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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİDENEME 1

1. Normatif tarihsel etki yani tarihsel zaman et-
kisi önemli olayların bu olayları yaşayanla-
rın gelişimleri üzerindeki etkidir. Savaşlar, kit-
lesel göçler, deprem, salgın gibi olaylar be-
lirli tarihsel zamanlarda ortaya çıkan ve bi-
reyleri gelişimini etkileyen olaylardır.

(Cevap A)

6. Kaçınmacı bağlanma stilinde kişi yakın iliş-
kilerde bulunmaktan, duygusal bağlanma-
dan uzak durmaktadır. Kaçınmacı bağlanma 
stilinde bireyin yakın ilişkiden uzak durması-
nın temelinde terk edilme ve reddedilme kor-
kusu yatmaktadır

(Cevap C)

5. Erikson’un Psikososyal Gelişm Kuramına gö-
re Cenk Bey üretkenliğe karşı durgunluk dö-
nemindedir. Bu dönemde birey üretmek ve 
çevresine faydalı olmak ister. Bir öğretmenin 
öğrencilerine katkıda bulunması, anne ba-
banın çocuklarını kendi idealleri doğrultusun-
da yetiştirmeye gayret etmesi ya da çevre-
sindeki insanlara katkı sağlaması üretkenlik-
tir ve bu dönemde kişilik gelişimi açısından 
bireyin ihtiyacıdır

(Cevap C)

2. Öz kontrol bireyin kendi duygu, düşünce ve 
davranışlarının farkında olması ve bunları 
kontrol edebilmesi, denetleyebilmesidir. So-
ruda verilen örnek çalışmada amaç öğrenci-
lerin davranışa geçmeden önce sakin kal-
maları, kendilerinin farkında olmaları ve dü-
şünerek kontrollü biçimde hareket etmeleri-
ni sağlamaktır. 

(Cevap D)

3. Özümleme var olan zihinsel şema ile yeni 
karşılaşılan problem durumunu çözmek ve 
anlamlandırmaktır. Verilen örnek durumda 
Merve maske kavramını bilmektedir, yani 
maske şeması oluşmuştur. Karşılaştığı fark-
lı maske onun dengesini bozmuş ama yine 
de onu var olan şema ile açıklamıştır. 

(Cevap C)

4. Verilen örnek durumda hemen yemek iste-
mek yani dürtünün beklenmeden karşılan-
masını beklemek yapısal kişilik kuramında 
haz ilkesine karşılık gelir. Bunları söyleyen 
bu dürtülerin giderilmesini isteyen iddir. Ego 
bireyi koruyan ihtiyaçları sağlıklı biçimde kar-
şılayan mekanizmadır. Verilen örnekte sağ-
lıksız olabileceği için dürtüler uygun koşullar 
sağlanana kadar ertelenmiştir. 

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

7. Duyusal motor dönemde
 Birinci döngüsel tepkiler: Bebeğin kendi 

bedenine dönük refleksif tepkileri tekrar et-
mesidir. Sürekli parmağını emmesi gibi

 İkinci döngüsel tepkiler: Bebeğin bir nes-
ne ile yineleyici hareketlerde bulunmasıdır. 
Eline aldığı çıngırağı sürekli sallaması gibi

 Üçüncü döngüsel tepkiler: Bebeğin ama-
ca ulaşmak için farklı tepkiler de denemesi-
dir. Çıngırağı sadece sallamak ile yetinmez 
istediği sesi duyabilmek için atar, sürter, baş-
ka bir nesneye vuru vb. Yani üçüncü döngü-
sel tepkiler ile farklı denemeler yaparak dün-
yayı keşfeder.

(Cevap E)     

8. Davranışçı yaklaşıma göre dil gelişimi tekrar 
ve pekiştirme yoluyla öğrenilir. Dil edinim sü-
recinde davranış biçimlendirme ve taklit sü-
reçleri etkindir. Doğuştan getirilen yapılar psi-
kolingustik kuramın varsayımıdır, sosyal sü-
reçler de sosyal öğrenme kuramında önem-
lidir.

(Cevap B)

9. Gilligan Kohlberg’i araştırmalarını sadece er-
kekler üzerinde yapmasından ve kadınlar için 
yaptığı genellemelerden dolayı eleştirmek-
tedir. Gilligan’a göre kadınların ve erkeklerin 
ahlak gelişim süreçleri farklıdır. Bunun sebe-
bi toplumsal cinsiyet rolleri yani toplumun ka-
dına biçtiği rollerdir.

(Cevap E)

11. Bilgi işleme kuramı açısından hareket geli-
şiminde işlem basamakları; girdi, bilgi işle-
me, çıktı ve geribildirimdir. İlk maddede (I) 
hareket sonrası ortaya çıkan sonuca yöne-
lik bir geribildirim söz konusudur. İkinci mad-
de (II) hareket öncesi koşullara yönelik veri-
leri içeren girdi basamağıdır. Son madde de 
(III) ortaya çıkan beceri yani çıktı vardır.

(Cevap A)

10. Mantığa bürüme yapılan yanlış bir davranı-
şa akla uygun gerekçeler üretmedir, kısaca 
yalan söyleme, bahaneler üretmedir. I numa-
ra mantığa bürüme için örnektir. II nuaralı ör-
nekte ise yok sayma yani inkar durumu söz 
konusudur.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

2. Deneme Sınavı

DENEME 2

5. İşlem öncesi dönemde çocuklar algılarının 
tutsağıdır, olaylara başkasının açısından ba-
kamaz ve başkalarının duygu ve düşüncele-
rini anlamakta güçlük çeker. Çocukta temel 
düşünce ben görüyorsam herkes görüyor ya-
da ben görmüyorsam kimse görmüyor şek-
lindedir. Verilen örnek durumda da kendisi 
gördüğü için mutfakta olan annesinin de gör-
düğünü düşünmesi benmerkezci düşünme-
nin ürünüdür

(Cevap C)

4. Özelden özele aklı yürütme işlem öncesi (3-
6 yaş) dönemde gözlenen sınırlı bir düşün-
me yoludur. Çocuk sınırlı özel bir durum için 
geçerli olan kuralı yine sınırlı ve özel bir du-
rum için de geçerli saymakta, akıl dışı bir akıl 
yürütme izlemektedir. Verilen örnekte el te-
mizliği için yani sınırlı özel bir durumu farklı 
bir özel durum için (vücuttaki mikropların te-
mizlenmesi) de geçerli olabileceğini düşü-
nülmüştür.

(Cevap E)

6. Agulama ve cıvıldama dönemleri dil öncesi 
dönemler olarak bilinir. Tek sözcük  ve teleg-
rafik konuşma dönemleri de dilsel gelişim dö-
nemleridir. Doğru sıralama IV-III-II-I şeklin-
dedir. 

(Cevap B)

3. Adler’in kişilik kuramına göre birey sosyal bir 
canlıdır ve sosyal ilişkilerinde güçlü ve üstün 
olmak ister. Üstünlük çabası ve aşağılık 
kompleksinden kaçış bireylerin davranışla-
rını yönlendiren temel dinamiklerdendir. Ve-
rilen örnek durumda Adler’in kuramı açısın-
dan Osman için aile içerisinde bir üstünlük 
çabası söz konusudur. 

(Cevap C)

1. Soruda verilen örnek durumda Ahmet’in öz-
güven ve iletişim problemlerinin iki kaynağı 
olduğu görülmektedir. Bunlar Ahmet’in göç 
etmesi ve ergenlik döneminde olması. Göç 
normatif olmayan bir etkidir, yani yaş grubu-
nu değil bireyi etkilemektedir, sadece Ahmet 
için özel bir durumdur. Ergenlik ve bu dönem-
de yaşanabilecek güçlüklerin birey üzerinde-
ki etkisi ise normatif ve yaşa bağlı bir etkidir, 
yani ilgili yaşlardaki pek çok ergeni etkileye-
bilmektedir.

(Cevap E)

2. Psikanalitik kurama göre davranışlarımızın 
temelinde cinsellik ve saldırganlık dürtüleri 
vardır. Bu dürtüler çocuğun oyun ortamında-
ki davranışlarına da yansır. Oyun yoluyla ço-
cuklar bilinçaltında onları rahatsız eden trav-
maları da yansıtır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

2. Deneme Sınavı

9. Puberte ergenlik döneminde hızlı bedensel 
değişimleri kapsayan, ergenin birincil ve ikin-
cil cinsiyet özelliklerini kazandığı dönemdir. 
Dönemde erkeklerde kas kızlarda yağ doku-
sunda bir artış meydana gelir, bu sebeple E 
seçeneğindeki ifade yanlıştır. 

(Cevap E)

7. Çocukların hemcinsi ebeveynle özdeşim ku-
rarak kendi cinsiyetine ilişkin davranışları öğ-
rendiği psikososyal gelişim dönemi fallik dö-
nemdir. Fallik dönemde erkeklerde odipus, 
kızlarda elektra karmaşası yaşanır. Bu kar-
maşayı aşmanın yolu özdeşimdir.

(Cevap D) 

8. Gilligan Kohlberg’i kadınlarla çok fazla çalış-
mamış olmasına rağmen kuramında genel-
lemelere gitmesi açısından eleştirir. Kohlberg 
kadınların daha çok geleneksel düzeyde kal-
dığını söyler. Gilligan ise toplumsal cinsiyet 
rollerinin kadınlar ve erkeklerin farklı ahlaki 
gelişim süreçlerine neden olduğunu savunur. 

(Cevap D)

10. Güvenli bağlanan bebekler ile anneleri ara-
sında güven temelli olumlu duygusal ilişki ku-
rulmuştur. Güvenli bağlanan bebek çok yo-
ğun olmayan bir ayrılık kaygısı yaşar, yani 
anneden ayrıldığında üzülür ağlar. Anneye 
kavuştuğunda da mutlu olur ve bunu uygun 
biçimde gösterir.

(Cevap A)

11. Cinsiyet şeması bireyin cinsiyete yönelik zih-
nindeki temsillerdir. Kadın nedir? Erkek ne-
dir? Ne yapabilir, ne yapamazlar? Nasıl dav-
ranmalı, nasıl konuşmalı, neyle oynamalı?vb 
soruların cevapları bireyin cinsiyet şeması-
nı oluşturur.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

3. Deneme Sınavı

1. Gelişimi etkileyen iki temel faktör vardır. Bun-
lardan biri kalıtım, diğeri ise çevredir. Si-
nem kalıtımsal olarak müzik yeteneğiyle doğ-
masına karşılık uygun çevre sağlanmamış-
tır. Cesur uygun bir çevrede doğmasına rağ-
men kalıtımsal özellikleri yoktur. Bu yüzden 
bir özelliğin ortaya çıkması için katılım ve 
çevre ortak etkiye sahiptir. 

(Cevap E)

4. 

 

Gelenek 
Öncesi Düzey

Geleneksel 
Düzey

Gelenek 

Kanun ve 

Sosyal 

Evrensel Ahlak

 Müge, ablasının davranışını sonuçlarına ve 
babasının bunu nasıl göreceğine bakarak 
değerlendirdiği için Kohlberg’in ahlaki geli-
şim modeline göre “itaat - ceza” dönemin-
de bulunmaktadır. Bu dönemdeki bireylerin 
doğru olanı yapma nedenleri cezadan kaçın-
mak ve kurtulmak için ceza ile desteklenmiş 
kuralları çiğnemekten uzak durmak ve otori-
telerin, yetkiyi elinde tutanların gücüne itaat 
etmektir.

  
Ahlak (2 -

Özerk Ahlak        

 Müge’nin ahlâki yargıya sadece gözlenebi-
len davranış üzerinden varmaya çalışması, 
babasının (otoritenin) bakış açısıyla kendi-
sininkini karıştırması onun Piaget’nin ahlâki 
gelişim kuramına göre “bağımlı ahlak ev-
resi” döneminde olduğunu göstermektedir. 
Ahlaki gerçekçilik dönemi de denilen bu dö-
nemde çocuklar başkalarının davranışlarını 
değerlendirirken niyetleri, gereksinimleri ve-
ya duyguları dikkate almazlar sadece gözle-
nebilir sonuca bakarlar.

(Cevap D)

2. Gelişim bir bütündür. Tüm alanlardaki geli-
şim birbiriyle etkileşim hâlindedir. Bir alanda-
ki gelişme yavaşsa geride kalmışsa bu diğer 
alanlardaki gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. 
A seçeneğinde beden gelişimi ile ifade edi-
len fiziksel gelişimin kişilik gelişimi ile ilişkisi 
verilmiştir. B ve C seçeneklerinde fiziksel ge-
lişim – bilişsel gelişim ilişkisi verilmiştir. D se-
çeneğinde çevrenin etkisi, E seçeneğinde 
ise eğitim materyallerinin gelişim üzerindeki 
etkisi söz konusudur.

(Cevap A)

3. Yapaycılık, doğal olguları birisinin yaptığı ya 
da bunlara birisinin neden olduğunu belirtir. 
II numaralı ifadede çocuğun şimşek çakma-
sını birinin gökyüzünden fotoğraf çekmesi 
olarak açıklaması yapaycılıktır. Canlandır-
macılıkta çocuklar cansız nesnelere canlılık 
özelliği yükler. I. ifadede çocuğun arabaya 
atfettiği canlılık özellikleri (susama, koşma) 
canlandırmacılık sonucudur.

(Cevap B)

DENEME 3
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

3. Deneme Sınavı

5. Cinsel eğitim verme konusunda ebeveynle-
rin dikkat etmesi gereken hususların başın-
da çocuklarının gerekli hazır oluşluğa ulaş-
malarını beklemektir. Çocuk eğer hazır de-
ğilse ona bu konuda bilgi vermeye çalışmak 
uygun değildir. Çocuğun cinsel eğitime ihti-
yacı olduğu en iyi onun sorularından anlaşı-
lır. Çocuğun bilme tanıma çabalarının üst dü-
zeyde olduğu çocukların cinsel konularla il-
gili sorularının başladığı girişkenliğe karşı 
suçluluk döneminde çocuğa bu konuda bilgi 
vermeye başlanmalıdır. 

(Cevap A)
6. Oral dönem bireylerde temel güven duygu-

sunun geliştiği dönemdir. Bu dönemde oral 
isteklerin yeterince karşılanmaması kötüm-
serlik ve saldırganlık özelliklerine neden olur. 
Bu dönemdeki saplantı ise güven eksikliği, 
kolay aldanabilirlik ve tartışmacılık gibi kişi-
lik özellikleri ile ilgilidir.

(Cevap A)
7. Organizma için hoşa gitmeyen bir şeyin is-

teyerek unutulmasına bastırma denir. Bu sa-
vunma mekanizmasında birey yaşadığı 
nahoş durum ya da olay hiç yokmuşçasına 
davranır. Örnekte çocuğun serviste yaşadı-
ğı olumsuzluğu unutması bastırma savunma 
mekanizmasının ürünüdür.

(Cevap C)
8. Kaliteli gece uykusu, çocukların beyin geli-

şimi için en az beslenme kadar önemlidir. An-
ne – babalar çocuklarının kesintisiz ve kali-
teli bir gece uykusu almalarını sağlamalıdır-
lar. Bu yüzden düzenli uyku alışkanlığı çok 
önemlidir. Bunu sağlamak için, her gece ay-
nı saatte yatmalarını sağlayarak bir uyku ru-
tini oluşturulabilir, çocuğun rahat etmesi sağ-
lanabilir, sevgi ve şefkat gösterilebilir. Fakat 
uyku öncesi çocuğa çok aktif oyunlar oynat-
mak çocuğun uykuya dalmasına engel ola-
bilir, çok fazla öykü anlatmak çocuğun uyku-
yu ceza olarak algılamasına neden olabilir.

(Cevap E)

9. Neşe’nin gökyüzü ile ilgili düşünme biçimi; 
gökyüzüne canlı varlıkların özelliklerini yük-
lediği için “animizm”; Neşe’nin ablasının ken-
disi gibi düşünmediğine çok şaşırması “ben-
merkezcilik” ile ilgilidir. Animizm (canlandır-
macılık), doğadaki cansız nesnelere canlı 
muamelesinde bulunma, canlılık özellikleri 
atfetmedir. Benmerkezcilik ise, başkasının 
görüşlerini ve bakış açısını anlamakta yaşa-
nan yetersizliktir. İşlem öncesi dönemde ço-
cuklar, dünyayı başkasının bakış açısından 
görememekte, dünyanın merkezine kendini 
yerleştirip diğerlerinin bakış açısının farklı 
olabileceğini anlayamamaktadırlar. Yer ve 
zaman algıları da kendilerine odaklıdır. 

(Cevap A)

10. Soru metninde anlatılanlara dayalı olarak Vy-
gotsky’nin gelişim süreci ile ilgili olarak “ge-
lişim aşamalı ve birikimli bir süreçtir” il-
kesini benimsediği söylenebilir. Gelişim ile-
riye doğru yönelim gösteren, birikimli bir sü-
reçtir. Her aşama bir sonraki aşama için ön-
koşul oluşturur.  Bu bağlamda her evre ken-
dinden öncekine dayanır ve kendinden son-
raki için hazırlık safhasını oluşturur. Ancak, 
bu gelişimin aşamaları birbirinden kesin çiz-
gilerle ayrılmış değildir. Birbiriyle iç içe geç-
miş olabilir.

(Cevap D)

11. Özerkliğe karşı kuşku dönemi çocukların ba-
ğımsızlık isteklerinin arttığı bir dönemdir. Bu 
dönemde çocuğun ihtiyacı çevresini keşfet-
mek ve bağımsız hareket edebilmektir. Eğer 
çocuğun bağımsız hareket etme isteği aşırı 
sınırlandırılırsa çocukta kuşku ve utanç duy-
guları oluşur. 

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

4. Deneme Sınavı

DENEME 4

5. Soru metninde belirtilen gelenekleri sürdü-
renlerin gelişimin “gelişimde bireysel fark-
lılıklar vardır” ilkesini bilmedikleri görülmek-
tedir. Bu ilkeye göre her bireyin kalıtsal özel-
likleri ve içinde doğup büyüdüğü çevresel ko-
şullar farklı olduğundan gelişimi de farklıdır. 
Buna göre bazı çocuklar çabuk yürür, konu-
şur, tuvalet alışkanlığı vs. kazanır, bazı ço-
cuklar da bu becerileri daha geç kazanır.

(Cevap C)

3. Paragrafı irdeleyecek olursak Salih Bey geç-
mişini düşündüğünde her zaman ne istedi-
ğini çok iyi bildiğini, genel olarak tutarlı dav-
randığını belirtmiştir. Buna göre Salih Bey 
kimlik duygusunu kazanmıştır diyebiliriz. Ya-
ni E şıkkındaki yorum doğrudur. Eğrisiyle 
doğrusuyla iyi bir hayat sürdüğünü belirtmiş-
tir, o hâlde benlik bütünlüğü yaşamaktadır 
diyebiliriz, D şıkkı da doğrudur. İnsanlara ya-
rarlı bir sürü şey yaptığına göre, üretkenlik 
duygusunu da kazanmıştır. C şıkkı doğrudur. 
Sevdiğini, sevildiğini belirtmiştir, o hâlde B 
şıkkındaki yakınlığa karşı uzaklık krizini at-
latmıştır ifadesi de doğrudur. Fakat A şıkkın-
daki “yoğun bir pişmanlık ve umutsuzluk ya-
şamaktadır” ifadesi doğru bir ifade değildir. 
Kemal Bey genel olarak geçmişini olumlu de-
ğerlendirmekte ve iyisiyle kötüsüyle kendini 
olduğu gibi kabul etmektedir.

(Cevap A) 

4. Organizmanın çevrenin etkilerine daha du-
yarlı olduğu dönemlere kritik dönem denir. 
Bu dönemlerde çevresel etkenler gelişime 
daha fazla müdahalede bulunur. Örnekte ve-
rilen durumda ilgili ilaç (çevre ile ilgilidir) ilk 
üç ayda fetüs bu ilaca karşı daha duyarlıdır. 
Bu dönem organizma açısından kritik bir dö-
nemdir.

(Cevap E)

6. İtaat – ceza eğiliminde, otoriteye uyulur, ce-
zadan kaçılır. Kurallar başkaları tarafından 
konur. Otorite yoksa kurallar çiğnenebilir. 
Banka müdürünün teftişler yaklaştığında ça-
lışanların kayıtlarını daha dikkatli kontrol et-
mesi, onun itaat – ceza döneminde olduğu-
nu gösterir. Otorite yokken gösterilmeyen 
davranışlar, otorite varlığında gösterilmiştir.

 (Cevap C)

2. Parçada temel vurgu ilişkilendirme üzerinde-
dir. İlişkilendirme Piaget’nin kuramında ör-
gütlemeye karşılık gelir. Örgütleme kuram 
açısından önemli bir kavramdır. Zihnimizde-
ki tüm yapılar yani şemalar birbiriyle ilişkili-
dir. Her uyum süreci önceki öğrenmelerle iliş-
kili, anlamlı ve bütüncüldür.

(Cevap A)   

1. İlkokul ve ortaokul yılları akademik özgüven 
açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde 
bireye başarılı olma fırsatı verilir, başarıları 
takdir edilirse öğrenmeye karşı olumlu bir tu-
tum ve akademik özgüven gelişir. Eğer bu 
dönemde çocuk sürekli çevresindekilerle kı-
yaslanır, başarıları takdir edilmezse aşağılık 
duyguları gelişir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

4. Deneme Sınavı

11. Bağlanma, bebekle anne babalar arasında 
duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım 
edici bir ilişkinin kurulmasıdır. Bağlanma be-
lirli bir kişiye uzun süren duygusal bir bağ 
olarak da tanımlanabilir. 

(Cevap D)

10. Vygotsky’e göre bireyin içinde yaşadığı çev-
re, kültür, sosyal etkileşimin özelliklerini be-
lirler. Bu nedenle gelişim ve öğrenme bire-
yin yaşadığı kültür ve çevreden bağımsız de-
ğildir. Çocukların kazandıkları kavramların, 
düşüncelerin, becerilerin, tutumların kayna-
ğı sosyal çevredir. Çocuklar çevresindeki ye-
tişkinlerden ve onların sosyal dünyalarından 
öğrenmeye başlamaktadırlar. Buna göre, ye-
tişkinlerle yapılan iş birliği çocuğun “toplum-
sallaşmasını sağlayarak beceri kazanması-
nı” sağlamaktadır.

(Cevap A)

7. Çocuk, disipline alıştırılırken onun gelişimi-
ne bağlı sınırlılıklar göz önüne alınmalıdır. 
Bir yandan çocuğa kurallar tutarlı bir şekilde 
verilmeli, aynı zamanda çocuğa biraz da es-
neklik payı tanınmalıdır. Zor ve şiddet kulla-
narak davranış yönlendirmeyi amaçlayan an-
ne – baba çocuğun kendilerine karşı öfke 
duymasına sebep olur, çocuğa saldırgan ol-
mayı ve sorunları şiddet yoluyla çözmeyi öğ-
retir, zayıf vicdan ve ahlak gelişimine neden 
olur. Çocuğa disiplin bilinci verilirken isten-
meyen bir davranış olduğunda çocuğa ceza 
yerine başka seçenekler sunulmalıdır.

(Cevap B)

9. Toplumsal olarak oluşturulan ‘bu kızlar için, 
bu erkeklere uygun değil’ niteliğindeki ger-
çeklikten uzak kalıp yargılar örnekte baba-
nın sözleri ile kırılmaya çalışılmıştır.

(Cevap C)

8. D seçeneğinde verilen “Kızlarda ilk adet, er-
genliğe geçişin de ilk işaretidir.” ifadesi, ge-
lişim sürecine yönelik yanlış bir ifadedir. Er-
genlik sürecinde, önce ikincil cinsiyet özel-
likleri, sonra birincil cinsiyet özellikleri görü-
lür. Birincil cinsiyet özellikleri üreme ve üre-
me organlarının gelişmesiyle ilgili özellikler-
dir. Bunlar, ikincil özelliklerden sonra ortaya 
çıkar. Dolayısıyla kızlarda, göğüslerin büyü-
mesi, vücutta kıllanma vb. gibi özellikler adet-
ten önce görülür.

(Cevap D)
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5. Deneme Sınavı

DENEME 5

1. Kişinin kendi inanç ya da davranışlarını, ger-
çekte öyle olup olmadığına bakmaksızın, 
başkalarında da görmesine yansıtma denir. 
Örnek durumda müdürü ile sorun yaşayan 
kadın bu durumu iş yerindeki diğer arkadaş-
larına yansıtarak rahatlamaya çalışmaktadır.

(Cevap C)

2. Piaget’e göre 2-7 yaş aralığındaki işlem ön-
cesi dönemde, korunumun kazanılamama-
sının nedenlerinden biri, belli bir zamanda 
çocuğun sadece anlık görünen ve dikkat çe-
ken boyuta odaklanıp diğer boyutları birlikte 
algılayamamasıdır. Buna odaktan uzaklaş-
mama denir. Cansu’nun, hafta sonu tatilinde 
gördüğü Minyatürk’ün en son iki eserin ismi-
ni hatırlayabilmesi, diğer gördüklerinin ismi-
ni hatırlamakta zorlanması odaktan uzakla-
şamadığını göstermektedir.

(Cevap A)

3. Freud, kişilik gelişiminde 0–6 yaş içindeki ya-
şantıların önemine dikkat çekmektedir. Kişi-
lik gelişimini 5 dönem içerisinde incelemiş-
tir. Ergenlik dönemi sonrasında kişilik gelişi-
minden bahsetmemektedir.

(Cevap E)

4. Serra’nın anlattıkları Erikson’un psikososyal 
gelişim kuramına göre 0 – 1 yaşlarını kap-
sayan “güvene karşı güvensizlik” dönemi 
krizi ile ilgilidir. Bu krizin olumlu sonuçlanma-
sı annenin ya da onun yerine geçen kişinin 
çocuğu sevmesine, çocuğun fiziksel ve psi-
kolojik ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde gide-
rilmesine bağlıdır. Psikososyal kriz olumsuz 
sonuçlandığında bebek başkalarına güven 
duygusu geliştiremez ve kendini emniyette 
hissedemez.

(Cevap C)

5. Dil gelişimini biyolojik ve psikolojik temelle-
re dayanarak açıklayan kuramlara psiko-len-
güistik kuramlar denir. Bu kuramlara göre 
dil insan türüne özgü biyolojik bir mekaniz-
madır. Dil farklılıklarına rağmen dil gelişimi-
nin evrensel olarak aynı aşamaları izlemesi 
dil gelişiminde biyolojik temelleri ön plana çı-
karmıştır.

(Cevap E)

6. Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Kuramı-
na göre farklı düzey ve etkilerde bireyin dav-
ranışlarını etkileyen çevresel sisteler vardır. 
Merkeze yani bireye doğru gidildikçe etki 
doğrudandır, çevreye doğru ise etki dolaylı 
olur. Ancak bu sistemler birbirleri ile ilişkili ve 
bağlantılıdır. Buna göre I ve III numaralı ifa-
deler doğrudur. 

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

5. Deneme Sınavı

7. Kohlberg’e göre geleneksel düzey iki şama-
dan oluşmaktadır: Kişilerarası uyum eğilimi 
ve kanun ve düzen eğilimi. Geleneksel dü-
zeyde kişinin bencillikten uzaklaşıp çevre-
sindekileri de düşündüğü ve kuralların doğa-
sını kavramaya başladığı düzeydir. I numa-
ralı davranışta kişilerarası uyum eğilimi, III 
numaralı davranışta da kanun ve düzen eği-
limi gözlenmektedir. II ve IV ise gelenek ön-
cesi düzeyi yansıtmaktadır.

(Cevap C)

11. Kavramlar bilişsel gelişimin önemli bir boyu-
tunu oluşturmaktadır. Küçük çocukların sa-
hip olduğu kavramların çoğu oldukça dardır. 
Örneğin bir çocuk köpeklerin, atların ve fille-
rin hayvan olduğunu düşünebilir ancak bir 
solucanın hayvan olduğunu kavrayamayabi-
lir. Çocukların kavramlarındaki bu dar yapı 
onların algılamalarını etkiler ve algıları sınır-
lı ve çarpık olabilir. Örnekte çocuğun uçak 
durumu çarpık algılamasına (gittikçe küçü-
leceği) neden olmaktadır.

(Cevap A)

10. Çocuklar kendi başlarına rahat hareket ede-
bildikleri zaman çevrelerini tanımak ve aile-
den bağımsızlaşmak isterler. Bu gelişim dö-
nemi özerkliğe karşı kuşku ve utanç döne-
midir. Anne-babasının elinden tutmak iste-
mez, kendi başına hareket etmek isterler. 

(Cevap C) 8. Küçük kardeşin boncukları ablası ile eşit pay-
laştığı halde kendi boncuklarının bilezik ve 
kolye yapmaya yetmeyeceğini düşünmesi 
onun “korunum” özelliğini kazanmadığını 
göstermektedir. Somut işlem döneminde ka-
zanılan korunum, herhangi bir nesne ya da 
nesne grubunun fiziksel biçimi ya da mekân-
daki konumu değiştiğinde nesnenin miktar, 
sayı, alan ve hacim gibi özelliklerinin değiş-
meyeceği ilkesi olarak tanımlanabilir. Küçük 
kardeş eşit şekilde paylaşımda ablası ile iki-
sinin boncuk sayılarının aynı olmadığını dü-
şünmektedir. Bu durum küçük kardeşin iş-
lem öncesi dönemde bulunduğunu, mantık-
sal düşünemeyip sezgileriyle hareket ettiği-
ni yani korunum ilkesini henüz kazanamadı-
ğını olduğunu göstermektedir.

 (Cevap E)

9. Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe ge-
çiş; bir bakıma başkalaşım dönemidir. Ço-
cuk gibi mi, yetişkin gibi mi davranacağını bi-
lemeyen ergen kimlik bunalımı yaşamaya 
başlar. Vücut hormonlarından cinsiyet ile il-
gili olan hormonlar üretilmeye başladığından, 
ergen adayının psikolojisi sebepsiz değişim-
ler gösterir. Ergen egosantrizmi, omnipotent 
düşünce, hayali seyirciler gibi tutumlar er-
genliğe özgü, toplum bilincine tam olarak ula-
şamamış olmanın verdiği tutumlardır. Bu se-
bepten ergenlik dönemi, dalgalanmanın yo-
ğun görüldüğü bir çeşit “fırtına – gerginlik” 
dönemidir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

6. Deneme Sınavı

DENEME 6

1. Bastırılmış güdü ve duyguların, sosyal açı-
dan kabul edilebilir alanlara yönlendirilmesi 
ve bu yolla toplumun onayının alınması, yü-
celtme savunma mekanizmasıdır. Dizede, 
“Kilit vurdular dilime / Aşkımı dokudum kili-
me” ifadeleri yüceltme savunma mekaniz-
masının kullanıldığını gösterir.

(Cevap C)

2. Merve’nin tercihleri ve yalnız kalıp kalmama 
konusunda bir kararsızlık yaşaması Erik-
son’un psikososyal gelişim kuramına göre 
onun “güçlü bir kimlik duygusu oluşturama-
dığını ve rol karmaşası yaşadığı”nı göster-
mektedir.

(Cevap A)

3. 2–3  yaşındaki bir çocuk Erikson’un psiko-
sosyal gelişim kuramına göre özerkliğe kar-
şı utanç ve kuşku döneminde bulunmakta-
dır. Bu dönemde çocuk kendi başına yeme-
ye, yürümeye ve konuşmaya başlar. Başka-
larıyla iletişim kurabilecek kadar konuşur ve 
çevreyi keşfetmeye başlar. Bağımsızlık ve 
özerklik duygularının temelleri bu dönemde 
atılır. Bu nedenle, birçok işi kendi başına yap-
maya çalışarak özerk olmak istediklerini be-
lirtirler. Tamamen başkalarına bağımlı olmak 
istemezler. Yetişkinlerin yaptıkları işe karış-
malarını istemezler. Çocuk yaptığı girişimler 
aracılığıyla kendi kendini kontrol etmeyi öğ-
renir. Bu nedenle 2 – 3 yaşındaki bir çocu-
ğun gelişim görevlerini yerine getirebilmesi 
için ebeveynlerinin “çocuğun kendini keşfet-
meye yönelik ve kendi kendine yaptığı dav-
ranışları desteklemeleri gerekir.”

(Cevap C)

4. 6–7 yaşında okuma – yazma öğrenemeyen 
bir çocuğun 14–15 yaşlarına gelince okuma 
– yazma öğrenmede güçlük çekmesi kritik 
dönem kavramı ile ilgilidir. Kritik dönem, or-
ganizmanın farklı gelişim dönemlerinde öğ-
renmeye ya da gelişmeye en çok eğilimli, is-
tekli ve çevredeki uyarıcılara en açık ve alı-
cı olduğu zaman dilimidir. Kritik dönemde ka-
zanılmayan yaşantılar daha sonraki dönem-
lerde zor kazanılmaktadır. Okuma – yazma 
öğrenme için kritik dönem 6–7 yaşlarıdır. Bu 
yaşlarda kazanılmadığında sonraki dönem-
lerde kazanılmakta güçlük yaşanır. Bu ne-
denle 6 yaşındaki bir çocuk okuma yazmayı 
daha kolay ve hızlı öğrenirken, 14–15 yaş-
larındaki bir çocuk daha yavaş ve zor öğre-
nir.

(Cevap B)

5. Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramına göre 
çocuk tek başına öğrenebileceğinden daha 
fazlasını “yakınsak gelişim bölgesi” ara-
cılığı ile ortaklık yaparak iş birliğine dayalı 
öğrenme yoluyla öğrenir. Vygotsky’e göre 
yakınsak gelişim alanı “Çocuğun kendi ba-
şına değil de arkadaşları ya da yetişkin-
lerin yardımıyla başarabileceği, henüz öğ-
renmediği ancak yardımla öğrenebilece-
ği görevlerdir.”

(Cevap D)

6. Verilen açıklamaya göre, kişilik özelliklerinin 
sonradan kazanıldığı, bu özellikleri; bireyin 
tabi olduğu sosyal koşulların belirlediği be-
lirtilmiştir. Bu görüş sosyal öğrenme kuramı-
nın temelini oluşturur. İnsanlar sadece ken-
di deneyimlerinden öğrenmezler. Başkaları-
nın yaptıklarını seyrederek de öğrenirler. Sos-
yal öğrenme, genel olarak insanların birbir-
lerinden etkilenerek gerçekleştirdikleri öğren-
meleri ifade etmektedir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

6. Deneme Sınavı

10. Gelişim sürecini anlamaya yönelik çalışma-
larda araştırmacıların anlaşmazlığa düştük-
leri konuların başında “Gelişim çevrenin mi 
yoksa kalıtımın mı ürünüdür?” sorusu yer al-
maktadır. Bu tartışma 20. yy.’ın başlarında 
çevresel faktörlerin önemini savunan davra-
nışçı yaklaşımın ortaya çıkmasıyla başlamış-
tır. Yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan 
sonuç gelişimin çevre ve kalıtımın etkileşi-
minin ürünü olduğudur. Verilen örnekte gör-
me sisteminin gelişimi için genetik yapının 
deneyim tarafından (çevre) harekete geçtiği 
bu ilke için bir örnek niteliğindedir.

(Cevap C)

9. Olgunlaşma ile ilgili olarak;

 I. öncül doğrudur, olgunlaşma kendiliğin-
den meydana gelir.

 II. öncül yanlıştır, çünkü olgunlaşma üze-
rinde öğrenmenin etkisi yoktur.

 III. öncül yanlıştır, olgunlaşma çevresel et-
kilerden bağımsızdır.

 IV. öncül yanlıştır, olgunlaşma öğrenme için 
ön koşuldur fakat yeterli değildir, hazır-
bulunuşluk vb. de gereklidir.

 V. öncül doğrudur, olgunlaşma her bireyde 
aynı zamanda meydana gelmeyebilir.

 VI. öncül doğrudur, olgunlaşma kalıtsal ola-
rak sahip olduğumuz gizil gücün ortaya 
çıkmasıdır.

(Cevap D)

11. Anne ve babadan sevecen ve güvenilir dav-
ranışlar gören çocuklarda sağlam bir güven 
duygusu gelişir. Ancak aşırı güvenli olmak 
da çocuğun kişisel güvenliği açısından bir 
risktir. Çocuğun tehlikeli durumları fark ede-
bilmesi ve kendini koruyabilmesi için bir mik-
tar sağlıklı güvensizlik duygusuna ihtiyacı 
vardır. Yani güvensizlik ve güven aşırı uçsa 
ideali hiçbir zaman tam güvensizlik ya da ko-
şulsuz tam güven duygusu değildir. Aynı şe-
kilde girişimciliğe karşı suçluluk ikilemi için 
de bir miktar suçluluk duygusunun çocuğun 
vicdan ve öz denetiminin gelişiminde önem-
li olduğu söylenebilir.

(Cevap A)

8. Her çocuğun kendi gelişim hızı, gereksinim-
leri, kişisel özellikleri vardır. Bu bireysel fark-
lar gelişim süreci üzerinde oldukça etkilidir. 
Çocuklar arasındaki farklar çok büyük olabi-
lir. Bir çocuk uygun bir biçimde gelişmesine 
karşın tanımlanmış normlara tam uymayabi-
lir.

(Cevap C)

7. Telgraf konuşması ya da telegrafik konuşma 
olarak da adlandırılan dil gelişim aşaması 
yaklaşık 18-24 ay arasını kapsamaktadır. Bu 
dönemde çocuk artık iki kelimeyi bitiştirebil-
mektedir. Ancak bu dönemdeki konuşmalar-
da ek, bağlaç gibi gramer unsurları gözlen-
mez. Verilen örnekte de her ne kadar çocuk 
kendine özgü bir biçimde olsa da yalın biçim-
de iki kelimeyi yan yana getirmiştir.

(Cevap B)
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7. Deneme Sınavı

DENEME 7

1. Araştırmacı aynı yaşta farklı 5 grup içinde 
yaptığı araştırmada veri elde etmek için ke-
sitsel yöntem kullanmıştır. 

 Örneğin; 3, 5, 8 ve 12 yaşındakileri kendi 
aralarında gruplayarak tek seferde veri elde 
etmek kesitseldir.

 

 

 Kesitsel desen (cross-seetional design), fark-
lı yaş gruplarını seçer ve karşılaştırır. Bu yak-
laşımda genellikle her denek için bir tek göz-
lem vardır. Gelişim değişiklikleri farklı yaşlar-
dan deneklerin incelenmesiyle belirlenir. Bu 
yöntemin en büyük avantajı aynı yaştakilere 
bir seferde test verilebilmesidir; en büyük so-
runu da, grupların sadece yaşa göre değil, 
doğum yılına göre de farklılaşabilmesi ger-
çeğini dikkate almamasıdır. Doğum yılı fark-
lılıkları toplumsal koşullara, eğitim uygula-
malarına, siyasal atmosfere ve başarıyı et-
kileyen diğer değişkenlere ilişkin farklılıklar-
la bağıntılı olabilir. Farklı zamanlarda doğan 
bireyler farklı doğum bölüklerine (birth co-
horts) mensupturlar. Kesitsel yöntemin soru-
nu, yaş ile doğum bölüğünü birbirine karış-
tırmasıdır; yaş grupları burada farklı doğum 
bölüklerinden seçilmektedirler.

(Cevap D)

2. Gebeliğin başlangıcından sonra, yaklaşık 4 
ila 8 hafta arasında, erkek embriyonun he-
nüz gelişmemiş testislerinde erkeklik hormo-
nu testosteron salgılanmaya başlar. Eğer er-
kek embriyolarında testosteron salgılanmaz 
ise kadınlaşma görülebilir.  Bu nedenle cin-
siyet hormonları ilk kez anne karnında görü-
lür. Ergenlikte hormonlarda artış olur.

(Cevap A)

3. Ergenlikte, ergen benmerkezcilikten dolayı 
insanlar bir başkasına hak veremez. Ancak 
ergenlik sonrası kazanılacak olan bu düşün-
ce “Göreceli Düşünce”dir. Göreceli düşün-
cede kişi bir başkasına hak verebilir. Başka-
sının açısından olayları irdeleyebilir. Bu dü-
şüncenin fiziki yanı da vardır. Aynadaki ve 
fotoğraftaki görüntünün ters olduğunu anla-
makta göreceli, göreli düşünceye örnektedir. 

(Cevap B)

4. Eriksonun psikososyal gelişim kuramına gö-
re;

 • “Evyah! Yaşlanıyorum” korkusu üretken-
liğe karşı durgunluk evresinde,

 • “Eyvah! Yaşlandım” korkusu ise benlik 
bütünlüğüne karşı durgunluk evresinde 
görülür.

 Seçenekler incelendiğinde A seçeneğindeki 
ifade yanlıştır. Çünkü I. korkunun yaşandığı 
dönem olan üretkenliğe karşı durgunluk ev-
resinde “girişimcilik” değil üretkenlik esastır. 
Girişimcilik ise girişimciliğe karşı suçluluk dö-
neminde görülür.

(Cevap A)
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7. Deneme Sınavı

5. Korunumu kazanmak için temelde üç biliş-
sel yetiye sahip olmalıdır. Bunlar;

 • Tersinebilirlik: Bu dönemde görülen di-
ğer bir özellikte tersine çevrilebilirliktir. 
Çocuk değişikliğin ilk durumunu imgele-
yebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellik 
sayesinde çocuk işlemlere tersinden de 
dikkat edebilir hale gelir. 

 • Özdeşlik, herhangi bir ekleme ve çıkar-
ma yoksa nesne aynı kalır anlamına ge-
lir.

 • Ödünleme (Telafi) ise bir yöndeki büyü-
menin diğer yöndeki azalmayı karşıladı-
ğının anlaşılmasın ifade eder. 

 • Odaktan uzaklaşma: Çocuğun karşılaşı-
lan bir durum değerlendirmede, zihinsel 
olarak, odaktan uzaklaşma ve olayı di-
ğer yönleriyle ele alma becerisini kazan-
masıdır. Diğer bir ifade ile dikkatini ola-
yın birkaç yönüne birden verebilmesidir. 

 Dolaylı gerçeği kavramak ise somut işlem-
lerde çocuğun nesnelerin görünümüne al-
danmamasıdır. Bu özelliği kazanmış bir ço-
cuk sarı renkli kapaklı bir kitabı, beyaz renk-
li bir kaplıkla kaplandığında ve gerçek rengi 
sorulduğunda “Sarı” demesi ve gerçek ren-
gini bilmelidir. Dolaylı gerçeği kavramamış 
olsaydı çocuklar kitabın rengine beyaz der-
lerdi.

(Cevap C)

8. Ahlâki gelişimi desteklemek amacıyla yapı-
lacak davranışların çocuğun empati kurma-
sına yardımcı olmalıdır. Ceza ve sevginin 
esirgenmesi ahlâki gelişim üzerinde olum-
suz etkilere yol açar. Çocukta empatinin ge-
liştirilmesi için davranışın yanlış olduğu, ne-
den bu davranışın değiştirilmesi gerektiği ço-
cuğa açıklanmalıdır.

(Cevap C)

6. Soruda Zehra’nın birden fazla şemayı ilişki-
lendirerek bulduğu yeni bir bağlantı anlatıl-
maktadır. Bu bağlantıya Piaget, örgütleme 
demektedir. Örgütleme: Kazandığımız şe-
maları birbiriyle tutarlı olacak şekilde zihni-
mize yerleştirme işidir. Piaget’e göre, süreç-
leri sistematik ve tutarlı bütünlükler haline 
getirerek birleştirme eğilimine örgütleme, or-
ganize etme denir. 

(Cevap E)

7. Sorudaki örnek gelişimin temel ilkelerinden 
“gelişim genelden özele doğrudur” ilkesi 
ile ilgilidir. Bu ilkeye göre çocuk önce tüm vü-
cudunu kullanarak hareket eder ve büyük 
kaslarını çalıştırır. Gelişim dönemlerinde iler-
ledikçe, küçük kasların gelişimi tamamlanır 
ve belli bir etkinlikle ilgili organını kullanabi-
lir hale gelir. 7 aylık Merve’de henüz küçük 
kasları gelişmediği için bilyeleri yakalayama-
mış, 12 aylık olunca küçük kasları geliştiği 
için bilyeyi rahatlıkla tutabilmiştir.

(Cevap C)
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7. Deneme Sınavı

9. Kızların, ergenliğe geç veya erken girmeleri 
erkekler gibi net değildir. Bazı toplumlarda 
erken olgunlaşma değerli iken bazılarında 
geç kalma daha değerlidir. Özellikle dans ile 
uğraşan kızların ergenliğe ne kadar geç gi-
rerlerse bedenlerinden o denli memnun ol-
dukları görülmüştür. Oysa erkeler, hangi top-
lumda olurlarsa olsunlar ergenliğe erken gi-
rerlerse beden imajları olumlu, geç kalırlar-
sa olumsuzdur. Yani burada en doğru açık-
lama “Kızlarda ergenliğe geç kalma ve za-
manında girme içinde bulunulan kültür ile ya-
kından ilişkilidir.” açıklamasıdır.

(Cevap D)

10. Her alanda olduğu gibi fiziksel gelişimde de 
bireysel farklılıklar vardır. Eğitim ortamında 
bireysel farklılıklara saygı duyulması, her öğ-
rencinin kendi potansiyelleri doğrultusunda 
gelişiminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
süreçte gelişim açısından geride olan birey-
lerin gruptan soyutlanmaması gerekmekte-
dir. Bu açıdan işbirlikçi öğrenme etkinliklerin-
de grupların heterojen bir yapıya sahip ol-
ması öğrencilerin birbirlerini kabul etmesi açı-
sından oldukça önemlidir.

(Cevap A)

11. 3 ile 5 yaşlarına arasında çocuklar zihin nes-
ne ve durumları doğru ya da yanlış olarak 
temsil edilebileceği düşüncesine sahip olur-
lar. Çocukların büyük bir çoğunluğu 5 yaşı-
na geldiklerinde insanların yanlış inançları – 
doğru olmayan inançları olabileceğini kavra-
mış olurlar. Bu nokta zihnin işleyişini anla-
mada oldukça önemli olarak nitelendirilmiş-
tir. Çünkü düşüncelerin sadece zihni çevre-
leyen dünyanın bir ürünü olmadığını ve baş-
ka insanların başka doğru olmayan düşün-
celeri olabileceğini göstermektedir. Soruda 
klasik bir yanlış inanç görevi anlatılmaktadır. 
Eğer çocuklar Sally’nin yanlış anlayarak 
oyuncağı bıraktığı kutuda arayacağına hak 
verebilirlerse yanlış inanç ilkesini kazanmış-
lardır, denilebilir.

(Cevap C)
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8. Deneme Sınavı

1. Meltem’in yeni okulunda yabancılık yaşama-
sı, daha sonra bu durumun onun iletişim be-
cerisini azaltmasına, içine kapanmasına ve 
ders başarısını düşürmesine neden olmuş-
tur. Farklı alanlardaki gelişmelerin etkilenme-
si söz konusu olduğu için, bu durum gelişi-
min temel ilkelerinden “gelişim bir bütün-
dür” ilkesiyle açıklanabilir. Bu ilkeye göre 
gelişimin tüm alanları birbirinden farklı sürüp 
gitmez; fiziksel, bilişsel, sosyal alanlar birbi-
riyle ilişkilidir. Gelişimin bir alanındaki aksa-
ma diğerlerini olumlu ve olumsuz yönde et-
kiler. Yani gelişim alanları birbiriyle doğrudan 
etkileşim içindedir.

(Cevap E)

5. Parçada, çeşitlilik gösteren kültürel geçmişe 
sahip ergenlerin soyut akıl yürütme yetenek-
lerinde de dikkat çekici bir çeşitlilik görüldü-
ğü belirtilmiştir. Bireylerini yaparak, yaşaya-
rak sorun çözme durumlarıyla karşı karşıya 
bırakan bazı kültürler, böylece ergenlere so-
yut düşünme biçimlerini geliştirme fırsatı sun-
maktadırlar. Burada bahsedilen durum, ya-
şantı ve uyarıcı zenginliğidir. Birey, ne kadar 
çok nesnelerle doğrudan ilişki kurarsa, zihin-
sel şemaları ve soyut düşünme gücü o ka-
dar gelişmiş olur. Piaget’e göre insan, dene-
yimleri yoluyla kendi gelişimine destek sağ-
layabilen tek varlıktır.

(Cevap D)

2. Soruda verilen örnek durumda öğretmenin 
kullandığı birkaç çocuk ifadesi sorunun anah-
tar ifadesidir. Bu ifadeden önce bahsettiği 
özellikler ilgili gelişim döneminde gözlenen 
genel özelliklerdir. Ancak tüm bireyler bu çiz-
gide olmayabilir. Bireyler gelişimsel özellik-
ler açısından diğerlerinden ileride ya da ge-
ride olabilir. Bu durum gelişimde bireysel ay-
rılıklarla ilgili bir durumdur.  

(Cevap E)

3. Bireyin hayat muhasebesi yaptığı psikosos-
yal gelişim dönemi benlik bütünlüğüne karşı 
umutsuzluk dönemidir. Birey bu gelişim dö-
neminde başarılarını, mutluluklarını yaptık-
larını, yapamadıklarını ve hatalarını gözden 
geçirir. Eğer yaşam amaçlarına ulaşmışsa 
benlik bütünlüğüne kavuşur.

(Cevap D)

4. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre bi-
lişsel gelişimin son dönemi soyut işlemler dö-
nemidir. Soyut işlemler döneminde bilişsel 
yapı yetişkinlikteki düzeye ulaşır. 

(Cevap A)

DENEME 8
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6. Veli’nin çalışmak istediği şehri seçmede ka-
rarsız kalması ve bu konuda ailesinin istek-
lerine bağlı kalması onun “ipotekli” kimlik 
statüsüne sahip olduğunu göstermektedir. 
İpotekli (engellenmiş kimlik ya da erken bağ-
lanma) kimlik özelliklerine sahip bireyler hiç-
bir araştırma yapmadan ya da başka seçe-
neklerle ilgili çok sınırlı araştırmalarla ailevi 
ve sosyal değerlere çok sıkı bağlanırlar. Bu 
kimlik statüsündeki bireyler genellikle yön-
lendirici ve baskıcı ailelerden gelmektedir. 

 A seçeneğindeki başarılı kimlik özellikleri-
ne sahip bireyler, kendi tercihleri ile krizi ta-
mamlar, belirli yönelimleri gerçekleştirirler.

 C seçeneğindeki kargaşalı (dağınık) kim-
lik statüsündeki bireyler çeşitli seçenekleri 
incelemiş olsalar bile yaşamlarında belli bir 
yönelme yapmamış bireylerdir. Kimlik konu-
sunda bir girişimleri yoktur ve bu durum on-
ları rahatsız etmemektedir.

 E seçeneğindeki moratoryum (gecikmiş ya 
da bekleme) kimlikteki bireyler kimlik sta-
tüsü bunalımı yaşamaktadır ve bir çözüm yo-
lu bulamamaktadırlar. Aileleri ve sosyal çev-
relerinin tercihleri ile kendi tercihleri arasın-
da sıkışmış durumdadırlar. 

(Cevap B)

8. Deneme Sınavı

9. Kişinin kendisine eşit derecede çekici gelen 
iki durum arasında kalması yaklaşma-yak-
laşma çatışma durumudur. Örnek durumda 
Aykut istendik iki seçenek (dinlenme ve sı-
nava çalışma) arasında tercih yapmak duru-
mundadır. 

 (Cevap E)

10. Ses bulaşması özellikle hastanelerin yeni do-
ğan servislerinde ve kreşlerde gözlenmek-
tedir. Bu özelliğin nedeninde bebeğin kendi-
ni diğerlerinden ayıramaması yatmaktadır. 
Duyusal motor dönemde bebeğin gerçekleş-
tirmesi gereken bilişsel gelişim görevlerin-
den biri de bebeğin kendisinin çevresinden 
farklı olduğunu kavramasıdır. Bunun kavra-
namadığı durumda çevredeki ağlamaları ço-
cuk kendisinin gibi algılayıp ağlamaktadır.

(Cevap C)

11. Animizm çocukların canlı olmayan nesnele-
re canlılık atfetme özelliğidir. İşlem öncesi 
dönemde çocuklar güneşin, ayın, bulutların 
ve çevrelerindeki nesnelerin canlı olduğunu 
düşünmektedir. İşlem öncesi dönemde ço-
cuklar yaşayan ve yaşamayan nesneler ara-
sında ayrım yapamazlar.

(Cevap A)

7. Bağımsız değişken, deneyde etkisi araştı-
rılan ve neden durumunda olan değişkendir. 
Bağımlı değişken ise, bağımsız değişkene 
bağlı olarak değişen ve sonuç durumunda 
olan değişkendir. Örnekte şiddet içeren gör-
sel materyalin saldırganlık üzerindeki etkisi 
araştırılmaktadır. Bu deneydeki bağımlı de-
ğişken saldırganlık, bağımsız değişken ise 
şiddet içeren görsel materyaldir.

(Cevap C)

8. Bronfenbrenner tarafından geliştirilen Eko-
lojik Sistem Kuramı her bireyin davranışları 
üzerinde etkili olan bir ekolojik yapıdan bah-
seder. Bireyin ekolojik sistemi onu etkileyen 
farklı çevresel sistemler ve bu sistemlerin et-
kileşiminden oluşmaktadır.

(Cevap C)



1. Deneme Sınavı 20

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

9. Deneme Sınavı

1. Selin’in arkadaşları birlikte oynuyor gibi gö-
rünmesine rağmen hepsinin farklı bir oyun 
oynaması paralel oyundur. Paralel oyunun 
temeli benmerkezciliktir. Çocuklar başkala-
rının düşünce ve duygularını anlayamadık-
ları, yalnızca kendilerine odaklandıkları için 
kolektif oyun oynayamazlar. Ayısının evde 
tek başına kalamayacağı, korkacağını dü-
şünmesi canlandırmacılıktır.

(Cevap D)

5. Araştırmacının sağlıklı bilgiler elde edilmesi 
için doğal gözlem yöntemini kullanması ge-
rekir. Doğal gözlem, canlıların, doğal ortam-
larında ve araştırıcının herhangi bir müda-
halesi olmaksızın gözlenmesidir. Doğal göz-
lemde araştırıcı koşulları etkilemeye veya 
değişkenleri kontrol etmeye çalışmaz. Bu 
gözlem türü, canlıların doğal ortamlarında 
yaptıkları davranışların kapsamlı bir biçimde 
betimlemesini, birbiriyle ilişkili değişkenler 
hakkında fikir edinilmesini sağlar. Doğal göz-
lem sonuçları, ileride yapılacak araştırmala-
ra ve deneysel çalışmalara iyi temel oluştu-
rur. Ayrıca yeterince büyük bir grup üzerin-
de yapılan doğal gözlemlerden grubun du-
rumunu özetleyen veriler elde edilir.

(Cevap D)

2. Çocukların aileden bağımsızlaşmaya başla-
dığı, kendi başlarına hareket etme ve çevre-
yi tanıma ihtiyaçlarının olduğu dönem özerk-
liğe karşı kuşku dönemidir. Bu dönemde ai-
leler çocuklarına kendi başlarına çevreyi ta-
nıyabilmeleri için uygun ortamlar sağlamalı-
dır. 

(Cevap C)

4. İpotekli kimlik statüsünde ergenlerin kendi 
fikri yoktur. Ne olsam diye düşünmez onun 
adına karar veren birileri vardır. Babası - an-
nesi avukat olacaksın der ve konu kapanır. 
Kararları anne ve babası onun yerine verir 
ve onun için en iyi olanı onun yerine düşü-
nür.

 (Cevap B)

6. Ceyda Erikson’un psiko-sosyal gelişim kura-
mına göre “girişkenliğe karşı suçluluk” 
döneminde bulunmaktadır. 3 – 6 yaşlarını 
kapsayan girişkenliğe karşı suçluluk döne-
minde çocuklar Ceyda gibi, merak duygusu 
ile anne – babalarına ve çevresindeki kişile-
re soru sorar ve sorularına cevap ararlar. Gi-
rişkenliğe karşı suçluluk dönemi olumlu so-
nuçlandığında çocuğun diğer bireyleri de gö-
zeterek girişimde bulunabilme, çeşitli konu-
larda sorumluluk alma becerisi gelişir.

(Cevap A) 
7. Anne – babasının Ceyda’yı sürekli azarla-

ması, öğrenme isteğini bastırmaya çalışma-
sı Ceyda’da “yetersizlik” ya da suçluluk duy-
gusunun gelişmesine neden olabilir. Bu du-
rumda çocuk bir girişimde bulunduğunda yap-
mak istediklerinin yanlış olabileceğine ilişkin 
güçlü bir inanç, eyleme geçmekte direnç gi-
bi olumsuz davranışlar gösterecektir. Bunu 
önlemek için anne – babaların çocuğun me-
rak duygusu ile sormuş olduğu sorulara on-
ların gelişimsel özelliklerine uygun gelecek 
bir tarzda uygun cevaplar vermesi gerekir.

(Cevap D)

3. Piaget’in ahlâk gelişimi kuramında, dışa bağ-
lı döneme göre çocuklar işlenen suçun bü-
yüklüğünü, ortaya çıkan fiziksel sonuç belir-
ler. Neden veya niyet önemli değildir. Çocu-
ğun ahlâki değerleri henüz görelilik kazan-
mamıştır. Otoriteye kayıtsız şartsız uyma söz 
konusudur, kural koyucu ortamda olmadığı 
zaman kurallara uymama eğilimi gösterirler.

(Cevap D)

DENEME 9
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

9. Deneme Sınavı

8. İnsanların çevreyi ve olayları anlamlandır-
mak için kullandığı şemalar bilişsel gelişim 
süreciyle gelişir. Kavramlar zaman içinde ol-
gunlaşır, sayıca artar ve gittikçe soyutlaşır. 
Olgunlaşmamış kavramlar (Örnek durumda 
en küçük çocukların verdiği cevaplar; kedi, 
köpek, değişim gibi kavramlarının olgunlaş-
madığını gösterir.) çocukların korkularla ya-
ralanmalarına ya da “sihirli hileler” le kolay-
ca aldanabilir olmalarına yol açar.

(Cevap C)

11. Soruda 6 yaşındaki Nazım’ın odaklanarak 
ikinciyi geçenin birinci olacağını düşünmesi 
işlem öncesi dönemin en temel özelliklerin-
den olan odaklanmayı anlatmaktadır. Odak-
lanma (Merkezlenme) düşüncesi; kişinin o 
an için algıladığı nesne veya olaya odakla-
nıp, diğer unsurları fark edememesidir. Ör-
neğin, çocuk bir uyaranın birden çok özelli-
ğinden sadece en dikkat çekene takılıp ka-
lır. Hatta bu takılma onun korunumu da ka-
zamamasına neden olur.

(Cevap C)

9. Soru metninde açıklanan savunma mekaniz-
ması “çarpıtma (karşıt tepki geliştirme)”-
dir. Çarpıtma, bireyin gerçekte hissettiği duy-
guların tam aksi davranışlarda bulunması-
dır. Örneğin; kişinin içindeki kin, nefret eği-
limlerine karşı aşırı derecede kibar ve nazik 
davranması gibi.

 (A) Yansıtma, bireyin kendi eksikliklerini, ha-
talarını, suçunu başkalarına yüklemesidir. 
Örneğin: Rüşvet alan memurun diğer arka-
daşlarının da aldığını söylemesidir.

 (B) Bahane bulma, bireyin yapmış olduğu 
kabul edilemeyecek bir davranışı kendine ve 
başkalarına karşı inandırıcı göstermeye ça-
lışmasıdır.

 (D) Ödünleme, bireyin engellenen istek ve 
davranışlarının yerini diğer istek ve davra-
nışlarla telafi etmesidir.

 (E) Yapma-bozma mekanizmasına göre, suç 
cezayla, ceza bağışlamayla sonuçlanır. Ço-
cuğun eğitimi bu temel ilkeyle gerçekleştiri-
lir. Ceza ebeveyninin sevgisini yitirmeyi, ba-
ğışlanma bu sevgiyi yeniden kazanmayı sim-
geler. Yetişmekte olan çocuk giderek, ana-ba-
basının onaylamadığı davranışlardan ötürü 
onlar çevrede olmasa da suçlanmayı öğre-
nir ve ceza yerine geçen bu duyguyu yaşa-
mamak için önlemler alır, davranışları ona 
göre düzenler.

(Cevap C)

10. Çocuğun doğal cinsel merak duygusunun 
ayıplanması görmezden gelinmesi çocukta 
bedenine ilişkin olumsuz bir tutum geliştir-
mesine neden olur. Anne ve babalar çocuk-
larını cinsel konularda onların gelişim sevi-
yesini gözeterek bilgilendirmeli ve onlarda 
bedenlerine ilişkin olumlu bir tutum gelişme-
sini desteklemelidir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

10. Deneme Sınavı

DENEME 10

1. Evrensel ahlak ilkelerinin temelini insana sa-
yı, insanları din, dil, ırk, mezhep vb. ayırma-
dan eşit ve değerli görme düşüncesi oluştur-
maktır. Evrensel ahlak evresinde olan insan-
lar için insan hayatı yasaların, kanun ve dü-
zenin üzerindedir.

(Cevap C)

2. İşlem öncesi dönemdeki çocukların benmer-
kezciliği oyunlarına da yansır. Çocuklar bir 
arada bulunur, birlikte oynarmış gibi görünür 
ancak her çocuk kendine odaklandığı için 
kendi oyununu oynar. Bu oyun türüne para-
lel oyun denir. Benmerkezciliğin etkisi konuş-
malara da yansır. Herkes hep bir ağızdan ko-
nuşur, kimse birbirini dinlemez, herkes ken-
di anlatmak istediğini anlatır. Çocukların bu 
tür konuşmalarına toplu monolog denir.

(Cevap C)

3. Fikret’in kendine güvenmesinin ve sosyal ol-
masının onun sosyal ilişkilerini etkilemesi ve 
bu durumun sosyal ve kişilik gelişimine kat-
kı sağlaması “gelişimin bir alanında orta-
ya çıkan başarının, diğer gelişim alanla-
rını da etkilediğini” göstermektedir. Gelişim 
bir bütündür ve gelişim alanları birbiriyle et-
kileşim içindedir. Bir gelişim alanındaki olum-
lu ya da olumsuz bir özellik diğer gelişim alan-
larını da aynı yönde etkilemektedir. Çünkü 
bir gelişim dönemi diğer gelişim dönemi üze-
rinde temellenmekte, bir dönemde görülen 
başarı ya da başarısızlıklar diğer dönemleri 
de etkilemektedir.

(Cevap B)

4. Soru metninde gelişimle ilgili “bireysel fark-
lılıklar” üzerinde durulmuştur. Kişi, kalıtım-
la getirdiği biyolojik altyapısının çevresel fak-
törler ile etkileşimi sonucunda gelişim dö-
nemlerinde yaşıtlarına göre farklılıklar gös-
terebilir. Her birey, kalıtımsal özellikleri ve 
çevresel koşulları nedeniyle kendine özgü 
bir gelişim çizgisi gösterir. Bu nedenle öğret-
menlerin gelişim ile ilgili bireysel farklılıkları 
dikkate almaları gerekir.

(Cevap C)

6.  Özerkliğe karşı kuşku-utanç duygusu döne-
mi 1-3 yaş aralığını kapsar. Bu aşamada ço-
cuk, artık kendi davranışlarının kendine ait 
olduğunun farkına varmaya başlar. Yaptığı 
her eylem ve başlattığı her girişimde anne 
baba müdahalesi ile karşılaşan bir çocuğun 
kendi yeteneği hakkında kuşkuya kapılması 
durumunda, utanç duyguları geliştirmesi ka-
çınılmaz olacaktır. Dönemin en karakteristik 
özelliği çocuğun tüm faaliyetleri kendi başı-
na yapmak istemesidir.

 (Cevap B)

5. Erikson’a göre ego, id ve süperego arasın-
daki düzenleyici rolünden daha öte özellik-
lere sahiptir. Egonun yapıcı işlevlerinden bi-
ri de kimlik duygusunu korumaktır. Bu içsel 
durumun dört farklı yönü vardır. (1) Bireysel-
lik: Bilinçli bir bütünlük ve farklı bir yapı ola-
rak varolma duygusu. (2) Bütünlük ve sen-
tez, (3) Aynılık ve süreklilik, (4) Sosyal daya-
nışma.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

10. Deneme Sınavı

10. Soruda aynada bir ayna görüntüsü sorulmak-
tadır. Bu durum ise göreceli düşünceyi ge-
rektirmektedir. Göreceli düşünce soyut iş-
lemler döneminde kişiye, zamana ve yere 
göre düşünme olarak ifade edilebilir. Göre-
celi düşünceye sahip kişiler, diğer bireylerin 
düşüncelerine göre kendi orijinal düşüncele-
rini geliştirir. Örneğin; birey kendi ahlaki de-
ğerlerini geliştirir. Kendi doğruları ile başka-
larının (anne-baba ya da öğretmenlerinin) 
doğruları arasındaki farkı anlar ya da birey 
bir fotoğrafa bakarken kendine göre sol ta-
raf ile fotoğrafa göre sol taraf arasındaki far-
kı anlar.

(Cevap D)

11. Empati, bir başkasının psikolojik durumunu 
gerçekte onu hissettiğini hissetmeden algı-
lama yeteneğidir. Empati önündeki en büyük 
engel olarak benmerkezci düşünme görül-
mektedir. Benmerkezcilik işlem öncesi döne-
min sonlarına doğru ortadan kalkmaktadır. 
Soruda verilen örnek durumdaki çocuk geli-
şimsel özellik açısından benmerkezciliğin 
gözlenebileceği bir yaştadır. Ancak davranı-
şı, yani başkası ile birlikte ağlama, yani Haf-
fman’ın empatik acı olarak adlandırıldığı tep-
ki, alt düzey de olsa empatik özellik olarak 
nitelenebilir. Bu durum da empatinin salt ben-
merkezci düşünmeye bağlı olmadığını, ilk 
çocukluk döneminde de gözlenebileceğini 
ortaya koymaktadır.

(Cevap B)

7. Güvensiz dirençli bağlanan bebekler sıklık-
la anneye yapışır. Fakat daha sonra bu ya-
kınlığa bakım veren ile mücadele ederek di-
renirler, muhtemelen ona vurular ya da iter-
ler. Yabancı ortam deneyinde ise bebekler 
genellikle bakım verene kaygılı bir biçimde 
yapışır ve çevresini keşfetmeye çalışmazlar. 
Bakım veren ayrıldığından şiddetli biçimde 
ağlar ve geri gelip bebeği sakinleştirmeye 
çalıştığında ise onu kendilerinden uzaklaştı-
rırlar. 

(Cevap C)

8. Hipotetik düşünme soyut işlemler dönemin-
de görülen bir özelliktir. Ergen bu yolla ola-
sılıkları değerlendirebilir. Farklı nedenlerin 
hangi sonuçlar doğurabileceği çıkarımını ya-
par. Farklı alternatifleri kafasında değerlen-
dirilebilir. 

(Cevap E)

9. Temel güven döneminde anne ile bebek ara-
sında bir bağ oluşur. Bu güvene dayalı bağ 
bebeğin çevresine güvenmesini sağlar. Te-
mel güven döneminden sonra bebek kendi 
başına hareket etmeye başladıkça özerkle-
şip bağımsızlaşır. 

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

11. Deneme Sınavı

1. Orhan Bey’in yeni bir siyasi parti kurup siya-
set arenasına çıkan yeni bir politikacıya “Ha-
di canım! Hepiniz aynısınız…” şeklinde tep-
kiler vermesi onun özümseme yaptığını gös-
terir. Çünkü Orhan Bey, yeni karşılaştığı bir 
olayı, kendisinde daha önceden var olan bi-
lişsel yapı içerisine almıştır. Ancak zamanla, 
bu politikacının diğerlerinden farklı olduğu-
na inanması ve sempati duymaya başlama-
sı, onun uyma – uyum kurma yaptığını gös-
terir. Çünkü önceden var olan şemaların kap-
samını ve niteliğini değiştirerek yeni şema-
lar oluşturmuştur.

(Cevap C)

6. Kohlberg’in ahlâki gelişim kuramına göre ge-
leneksel düzeyde olan bir birey yasa, top-
lumsal kurallar ve yasaklara uygun davranır. 
Doğru davranış yasalara uygun olandır. 

(Cevap A)

4. Bilişsel yapı dünyayı anlamlandırmak ve öğ-
renmek için kullanılan temel yapılardır. Öğ-
renme, olgunlaşma ve yaşantılarla birlikte bi-
lişsel yapılar değişir ve karmaşıklaşır. Nes-
neleri tanımak için ilk kullanılan bilişsel ya-
pılar emmedir. 

(Cevap C)

3. Psikologun kullanacağı en uygun ifade “ço-
cuğun gelişimi açısından düşsel arkadaşıy-
la arasındaki ilişkiyi anlamak yararlıdır” ola-
caktır. Böylece Büşra’nın probleminin nede-
ni de ortaya konacaktır

(Cevap B)

2. Soruda 4 yaşındaki Melih’in odaklanarak “Fi-
le bak!” demesi, işlem öncesi dönemin en te-
mel özelliklerinden olan odaklanmayı anlat-
maktadır. Odaklanma düşüncesi; kişinin o 
an için algıladığı nesne veya olaya odakla-
nıp, diğer unsurları fark edememesidir. Ör-
neğin, çocuk bir uyaranın birden çok özelli-
ğinden sadece en dikkat çekene takılıp ka-
lır. Hatta bu takılma onun korunumu da ka-
zamamasına neden olur.

(Cevap C)

5. Kitle iletişim araçları, değerler ve kültürün bi-
rey üzerindeki etki makrosistem boyutunda 
yer almaktadır. Hukuk sistemi, sosyal hiz-
metler, ebeveyn arkadaşları, ebeveyn iş ya-
şantısı gibi bireyi dolaylı olarak etkileyen un-
surlar egzosistem boyutunda yer alır. An-
ne-baba, arkadaşlar, öğretmen gibi birey üze-
rinde doğrudan etkisi olan unsurlar mikrosis-
tem boyutunda yer alır.

(Cevap B)

DENEME 11
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

11. Deneme Sınavı

11. Gelişimin tüm alanlarında olduğu gibi kişilik 
gelişimi de kalıtım ve çevrenin etkileşiminin 
bir ürünüdür. Kalıtımsal özellikler ile belirli ki-
şilik örüntülerine sahip olan birey bu örüntü-
lerin çevre ile etkileşimi sonucunda da kişi-
lik yapısını oluşturur.

(Cevap B)

10. Bağlanma bebeklerle ana babalar arasında 
duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım 
edici bir ilişkinin kurulmasıdır. Uygun bir bağ-
lanma ilişkisi sonucunda bebekler yetişkin-
lere güven geliştirirler. Yetişkinler de ana ba-
ba olarak yeteneklerine güvenirler ve bebek-
lerine karşı olumlu duygular kazanırlar. Yani 
bağlanma ilişkisi karşılıklı bir ilişkidir.

(Cevap D)

7. Benlik tasarımı bireyin “ben kimim?” sorusu-
na verdiği yanıttır. Özellikle ergenlik döne-
minde beden imajı yani ergenin kendi beden-
sel özelliklerini nasıl algıladığı benlik tasarı-
mı üzerinde etkilidir. Ancak beden imajının 
benlik tasarımındaki ağırlığı giderek azalır. 
Bu azalmada ergenin bilişsel, kişilik ve ah-
lak gelişimi etkilidir.

(Cevap B)

9. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına gö-
re insanların çevresindeki insanlara güven 
duymalarının temelinde ilk kurduğu güven 
ilişkisi yatmaktadır. Bebek ilk güven ilişkisini 
annesine karşı geliştirir. Bebek annesine kar-
şı sağlıklı bir güven ilişkisi oluşturmuşsa bu 
ileriki yaşamında diğer insanlarla olan den-
geli ve güvenli ilişkiler olarak hayatına yan-
sıyacaktır.

(Cevap E)

8. Bir madde ya da madde grubunun görüntü-
sel ya da konum olarak değişse bile diğer 
birçok özelliğinin değişmeyeceği ilkesine ko-
runum denir. Yani 4 parçaya bölünen elma 
ile 2 parçaya bölünen aynıdır.

 (Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

12. Deneme Sınavı

1. Çocukların olayları başkalarının gözünden 
görebilme ya da başkalarının duygularını ve 
gereksinimlerini fark edebilme konusundaki 
yetersizliğine benmerkezcilik denir. İşlem ön-
cesi dönemde çocuklar dünyanın merkezine 
kendilerini yerleştirip diğerlerinin bakış açı-
sının farklı olabileceğini anlayamamaktadır. 
Örnekteki Berkay’da öğretmeninin koşulları-
nı ve tercihlerinin farklı olabileceğini anlama-
makta kendi beğenisi ile öğretmeninin beğe-
nisiyle aynı olacağını düşünmektedir.

(Cevap B)

5. Latent dönem çocuğun cinsel istek ve mera-
kının bastırıldığı bir dönemdir. Bastırma ve 
yüceltme savunma mekanizmaları yoğun bi-
çimde kullanılmaktadır. Bu dönemde çocuk 
bir yandan cinsel istek ve merakı yokmuş gi-
bi hisseder diğer yandan da bu yöndeki ener-
jisini başkalarıyla ilişkiler ve ders çalışma gi-
bi alanlara yönlendirir.

(Cevap D)

2. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına gö-
re, bireylerde ilk kazanılması gereken özel-
lik güven duygusudur ve Erikson bu ilk dö-
neme “Temel güvene karşı güvensizlik” adı-
nı vermiştir. Bebeklik dönemine denk gelen 
bu dönemde, anne bebeğin fizyolojik ihtiyaç-
larını karşılar, sevgi ve ilgi gösterirse bebek 
kendini güvende hissedecektir. Bu sayede 
bebek temel güven duygusunu kazanır. Ter-
si durumda ise güvensizlik duyguları oluştu-
rur.

(Cevap E)

3. Vak’a incelemesi yöntemi gelişim süreci için-
de bireyi etkileyen tüm faktörleri içeren ay-
rıntılı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem 
görüşmeleri, testleri ve gözlemleri içermek-
tedir.

(Cevap E)

4. Ergenlik döneminde bedensel ve devinsel 
etkinlikler gencin kendini algılamasında, baş-
kalarıyla olan ilişkilerinde oldukça önemlidir. 
Ergenlik dönemi gelişimin hızlı olduğu dö-
nemlerden biridir. Her hızlı gelişim dönemin-
de olduğu gibi uyum bu dönemin de sorunu-
dur. Ergenin değişen beden yapısına alış-
ması ve bunu kabul etmesi önemli gelişim 
görevlerindendir. Bu dönemde öğretmenler 
ve diğer yetişkinler ergenlik dönemi özellik-
lerini iyi tanımalıdır. Gençler dönem özellik-
leri hakkında bilgilendirilerek uyum süreçle-
rine destek olunmalıdır.

(Cevap A)

6. Piaget, çocukların ahlak gelişimlerini anla-
mada, kuralları nasıl yorumladıklarını öğren-
menin önemli olduğunu düşünmüştür. çocuk-
ların bilişsel gelişimi ile ahlaki yargıları ara-
sında ilişki olduğuna inanmaktadır. Çocukla-
rın kuralların değişmezliğine inandığı, kural-
lara uymayanların otomatik olarak cezalan-
dırılması gerektiğini düşündüğü dönem dış-
sal kurallara bağımlılık dönemdir. Bu dönem-
de çocuk davranışın gerisindeki nedenleri 
dikkate almaz.

(Cevap C)

DENEME 12
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

12. Deneme Sınavı

10. Davranışçı yaklaşım davranışların ardından 
gelen uyarıcılar tarafından biçimlendirildiği 
temel ilkesine dayanmaktadır. Davranışçı ku-
ramlara göre ebeveynler hem model olarak 
hem de pekiştireçler kullanarak çocukların 
başlangıçta ses repertuarı kazanmasını, ge-
liştirmesini, daha sonraları da sözcük ve cüm-
le kullanmalarını sağlar. Gelişim üzerinde 
çevre etkisini vurgulayan davranışçılar dil ge-
lişiminde de aynı rotayı izlemişlerdir.

(Cevap A)

7. Örgütleme, zihnimizin yeni edindiği bilgileri, 
davranış ve yaşantıları kendi içinde birbiriy-
le ilişkilendirme, sistemli, bütüncül bir hale 
getirme çabasıdır. Hiçbir bilgi diğerlerinden 
tamamen kopuk değildir. Bu eğilim doğuştan 
getirilir ve yaşam boyu sürdürülür.

(Cevap A)

8. Kohlberg ahlâki gelişim kuramını Piaget’nin 
bilişsel gelişim kuramı üzerine koymuştur. 
Bilişsel gelişim gerek şarttır ancak yeter şart 
değildir. Ahlâki gelişim için bilişsel gelişimin 
yanında deneyim, rol üstlenme ve empati de 
gereklidir. Ahlâki gelişim evreleri adım adım 
birbirini izler ve gelişim bir evrede sona ere-
bilir. Yaş her zaman gelişim göstergesi de-
ğildir. Bazı gençler yetişkinlerden daha yük-
sek evrelere ulaşabilir.

(Cevap D)

9. Özümleme bireyin yeni karşılaştığı durumu 
açıklamak için mevcut şemalarını kullanma-
sıdır. Kadir bu durumda 19’dan sonra 20’yi 
öğrense yeni bir şema oluşturacaktı (uyum) 
ancak bunu 10 şemasıyla “on on” olarak açık-
lamış özümleme yapmıştır. 

(Cevap C)

11. Mantığa bürüme savunma mekanizması bi-
reyin istenmeyen bir duruma akla uygun açık-
lamalar getirmeye çalışması yani kısaca ba-
haneler üretmesidir. Soruda verilen örnek 
durumda Dilara yanlış davranışını haklı gös-
termek için bahane uydurmaktadır.

(Cevap D)  
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

13. Deneme Sınavı

DENEME 13

1. Ahlak öncesi dönemde çocuklar diğer insan-
ların hakları ve kuralları hakkında bilgi sahi-
bi değildirler. Dışa bağımlı ahlak döneminde 
ise kuralların mutlaklığına ve değişmezliği-
ne karşı inançları tamdır. Ahlaki özerklik dö-
neminde ise çocuk kuralların değiştirilebile-
ceğine inanır. Bu dönemde kurallara uyma-
ma sonucunda dışa bağımlı dönemdeki gibi 
ceza otomatik gelmez, davranışın nedenle-
rine bakılır.

(Cevap B)

6. Psikoloğun savunduğu ekol, “biyolojik yak-
laşım”dır. Adolf Meyer’in temsil ettiği biyo-
lojik yaklaşıma göre tüm psikolojik olaylar ve 
davranışlar beynin ve sinir sisteminin etkin-
liği sonucu ortaya çıkmaktadır. Biyolojik yak-
laşım, davranış ve beden içerisinde meyda-
na gelen olaylar ile beyin ve sinir sisteminde 
oluşan olaylar arasında ilişki olduğunu savu-
nur.

(Cevap A)

2. Piaget’e göre soyut işlemler döneminde bi-
reylerde görülen önemli becerilerden biri de 
hipotetik düşünmedir. Bu düşünme biçimi sa-
yesinde birey, problem ile ilgili tüm olasılık-
ları birlikte değerlendirir. Bu yolla birey “Ol-
masaydı ne olurdu?”, “Bir değişken değişti-
ğinde sonuç nasıl farklılaşır?” gibi sorulara 
cevap verebilir. 

(Cevap D)

3. İtaat ve ceza eğilimi aşamasında otoriteye 
mutlak uyum söz konusudur. Temel hedef 
ceza almamaktır. Davranışların doğruluğu 
veya yanlışlığı sonuçlarına göre değerlendi-
rilir. Fiziksel sonuç önemlidir. Birey kurallara 
inandığı için değil cezadan kaçmak için ku-
rallara uyar.

(Cevap A)

4. Piaget’e göre çocuğun “kafa” ve “tas” şema-
larından hareketle oluşturduğu “kafatası” kav-
ramı bilgiyi organize ettiğini örgütlediğini gös-
terir. Örgütleme, kazandığımız şemaları bir-
biriyle tutarlı olacak şekilde zihnimize yerleş-
tirme işidir. Piaget’e göre, insan zihni öğren-
me süreçlerini, sistematik ve tutarlı bütünlük-
ler hâline getirerek birleştirme eğilimi örgüt-
leme, organize etmedir.

 (Cevap D)

5. Kamuran’ın hem ödev hazırlamak istemesi 
hem de sınıf önünde mahcup olma kaygısı 
nedeniyle ödev almak istememesi onun 
“yaklaşma – kaçınma” çatışmasını yaşa-
dığını göstermektedir. Yaklaşma – kaçınma 
çatışma, istenilen ve istenilmeyen iki durum 
arasında karar verememe hâlidir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

13. Deneme Sınavı

11. Piaget’ye göre zihinsel yapıda değişim çev-
reyi algılamak ve anlamlandırmak için kulla-
nılan şemalardaki değişimdir. Yukarıdaki se-
çeneklerde verilen örneklerde C seçeneğin-
de çocuk karşılaştığı nesnenin zihnin deki 
şemalarla açıklanamayacağını fark etmiştir. 
Bu zihinsel gelişimin en önemli (ilk) basama-
ğıdır.

(Cevap C)

10. Tüm gelişim alanları birbirleriyle etkileşim ha-
lindedir. Fiziksel gelişimdeki ilerleme bilişsel 
gelişimde de ilerleme sağlar. Çocuğun yürü-
mede ustalaşması ile çevreyle etkileşimi ar-
tacaktır. Bu etkileşimin çocuğa sunacağı uya-
rıcı zenginliği onun bilişsel gelişimini destek-
leyecektir.

(Cevap C)

7. Soru metninden ulaşılabilecek sonuç “geli-
şimsel araştırma bulgularından yararlanıla-
rak davranışlar kontrol altına alınabilir” ilke-
sidir.

(Cevap B)

9. Vygotsky’nin psikolojiye kazandırdığı önem-
li kavramlardan biri de yakınsak gelişim ala-
nı kavramıdır. Vygotsky bilişsel gelişimin bir 
yetişkin rehberliğinde ve yardımıyla daha ile-
ri düzeye ulaşacağını savunmuştur. Gelişim 
süreci üzerindeki sosyal etkileri vurgulayan 
Vygotsky sosyal yapılandırmacı olarak bilin-
mektedir. 

(Cevap B) 

8. Olgunlaşma, genetik bir plan dahilinde, or-
ganizmanın potansiyel gücünün ortaya çık-
masıdır, kendinden beklenen seviyeye ulaş-
masıdır. Olgunlaşma, öğrenme için ön ko-
şuldur, bu nedenle olgunlaşma gerçekleş-
meden bireye belli davranışlar öğretilemez, 
parçada bahsedilen durum da budur. 6 – 11 
yaş arası çocuklardan 10 yaşın üstündekiler 
soyut işlemlerle ilgili problemleri çözebilmiş, 
diğerleri çözememiştir, bu dört erkek çocu-
ğu soyut işlemler için gerekli zihinsel olgun-
luğa ulaşabilmiştir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

14. Deneme Sınavı

1. Büşra’nın bilgisayarın faresini gerçek fare 
zannetmesi “özelden özele akıl yürütme” 
kavramı ile ilgilidir. Özelden özel akıl yürüt-
me, olayları sadece geçirdiği yaşantılara bağ-
lı olarak tek yönlü düşünebilme özelliğidir. 
Büşra daha önceki yaşantılarında fareyi bir 
hayvan olarak öğrenmiş ve tek yönlü düşü-
nerek bilgisayarın faresini de gerçek fare zan-
netmiştir. 

(Cevap A)

2. Merak duygusu, girişkenliğe karşı suçluluk 
döneminin en gözle görülür özelliğidir. Ço-
cuğun motor ve dil gelişimi, onun fiziksel ve 
sosyal çevresini daha fazla merak etmesini, 
daha atılgan olmasını sağlar. Bekir, oyunca-
ğını kırıp nasıl çalıştığını anlamak amacıyla 
içindeki parçaları kurcalamıştır. Bu hareke-
tinin temelinde merak duygusu vardır. Bekir, 
psikososyal kurama göre, girişkenliğe kar-
şı suçluluk dönemindedir diyebiliriz.

(Cevap B)

3. Emine’nin, Ali’nin fiziksel görünüşü iri oldu-
ğu için onun kendisinden büyük olduğunu 
düşünmesi “nesnenin korunumu” ilkesi ile 
ilgilidir. Korunum, herhangi bir nesne ya da 
nesne grubunun fiziksel biçimi ya da mekân-
daki konumu değiştiğinde nesnenin miktar, 
sayı, alan ve hacim gibi özelliklerinin değiş-
meyeceği ilkesidir. 2 – 7 yaşlarını kapsayan 
işlem öncesi dönemdeki çocuklarda henüz 
korunum ilkesi gelişmemiştir. Bu nedenle ço-
cuklar bu dönemde mantıksal süreçler yeri-
ne sezgilerine dayalı akıl yürütür. Korunum 
ilkesi “somut işlemler döneminde” kazanıl-
maktadır.

(Cevap D)

4. Verilen örnek durumda iki grup seçilerek ça-
tışma çözmeye yönelik verilen eğitimin etki-
liliği test edilmeye açlışılmıştır. Yapılan ça-
lışmada deney ve kontrol grubu oluşturul-
muş, deney grubuna bağımsız değişken uy-
gulanmış ve sürecin sonunda karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu çalışma bir deneyysel çalış-
madır

(Cevap C)

5. Fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlâki vb. gelişim 
alanları birbirinden bağımsız değildir. Birbir-
lerinin gelişimini destekleyebilir ya da yavaş-
latabilirler. Soruda, dikkat eksikliği yaşayan 
bir çocuğun bu rahatsızlığının sosyal ilişkile-
rini de etkilediği, ileride de psikolojik sıkıntı-
lar yaşayabileceği belirtilmiştir. Bu durum 
“Gelişim bir bütündür.” ilkesiyle açıklanabilir.

(Cevap B)

DENEME 14
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

6. Erikson’un psikososyal kuramına göre, Rah-
mi Bey’in içinde bulunduğu dönem ego bü-
tünlüğüne karşı umutsuzluk dönemidir. 65 
yaş ve sonraki yaşları kapsayan ego (ben-
lik) bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemin-
de birey, olumlu yaşantılardan gelmişse ya-
şamını oluşturan mirastan dolayı gururludur. 
Yaşamını dolu dolu geçirmiştir. Pişmanlıkla-
rı yoktur. Hatalarını kabullenmiştir. Mesleki 
uzmanlığında emekliliğe gelmiş bile olsa hâlâ 
üretkenliğini koruyabilmektedir. Yolun sonu-
nun yaklaştığının farkındadır. Ama ölümden 
korkmaz. Çünkü geriye baktığında yaşamın-
dan dolayı bütün eksikliklerine rağmen hoş-
nuttur. Zihinsel yönden aktiviteleri de devam 
eder. Çünkü yaşamı sevmeye, insanı sev-
meye devam etmektedir. Olumsuz basamak-
tan gelen birey ise mutsuz ve pişmandır. 
Ölüm onu korkutmaktadır. Çünkü hâlâ yaşa-
ması ve yapması gereken şeyler olduğunu 
düşünür. (Yapıcı, 2005:55). Buna göre 69 ya-
şındaki Rahmi Bey, daha önce yaşadıkları 
için pişmanlık ve mutsuzluk yaşamaktadır. 
Bu da onda ego bütünlüğüne karşı umutsuz-
luk çatışmasının olumsuz sonuçlanmasına 
neden olmuştur.

(Cevap C)

14. Deneme Sınavı

9. Soru metninde önemi vurgulanan kavram 
kritik dönem kavramıdır. Konrad Lorenz ta-
rafından geliştirilen etolojik yaklaşım tarafın-
dan ortaya konan kritik dönem, organizma-
nın farklı gelişim dönemlerinde öğrenmeye 
ya da gelişmeye en çok eğilimli, istekli ve 
çevredeki uyarıcılara en açık ve alıcı olduğu 
zaman dilimidir. Uyarıcıların en güçlü etkiyi 
yaratacağı dönem olarak kabul edilen kritik 
dönemde öğrenmenin gerçekleşmesi önem-
lidir. Bu nedenle anne – baba ve öğretmen-
lerin kritik dönemlerde çocukların belli ya-
şantılarını geçirmeleri için olanaklar hazırla-
maları gerekir. Kritik dönemde kazanılmayan 
yaşantılar daha sonraki dönemlerde zor ka-
zanılmaktadır. 2,5 yaş çocuklar için anne – 
babayı model alarak, değişik yaş gruplarıy-
la iletişim kurmayı öğrenme, duygularını fark 
etmeye başlama, kendini ifade edebilme açı-
sından kritik dönemler olduğu için anne – ba-
baların duyarlı davranmaları ve imkânlar sağ-
lamaları gerekir.

(Cevap D)

7. Bağlanma bebeğin annesi ve bakımını üst-
lenen kişiyle yakın, sıcak ve güvene dayalı 
ilişkiler kurmasıdır. Bebeğin annesinin yanın-
da olmak istemesi, ayrılmak istememesi ya 
da ayrıldığında ağlaması bağlanma güdü-
sünden kaynaklanmaktadır.

(Cevap B)

8. Soru metninde açıklanan kavram “hazırbu-
lunuşluk” kavramıdır. Soru metninde geçen 
“merak uyandırma, ön bilgiler” sözcükleri ha-
zırbulunuşluk kavramı ile ilgili ipucu veren 
anahtar kavramlardır. Hazırbulunuşluk, ol-
gunlaşma, güdülenme ve psikolojik tutum 
kavramlarının bir toplamıdır. Hazırbulunuş-
luk olgunlaşmaya geçmiş yaşantının ve gü-
dülenmenin eşlik etmesiyle, bireyin bir dav-
ranışı yapabilmesi için psikolojik olarak uy-
gun duruma gelmesidir. Hazır olma, bireyin 
olgunlaşmasının yanı sıra, önceki öğrenme-
lerin, ilgilerinin, tutumlarının, güdülenmişlik 
düzeyinin bir sonucudur.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

14. Deneme Sınavı

10. Ergenlik döneminde başarılması gereken ge-
lişim görevleri şunlardır:

 - Bedensel özelliklerin kabulü

 - Aile içerisinde bağımsız ve farklı olma, 
kendisi ile ilgili kararları alıp uygulayabil-
me

 - Evlilik ve aile hayatına ilişkin düşünce 
planında hazırlanma

 - Mesleki araştırma ve yönelmeye hazır-
lanma

 - Toplumsal sorunlara ilgi duyma ve so-
rumluluk alma isteği

 - Kendi duygusal özerkliğini kazanma

 Buna göre II. ve III. maddelerde belirtilen ge-
lişim görevleri ergenlik dönemine aittir. Cin-
sel kimliğini oluşturmaya başlama ve cinsi-
yet farklarını öğrenme ilk çocukluk (2–6 yaş), 
doğru ve yanlışı ayırt etmek ve vicdan geli-
şimi sağlamak ikinci çocukluk (7–11) dönem-
leri ile ilgili birer gelişim görevidir.

(Cevap B)

11. Boylamsal ve kesitsel desenlerin ortaya çı-
kardığı sorunları aşmak için her iki desenin 
de bir arada kullanıldığı desene ardışık ya 
da sırasal desen denir. Bu yaklaşımda fark-
lı yaş gruplarından çocuklar tekrar tekrar test 
edilir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

15. Deneme Sınavı

1. Erikson, Freud’un temel varsayımlarının bir-
çoğuna katılmaktadır. Kuramlar arasındaki 
ilk fark Erikson’un cinsel dürtülere daha az 
önem vermesi ve bunun yerine adım adım 
ortaya çıkan kimlik duygusuna odaklanma-
sıdır. Erikson, Freud’un yaşamın ilk yıllarına 
verdiği büyük öneme katılır ancak gelişimin 
ergenlik sonrasında da devam ettiğini savu-
nur. Kuramında evrelere psikososyal evreler 
demesinin sebebi ise gelişim evrelerinde be-
lirli yaşlarda görülen ortak kültürel beklenti-
lerin büyük rol oynamasıdır. Her evrenin mer-
kezinde belirli bir toplumsal görev bulunma-
sıdır.

(Cevap D)

4. Soru metnindeki örnek gelişimin temel ilke-
lerinden “gelişim nöbetleşe devam eder” 
ilkesi ile ilgilidir. Bu ilkeye göre, bir gelişim 
alanının çok hızlandığı bir dönemde, diğer-
lerinde yavaşlama ve duraklama görülebilir. 
Bu ilkeye uygun olarak Aynur’un konuşma-
sında duraklama, kilo artışında yavaşlama 
olurken, yürüme çabalarının arttığı ve boyu-
nun uzadığı gözlemlenmiştir.

(Cevap E)

2. Öğretmenin Müjde’ye kazandırmaya çalıştı-
ğı gelişim görevi “ince motor becerileri ge-
liştirme”dir. İnce motor gelişimi, ellerde ve 
parmaklarda bulunan daha küçük kasları ko-
ordine etmeye yeterliliğini ifade etmektedir. 
İnce motor beceriler okul öncesi yılların so-
nunda gelişmeye başlar. Kendi başına düğ-
melerini ilikleyebilme, fermuarlarını çekebil-
me, ayakkabısını giyebilme, yemek yeme gi-
bi. Müjde’nin kendi başına tele boncuk dize-
bilmesi de ince motor becerilerin gelişimi ile 
ilgili bir etkinliktir.

(Cevap C)

3. 3. sınıf öğrencilerinin çoğunun I. soruyu doğ-
ru, II. soruyu yanlış yapmasının sebebi II. so-
rudaki öncüllerdir. Çocuk henüz kombinas-
yonel (bütünleştirici) düşünceye sahip değil-
dir. Eğer çocuklar bu düşünceye sahip olsa-
lardı. Sorudaki I, II ve III numaralı öncülleri 
anlayacaklar ve soruyu doğru yapacaklardı. 
Kombinasyonel düşünce bir olayı veya du-
rumu tüm seçeneklerini ele alarak değerlen-
direbilmek ve etraflıca düşünebilmektedir. Bu 
düşünceye sahip olan kişiler bir durumun tüm 
olası sebeplerini birlikte ele alabilirler. Bütün-
cül bu bakış açısını kullanabilmek için en az 
soyut işlemlerde olmak gereklidir.

(Cevap B)

DENEME 15
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

15. Deneme Sınavı

9. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre, dili ko-
nuşma model alınmış bir davranıştır. Çocuk 
duyduğu seslere dikkat eder ve sonrasında 
bu sesleri taklit eder. Örneğin bir çocuğun, 
annesinin kendisini uyuturken söylediği nin-
niyi kendi oyuncak bebeğine de söylemesi 
gibi…

(Cevap B)

10. Bireylerin gelişim sürecinde bir gelişim ka-
zanımı için çevresel uyaranlara karşı hassas 
olduğu zaman aralıklarına kritik dönem de-
nir. Bu dönemlerde uygun çevresel koşullar 
bireyin ilgili kazanımı kolay gerçekleştirme-
sine yol açar. Kritik dönemlerdeki olumsuz 
yaşantıların telafisi ya mümkün değildir ya-
da zordur.

(Cevap E)

11. Yakalanma ihtimali olmadığı için Mustafa’nın 
kopya çekmesi gerektiğini düşünen biri, Koh-
lberg’e göre itaat-ceza evresindedir. İtaat – 
ceza evresinde, otoriteye uyma temel güdü-
dür, fakat otorite göz önünde değilse kural-
lar çiğnenebilir. Ancak ihlal edilen kuraldan 
dolayı ceza alınacağı da bilinir.

(Cevap A)

8. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk döne-
mi, hayatı yeniden gözden geçirme dönemi-
dir. Bunun sonucunda kişi, yaşamını iyi ve-
ya kötü anlamıyla yaşamaya değer bulursa 
benlik bütünlüğüne ulaşır. Pişmanlıklar ve 
keşkelerle dolu bir yaşam geçirdiğini düşü-
nüyorsa umutsuzluk duygusuna kapılır. Ço-
cukların evden ayrılmasıyla baş başa kalan 
çiftler geçmiş hayatlarını değerlendirmekte 
ve altın yıllar olarak nitelendirmektedir. Bu 
dönem Erikson’a göre, benlik bütünlüğüne 
karşı umutsuzluk dönemidir.

(Cevap D)

7. İd kişiliğin biyolojik yanıdır. Her zaman haz 
ilkesine göre çalışır. I numarada isteğin he-
men karşılanmasını söyleyen id’dir. Süpere-
go toplumsal kurallar, gelenek, görenek ve 
ahlâk kurallarına göre şekillenen bölümdür. 
Ahlâk ilkelerine göre çalışan bu bölüm id’den 
gelen dürtüleri bastırır. II numara süpere-
go’nun temsilidir. Ego id’i dengeleyen bir ya-
pı ile çalışır. Ego, id ve dış dünya arasında-
ki denge mekanizmasıdır. Ego gerçeklik il-
kesine göre hareket eder. III numarada 
ego’nun temsilidir.

(Cevap C)

5. Freud, kişilik gelişiminde olduğu gibi ahlâk 
gelişiminde de yaşamın ilk 5 – 6 yılının be-
lirleyici bir öneme sahip olduğunu savunur. 
Ahlâk gelişimi kişilik gelişimi açısından ol-
dukça önemlidir. Bu dönemde süperego ge-
lişir. Çocukların yaşadığı odipus ve elektra 
karmaşaları süperegonun gelişmesi açısın-
dan önemlidir. Ahlâki gelişimini çocuğun ku-
ralları algılamasına bağlayan kuramlar biliş-
sel kuramlardır.

(Cevap D)

6. Vygotsky’nin kuramına göre dil düşünme ve 
problem çözme için çok temel bir araçtır. Ço-
cuklar özel konuşma yoluyla düşünme sü-
reçlerini yönlendirir, problem çözerler. Özel 
konuşma Vygotsky’e göre çocuğun dili zihin-
sel süreçlerde kullandığının göstergesidir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

16. Deneme Sınavı

DENEME 16

1. Tek yönlü düşünme işlemlerin zihinde tersi-
ne çevrilememesi ile ilgili bir sıkıntıdır. İşlem 
öncesi dönemde olan bir çocuk bir olayı oluş 
sırasına göre anlatabilir ancak olayı tersin-
den anlatamaz. Bu durum çocuğun tek yön-
lü ve doğrusal biçimde düşündüğünün kanı-
tıdır. 

(Cevap B)

4. Piaget’ye göre 2 – 7 yaşlarını kapsayan iş-
lem öncesi dönemdeki çocukların monolog 
konuşmalarının nedeni “benmerkezci dü-
şünce”dir. Benmerkezcilik, başkalarının gö-
rüşlerini ve bakış açısını anlamada yaşanan 
yetersizlik olarak tanımlanır. Monolog konuş-
mada çocuklar benmerkezci düşünce nede-
niyle hep bir ağızdan ve karşılık vermeden 
konuşurlar. Sadece kendi konuşmasıyla ilgi-
lenirler.

(Cevap B)

2. Nesne sürekliliği duyusal motor dönemde 
yaklaşık 8 ay civarında gelişir. Nesne sürek-
liliği özelliği gelişen bebek gözünün önünden 
kaybolan bir nesneyi aramaya devam eder, 
yani gözün önünden kaybolan nesnenin zi-
hinsel temsili oluştuğu için onun kaybolma-
dığını var olmaya devam ettiğini bilir. Verilen 
örnek durumda Mert bebek topu aramadığı 
için nesne sürekliliği gelişmemiştir.

(Cevap E)

3. Ali Bey çocuğuna karşı otoriter bir tutum ser-
gilemektedir. Denetleyici ve kontrolcü bir ya-
pıda çocuk yetiştirmektedir. Mehmet Bey ise 
aşırı hoşgörülü tutuma sahiptir. Bu tutum ço-
cuğun kuralları öğrenmesinde güçlük yaşa-
masına neden olur. Melisa Hanım ise demok-
ratik ve dengeli bir tutuma sahiptir.

(Cevap D)

6. Konuşma algısı doğumda varolan dili, diğer 
seslerden ayırt etme ve işlemden geçirme 
sürecidir. Konuşma sesleri ve diğer sesleri 
birbirinden ayırmanın temel yapısıdır

(Cevap C)

5. Genetiğin gelişim üzerindeki etkisini ortaya 
koymaya yönelik yapılan çalışmaların başın-
da tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan araş-
tırmalar gelir. Tek yumurta ikizleri genetik ya-
pı bakımından çift yumurta ikizlerine göre 
çok fazla benzerlik gösterir. Örnek çalışma-
da tek yumurta ikizleri farklı çevrelerde ye-
tişmiş (Genetik yapı ortak, çevre farklı). Bu-
na rağmen çift yumurta ikizlerinden zekâ pu-
anları daha çok benzerlik göstermiştir. Bu 
durum da zekâ puanları üzerinde genetik fak-
törlerin daha etkili olduğunu göstermektedir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

16. Deneme Sınavı

8. Vygotsky bilişsel gelişim sürecinde sosyal 
çevrenin etkisi üzerinde durmuştur. Bireyin 
çevresindekilerle etkileşimi onun bilişsel ge-
lişimi üzerinde oldukça etkilidir. Gelişim sü-
recinde de sosyal gelişim özellikle dili kullan-
ma becerileri bilişsel gelişimi destekler.

(Cevap E)

9. Ahlâk gelişimi, bireyin toplumun değer yar-
gılarını benimseyerek içinde bulunduğu çev-
reye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargı-
larını oluşturmasını amaçlayan süreçtir. Ah-
lâk gelişimi, bireyin küçük yaşlardan başla-
yarak toplum tarafından beğenilen, kabul edi-
len doğru davranışları yapmasıdır. Çevreden 
gelen tepkilerle belirlenen davranışlara iliş-
kin izlenim ve bilgiler ahlâki davranışlara te-
mel olur. Çocuk büyüdükçe diğer bireylerin 
duygularını ve toplum kurallarını anlama ye-
teneği artar, dolayısıyla ahlâk gelişimi biliş-
sel gelişime paralel bir seyir izler.

(Cevap E)

10. Bu diyalogdan Gürcan’ın ailesinin tutucu bir 
yapıda olduğu, fakat Gürcan’ın çevrenin bek-
lentilerine uygun davranmadığı anlaşılmak-
tadır. Ergenlik dönemi kimlik bunalımı sonu-
cunda ergen bu karmaşayı farklı yollardan 
çözebilir. Örnekteki genç kimlik bunalımında 
çevre beklentilerin tam tersi bir kimlik yapısı 
geliştirmiştir. Çevre beklentileri ve kendi is-
tekleri arasındaki dengeyi kuramamıştır.

(Cevap C)

11. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağ-
lı olarak ortaya çıkan ve kontrol edilmek is-
tenen değişkendir. Bağımsız değişken ise, 
deneycinin kontrolü altındaki ya da deneyde 
etkisi araştırılan değişkendir. Deneyde işa-
ret dilinin hatırlama üzerindeki etkisi araştı-
rılmıştır. Buna göre bu deneydeki bağımlı de-
ğişken hatırlama, bağımsız değişken ise işa-
ret dilidir.

(Cevap A)

7. Verilen şıkları tek tek inceleyecek olursak;

 A) “Annem üzülmesin diye bu dönem hiç 
devamsızlık yapmadım.” İyi çocuk evre-
sini,

 B) “İnsanların sadece ceza almamak için 
kurallara uymalarını doğru bulmam.” 
Sosyal anlaşmalar evresini,

 C) “Sabahları geç kalmam çünkü geç kalır-
sam müdür yardımcısı uyarı cezası ve-
riyor.” İtaat ve ceza evresini,

 D) “İnsan yaşamı kutsaldır ve onu değerli 
kılacak şeyler yasaların önündedir.” Ev-
rensel ahlâk evresini,

 E) “Arkadaşlarımın gözünde uyumsuz biri 
gibi görünmek istemem.” İyi çocuk evre-
sini yansıtır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

17. Deneme Sınavı

1. Geriye dönebilirlik çocuğun problem çözer-
ken hem ileri hem de geriye doğru düşüne-
bilmesidir. Geriye dönebilirlik özelliğinin ka-
zanılması çocuğun birçok bilişsel becerisinin 
gelişimini sağlar. Korunum ve çoklu sınıfla-
ma bunlardan en önemlileridir. Yani korunu-
mun temelini geriye dönebilirlik becerisi oluş-
turmaktadır.

(Cevap E)

2. Freud’un kendi kültüründeki belli bir örnek-
lem grubuna ait kişilik özelliklerini tüm insan 
evrelerinin doğasına bağlaması onun kişilik 
gelişiminde “toplumsal ve kültürel farklı-
lıkları” dikkate almadığını göstermektedir.

(Cevap C)

3. Soru metninde açıklanan bilgi toplama tek-
niği “etnografik çalışma”dır. Etnografik ça-
lışmalarda olaya müdahale edilmez ve do-
ğal bir ortam vardır. Derinlemesine inceleme 
yapılır. Genelleme yapılmaz, olayları anla-
maya yöneliktir. Toplum kültürleri, inançları 
ve yaşayışları araştırılır. Niteliksel araştırma 
türlerinden birisidir.

(Cevap E)

5. B, C, D ve E seçeneğindeki özellikler 
Rogers’in kişilik gelişimi kuramı ile ilgili iken, 
A seçeneğindeki özellik Freud’un kişilik ge-
lişimi kuramı ile ilgilidir.

(Cevap A)

6. Jung’un analitik kişilik kuramına göre “her 
kişilik kendine özgü” değildir. Jung kişiliği 
ırksal ve soyaçekimsel özelliklere bağlı ola-
rak açıklamıştır. İnsan evrimi ortaktır. İnsan 
kişiliğinin belli alanları da ortaktır. Kişiliğin 
belirleyicisi ortak evrimdir. Bu nedenle her ki-
şilik kendine özgü değildir.

 (Cevap E)

4. Dil becerilerinin gelişmesi ile birlikte çocuk-
lar dış dünya ile ilgili bilgileri dildeki kavram-
lar aracılığıyla sembolleştirerek saklamaya 
başlar. Ancak semboller gerçek anlam ile de-
ğil yüklenilen anlamlarla kullanılır. Bunun ne-
deni çocukların zengin hayal dünyalarıdır. 
Bu durum çocukların oyunlarında rahatlıkla 
gözlenebilir. Çocuk bir sopayı at ya da kılıç, 
tencere kapağını araba direksiyonu olarak 
kullanır. Bu tip oyunlara sembolik oyun den-
mektedir.

(Cevap A)

DENEME 17
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

17. Deneme Sınavı

11. Oyun, çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en 
etkin yoldur. Oyun, insan ilişkileri, yardımlaş-
ma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazan-
ma, psikomotor gelişimi, duygusal ve sosyal 
gelişimi etkilediği gibi zihin ve dil gelişimini 
de etkiler. Oyun, çocuğun kendisini ve duy-
gularını ifade edebildiği, yeteneklerini, dil, zi-
hin, sosyal ve duygusal becerilerini geliştire-
bildiği, kurallara uymayı öğrendiği, yaratıcı 
potansiyelini kullandığı en önemli süreçtir.

(Cevap B)

10. Grafikte aylara göre boy artış miktarına bak-
tığımızda ilk aylarda artış miktarının ileriki 
aylara oranla daha fazla olduğu görülmekte-
dir. Fiziksel gelişimde bebeklik dönemi do-
ğum öncesi dönemden sonra gelişimin en 
hızlı olduğu dönemdir. Ancak bu gelişim hı-
zı çocukluğa doğru ilk aylardaki hızını kay-
beder. 

(Cevap B)

7. Örnekte verilen oyuncunun yaptığı fauller 
sonrasında rakibinden özür dilemesi ve ona 
yardım etmesinin nedeni hakem tarafından 
cezalandırılıp oyundan atılmamaktır. Araç-
sal ilişkiler eğiliminde birey kendi çıkarlarını 
koruma ve karşılıklı çıkar ilişkisinde bulun-
ma vardır. Oyuncunun sarı karttan önce fa-
ul yaptığı rakip oyunculardan özür dileme-
yip, sarı karttan sonra oyundan atılmamak 
için centilmence hareketleri itaat ve ceza eği-
limi döneminde olmadığını gösterir.

(Cevap B)

8. Ergenlik döneminde genç kimlik bunalımını 
yaşamalı ve bunalım sonucunda uygun bir 
karara bağlanmalıdır. Merve bunalım süre-
cindedir ve bu süreci aşmak için araştırma 
yapmaktadır. Çözüm için uygun bir yol izle-
mektedir ve bu da başarılı bir kimlik statüsü 
oluşturduğunu gösterir.

(Cevap B)

9. Grafiğe göre ortalama boy uzunluğu ortada-
ki koyu punto ile çizilmiş eğridir. Bunun üze-
rindeki çizgiler sırasıyla (dışa doğru) 1, 2 ve 
3 standart sapma üzerini, altındaki çizgiler-
de 1, 2 ve 3 standart sapma altını göster-
mektedir.  18. Aydaki normal boy uzunluğu 
yaklaşık 77-79 cm civarındadır. 

 Bunun 2 standart sapma üzeri yaklaşık 85-
87cm civarındadır.

 

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

18. Deneme Sınavı

1. Soru metninde anlatılanlar gelişim ile ilgili 
“olumlu benlik algısı” kavramı ile ilgilidir. 
Benlik algısı, bireyin kendisini nasıl algıla-
dığıdır. Benlik algısı doğuştan gelen bir özel-
lik olmayıp sosyal ve fiziksel çevrede zaman 
içinde oluşan bir algıdır. Çocukların olumlu 
benlik algısını kazanmasında çevresinin bü-
yük etkisi vardır. Bireyin olumlu bir benlik al-
gısı geliştirmesi kendini değerli bulmasını ve 
başkalarına bağımlı olmadan davranmasını 
sağlar.

(Cevap E)

5. Bebeklik yıllarında anne, bebeğini yeterince 
besler, sevgi ve ilgi gösterir, onu korursa, be-
beğiyle gerektiği gibi ilgilenirse bebek kendi-
ni rahat ve güvende hissedecektir. Bu saye-
de bebekte temel güven duygusunun temel-
leri atılmış olacaktır. Bir de dikkat etmemiz 
gereken, psikososyal kuramın sorunlarında 
yaş genellikle belirleyici olmaktadır, yani ço-
cuğun hangi yaşta olduğunu bilirsek, Erik-
son’a göre hangi dönemde olduğunu da bü-
yük ihtimalle kestirebiliriz.

(Cevap E)

2. Gebeliğin ilk birkaç haftası kızamıkçık has-
talığının etkileri açısından kritik bir dönem-
dir. Hastalık bu dönemde diğer dönemlerde 
ortaya çıkmasına oranla daha fazla olumsuz 
etkiye neden olur.

(Cevap D)

3. Odaklanmada çocuk bir sürecin en can alı-
cı noktasını hatırlarken diğer kısmı hatırla-
makta zorlanır. Örneğin tatilde ilk gittiği yeri 
hatırlarken geri kalanında gezdiği yerleri ha-
tırlayamaz. 

(Cevap A)

4. Mert, babasının eve dönüş zamanının ak-
şam olduğu bilgisine sahiptir. Babası iş ge-
zisi nedeniyle eve gelmediğinde Mert’in o 
gün akşam yemeğine oturmaması ve akşa-
mın olduğunu kabul etmemesi “özelden öze-
le akıl yürütme” kavramı ile açıklanabilir. 
Özelden özele akıl yürütme, tümevarım (özel-
den genele) ve tümdengelim (genelden öze-
le) akıl yürütme biçimlerinden farklı olarak, 
genelleme yapmadan özel bir durumdan özel 
bir duruma yapılan akıl yürütme biçimidir. Bu 
akıl yürütme biçimi işlem öncesi dönemde (2 
– 7 yaş) görülmektedir.

(Cevap C)

6. 7 aylık Aslıhan’ın yere düşürdüğü çıngırağı 
aramaması, onun nesne sürekliliğinin geliş-
memiş olması ile açıklanabilir. Nesne sürek-
liliği, bebeğin nesneleri görme alanının dışı-
na çıktığında bile yok olmadığının farkına va-
rabilmesidir. Bu, belleğin kullanılmaya baş-
landığının bir göstergesidir. Nesne süreklili-
ği kazanmamış bebekler, göz önünden alı-
nan bir cismin kaybolduğunu düşünürler.

(Cevap A) 

DENEME 18
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

18. Deneme Sınavı

9. I. öncülde verilen açıklamalar olgunlaşma 
kuramına aittir. Bu kuram, bireyde orta-
ya çıkan değişmelerin, önceden belirlen-
miş, genetik bir plan dahilinde kendiliğin-
den ortaya çıkacağını savunur.

 II. öncülde verilen açıklama, insancıl kura-
ma aittir. Bu kuramda, insanın doğasına 
olumlu bir yaklaşım vardır. İnsan doğuş-
tan iyidir ve uygun koşullar sağlandığın-
da içindeki gizil gücü ortaya çıkarabilir.

 III. öncülde verilen açıklama, Freud’un ön-
cüsü olduğu psikanalitik kurama aittir. Bu 
kurama göre hayatın ilk yılları, kişilik ge-
lişimi açısından oldukça önemlidir. Kişi-
lik gelişiminde cinselliği ve bilinçdışı sü-
reçleri önemli görmüştür.

(Cevap B)

10. Döngüsel hareketler bebeğin belli türdeki 
davranışları ısrarlı bir biçimde tekrarlaması-
dır. Piaget bu hareketleri egzersiz olarak ad-
landırmaktadır. Piaget’e göre döngüsel ha-
reketler bebeğin yeni kazandığı beceriyi, ye-
ni öğrendiği bilgiyi özümsemek ve şemalara 
yerleştirebilmek için yapılır. Bu hareketler bir 
bakıma kendini dış dünyadan ayırt etmeye, 
dış dünya ile ilgili yeni şemalar geliştirmeye 
yardımcı olur.

(Cevap B)

11. Piaget’in ahlâk gelişiminin dışa bağlı döne-
mine göre, çocukların doğru ve yanlışa iliş-
kin yargıları yaşlarına göre değişkenlik gös-
terir. Piaget çocukların 6 yaşına kadar oyun 
kurallarının olmadığını söyler, oyunları diğer 
çocukları gözleyerek öğrenir. 10 yaşına ka-
darki dönemde, çocuk dışa bağımlıdır. Ku-
ralların değişmezliğine inanır. Otoriteye ka-
yıtsız şartsız uyulur. işlenen suçun büyüklü-
ğü, suça bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel so-
nuçla belirlenir, niyet önemli değildir.

(Cevap E)

8. Duyusal motor dönemin bir özelliği de bu dö-
nemde taklit yoluyla öğrenmenin gerçekleş-
mesidir. Bu dönemde bebekler gözlemledik-
leri bazı davranışları taklit etme eğiliminde-
dir. Ancak taklit davranışı gözlemin hemen 
ardından çıkmayabilir. Çocuk gözlemledikle-
rini zihninde tutup bir süre sonra sergileye-
bilir. İşte bu özellikten dolayı bu davranışla-
ra ertelenmiş taklit denilmektedir.

(Cevap C)

7. Yabancı korkusu bağlanma sürecinin önem-
li bir boyutunu oluşturmaktadır. Yabancı kor-
kusu bağlanmanın seçici olduğunun göster-
gesidir. Çocuk sadece bağlandığı kişiye ya-
kınlık göstermekte yabancı kişilere karşı bu 
tepkileri vermemekte, yabancı kişilere karşı 
korku tepkileri vermektedir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

19. Deneme Sınavı

DENEME 19

2. Yeni gelen bilgiler önceki bilgilerden farklı ol-
duğu durumlarda yaşanan çelişkileri gider-
mek amacıyla şemalarda yapılan değişime 
Piaget düzenleme (uyma) demektedir. Yeni 
öğretmenin özellikleri Kadir’in zihnindeki öğ-
retmen şeması ile uyumlu değildir. Bu çeliş-
kili durumdan kurtulmak için öğretmen şe-
ması yeni gelen bilgilerle yeniden şekillendi-
rilmiştir. Daha önceki şema yetersiz kaldığı 
için şemada değişim gerçekleşmiştir.

(Cevap D)

1. Sınıf öğretmenin kullandığı yöntem deney-
sel yöntemdir. Deneysel yöntem, bilim 
adamlarının kesin bilgilere ulaşabilmek için 
değişkenleri kontrol altında tuttukları yöntem-
dir. Değişken,  gözlenebilen ve farklı değer-
ler alabilen özelliklerdir. Deneyde değişken-
ler, deneyci tarafından seçilir ve araştırma 
bunlar üzerinde yapılır. Deneysel araştırma-
larda temel amaç, davranışın nedenlerini ve 
ön belirleyicilerini saptamaktır. Deneysel yön-
temler psikoloji biliminin amaçlarının (betim-
leme – açıklama - yordama – kontrol) tümü-
nü gerçekleştirme gücüne sahiptir. Deney-
sel çalışmaların zayıf yönü kısıtlı laboratu-
var ortamında yapılması ve uzun zaman al-
masıdır. Bu gibi durumlarda psikologlar ko-
relasyonel yöntemleri kullanırlar.

(Cevap B)

3. Çocukların, insanların duyguları ve birbirle-
riyle etkileşim ve ilişkileri üzerine düşünme-
lerinin gelişimine toplumsal biliş gelişimi de-
nir. Bireylerin diğer insanları tanıma, toplum-
sal referansa yönelik yüz ifadeleri ve jestle-
ri kullanma toplumsal bilişin ürünüdür.

(Cevap A)

4. Kişiler arası uyum eğilimi (iyi çocuk eğilimi) 
aşamasında birey ailenin ya da kendisi için 
önemli olan diğer insanların beklentisine uy-
ması önemlidir. İyi evlat, iyi kardeş, iyi bir eş 
olma ideali davranışları yönlendiren temel 
unsurdur. Evrensel ahlak aşamasında kişi-
nin kendi ahlak ilkelerini geliştirir ve izler. Bu 
ahlak ilkeleri insan hakları gibi üst düzey kri-
terlere göre belirlenip bütünleştirilir.

(Cevap E)

6. Ergenin kendi düşüncesi ve başkalarının dü-
şüncesi hakkında düşünebilme becerisine 
metabiliş denir. Ergen bu beceri sayesinde 
başkalarının ne bildiğini ve nasıl bildiğini 
araştırır ve başkalarının kullandığı stratejiyi 
görme ve kullanma şansı yakalar. Bu özellik 
ergene kendini inceleme ve kendini düzen-
leme olanağı kazandırmaktadır.

(Cevap D)

5. Zekâ türleri açısından çocuklar birbirlerinden 
farklılaşsa da zihinsel gelişim açısından ay-
nı yaş dönemi çocukların gösterdikleri ben-
zer özellikler bulunmaktadır. Örneğin 7 yaş 
grubu somut nesneler üzerinden işlem ya-
pabilirken soyut kavramları anlayamamak-
tadırlar. Yaş zihinsel gelişim için önemlidir. 

 (Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

19. Deneme Sınavı

9. Nesne devamlılığı, bebeğin kendi görüş ala-
nının dışına çıksa bile, nesnelerin var oldu-
ğunu bilmesidir. Nesne sürekliliği bebeğin, 
kendi bedeni ile dış nesneler arasında ayrım 
yapması ve nesnelerin kendinden bağımsız 
olarak da var olduklarını kavramasını sağlar. 
Aysel’in kardeşinde, nesne devamlılığı he-
nüz gelişmemiştir.

(Cevap C)

10. Gelişimi etkileyen faktörlerden biri olarak ka-
lıtım, bireye anne ve babadan genetik yolla 
geçen bazı özellik ve yeteneklerdir. Yaşam-
sal ve ruhsal özelliklerin, bir kuşaktan diğe-
rine geçmesi kalıtım yoluyla sağlanır. Soru-
da verilen paragrafta, sağ elin ağırlıklı ola-
rak kullanılması, geçmişten günümüze uza-
nan bir özelliktir. Yani kalıtım yoluyla aktarıl-
mıştır.

(Cevap D)

11. Vygotsky gelişimi anlayabilmek için sosyal 
ve kültürel süreçleri araştırmak gerektiğini 
savunmaktadır. Vygotsky insan zihninin sos-
yal ve kültürel süreçlerden türediğine inan-
maktadır. Vygotsky’e göre bilişsel gelişimin 
en önemli unsuru sosyal etkileşimdir. Çocuk-
lar sosyal etkileşim sürecindeki kazanımları 
içselleştirerek gelişirler. Kuramda dil beceri-
leri sosyal etkileşimi desteklemesi açısından 
büyük bir öneme sahiptir.

(Cevap A)

7. Oyunun çocuğun gelişimine katkısı çocuğun 
“kurduğu iş birliği ve iletişimle yaşantı 
zenginliği kazanarak bilgilenmesini” sağ-
lamasıdır. Çocuk oyun sayesinde kendini ifa-
de etmeyi, paylaşmayı, başkalarının düşün-
celerine karşı hoşgörülü olmayı, yardımlaş-
mayı vb. becerileri öğrenir.

 (Cevap C)

8. Soru metninde önemi belirtilen kavram “ya-
şantı zenginliği”dir. Çocuğun doğuştan ge-
tirdiği özellikleri kullanabilmesi, onları ortaya 
çıkarmasını sağlayacak yaşantı zenginliği ile 
mümkündür. Piaget’e göre yaşantı zenginli-
ği kişinin zihin gelişimini artırır. Yaşantı zen-
ginliği bireylerin dünyayı anlamaları için ge-
rekli bilgileri kullanmalarını sağlar.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

20. Deneme Sınavı

DENEME 20

2. Soru metninde vurgulanan gelişim ilkesi “ge-
lişim, genelden özele doğrudur” ilkesidir. 
Bu ilkeye göre çocuk önce tüm vücudunu 
kullanarak hareket eder ve büyük kaslarını 
çalıştırır. Gelişim dönemlerinde ilerledikçe, 
küçük kasların gelişimi tamamlanır ve belli 
bir etkinlik ile ilgili organını kullanabilir hale 
gelir.

(Cevap C)

3. Soru metninde Piaget’nin zihinsel gelişim ku-
ramı ile ilgili olarak anlatılan kavram “meta-
biliş” kavramıdır. Metabiliş; Piaget’e göre 
ergenin kendi düşüncesinin üzerine ya da 
başkalarının düşüncelerinin üzerine düşüne-
bilmesidir. 

(Cevap C)

4. Eğitim psikolojisi bilgisine sahip olan bir öğ-
retmen öğrencilerin fiziksel özelliklerine 
yoğunlaşarak buna uygun bir iletişim ge-
liştirmez. Öğretmenin fiziksel özelliklerine 
göre iletişim kurması iletişimi sağlamaz, ak-
sine engeller. Eğitim psikolojisi eğitimi alan 
bir öğretmen öğrenciyi öğrenen olarak ele 
alır; eğitim öğretim etkinliklerinin merkezine 
öğrenciyi koyar ve onun hazır bulunuşluk dü-
zeyini, ilgi ve yeteneklerini dikkate alır.

(Cevap D)

5. İtaat ve ceza eğilimi aşamasında çocuk ne-
yin iyi neyin kötü olduğuna cezalandırıldığı-
na göre karar verir. Çocuğun itaat etmesinin 
nedeni yetişkinlerin fiziksel açıdan daha güç-
lü olmalarıdır. Araçsal ilişkiler eğiliminde ço-
cuğun çıkarları ön plandadır. Doğru davra-
nış hoşa giden sonuçlar doğurandır.

(Cevap B)

1. Şema Piaget’nin kuramının önemli kavram-
larından biridir. Piaget şemayı oldukça kap-
samlı biçimde kullanır. Her türlü kavram ve 
problem çözme öğrenme yolu şemadır. Dün-
yayı anlamada anlamlandırmada kullandığı-
mız zihinsel yapılar şemadır.

(Cevap E)

6. Öz kontrol bireyin duygu, düşünce ve davra-
nışlarını denetleyebilmesidir. Öz kontrol ge-
lişimi sosyal yaşamda birey için oldukça 
önemlidir. Bu açıdan çocuklar desteklenme-
lidir. Olumsuz dürtüleri kontrol konusunda 
çocuklara uygun ortamlar oluşturulmalıdır. 
Özellikle olumsuz bir davranış sonrası dav-
ranışın neye yol açtığını birey net biçimde 
görebiliyorsa aynı davranışın tekrarlanma 
olasılığı azalacaktır. Ceza verme, örnek gös-
terme ve öğüt gelişimi destekleyebilecek uy-
gulamalar olamaz.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

20. Deneme Sınavı

7. Pembe Hanım’ın kızının sürekli sorular sor-
ması ve merak duygusu onun Erikson’un psi-
kososyal gelişim kuramına göre “girişimci-
liğe karşı suçluluk” döneminde olduğunu 
göstermektedir. 3–6 yaşlarını kapsayan bu 
dönem bireyin gerçek anlamda sosyalleşme-
ye başladığı, girişimcilik özelliğinde artışın 
olduğu okul öncesi dönemdir. Çocuk bu dö-
nemde çevresinden aldığı tepkilere göre dav-
ranışlarını biçimlendirmeye başlar. Bu ne-
denle bu dönemde anne babaların çocuğun 
bilişsel, duyuşsal ve fiziksel niteliklerine uy-
gun işleri başarmalarına izin vermeleri des-
teklemeleri çocuğun gelişimini olumlu yönde 
etkileyecektir. Çocuğun merak duygusunda 
meydana gelen artışın yetişkinler tarafından 
azarlayarak, küçümseyerek, olumsuz eleş-
tirilerde bulunarak engellenmesi çocukta 
utanma duygusu doğurur ve şüphe etmesi-
ne, geri çekilmesine, harekete geçmemesi-
ne neden olur.

(Cevap A)

9. Paralel oyun, işlem öncesi çocuklarda görü-
len, benmerkezcilikten kaynaklanan bir oyun 
türüdür. Çocuklar bir arada oyun oynarlar fa-
kat her biri bireysel oyunlarını oynar. Birbir-
lerine dikkat etmezler. Bu durum, benmer-
kezcilikten kaynaklanır. Konuşma da ben-
merkezci tarzda olduğu için kimse birbirini 
dinlemez, bu durumda konuşma monolog 
tarzda olur.

(Cevap D)

8. Birinci sınıf öğrencileri Piaget’in bilişsel geli-
şim kuramına göre, somut işlemler dönemin-
dedir. Bu dönemde, göz önünde olan işlem-
ler yapılabilir, soyut kavramlar somut yollar-
la anlaşılabilir. Öğretmen, öğrencilerden göz-
lerini kapamalarını ve söylediği rakamları zi-
hinlerinde canlandırmalarını isterse, bu, öğ-
rencilerin seviyelerinin üstünde kalır. Öğren-
cilerin, zihinde canlandırma yapabilmeleri 
için soyut işlemler dönemine ulaşması gere-
kir.

 (Cevap B)

11. 14 yaşındaki İlyas, ergenlik dönemindedir ve 
ergenlik döneminde sık görülen davranışlar-
dan sergilemektedir. Ergenlik çağında bulu-
nan birey çok yönlü bir değişim içindedir. Ku-
rallara uymama, başkaldırma, aile ile çatış-
malar, yoğun duygusallık, tutarsız davranış-
lar, ergenlik döneminde görülen normal dışı 
davranışlardır. İlyas, kardeşine yapma dedi-
ği davranışları kendisi yapmaktadır. Ergen 
benmerkezciliğinden dolayı kendi hatalarını 
görmezden gelmektedir. Söyledikleri ile yap-
tıkları birbirini tutmamaktadır.

(Cevap B)

10. Gelişim sürecinin en önemli ilkelerinden biri 
de gelişimde bireysel farklılıklar olduğudur. 
Her bireyin gelişim hızı farklıdır. Kalıtımsal 
özellikler açısından birbirlerine yakın olan 
kardeşlerde bile gelişimsel farklılıklar olabi-
lir.

 (Cevap C)


