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11. Sınıf
Psikoloji

1

Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 1

1.	 I.	 Boşanma	 olgusuna	 yol	 açan	 toplumsal	 nedenler	
hangileridir?

	 II.	 Davranışlarımıza	etki	eden	zihinsel	faktörler	nelerdir?
	 III.	Bireyin	işle	ilgili	ilk	deneyiminin	daha	sonraki	mesleki	

başarısı	üzerindeki	etkileri	nelerdir?
 Verilen sorulardan hangileri psikolojinin inceleme 

alanına girer?

A)	Yalnız	I.	 B)	 Yalnız	II.	 C)	 Yalnız	III.
D)	 I	ve	II.	 E)	 II	ve	III.

2. Bir bilim olarak psikolojinin ruhu, inceleme alanının 
dışında tutmasının asıl nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	 Felsefe	tarihi	boyunca	incelenmiş	olması
B)	 Gözlem	ve	deney	sınırlarını	aşıyor	olması
C)	 Başka	alanlar	tarafından	incelenmiş	olması
D)	 Bedenle	karşıtlık	içinde	olması
E)	 Teolojinin	alanına	girmesi

3. Psikolojinin araştırmalarında kalıp yargı ve ön yargı-
lardan uzak, olanı olduğu gibi anlamaya ve açıklama-
ya çalışma çabası bilimin aşağıdaki hangi niteliğine 
uygundur?

A)	 Tekrarlanabilirlik
B)	 Eleştirellik
C)	 Akılsallık
D)	 Nesnellik
E)	 Geçerlik

4. Beşli Likert ölçeği kullanarak bireyin bir konudaki 
ilgi, tutum ve tavırlarının tespit edilmesi psikolojinin 
aşağıda verilen ölçütlerinden hangisine yöneliktir?

A)	 Gözlemlenebilirlik
B)	 Ölçülebilirlik
C)	 Tahmin	edilebilirlik
D)	 Açıklanabilirlik	
E)	 Tanımlanabilirlik

5. Aşağıdakilerden hangisi davranışları incelemek için 
psikoloji çalışmalarında başvurulan bilimsel veri kay-
naklarından birisi olamaz?

A)	 Sayısal	gözlem	kayıtları
B)	 Fizikötesi	faktörler
C)	 Hazır	istatistiksel	bilgiler
D)	 Gazete	haberleri	
E)	 Deney	sonuçları

6. Son	 yıllarda	 obezite	 toplumsal	 bir	 sağlık	 sorunu	 haline	
gelmiştir.	 Bazı	 çalışmalar	 obezitenin	 kaygı	 ile	 ilişkili	 ol-
duğunu	göstermektedir.	Ancak	bu	bir	 deneysel	 çalışma	
olamaz,	çünkü	insanları	obezleştirecek	bir	uygulama	de-
neyle	de	olsa	etik	açıdan	mümkün	değildir.	Bunun	yeri-
ne	katılımcıların	ağırlığı	ve	bir	ölçekle	kaygı	düzeylerinin	
ölçümü	 yapıldıktan	 sonra	 ilişkisel	 yöntemle	 istatistiksel	
teknik	kullanarak	iki	değişken	arasındaki	ilişki	miktarı	ve	
bunun	yönü	hesaplanabilir.	Obezite	ile	kaygı	arasında	ör-
neğin;	“+0.60	yönünde	ve	düzeyinde	bir	ilişki	vardır.”	gibi	
bir	sonuç	ortaya	konulabilir.

 Bu araştırmanın sonuçları hakkında aşağıda verilen-
lerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)	 Kaygı	 ile	 obezite	 arasında	 karşılıklı	 pozitif	 bir	 ilişki	
vardır.

B)	 Kaygının	nedeni	kişilik	özelliğidir.
C)	 Obezite	kaygının	nedenidir.
D)	 Kaygı	obezitenin	nedenidir.
E)	 Obezitenin	nedeni	genetiktir.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Psikoloji
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Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 1

7. Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin avantaj-
larından biridir?

A)	 Deneklerin	beklentileri,	ön	yargıları	ve	tutumları	sonu-
cu	etkiler.

B)	 Laboratuvarda	 yapay	 bir	 ortam	 oluşturulduğundan	
genelleme	yapmak	zordur.

C)	 Sayısal	 işlemlerin	 kesinliği	 bakımından	en	 ileri	 yön-
temdir.

D)	 Çoğunlukla	 gerçek	 hayatta	 yaşanan	 konularla	 ilgili	
deney	yapılır.

E)	 Araştırmanın	amacı	deneklere	baştan	söylenmemesi	
gerektiğinden	ahlaki	tartışmalara	açıktır.

8. Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın 
tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlen-
dirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, 
klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmeler-
den, uygulanan testlerin sonuçlarından, sosyal  çevre-
sinden edinilen bilgilerden, mesleki durumu ile eğitim 
durumu hakkındaki verilerden yararlanarak yürütülen 
araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangidir?

A)	 Deneysel	çalışma
B)	 İlişkisel	çalışma
C)	 Anket	çalışması
D)	 Vak’a	çalışması
E)	 Doğal	gözlem

9.  Psikolojinin insan ve hayvanların gözlenebilen davra-
nışlarının incelenmesi ile sınırlandırılmasını, davranışın 
uyarıcı-tepki ilişkisinden ibaret olduğunu ve uyarıcının 
alınmasından tepkinin ortaya çıkmasına kadar gerçek-
leşen zihinsel süreçlerin dikkate alınmaması gerektiğini 
savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Bilişsel	yaklaşım
B)	 Gestalt	yaklaşımı
C)	 Yapısalcı	yaklaşım
D)	 Davranışçı	yaklaşım
E)	 İşlevselci	yaklaşım

10.  Psikoloji	yürüme,	konuşma,	hareket	etme	gibi	davranışla-
rın	yanı	sıra	düşünme,	hatırlama,	hissetme	gibi	davranış-
ları	da	inceler.

 Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	 Psikoloji	hem	doğrudan	hem	de	dolaylı	olarak	gözle-
nebilen	davranışları	inceler.

B)	 Psikoloji	 insanı	 toplumdan	soyutlayarak	ele	alan	bir	
bilim	dalı	değildir.

C)	 Psikoloji,	diğer	bilim	dalları	gibi	deneye	ve	gözleme	
dayanır.

D)	 Psikoloji	hayvanları	da	inceler	fakat	esas	konusu	in-
sandır.

E)	 Psikoloji	zihinde	geçen	bilinç	olaylarını	inceler.

11.  Rönesansla	birlikte	felsefi	psikolojinin	konusu	“zihin”	oldu.	
İnsan	 zihni	 J.	 Locke	 (1632-1704)	 ve	 D.	 Hume	 (1711-
1776)	gibi	empirist	düşünürler	 tarafından	ele	alındı.	Bil-
ginin	kaynağının	duyum	olduğunu	 ileri	süren	empirizme	
göre	 zihin	 doğuştan	 boş	 bir	 levha	 gibidir,	 deneyimlerle	
dolar.	Karmaşık	 fikirler	ve	yüksek	zihinsel	 işlevler,	basit	
fikirler	arasında	kurulan	çağrışımlardan	meydana	gelir.

 Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptı-
ğı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Psikoloji,	felsefenin	üzerinde	en	çok	çalışılan	konusu	
haline	gelmiştir.

B)	 Psikolojinin	 ruh	 kavramı	 etrafında	 yoğunlaşmasına	
sebep	olmuştur.

C)	 Bilimsel	psikolojiye	zemin	hazırlayarak,	psikoloji	ölçü-
lebilen	ve	gözlenebilen	olaylara	yönelmiştir.

D)	 Psikolojinin	felsefi	yöntemlerden	ayrılmaması	gerekti-
ği	anlaşılmıştır.

E)	 Psikolojinin	 ilgisi	 gözlenebilen	 davranışlardan	 daha	
çok	gözlenemeyen	davranışlara	yönelmiştir.

12.  Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasında-
ki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışa etkilerini 
psikolojinin incelemesi gerektiğini ileri sürerek çağ-
daş psikolojiye katkı yapan ekol aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	 Klasik	davranışçı	ekol
B)	 Yeni	davranışçı	ekol
C)	 Psikanalitik	ekol
D)	 İşlevselci	ekol
E)	 Gestalt	ekolü


