
DENEME 1
1.

  Tek yumurta ikizlerini 6 yıl bo-

yunca izleyen anne yaşları aynı 

olduğu için boylamsal,

  Büyük ve küçük çocuklarını 6 yıl 

inceleyen anne farklı yaş grubu-

nu farklı zamanlarda incelemiştir 

bu yüzden sırasal,

  En küçük ve ortanca çocukları-

nı sadece ilk doğum günlerinde 

incelemesi demek farklı yaş gru-

bunu tek zamanda incelemek 

demektir. Bu durumda kesitsel 

yöntemi kullanmıştır.

Soru kökünde boylamsal çalışma 

sorulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Fenotip: Kalıtımsal özelliklerin 

çevre desteğiyle bireyde gözlenebi-

lir duruma gelmesine denir.

Tarihsel zaman: Önemli toplumsal 

olayların gelişimi etkilemesi demek-

tir. Parçada böyle bir durumdan bah-

sedilmemektedir.

Kritik zaman: Bireyin öğremeye en 

açık olduğu zaman aralığıdır. Par-

çada önemli bir zaman aralığından 

bahsedilmemektedir.

Olgunlaşma: Beden organlarının 

biyolojik bir plan dâhilinde görev-

lerini yerine getirebilecek düzeye 

gelmesidir. Çevreden nispeten ba-

ğımsız işler.

Hazırbulunuşluk: Bireyin belli bir 

davranışı yapmaya hazır olması 

için yeterli olgunlaşmayla birlikte ön 

öğrenmeler için yaşantı geçirmesi 

gerekir.

Tuberg boş zamanlarını babasının 

yanında değerlendirerek arkadaş-

larına göre deneyimli hâle gelmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3.

  Bireylerin gelişimleri araştırılır-

ken tamamen bireylerin davra-

nışlarına odaklanmalıdır. Davra-

nışçı yaklaşıma aittir.

  Bireylerin davranışlarını anlaya-

bilmek için bilinç dışı süreçlerin 

incelenmesi gerekir. Psikanalitik 

yaklaşıma aittir.

  Bireyler üzerinde aile, okul ve 

değerler gibi yapıların etkisinin 

incelenmesi gerekir. Ekolojik sis-

tem yaklaşımına aittir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Babinski refl eksi: Ayak tabanı 

refl eksidir.

Tonik boyun refl eksi: Bebeğin belli 

bir yöne dönmesi için boyun kasları-

nı kullanarak başvurduğu refl ekstir.

Palmer refl eksi: Avuç içine bırakılan 

bir cismi sıkı sıkıya yakalamasıdır.

Moro refl eksi: İrkilme ürkme refl ek-

sidir. Parçada bahsedilen refl ekstir.

Adımlama refl eksi: Bebeğin ayak-

larını yere yakın olduğunda sallama 

refl eksidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Piaget’ye göre, işlem öncesinde 

bulunan çocuklar sembolik ve sezgi-



sel düşünebilirler. 2 - 4 yaş aralığın-

daki çocuklar nesneleri sembolleşti-

rerek çevreye uyum sağlarlar. 4 - 7 

yaş arasındaki çocuklar ise mantık 

kullanmadan olayları açıklarlar. Par-

çada da Çınar olayların sonuçlarını 

düşünmeden davranışta bulunmuş-

tur. Bu yüzden sezgisel düşünmek-

tedir. İşlem öncesi dönemdeki ço-

cuklar odaklanma problemi yaşarlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Vygotsky’e göre, çocuklar 6 

yaşından sonra konuşmalarını ses-

liden sessize olacak şekilde değişti-

rirler. Problem çözme durumlarında 

insanlar bu sorunu içinden kendisiy-

le konuşarak hallederler. Dışardan 

gelen sesin ne olduğuna dair düşün-

celerini dile getirmeden ne olduğuy-

la ilgili betimlemelerde bulunmuştur. 

Vygotsky bu konuşma durumuna iç-

sel konuşma demiştir. Seçeneklerde 

yer alan diğer konuşmaların tamamı 

sesli konuşmalardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Özümleme: Yeni uyarıcıları 

var olan şemanın içine atarak uyum 

sağlanır fakat bu durumda birey 

dengesizlik yaşanabilir. Dengesizlik-

ten kurtulmak için uyumsama yapı-

lır. Uyumsama bireyin yeni şemalar 

oluşturmasıdır. Parçada da uyum 

için özümleme ve uyumsama yapıl-

ması gerektiğinden bahsedilmiştir. 

Fakat soru kökünde dengesizlik ya-

şandıktan sonra denge için birey ne 

yapmıştır diyor. Bu durumda uyum-

sama yapmıştır yani düzenleme 

yapmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Ali: Sadece bir parça yersem 

bir şey olmaz diyerek mantıksal çı-

karımda bulunmuştur. / Ego

Ayşe: Çok güzel görünüyor ama 

diyetisyenime söz verdim diyetimi 

bozamam bu yüzden yememeliyim 

diyerek başkalarının kendisi hak-

kındaki görüşlerini önemsemiştir. / 

Süper Ego

Nazlı: Çok güzel görünüyor daya-

namayacağım diyerek dürtülerine 

hakim olamamıştır. / İd

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Erikson 30 - 60 yaş aralığında 

insanlar gelecek nesillere eserler bı-

rakmak için uğraşırlar. Çevresindeki 

insanlara model olma, faydalı olma 

ve iş hayatında başarılı işler yapma 

gibi davranışlarda bulunurlar. Yeni 

fi kirler oluşturma üretkenlik duygu-

suyla ilgilidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. “Okulda dayakçı öğretmen ola-

rak bilinmek istemiyorum.” İyi çocuk

“Öğrencilere uygulanan şiddet öğ-

rencilerin yaralanmalarına neden 

olabilir. Buna engel olunmalıdır.” Ev-

rensel ahlak

“Mahkemeye verirlerse ceza alırım.” 

İtaat ceza

“Şiddet uygulanırken sağlık açısın-

dan zarar görebilirim.” Saf çıkarcı

Sosyal sözleşme evresiyle ilgili her-

hangi bir açıklama yapılmamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



DENEME 2
1. Gelişim alanları birbirlerini 

olumlu veya olumsuz etkileyebilir. 

Soruda fi ziksel yetersizliğin, sosyal 

ve kişilik gelişimini olumsuz etkiledi-

ğinden bahsetmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Psikolojik sorunlar ancak çev-

re şartlarıyla ortaya çıkar. Hamilelik 

süreci doğum öncesi çevre olarak 

tanımlanır. İnatçılık ise ebeveyn tu-

tumundan kaynaklanır ve sonradan 

öğrenilir. Fakat bir çocuğun yürüme-

si, çevreden daha çok kalıtımın yani 

olgunlaşmanın etkisiyle mümkündür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Havinghurst gelişim görevlerini, 

evreler hâlinde açıklarken olgunlaş-

ma, bireysel ve toplumsal beklenti-

leri ilke olarak saymıştır. Bu yüzden 

ödevler sadece toplumun değil, bire-

yin de beklentilerini karşılamalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. B seçeneğinde, çocuğun yana-

ğına dokunulduğunda başını o tara-

fa çevirmesi arama refl eksi, C seçe-

neğinde, bebeklerin parmak uçlarına 

dokunulduğunda ayak parmaklarını 

yelpaze gibi açması babinski refl ek-

si, D seçeneğinde, avuç içine konan 

nesneyi parmaklarıyla kavramaya 

çalışması palmer refl eksi, E seçene-

ğinde, bebeği sırtüstü yatırıp başını 

bir yana döndürdüğünüzde bebeğin 

bir kolu başın döndüğü tarafa doğru 

açılır ve uzarken diğeri dar açıyla 

başın yanına yaklaşması tonik bo-

yun refl eksidir. Moro refl eksi ürkme, 

irkilme refl eksidir. A seçeneğinde 

bebeği ensesine yakın bir noktada 

el üstünde yere paralel tutup sonra 

kafa altındaki elin çekilmesiyle kafa-

nın arkaya kayması ve kolların açıl-

ması moro refl eksidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. D seçeneğinde, odasını topar-

lamaya çalışan Yiğit’in, yaptıklarını 

kendine anlatması monolog konuş-

maya örnektir. A seçeneğinde, 5 

yaşındaki çocuğun evdeki kuşların 

çıkardığı sesleri sürekli tekrar et-

mesi tekrarlamadır. B seçeneğinde, 

Zeynep’in babası işe giderken arka-

sından “Baba git” demesi telegrafi k 

konuşmadır. C seçeneğinde, acıkan 

Eylül’ün annesinden “Anne, bana 

yemek hazırlar mısın?” demesi yan-

sıtıcı konuşmadır. E seçeneğinde, 

anaokuluna giden Sıla’nın öğret-

menine, “Bana en çok hangi rengi 

sevdiğimi sor.” demesi benmerkezci 

konuşmadır.

Doğru yanıt “ D” seçeneğidir.

6. Piaget’nin bilişsel gelişim dö-

nemlerinden işlem öncesi dönem, 

2 - 7 yaş aralığındadır.

I. öncülde, Can’ın elindeki çubuk 

krakerlerden birini alarak sigara içi-

yormuş gibi kullanması sembolik 



oyun, -mış gibi oyun oynamasıdır. 

(2 - 6 yaş)

II. öncülde, Sercan’ın saçını ve sa-

kalını tamamen kesen babasını gö-

rünce tanıyamaması kişi sürekliliğini 

kazanamama, (0 - 2 yaş)

III. öncül, ayakkabıcıda işe başlayan 

Selman, gelen malları renklerine, 

numaralarına, kışlık ve yazlık olma-

larına göre rafl ara dizmesi çoklu sı-

ralama ve sınıfl amadır. (7 - 11 yaş)

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

7. Filiz, ağırlık kavramına odak-

lanmıştır. Ağırlıklı kelimesini yaşan-

tıdan öğrendiği gibi ağır olmak ile 

eşleştirir. Ağırlıklı kelimesinin başka 

şekillerde kullanılacağını düşüne-

mez.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Psikoseksüel döneme bağlı 

olarak Anal dönem saplantıları cimri, 

titiz, kuralcı, inatçı gibi durumlardır. 

Soruda bu özelliklere Fallik cevabı 

verilmiştir, yanlıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

9. Benlik bütünlüğü döneminde 

olan Serpil Öğretmen geçmişteki 

yalnızlık krizini dile getirmiştir. Soru 

kökü “Hangi dönemdedir?” olsaydı 

benlik bütünlüğü olurdu ama sorulan 

durum geçmişte ki yalnızlıktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10.  Güneşin birileri sayesinde bizi 

ısıttığını düşünen çocuklar yapay-

cılık yapmıştır, aynı zamanda işlem 

öncesi dönemde yer alır. Öğrenilen 

bir kuralın genellenerek her yerde 

kullanılması aşırı kurallaştırmaya 

örnektir. “Soğutur musun?” yerine 

“Soğuklatır mısın?” demesi aşırı ku-

rallaştırma yaptığını gösterir. İşlem 

öncesi dönem ilk gramer evresine 

denk gelir. Canlandırmacılık canlı, 

cansız ayrımını yapamaması ile ilgi-

lidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

DENEME 3
1. İnsanların belli davranışlarını 

belli sabit aralıklarda kazanabilirler. 

Bu zaman aralıklarında çevrenin 

etkisi diğer zamanlara göre daha 

avantajlıdır. Aksi hâlde telafi si ya 

mümkün değildir ya da kısmen telafi  

edilebilir. Bu durum kritik dönemle 

ifade edilir. Çocukların içine kapanık 

olma ya da olmama durumu tabi ki 

kalıtım kökenlidir ama ilk 7 yıl için-

de çevre desteğide önemlidir. Çevre 

eksikliği sosyalleşemediklerini gös-

termektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Gelişim alanları birbirlerini 

olumlu veya olumsuz etkilemekte-

dir. Parçada verilen bilgide bilişsel 



gelişimin istenilen durumda olması 

diğer gelişim alanlarını da olumlu 

etkileyeceğinden bahsedilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Ahlaki gelişim düzeyi, toplum-

sallaşma, davranışlarında gizli ya da 

açık çekingenlik, karşı cinse yönelik 

geçici zıtlık duyguları ergenlik döne-

minde açığa çıkan sorunlar arasın-

da yer almaktadır. Fakat özbenliğini 

oluşturma süreci bebeklik dönemin-

deki bir değişimdir. Bebekler doğa-

dan ayrışarak kendilerini çevreden 

ayırmaktadırlar.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4.  2 - 6 yaş arasındaki çocuklarda 

benmerkezci düşünme görülmekte-

dir. Çocuklar bu dönemde kendileri-

ni her şeyin merkezine alırlar. Yaşa-

nan olaylardan kendilerini sorumlu 

tutarlar. Babanın eşine kızmasında 

kendini sorumlu tutması benmer-

kezci düşündüğünü gösterir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5.
  Erkek arkadaşı tarafından al-

datılan Selda’nın çevresindeki 

erkeklerin güvenilmez olduğuna 

inanması - Özümleme

  Mehmet’in ilk kez gördüğü ayva-

ya armut demesi - Özümleme

  Toz şekerini tuzdan ayırabilen 

Ali’nin çayına şeker atması - 

Uyumsama

  Zayıf olan babasının sinirli ol-

duğunu görünce şişman olan 

amcasının duygusal olduğunu 

düşünmesi - Uyumsama

Özümleme, genelleme yapılarak bir 

uyarıcıyı kendinde var olan şemay-

la açıklaması olayıdır. İlk iki öncül 

özümlemeye örnek verilebilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Alıcı ve ifade edici dil tek sözcük 

evresinde gelişmeye başlar. Alıcı dil; 

çocuğun çevredeki sesleri anlayabil-

me yeteneğidir. İfade edici dil; duygu 

ve düşüncelerin dil aracılığıyla anla-

tılabilmesidir. Parçada verilen bilgide 

çocuk söylenenleri anlıyorsa alıcı dil 

gelişmiş fakat karşılık veremiyorsa 

ifade edici dilin gelişmediğini gösterir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

7. İd, haz ilkesiyle çalışır. İstekle-

rine ulaşırken yer ve zaman aramaz 

babanın cebinden alınan para İd’in 

açığa çıkardığı bir davranıştır. Arka-

daşı ise bunun iyi bir şey olmadığını 

el âlem ne der mantığıyla karşılık 

vermiştir. Yani Süper Ego’ya göre 

davrandığını göstermektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. İlkokul öğrencilerinin Erikson’a 

göre başarı hazzına ulaşmak isteme-

leri ve aşağılık duygusundan kurtul-

maları temel hedeftir. Öğretmenler 

çocukları cesaretlendirerek yapabi-

lecek hedefl ere yönlendirirler ve et-

kinlik sonucunda ödül kullanırlar. Ço-

cukların aldığı ödül onların kendilerini 

başarılı görme hissini uyandırır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



9. Ergenlik döneminde kimlik oluş-

turmak temel hedeftir. Benlik oluş-

turulurken çevrenin baskısı altında 

kalanlar bağımlı olurlar. Hedef belir-

leyip bu hedefl erini geçici olarak bir 

süre ertelemeleri moratoryum kimlik 

geliştirdiklerini gösterir. Parçada bi-

rey tiyatro hedefi ni rafa kaldırmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Piaget, ahlak gelişimini üç dö-

neme ayırmıştır. Yaş ve olgunlaşma 

önemli bir etkendir. Benmerkezci 

düşünen kişiler ahlak öncesi, davra-

nışın sonucuna bakanlar dışa bağlı 

evre, niyeti hesaba katanlar ise ah-

laki özerklik döneminde bulunurlar. 

Annenin Ceylin’i uyarması niyeti he-

saba kattığının göstergesidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

DENEME 4

1. Araştırılan çocukların yaşı aynı 

ve uzun süre izlenip tekrar incele-

niyorsa boylamsal yöntem kullanıl-

mıştır. Doğumdan 5 yaşa kadar de-

mek 5 yıl boyunca ve aynı yaş grubu 

da belirtilmiştir.

  Yaşları farklı tek seferde incele-

meye kesitsel,

  Yaşları farklı birçok kez inceleni-

yorsa sırasal yöntem olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. A seçeneğinde, beden organla-

rının oluşumu hamileliğin ilk üç ayın-

da kritik bir önem taşımaktadır. Bu 

aralıktaki olumsuz çevresel uyarıcı-

lar beden organlarına zarar verebilir 

ve telafi si mümkün olmayabilir.

B seçeneğinde, ergenlik döneminde 

kızlarda östrojen daha fazla salgı-

lanırken testosteron az miktarda 

salgılanmaktadır. Seçenekte durum 

ters verilmiştir.

C seçeneğinde, insan gelişiminde 

hafızanın gelişimi zihinsel bir etkinlik 

olup öğrenilen her şeyi hafızaya ala-

bilmektedirler. Bu yüzden annelerini 

kolay bir şekilde 6. aydan sonra yüz-

lerinden tanırlar.

D seçeneğinde, cinsiyetini okul ön-

cesi dönemde öğrenen çocuklar 

rollerini ancak okula başlayınca öğ-

renebilirler.

E seçeneğinde, büyüme temelde 

kalıtımdan etkilenirken beslenme 

yetersizliğini olumsuz etkiler.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Tarihsel zaman: Önemli top-

lumsal olayların insan gelişimini 

etkilemesi tarihsel olayla açıklanır. 

Ekonomi ve bilgiye ulaşmadaki de-

ğişim öğretmenlere olan bakış açısı-

nı değiştirmiştir.

Kritik zaman: Hassas aralıklarda 

çevresel uyarıcıların önemli olması 

durumu vurgulanır ve telafi  duru-

mundan bahsedilir.



Olgunlaşma: Bireyin yaşa ve za-

mana bağlı olarak bazı yetilerini ya-

pabilecek düzeye gelmesi demektir.

Deneyim: Çevreye bağlı olarak bi-

reyin deneyiminden bahsetmesi du-

rumunda gidilebilirdi.

Öz yeterlilik: Bireyin yeteneklerinin 

farkına varıp yeni hedefl er oluşturması 

ve kendine inancının fazla olması ile 

ilgili sosyal öğrenme kavramıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

4. Okula başlayan bireyler, Piaget’nin 

somut dönemine denk gelmektedir. Bu 

yüzden benmerkezcilik ve odaklanma 

bitmiştir. Somut döneme geçmeye ne-

den olan faktör odaktan uzaklaşması-

dır. Odaktan uzaklaşan birey perspek-

tif alabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Özümleme: Yeni uyarıcıyı var 

olan şemayla açıklamasıdır. Var 

olan şema yetersiz geldiğinde kişi 

dengesizlik yaşar, bu dengesizlik-

ten kurtulmak içinde yeni şemalar 

öğrenir ve böylece önce özümleme 

sonra uyumsama yapar.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. Bireyin dil gelişimine yönelik 

yeni kavramlar öğrenmesi alıcı dile 

örnektir: kavramların anlamını öğ-

renmesi gibi. Çocuğun tek kelimey-

le birçok şeyi anlatmaya çalışması 

ise morgemdir ve tek sözcük evre-

sinde kullanılmaya başlanır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Erkek çocuğun babasını model 

alması özdeşim kurma savunma 

mekanizmasıdır. Erkek çocuğun an-

neye ilgi duyması, oedipus karma-

şasıdır. İğdişlik korkusu ise, cinsel 

organının yok olacağı, kesileceği 

korkusudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Erikson’a göre, çocuğun merak 

duygusunun başladığı evre 3 - 6 yaş 

aralığı olan Girişimciliğe karşı suçlu-

luktur. Çocuğun merak duygusunun 

bastırılması, kendini suçlu gibi gör-

mesine yol açar.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. Gölgeli: Otoritenin tercihini ka-

bul etmek zorunda ve mutsuzdur.

İpotekli: Çevrenin kararlarını sorgu-

lamadan alır ve mutludur.

Moratoryum: Karar almada karar-

sız kalmak ve kendini aramaya de-

vam ettiği için kararlarını erteleme 

eğilimindedir.

Dağınık: Karar almada istekli olma-

dığı gibi geleceği ile ilgili bir planı 

olmayan anı yaşayan bir kimlik tü-

rüdür.

Başarılı: Her yönüyle kendini ara-

yan ve bulan kimlik türüdür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

10. Piaget’nin üç ahlak gelişim dö-

nemi vardır:

  Ahlak öncesi, benmerkezcilik 

hakimdir.

  Ahlaki gerçeklik, olaylar niyete 

bakılmadan sonuçlara göre de-

ğerlendirilir.



  Ahlaki özerklik, olaylar niyete 

göre değerlendirilir.

İtaat ve ceza, Kanun - düzen, iyi ço-

cuk evreleri Kohlberg’e aittir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

DENEME 5
1. Gelişim belirli bir süreç içeri-

sinde gerçekleşen değişimlerdir. Bu 

kapsamda genel olarak temel ilkeler 

bu durumu genel bir yapıya kavuş-

turur. Bir gelişim alanında yaşanı-

lan olumlu veya olumsuz bir durum 

diğer gelişim alanlarını etkiler. Ör-

neğin, bilişsel gelişim alanında ya-

şanılan bir olumsuzluk kişilik, dil ve 

sosyal gelişim alanlarını da olumsuz 

olarak etkileyebilir. Bu durum gelişi-

min bir bütün olduğunu ifade eder.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Zekâ genel olarak kalıtımsal sü-

reçler olarak açıklanmaktadır. Ancak 

bu duruma karşı çıkan kuramcılar 

da söz konusudur. Özellikle zekânın 

birtakım testlerle belirlenmesine 

karşı çıkan kuramcılar, kişilerin de-

neyimleri ve yaşantıları sonucunda 

gerçekleşen değişimlerle zekânın 

ortaya çıktığını ifade eder. Bu du-

rumda çevrenin etkisini ortaya koy-

maktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Harfl eri yazma, sayıları kullan-

ma ve harfl eri birleştirme gibi hedef-

ler okul dönemi kazanımlarıdır. Okul 

öncesi dönemde bulunan çocuklar 

bu bilişsel yeterliliğe sahip olama-

dıkları için zorlanmalar göstermek-

tedir. Bu bilişsel yeterliliğe sahip 

olmama durumu ise olgunlaşmanın 

yeterli düzeyde olmamasından kay-

naklanmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Ergenlik döneminden fi ziksel 

gelişim oldukça hızlıdır. Özelikle ge-

lişimin baştan ayağa olması ilkesinin 

de etkisiyle kol ve gövdenin orantı-

sız büyümesi ergenlerde birtakım 

sakarlıklara neden olabilmektedir. 

Denge kurmada zorlanan ergen bu 

süreçte kırma, dökme ve düşme gibi 

durumları yaşayabilmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

5. Ulaş 4 yaşındadır ve işlem ön-

cesi dönemdedir. Bu dönemdeki 

çocuklar kuralları uygulamada ve 

anlamada zorlanmaktadır. Yeterli 

olgunlaşma olmadığı için bu durum 

ancak 6 yaş sonrasında kazanıl-

maktadır. Çocukların bu dönemde 

genel olarak karşıdaki kişinin duru-

munu gözetememesinden kaynak-

lanan bu durum benmerkezci dü-



şünme olarak adlandırılır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. Bir problemi çözebilmek için 

birden fazla bilgiyi kullanıp bunları 

birleştirerek çözebilmek kombinas-

yonel (birleştirici) düşünme olarak 

adlandırılır. Kişi bu kazanımı soyut 

işlemler döneminde gerçekleştire-

bilmektedir. İlkokul öğrencileri somut 

işlemler döneminde oldukları için bir 

problemi çözerken birden fazla bilgi-

yi birleştirerek kullanmada problem 

yaşarlar. Bu durumda kombinasyo-

nel düşünmenin kazanılmamasın-

dan kaynaklıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Vygostsky bilişsel gelişimin te-

melini çevresel etkenlere dayandı-

ran bir kuramcıdır. Bu kapsamda ço-

cuğun gelişimini etkileyen en önemli 

unsurlar anne - baba, öğretmen ve 

akran gibi çevresel etkenlerdir. Bu 

nedenle çocukların bilişsel gelişim 

yönü bu çevresel etkenlerle sosyal-

leşip daha sonradan bireysel gelişim 

sürecine yönelmesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Kişinin birden fazla durum içe-

rinde kaldığı durumlarda yaşamış 

olduğu kararsızlıklar çatışma ola-

rak adlandırılmaktadır. Yunus Bey 

bir yandan arkadaşıyla olmak iste-

mekte, bir yandan da ailesiyle vakit 

geçirmek istemektedir. Bu durumda 

iki istediği durum arasında kalmış ve 

çatışma yaşamıştır. Bu duruma yak-

laşma - Yaklaşma çatışması denir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Kişilerin yaşamın içerisinde 

kendi kimliğini kaybetmeden başka 

bir kimlikle bir araya gelmesi yakınlık 

duygusunu yaşadığını göstermekte-

dir. Kerim Bey aile ve iş yaşamının 

dışında bu tanıma uygun kişilerle 

ilişki geliştirdiği gibi kendi kimliğine 

uygun bir eşle de mutlu bir birliktelik 

yaşamaktadır. Bu durumda Kerim 

Bey yakınlığa karşı yalıtılmışlık ev-

resini sağılıklı yaşamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

10. Kohlberg ahlaki gelişim kura-

mında temel olarak bilişsel gelişim 

süreçlerini ön plana almıştır. Gele-

nek sonrası döneme geçişte soyut 

işlemler döneminde olmak gerek-

tiğini ifade etmiştir. Ancak yapılan 

eleştirilerde kesin ve net ayrımlarda 

bulunması dikkat çekicidir. Her top-

lumun özelliği birbirinden farklıdır. 

Ancak kuramda bu durumda pek 

gözetilmemiştir. Bu durumda evren-

sellik konusunda eksiklikleri ortaya 

koymaktadır. Kohlberg’e göre bir 

üst aşamaya geçtiğinde bir daha alt 

dönemlere geçemez gibi net ifadeler 

kullanmıştır. Ancak bilişsel gelişim 

ve ahlaki gelişim süreci içerisinde 

orantılı bir geçişi sağlamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


