların karşılaştırılması yapılmakta-
dır.

Bu parçada deneysel yöntem uygulanırken aşağıda-
kilerden hangisinin yapılması önerilmektedir?

A) Hipotezlerin önceden oluşturulması

B) Birden fazla bağımsız değişken seçilmesi

C) Deney grubu oluşturulması

D) Ölçülebilir olayların araştırılması

E) Kontrol grubu oluşturulması
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6. • Yavrusuyla oyun oynayan köpeğin davranışları

• Etüt salonunda ders çalışan öğrencilerin davranışları

Bu davranışları incelemek için aşağıdaki yöntemler-
den hangisine başvurmak gerekir?

A) Vaka incelemesi

B) Anket

C) Doğal gözlem

D) Korelasyon

E) Mülakat

7. Psikolojide davranışı açıklamak için kullanılan yöntemler-
den biri de içe bakıştır. İçe bakış yönteminde kişinin ne 
duyduğu, ne hissettiği ancak kendisine sorularak öğreni-
lebilir.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi içe bakış 
ile incelemeye daha uygundur?

A) Torna atölyesinde kaynak yapan bir ustanın davranışı

B) Havuza atlamaya hazırlanan bir yüzücünün davranışı

C) Bisiklete binen bir çocuğun davranışı

D) Yumakla oynayan bir kedinin davranışı

E) Sıkıntılı bir yüz ifadesi ile yanımıza gelen arkadaşımı-
zın davranışı

8. Psikolog, danışanlarından elde ettiği bilgileri, gerekli du-
rumlarda sadece profesyonel kişilerle paylaşabilir. Hizmet 
verdiği kişilerle mesleki ilişki içinde elde ettiği özel bilgileri 
medyaya açıklamaz, bu kişilerin medyada teşhir edilme-
sine göz yummaz.

Bu parçada psikologların uymak zorunda olduğu aşa-
ğıdaki etik ilkelerinin hangisinden söz edilmektedir?

A) Doğru bilgilendirme sorumluluğu

B) Bireysel farklara saygılı olma

C) Araştırma sonuçlarını kendi görüşlerinden bağımsız 
kılma

D) Elde edilen bilgileri gizli tutma

E) Dürüst olma

9. Görüşme; bir kimsenin kişilik özelliklerini değerlendirecek 
olan araştırmacının, bu işi o kimseyle doğrudan doğruya 
ilişki kurarak yapmasıdır. Araştırmacı önceden hazırlayıp 
sıraya koyduğu soruları, değerlendireceği kişiye yöneltir 
ve aldığı cevaplarla o kişi hakkında bilgi sahibi olur.
Aşağıdakilerden hangisi görüşme yönteminin sakın-
calarından biri değildir?
A) Araştırmacının öznel değerlendirmelerine dayanması
B) Değerlendirilen kişinin olana değil olması gerekene 

yönelik cevaplar verebilmesi
C) Görüşmenin gerçekleştiği fiziksel ortamın uygun olma-

ması
D) Görüşmecinin yönlendirici sorular sorması
E) Görüşme sırasında ayrıntılı bilgilere ulaşılması

10. Bir araştırma sonucunda iki değişkenden birinin değeri 
arttıkça diğerinin de artması hâlinde bu değişkenlerin ara-
sında pozitif korelasyon olduğundan söz edilebilir.
Buna göre aşağıdaki değişkenlerden hangisi arasında 
pozitif bir korelasyonun olması beklenmez?
A) Güdülenme düzeyi - Başarı düzeyi
B) Zekâ düzeyi - Başarı düzeyi
C) Kişilik - Akıl hastalığına yakalanma
D) Yetenekli olma - Sporda başarılı olma
E) Duyu organlarının sağlamlığı - Algılama düzeyi

AYT FELSEFE GRUBU DUF - FÖY-1 - 2022
Test 4 (577084)

OPT�K - Test 4 (577084)
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Psikolojinin Alt Dalları ve Diğer Bilimlerle İlişkileri Test - 05

1. Günümüzde psikoloji, davranışı objektif tekniklerle ince-
leyen ve yaşamın her alanında uygulama olanağı bulan 
bir bilim hâline gelmiştir. Bugün davranışın tek bir teme-
le dayandırılamayacağı düşüncesi hâkimdir. Bu nedenle 
davranışın incelenmesinde biyoloji, fizyoloji, sosyoloji, 
siyaset ve ekonomi gibi bilimlerden yardım almak kaçı-
nılmaz olmuştur. 

Bu düşünceleri savunan bir psikolog aşağıdakilerden 
hangisinin zorunlu olduğunu belirtmektedir? 

A) Deneysel bilimlerin yöntemlerini kullanmanın 

B) Davranışın kalıtsal yanlarını bilmenin 

C) Davranışı açıklarken diğer bilimlerle ortak çalışmanın 

D) Psikolojinin nesnellik ilkesine uyulmasının 

E) Davranışların evrensel özelliklerinin ortaya çıkarılma-
sının

2. Psikolojinin deneysel alanında duyum, algı, öğrenme, 
bellek, güdü ve davranışın fizyolojik temelleri gibi konu-
lar vardır. Deneysel psikologların çalışmaları kısa sürede 
değil, uzun sürede uygulamaya yararlı olur. Kuramsal ön 
bilgiler geliştirilmeden uygulama sorunlarının çözülme-
si mümkün değildir. Bu nedenle de psikolojinin deneysel 
uzmanlık alanları, uygulamalı uzmanlık alanlarına temel 
oluşturur ve yol gösterir.

Bu parçaya göre psikolojinin uygulama alanları bul-
ması aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır?

A) Tümevarım yönteminin kullanılmasına

B) Diğer sosyal bilimlerden yararlanılmasına

C) Aklın etkili olarak kullanılmasına

D) Sistemli araştırmalardan elde edilen birikime

E) Konularında seçici davranmasına

3. Etkin-kalıcı öğrenme ve öğretmeyi konu edinen alandır. 
Hangi konunun kime ve hangi yöntemle öğretileceğini 
araştıran psikoloji dalıdır. Eğitim ortamının öğrenmeyi ar-
tıracak şekilde düzenlenmesi; öğrenme koşulları, öğren-
me teknikleri, uygun eğitim programları bu alanın başlıca 
konularıdır.

Bu parçada psikoloji alt dallarından hangisinin özel-
liklerinden söz edilmektedir?

A) Sosyal psikoloji

B) Eğitim psikolojisi

C) Danışmanlık psikolojisi

D) Endüstri psikolojisi

E) Klinik psikoloji

4. Merve; duyu organlarının yaşın ilerlemesine paralel olarak 
nasıl geliştiğini, konuşma gibi oldukça karmaşık ve önem-
li bir davranışın hangi yaş aşamalarında, ne gibi gelişim 
basamakları gösterdiğini, çocuğun içinde büyüdüğü çevre 
özellikleriyle, onun oluşturduğu davranış türleri arasında 
nasıl bir ilişkinin olduğunu incelemektedir.

Bu parçaya göre Merve’nin aşağıdaki psikoloji alt dal-
larından hangisiyle ilgilendiği söylenebilir?

A) Danışmanlık psikolojisi

B) Gelişim psikolojisi

C) Sosyal psikoloji

D) Eğitim psikolojisi

E) Klinik psikoloji

5. İnsanın doğuştan getirdiği güdüleri, içerisinde bulunduğu 
toplumsal koşulların etkisiyle biçim kazanır. Bu nedenle 
bireyin davranışları üzerinde yaşadığı toplumun kültürü, 
ilişkide bulunduğu insanların beklentileri önemli rol oynar.

Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki psikoloji alt 
dallarından hangisini ilgilendirir?

A) Eğitim psikolojisi

B) Klinik psikoloji

C) Psikometrik psikoloji

D) Endüstri psikolojisi

E) Sosyal psikoloji
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6. • Doğa koşullarının saldırganlık davranışı üzerinde etki-
sinin olup olmadığı

• Besinlerin davranışları ne yönde etkilediği

• Görsel ve işitsel algıların öğrenmeyi nasıl etkilediği

Bu araştırma konuları psikolojinin en çok aşağıdaki 
alt dallarından hangisini ilgilendirir?

A) Danışmanlık psikolojisi

B) Sosyal psikoloji

C) Deneysel psikoloji

D) Psikometrik psikoloji

E) Eğitim psikolojisi

7. Aslı, arkadaşıyla sohbet ederken şu sözleri söylemiş-
tir: “Daha önceleri severek ve isteyerek yaptığım günlük 
aktivitelerimden artık zevk almamaya başladım. Yaşam-
dan da zevk almıyorum. Karşılaştığım bütün olayları hep 
karamsar bir biçimde yorumluyorum. Uyuma isteğim çok 
fazla arttı ayrıca iştahsızlık arttı. Başka insanlarla da bir 
arada olmak istemiyorum artık.”

Bu parçada sözü edilen kişiye aşağıdaki psikoloji alt 
dallarından hangisi yardımcı olabilir?

A) Deneysel psikoloji

B) Sosyal psikoloji

C) Endüstri psikolojisi

D) Gelişim psikolojisi

E) Danışmanlık psikolojisi

8. Sosyal ilişkilerinde çok aktif olan, arkadaşlarıyla düzen-
li olarak görüşen Nedim; anne babasının ayrılmasından 
sonra arkadaşlarıyla görüşmek istememiş, gerçeklikle ba-
ğını koparmış, karamsar ve içe dönük bir ruhsal duruma 
bürünmüştür.

Bu parçada sözü edilen gence aşağıdaki psikoloji alt 
dallarından hangisi yardımcı olabilir?

A) Klinik psikoloji

B) Sosyal psikoloji

C) Eğitim psikolojisi

D) Endüstri psikolojisi

E) Gelişim psikolojisi

9. Üretilen malların pazarlanmasında, alıcı-satıcı ilişkilerin-
de, malların tanıtımı için yapılan reklamlarda psikolojiden 
büyük ölçüde yararlanılır.

Bu parçada sözü edilen durumlarla psikolojinin aşa-
ğıdaki alt dallarından hangisi ilgilenir?

A) Eğitim psikolojisi

B) Endüstri psikolojisi

C) Klinik psikoloji

D) Psikometrik psikoloji

E) Danışmanlık psikolojisi

10. Arda, psikolog olarak çalıştığı işyerinde belirli bir işe en 
uygun kişi ya da kişileri seçmek, işle ilgili eğitim prog-
ramları hazırlamak ve yönetimin, çalışanların, moral ve 
iyiliğine yönelik kararlarına katılmak gibi konular üzerine 
çalışmaktadır.

Bu psikoloğun çalışma alanı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Gelişim psikolojisi

B) Endüstri-örgüt psikolojisi

C) Klinik psikoloji

D) Eğitim psikolojisi

E) Deneysel psikoloji

AYT FELSEFE GRUBU DUF - FÖY-1 - 2022
Test 5 (577085)

OPT�K - Test 5 (577085)
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Tarama Testi - I Test - 06

1. Pozitif bilimler hayatta neyin değerli ya da değersiz oldu-
ğunu değil, gerçeği aramaktadırlar.

Buna göre pozitif bir bilim olan psikoloji aşağıdaki so-
rulardan hangisiyle ilgilenmez?

A) Güdülenme ile başarı arasında ne tür bir ilişki bulun-
maktadır?

B) Zekâyı etkileyen faktörler nelerdir?

C) İnsan davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir?

D) Anormal davranışların nedenleri nelerdir?

E) İnsanların nasıl bir kişiliğe sahip olması gerekir?

2. Psikoloji bilimi, bireyi tanıyarak onların çok yönlü ve kar-
maşık yaşam biçimine yön verir. Reklamlardan zayıflama 
rejimlerine, personel seçiminden iş veriminin artırılmasına 
ve modern yönetim ilkelerinin işletmelerde uygulanması-
na kadar geniş bir alana yayılmıştır.

Bu parçada psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Gündelik yaşamın uygulama alanında işlevsel olması

B) Olması gerekeni değil, olanı incelemesi

C) Deney yönteminin etkili olarak kullanılması

D) Diğer sosyal bilimlerden yararlanması

E) İnsan davranışlarının nasıl olacağını öngörmesi

3. • Hormonların ve iç salgı bezlerinin heyecan üzerindeki 
etkileri nelerdir?

• Düzensiz uykunun davranışlar üzerindeki etkileri ne-
lerdir?

Bu sorular psikolojinin uzmanlık alanlarından ve yak-
laşımlarından hangisini ilgilendirir?

A) Deneysel psikoloji - Biyolojik yaklaşım

B) Klinik psikoloji - Psikodinamik yaklaşım

C) Sosyal psikoloji - Davranışsal yaklaşım

D) Eğitim psikolojisi - Bilişsel yaklaşım

E) Danışmanlık psikolojisi - Hümanist yaklaşım

4. Yetişkin bir insan olmama rağmen ne zaman büyük alış-
veriş merkezlerine gitsem hemen oyuncakların satıldığı 
bölüme giderim. Yeni gelen oyuncakları alıp koleksiyonu-
ma koyarım. Küçüklüğümde maddi durumumuz iyi olma-
dığından babam bana hiç oyuncak alamamıştı. Şimdi ise 
istediğim oyuncakları alabilmek beni mutlu ediyor.

Bu sözleri söyleyen kişinin davranışı için aşağıdaki-
lerden hangisi savunulabilir?

A) Birey bu davranışını duyularla kazanmıştır.

B) Bireyin davranışı kalıtsal ögelerden etkilenmiştir.

C) Birey hiçbir etki altında kalmadan davranışlarını öz-
gürce oluşturmaktadır.

D) Bireyin bugünkü davranışlarının temelinde geçmişteki 
yaşantıları bulunmaktadır.

E) Birey coğrafi koşullardan etkilenerek davranış geliştir-
mektedir.

5. Organizmanın yürümek, yemek yemek gibi başkaları 
tarafından doğrudan fark edilebilen davranışları olduğu 
kadar düşünme, hissetme, sevilme, üzülme, hatırlama, 
unutma, öğrenme, rüya gibi tümüyle organizmanın içinde 
geçen ve başkaları tarafından doğrudan görülemeyecek 
olan iç yaşantıları vardır. Bunların tümü davranıştır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Öğrenilen davranışlar, bireyin çevreye uyumunu ko-
laylaştırır.

B) Bireyde birden çok tepkinin nedeni birçok uyarıcı ola-
bilir.

C) Davranışların gözlenebilen ve gözlenemeyen zihinsel 
ve duygusal yönleri vardır.

D) İnsan davranışlarının anlaşılması psikoloji bilimiyle 
olanaklı hâle gelmiştir.

E) Bilinçaltında biriken duygu ve düşünceler bireyin dav-
ranışlarını etkiler.
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6. İnsan tek başına değil; belli bir zaman ve yerde, birtakım 
sosyal ve kültürel geleneklerin egemen olduğu bir ortam-
da yaşar. Bunun doğal bir sonucu olarak bireyin davra-
nışları üzerinde, ilişkide bulunduğu insanların, içinde ya-
şadığı çevredeki gelenek ve göreneklerin etkisi olur. Bu 
davranışları sosyal psikoloji inceler.

Buna göre sosyal psikolojinin konusu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bireyin kalıtsal davranışları

B) Bireyin iş ve çalışma koşulları

C) Bireyin doğumundan ölümüne kadarki gelişim süreçleri

D) Bireyin toplum içindeki davranışları

E) Bireyin zihinsel süreçleri

7. Psikoloji, insan davranışlarını kontrol altına almak ya da 
propaganda yöntemiyle davranışları etkilemek amacı ile 
kullanıldığında ahlaki bir sorun ortaya çıkmış olur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmek-
tedir?

A) Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi

B) Psikoloji biliminin deneysel olduğu

C) Psikolojik araştırmalarda etik ilkelere dikkat edilmesi 
gerektiği

D) Psikoloji biliminin alt dallarının önemi

E) Psikoloji eğitiminde karşılaşılan güçlükler

8. Tutum değişikliğinin araştırıldığı bir çalışmada gönüllü de-
neklerden iki grup oluşturulmuştur. Her iki gruba ilk önce 
şiddete karşı tutumlarını belirleyen bir test uygulanmıştır. 
Daha sonra birinci gruba şiddetin olumsuz yönlerini gös-
teren bir film izletilmiş, ikinci grup normal hayatına devam 
etmiştir. Deneyin sonunda her iki gruba aynı test yine uy-
gulanmış ve film izleyen grubun şiddete karşı tutumunda 
azalma meydana geldiği gözlenirken film izlemeyen grup-
ta herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.

Bu deney için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci grup, deney grubudur.

B) Film izletilmesi, bağımsız değişkendir.

C) İkinci grup, kontrol grubudur.

D) Tutum değişikliği, bağımlı değişkendir.

E) İkinci grup, deney grubudur.

9. Bir bireyin başlıca güdüsel gücü, gelişmeye ve kendini 
gerçekleştirmeye yönelik eğilimidir. Bireyin bu potansiye-
linin geliştirilmesine önem verilmelidir. Gelişim; birey dav-
ranışları kontrol altına alınarak değil de bireyi özgürlüğe, 
yaratıcılığa doğru yönlendirerek sağlanabilir.

Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdaki psikoloji 
yaklaşımlarından hangisine aittir?

A) Davranışsal yaklaşım

B) İşlevsel yaklaşım

C) Psikodinamik yaklaşım

D) Biyolojik yaklaşım

E) Hümanist yaklaşım

10. Başımız ağrıdığı için veya istediğimiz bir şeyi alama-
dığımız için ya da daha önce bizi olumsuz etkileyen bir 
davranış yaptıkları için arkadaşlarımıza kırıcı davranmış 
olabiliriz.

Bu parçadaki örneklere dayanılarak aşağıdaki genel-
lemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsan davranışları öğrenmeye dayalıdır.

B) Farklı bireyler, aynı uyarıcıya farklı tepkilerde buluna-
bilir.

C) Bireyin davranışları değişik nedenlerle ortaya çıkabilir.

D) Bireyler aynı uyarıcıya aynı tepkileri verirler.

E) İnsan davranışları zihinsel süreçlerden etkilenir.
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Tarama Testi - II Test - 07

1. Bilimsel bir araştırma yapabilmek için bilimsel bir tutuma 
sahip olmak gerektiği kadar ahlaki bir tutuma da sahip ol-
mak gerekir. Etik ilkeler, evrensel kabul gören ahlak ilke-
leridir.

Buna göre psikoloji biliminde aşağıdakilerden hangisi 
yapıldığında etik bir sorun ortaya çıkar?

A) İnsan davranışları anlaşılmaya çalışıldığında

B) İnsan davranışları tanımlanmaya başlandığında

C) İnsanların, ideal bir modele uygun davranmasını sağ-
lamaya çalışıldığında

D) İnsan davranışlarının nedenleri saptandığında

E) İnsanın çeşitli davranışları arasında ilişki kurulduğunda

2. Psikoloji, gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları doğa bi-
limlerinde kullanılan objektif ve bilimsel yöntemlerle ince-
lemelidir. Bu nedenle insanın iç yaşantıları, psikolojinin 
konusu olamaz. Psikoloji, davranışları uyarıcı-tepki ilişkisi 
içerisinde incelemelidir.

Bu parçada görüşleri verilen psikoloji yaklaşımı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik yaklaşım

B) Bilişsel yaklaşım

C) Psikodinamik yaklaşım

D) Davranışsal yaklaşım

E) Hümanist yaklaşım

3. Eğitim düzeyi ve trafik kurallarına uyma davranışı arasın-
da bir ilişki olup olmadığının araştırıldığı deneyde; birbir-
leri ile yaş, cinsiyet, sosyal çevre gibi özellikler yönünden 
eşlenmiş iki grup oluşturuluyor. İlk grupta eğitim düzeyi 
yüksek, ikinci grupta eğitim düzeyi düşük bireyler bulunu-
yor. İki grup da trafik kuralları ile ilgili sınava tabi tutuluyor. 
Daha sonra iki grubun aldığı puanlar karşılaştırılıyor.

Bu deneyde etkisi araştırılan (bağımsız) değişken 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kuralları B) Başarı düzeyi

C) Eğitim düzeyi D) Sosyal çevre

E) Cinsiyet

4. Kuzeydeki ülkelerde yaşayan insanların kişilik özellikleri 
ile güneyde yaşayan insanların özellikleri arasında iklim 
koşullarından kaynaklanan farklılıklar vardır. Örneğin İs-
veç, Norveç gibi soğuk iklimlerde yaşayan insanlar daha 
sakin, soğukkanlı gibi özelliklere sahipken Akdeniz ülke-
lerinde yaşayan insanlar daha hareketli, sıcakkanlı olabil-
mektedir.

Bu parçada insan davranışlarını etkileyen aşağıdaki 
faktörlerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Kültürel yapı

B) Eğitim düzeyi

C) Kalıtsal özellikler

D) Coğrafi yapı

E) Geçmiş yaşantılar

5. İlk insanlardan bugüne ruhsal sorunlar insanların ilgisini 
çekmiştir. Sofist filozoflarca sistematik olarak bu konu 
üzerine düşünülmüştür. Ancak psikoloji, 1879 yılında  
W. Wundt’un yaptığı laboratuvar çalışmalarından sonra 
bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. Deneyi kullanmaya baş-
lamakla psikoloji bilimselleşmiştir. 

Buna göre psikolojinin bir bilime dönüşmesini sağla-
yan faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yöntemli araştırma yapan bir alana dönüşmesi

B) İnsanı etkileyen unsurlarla ilgilenmesi 

C) Davranışı anlamaya çalışması 

D) Merak ve ilgi uyandırması

E) Daha iyi bir yaşam için yol göstermesi
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6. Freud’a göre çevre tarafından hoş karşılanmadığı için tat-
min edilmeyen istek ve arzular bilinçaltına itilir ve bireyi et-
kilemeye devam eder. Etkileme dil sürçmesi, rüya görme 
gibi değişik şekillerde olabilir. Bilinçaltına itilen bu istekler, 
uzun süre açığa çıkmaz, tatmin edilmezse akıl sağlığının 
bozulmasına neden olabilir.

Freud’un bu açıklaması aşağıdaki psikoloji alt dalla-
rından en çok hangisini ilgilendirir?

A) Sosyal psikoloji

B) Klinik psikoloji

C) Eğitim psikolojisi

D) Endüstri psikolojisi

E) Psikometrik psikoloji

7. Askerden yeni gelen Ali, askerde yaşamış olduklarından 
dolayı ailesine, çevresine uyum sağlamada zorluk çek-
mektedir.

Bu cümlede anlatılan sorunla aşağıdaki psikoloji alt 
dallarından hangisinin ilgilenmesi beklenir?

A) Danışmanlık psikolojisi

B) Psikometrik psikoloji

C) Gelişim psikolojisi

D) Eğitim psikolojisi

E) Endüstri psikolojisi

8. Yaşamın ilk birkaç ayında, bebek bir ipi çekerek asılı du-
ran çıngırağı harekete geçirmeyi öğrenir. 5-7 ay arasında 
bebek, yüzüne konan örtüyü çeker. 8-10 aylarda bir nes-
nenin arkasındaki ya da altındaki diğer nesneleri aramaya 
başlar.

Bu bulgular psikoloji alt dallarından hangisiyle ilgili-
dir?

A) Danışmanlık psikolojisi

B) Psikometrik psikoloji

C) Eğitim psikolojisi

D) Sosyal psikoloji

E) Gelişim psikolojisi

9. • Öğrencilerin psikoloji dersinden aldıkları notlarla ma-
tematik dersinden aldıkları notlar arasındaki ilişki mik-
tarı

• Kadınların bir işte çalışıp çalışmamaları ile psikolojik 
sorunlar yaşama durumu arasındaki ilişki miktarı

Bu iki durum aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle in-
celenebilir?

A) Deney

B) Doğal gözlem

C) Klinik yöntem

D) Korelasyonel yöntem

E) Sistematik gözlem

10. Güdülenmenin başarı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir 
araştırmada birbirine denk iki grup oluşturuluyor. Bu grup-
lara öğrenmeleri için belirli bir konu veriliyor. Birinci grup 
konuyu öğrenirken “aferin, çok güzel” gibi sözler söylene-
rek grubun güdülenmesi sağlanıyor. İkinci gruba ise çalı-
şırlarken bir şey söylenmiyor. Bir süre sonra her iki gruba 
da çalıştıkları yerden sınav yapılıyor.

Bu araştırmada “hiçbir şey söylenmeyen” gruba aşağı-
daki isimlerden hangisi verilmektedir?

A) Küme

B) Kontrol grubu

C) Bağımsız değişken

D) Evren

E) Deney grubu
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Tarama Testi - III Test - 08

1. Eğitim psikolojisi, eğitim uygulamalarını ve bunlarla ilgili 
sorunların çözümünde yararlanılan bulgu ve ilkeleri ele 
alan psikoloji dalıdır. Psikolojinin algılama, öğrenme, dü-
şünme, güdülenme, zekâ ve kişilik gibi konulardaki çalış-
malarının sonuçları eğitim alanına uygulanmıştır. Özellikle 
örgün eğitim alanında birçok sorunun çözümünde bu bil-
gilerden yararlanılmıştır.

Bu parçada eğitim psikolojisinin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kesin sonuçlar sunması

B) Pratikte bir karşılığının olması

C) Çalışma hayatını düzenlemesi

D) Deney yapmaya uygun olması

E) Gelişim sürecini betimlemesi

2. Politikacılar ve çeşitli ideoloji taraftarları, psikolojik bilgileri 
insanları yanlış yönlendirme amacıyla kullanabilir. Beyin-
deki sevinç duyma, doyum alma merkezleri gibi yerlerin 
uyarılma olanaklarının artması, insanların kendi istekleri 
dışında bilinçsiz olarak başkaları tarafından yönetilmele-
rine neden olabilir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki bilgilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) İnsan, içinde bulunduğu toplumsal çevreye uyum sağ-
lar.

B) Psikolojide gözlenebilen davranışlar kadar gözlene-
meyen iç davranışlar da incelenmelidir.

C) Psikoloji biliminin verileri olumsuz amaçlar için kullanı-
labilir.

D) Psikoloji olanı incelemeli, olması gerekene ilişkin yar-
gılarda bulunmamalıdır.

E) Psikolojide kavram karmaşasından kaçınmak gerekir.

3. Psikolojinin konusu olan insan davranışları bünyemizle, 
organik yapımızla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ruhsal 
olaylar bütün bedenimizi saran sinir sistemimizden doğar. 
Bu nedenle aç bir insanın duyguları tok olandan, sağlı-
ğı düzgün olanın düşünce ve davranışları hasta olandan 
farklıdır.

Bu parçadaki görüş aşağıdaki psikoloji yaklaşımların-
dan hangisine uygundur?

A) Biyolojik yaklaşım

B) Psikodinamik yaklaşım

C) Davranışsal yaklaşım

D) Bilişsel yaklaşım

E) Hümanist yaklaşım

4. Psikolojide kullanılan gözlem yöntemi yoruma açıktır. 
Gözlenilen olayın ne olduğu yoruma açıktır. Ayrıca gözle-
nilen kişinin sorulara verdiği cevaplar da onun yorumuna 
göre değişebilmektedir.

Bu parçada gözlem yönteminin aşağıdaki özellikleri-
nin hangisinden söz edilmiştir?

A) Sistematik olması

B) Öznel olması

C) Araç kullanması

D) Deneyimli kişilerce yapılması

E) Duyguları açığa çıkarması

5. Saldırgan bir kişinin davranışı, sadece dış çevreden ge-
len uyarıcı ve bireyin ona gösterdiği tepkiyle açıklanamaz. 
Birey, çevreden gelen uyarıcıyı kendisine göre algılar. Bu 
algılamada onun alışkanlıkları, bilgi birikimi etkilidir.

Bu parçada davranışları etkileyen aşağıdaki faktörün 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Toplumsal çevreden

B) Bilinçaltı ögelerden

C) Fizyolojik durumdan

D) Geçmiş yaşantılardan

E) Fiziksel ortamdan
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6. Bilimlerin amacı yasalara ulaşmaktır. Bu yasalar ise pra-
tikte olayları önceden bize bildirme işlevine sahip olmaları 
bakımından önem taşır. Psikoloji bilimi de bir çocuğun ne 
zaman konuşmaya başlayacağı, ne zaman hayalci, han-
gi çağda isyankâr ve hangi yaşlarda mantıklı olacağı gibi 
birçok konuda bizi önceden bilgilendirir.

Bu parçada psikoloji biliminin aşağıdaki amaçlarının 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Gündelik yaşamı kolaylaştırma

B) Bireyin bilinçaltını ortaya çıkarma

C) Ruh sağlığını koruma

D) İnsan davranışlarını etkileme

E) İnsan davranışlarını tahmin etme

7. Nergiz, toplumsal sorunlara çözüm getirme isteğiyle, 
Ömer ise insanlar üzerinde ezici bir üstünlük kurma ama-
cıyla politikaya atılmıştır. 

Bu örneğe bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Toplumsal çevre bireyin davranışlarını etkiler.

B) İnsan davranışlarını açıklamak olanaksızdır.

C) Aynı davranışın temelinde bireylerin farklı düşünceleri 
olabilir.

D) Kalıtsal ve biyolojik etkenler insan davranışlarına yön 
verir.

E) Aynı düşünceler, her bireyde benzer davranışlara yol 
açabilir.

8. Birey dünyayı anlamaya yönelik zihinsel etkinliklerinden 
bağımsız düşünülemez. Bu zihinsel etkinlikler; bellek, al-
gılama ve düşünme faaliyetleriyle biçimlenir.

Bu parçada psikoloji yaklaşımlarından hangisinin gö-
rüşlerine yer verilmektedir?

A) Bilişsel

B) Biyolojik

C) Psikodinamik

D) Davranışsal

E) Hümanist

9. İnsan kendisinden, davranışından ve oluşturacağı kimli-
ğinden kendisi sorumludur. Hayatı kendisi için yaşamaya 
değer ve anlamlı bir hâle getirmek kişinin kendisine düşer. 
Geçmiş ya da gelecek değil, içinde yaşanılan an önemli-
dir. İnsan davranışlarını denetim altına almak yerine daha 
çok özgürlüğe önem vermelidir.

Bu parçadaki görüşleri savunan psikoloji yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısalcı yaklaşım

B) Hümanist yaklaşım

C) Psikodinamik yaklaşım

D) İşlevselci yaklaşım

E) Davranışsal yaklaşım

10. İnsanlar, uyarıcıları bütün ve eksiksiz olarak algılama 
eğilimindedirler. Bu yaklaşıma göre bütün, parçaların 
toplamından farklıdır. Duyu organlarına gelen uyarıcılar; 
gruplanır, yorumlanır ve örgütlenir. Max Wertheimer, algı 
üzerine yaptığı araştırmada hareketin görsel algılanması 
sırasında nesnelerin art arda sıralandığını değil, bir bütün 
olarak algılandığını fark etmiştir. Örneğin bir film seyre-
dildiğinde tek tek film kareleri değil bütün bir hareket al-
gılanmaktadır.

Bu parçada aşağıdaki psikoloji ekollerinden hangisi 
ile ilgili bilgi verilmektedir?

A) Gestaltçı yaklaşım

B) Davranışçı yaklaşım

C) Bilişsel yaklaşım

D) Varoluşçu yaklaşım

E) Yapısalcı yaklaşım
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