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1.  	 8	 yaşına	 yeni	 girmiş	 olan	 Aral	 tek	 yumurta	 ikizi	 olan	
Tuna’ya	göre	bedensel	büyüme	açısından	geride	olma-
sına	rağmen,	ailesi	her	ikisini	de	aynı	futbol	okuluna	yaz-
dırmıştır.	Futbol	okulu	eğitmeni	aynı	grupta	çalıştırdığı	iki	
kardeşi	bir	süre	sonra	ayırarak,	kas	gelişimi	daha	geride	
olan	Aral’ı	özel	program	uyguladığı	gruba	almıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdaki faktörlerden hangisidir? 

A)	Zeka	türleri	
B)	Bireysel	farklar	
C)	Sosyal	çevre	etkisi	
D)	Psikolojik	faktörler	
E)	Gelişimsel	hastalıklar	

2.  	 Doğuştan	donanım	büyük	ölçüde	genlerden	kaynaklanır,	
edinilmiş	donanım	 ise	 fiziksel,	 sosyal	 ve	kültürel	 çevre-
den	kaynaklanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğuştan do-
nanımın rolü en fazladır? 

A)	Yürüme			 B)	Futbol	oynama	
C)	Şiir	ezberleme			 D)	Roman	yazma	

E)	Proje	hazırlama

3.  Edinilmiş donanımın doğuştan donanımdan farkı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	Büyümeye	bağlı	olması	
B)	Genetik	kodlara	dayanması	
C)	Ergenlik	döneminde	elde	edilmesi	
D)	Olgunlaşmaya	bağlı	olması	
E)	Öğrenmeyle	kazanılması

4.  “Yaşam	boyu	gelişim” kavramı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A)		Gelişim	sürecini	açıklar.	
B)	 Gelişimi	döllenme	ile	başlayan	ve	ölüm	ile	sona	eren	

bir	süreç	olarak	ifade	eder.	
C)	 Gelişim	sürecinde	sürekli	bir	değişim	olduğu	düşün-

cesine	dayanır.	
D)	 Gelişimi	dönemlere	ayırarak	inceler.	
E)	 Gelişim	orta	yaşa	kadar	devam	eder,	sonrasında	ge-

rileme	başlar.

5.  	 Babaannem	ben	18	yaşındayken	emekli	olmuştu.	Babam	
ve	annem	gibi	çevremizdeki	birçok	kişi	onun	bir	köşesine	
çekilip	 evde	 oturacağını,	 iyice	 elden	 ayaktan	 düştükten	
sonra	da	monoton	bir	hayat	yaşayacağını	düşünüyorlardı.	
Ama	benim	azimli	babaannem	dedemle	evlenince	birinci	
sınıfta	yarım	bıraktığı	 yüksek	öğrenimine	 tekrar	başladı	
ve	inanır	mısınız	üç	ay	sonra	yüksek	başarı	derecesiyle	
benimle	birlikte	üniversiteden	mezun	oldu.	Babaannemle	
gurur	duyuyorum.	O	herkese	yaşlılık	döneminde	de	birey-
lerin	zihinsel	olarak	aktif	olabileceğini	gösterdi.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu olayı destekler 
niteliktedir? 

A)	Bireyin	gelişimi	büyüme	ile	sona	erer.	
B)	Olgunluk	dönemi	gelişimin	son	evresidir.	
C)	Gelişim	döllenme	ile	başlar,	ergenlikte	sona	erer.	
D)	Gelişim	doğumdan	ölüme	kadar	devam	eder.
E)	Orta	yaş	ve	yaşlılıkta	gelişme	durur.		

6.  	 I.	 İdeolojik	kavramlarla	ilgilenme	
	 II.	 Soyut	önermelerle	mantıklı	düşünme	
	 III.	Evrensel	ahlak	ilkelerini	benimseme	
	 IV.	Otoriteye	itaat	etme	
	 V.	 Ahlaki	konular	üzerinde	akıl	yürütme	

Verilenlerden hangisi Kohlberg’in açıkladığı gelenek 
sonrası ahlaki döneme özgü özelliklerden biri değildir? 

A)	I.		 B)	II.		 C)	III.	
D)	IV.		 E)	V.

Psikolojinin Temel Süreçleri - 1



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  	 “Anlaşılmamak”	 kaygısının	 en	 yoğun	 yaşandığı	 gelişim	
dönemidir.	Bu	dönemde	ebeveynler	eleştirmeden,	yargı-
lamadan	 ve	 küçümsemeden	dinlemeli,	 bireyin	 kendisini	
gerçekleştirmesine	izin	vermelidir.
Bu parçada açıklaması yapılan gelişim dönemi aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)	Yenidoğan	 B)	Son	Çocukluk		 C)	Ergenlik
D)	Yetişkinlik		 E)	Yaşlılık

8.  	 I.	 Dürüstlük,	güven	ve	saygı	dolu	bir	aile	atmosferi	yaratmak	
	 II.	 Yaşa	uygun	imkanlar	ve	özgür	bir	ortam	sunmak	
	 III.	Kazanılması	 istenen	 davranışlar	 için	 sürekli	 baskı	

kurmak

Verilenlerden hangileri ergenlik dönemindeki bireyin 
anne-babasının benimsemesi gereken bir tavırdır? 

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

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi bilişsel 
gelişimine özgü davranışlardan biri değildir? 

A)	Soyut	düşünme	ve	nedenselliği	farketme	
B)	Mantık	kurallarına	dayalı	gelişmiş	dil	kullanma	
C)	Sembol	kullanımında	gelişme	
D)	Felsefe,	din,	politika	ve	etikle	ilgilenmeye	başlama	
E)	Cinsiyete	bağlı	olarak	gelişen	bedensel	değişme	

10.  	I.	 Evlenme	ve	çocuk	sahibi	olma	
	 II.	 Kimlik	duygusunu	geliştirme	
	 III.	Mesleki	kariyer	yapma

Verilenlerden hangisi ergenlik dönemi gelişim gö-
revlerinden biridir? 

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

11.  	Henüz	9.	sınıfa	başlamış	olan	Emre’nin	bedeninin	farklı	
bölümlerinde	hızlı	bir	büyüme	olmaktadır.	Emre'nin	yaşa-
dığı	ani	ve	hızlı	bedensel	değişiklikler	kendini	beğenme-
mesine	ve	kendilik	değerini	sorgulamasına	sebep	olabilir.
Buna göre Emre’nin içinde bulunduğu gelişim döne-
mi ve üzerinde etkili olan gelişim faktörü eşleştirme-
sinden hangisi doğrudur? 

A)	Çocukluk	dönemi	–	Bilişsel	
B)	Çocukluk	dönemi	–	Fizyolojik	
C)	Ergenlik	dönemi	–	Fizyolojik	
D)	Ergenlik	dönemi	–	Psikomotor	
E)	Yetişkinlik	dönemi	–	Fizyolojik

12.  Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kaza-
nılması beklenen gelişim görevleri arasındadır?

A)	Evlenme	ve	kariyer	edinme
B)	Derin	bir	entellektüelleşme
C)	Cinsiyet	farklılıkları	ile	mahremiyeti	öğrenme
D)	Kendi	davranışları	üzerinde	otokontrol	kurma
E)	Fiziksel	olarak	kendini	kabullenme


