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Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 2

1.   Yeni iş yerinde uyumsuzluk yaşayan bir işçi üzerinde araş-
tırma yapmak isteyen bir endüstri psikoloğu, kişinin ailesi 
ve eski iş yerindeki çalışma arkadaşlarından topladığı bil-
gilerden faydalanarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. 
Bu psikoloğun kullandığı araştırma yöntemi aşağıda-
kilerden hangisidir?

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

2.   İstatistiksel korelasyon, iki değişken arasındaki bağıntıyı 
belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Aralarında bağıntı 
bulunan değişkenlerin değişme yönleri farklı ise korelas-
yon negatiftir.
Buna göre aşağıdaki değişkenlerden hangileri ara-
sında negatif korelasyon yoktur?

A) Deneme sayısı – hata miktarı
B) Öğrenme derecesi - unutma miktarı
C) Tekrar sayısı - başarı düzeyi
D) Yorgunluk – dikkat süresi
E) Başarı – kaygı düzeyi

3.   İki değişken arasındaki ilişki aynı anda artıp, aynı anda 
azalıyorsa buna pozitif ilişki denir. 
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasın-
da pozitif ilişki vardır?

A) Uzun boy - güzel konuşma 
B) Eğitim düzeyi - saldırganlık 
C) Zekâ - öğrenme 
D) Yorgunluk - dikkat 
E) Enflasyon - alım gücü

4.   Türk Psikologlar Derneğinin Etik Yönetmeliği, psikoloji mes-
leği ve biliminin standartlarını belirlemek ve bu standartları 
en yüksek düzeyde uygulamak ve korunmak için vardır.
Bu yönetmeliğin etik açıdan öncelikli işlevi aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A)  Etik ilkeler meslektaşların ortak değerlerini belirler. 
B)  Topluma sunacakları hizmetler için psikologlara zemin 

hazırlar. 
C)  Psikologların planlama yapabilmelerine yardımcı olur. 
D)  Günlük uygulamalarında, psikologların kendilerini 

değerlendirmelerine yardımcı olur. 
E)  Psikologların karşılaştıkları etik ikilemleri çözebilme-

leri için yol gösterir.

5.   İnsan sosyal bir varlık olduğu için kişilik özellikleri de sos-
yal grupların etkisi altındadır. 
Buna göre insanların kişiliklerine sosyal ortamların 
etkisini incelemek isteyen bir psikolog hangi psikolo-
ji alt dalından yararlanmalıdır?

A) Eğitim psikolojisi 
B) Klinik psikoloji 
C) Gelişim psikolojisi 
D) Deneysel psikoloji 
E) Sosyal psikoloji 

6.  Personel seçimi, personel eğitimi, iş analizi, kaza ön-
leme, iş doyumu gibi alanlarda araştırma yapan psi-
kolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim psikolojisi  
B) Endüstri psikolojisi 
C) Sağlık psikolojisi  
D) Klinik psikoloji 
E) Sosyal psikoloji



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Psikolojinin temel bilim çalışmaları sonucu elde edil-
miş olan bilgilerini, bilişsel, duygusal ve davranışsal 
bozuklukların teşhis ve tedavisi amacıyla kullanan 
psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klinik psikoloji  
B) Endüstri psikolojisi 
C) Örgüt psikolojisi  
D) Kişilik psikolojisi 
E) Gelişim psikolojisi

8.   Öğrenciler psikolojinin alt dalları konusunda birbirlerine 
bilgi aktarmaktadırlar:   
Mehmet : Deneysel psikoloji biyolojik süreçlerle dav-
ranış arasındaki ilişkiyi inceleyen fizyolojik psikoloji ile 
yakından ilgilidir.   
Emre : Gelişim psikolojisi çocukluk, ergenlik, yetişkin-
lik, yaşlılık psikolojisi gibi dallara ayrılır.   
Yasemin : Sosyal psikoloji birey ve toplumun karşılıklı 
etkileşimini inceleyen bir psikoloji dalıdır.   
Ahmet : Bilişsel psikoloji bellek, hatırlama, unutma, 
algılama, düşünme, problem çözme gibi zihinsel faaliyet-
lerle ilgili deneyler yapar.   
Kemal : Kişilik psikolojisi bireylerin en iyi kişilik model-
lerini benimsemeleri için çalışmalar yapar. 
Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? 

A) Mehmet   B) Emre  C) Yasemin 
D) Kemal  E) Ahmet

9.   • Yeni testler geliştirmek
• Mevcut testlerin kullanışlılık derecesini artırmak
• Testlerden elde edilen verileri işlemek için istatistiksel 

teknikler geliştirmek
Verilen amaçlar aşağıdaki psikoloji alt dallarından 
hangisine aittir?

A) Sosyal psikoloji
B) Deneysel psikoloji
C) Gelişim psikolojisi
D) Endüstri psikolojisi
E) Psikometrik psikoloji

10.  Psikolojinin sosyalleşme, sosyal olgu, gruplar, inanç 
ve tutumlar, liderlik, kamuoyu araştırmaları gibi konu-
larda yakın ilişkide olduğu, gerektiğinde ortak çalışma 
yürüttüğü bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyoloji   B) Coğrafya  C) Antropoloji 
D) Ekonomi  E) Tarih 

11.  İnsan yaşamı doğa koşullarından, kültürden, gelir dağılı-
mından, ülkenin yönetim biçiminden etkilenir. 
Buna göre psikolojinin aşağıdaki bilim dallarından 
hangisi ile ilişkili olduğu söylenemez? 

A) Siyaset   B) Sosyoloji  C) Coğrafya  
D) Ekonomi  E) Fizik

12.  Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim da-
lıdır. Hayvanlar üzerine yapılan incelemeler sayesinde hem 
hayvan davranışları çözümlenmekte, hem de insan davra-
nışları hakkında yordama yapma imkanı oluşmaktadır. 
Buna göre psikolojinin hayvan davranışlarını inceler-
ken aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle yakın iliş-
kide olması beklenir?

A) Sosyoloji   B) Antropoloji  C) Ekoloji  
D) Zooloji  E) Biyoloji


