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DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ 
39 SORULUK DENEME SINAVI 

 
YOLCU TAŞIMA  SRC-1   SRC-2 
EŞYA TAŞIMA      SRC-3   SRC-4 



1. Aşağıdakilerden hangisi sürüşü 
etkileyen insan faktörlerinden 
değildir? 
a) Sürücünün psikolojik ve 

fizyolojik durumu 
b) Aracın özellikleri 
c) Sürüş deneyimi 
d) Sürücünün yargı ve tutumları 
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2. Aşağıdakilerden hangisi trafikte 
oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili 
yoludur? 
 
a) Radyo dinlemek 
b) Kafein alımı 
c) Araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş 
yapmak 
d) Uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu 
alıncaya kadar uyumak 
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3. Yorgunluğun temel belirtisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Unutkanlık 
b) Karar verme yeteneğinin 
zayıflaması 
c) Tepki süresinin yavaşlaması 
d) Hepsi 
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4. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek 
için ihtiyacımız olan temel bilgiyi 
aşağıdaki faktörlerden hangilerini 
kullanarak elde edebiliriz? 
 
a) Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer 
insanların davranışları ve kendi düşünceleri 
b) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın 
ardından takip eden sonuçlar 
c) Duygular ve düşünceler 
d) Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi 
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5. Bireyin iş ortamında “dürüst” 
davranışlar sergilemesinde etkili 
olan özellikleri nelerdir? 
 
a) Yaşı 
b) Cinsiyeti 
c) Eğitim düzeyi 
d) Ahlaki olgunluk düzeyi 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bir “Davranış” 
olarak tanımlanamaz? 
 
a) Ahmet, aracını bakıma götürdü 
b) Ahmet, aracının camını temizledi 
c) Ahmet aracının temizliğine ve bakımına 
önem verdi 
d) Ahmet aracının temizliği yapılırken 
bekledi 
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7. Grup içi iletişime uymayan 
kavramı seçiniz. 
 
a)Aşağı düzey iletişim 
b) Eşit düzey iletişim 
c) Kendi ile iletişim 
d) Yukarı düzey iletişim 
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8. Klasik Roma tiyatrosunda 
oyuncular temsil ettikleri rolleri, 
uygun maskeler takarak 
canlandırırlar ve yüzlerine 
taktıkları bu maskelerin adı: 
 
a)Kişiliktir 
b) Dramadır 
c) A yanlış b doğrudur 
d) A yanlış b yanlıştır 
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9. Doğru ifadeyi seçiniz. 
 
a) Kişilik kavram olarak “ferdin 
kültürü” olarak tanımlanır. 
b) Nasıl kültür bir toplumun yaşama 
tarzını gösteriyorsa, kişilikte ferdin 
yaşam tarzını ifade etmektedir 
c) A yanlış, b yanlıştır 
d) A doğru b yanlıştır 
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10. Kişiliği belirleyen faktörlerle 
ilgili doğru ifadeyi seçiniz. 
 
a)Aile faktörü etkilemez 
b) Coğrafi ve fiziki faktörler 

etkilemez 
c) A yanlış, b doğru 
d) A yanlış, b yanlış 
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