Trafik ve Davranış Psikolojisi
1-Sürücü davranışı kapsamında eylemi istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca
ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
A)İhlal
B)Hata
C)Risk
D)Kaza

2-Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?
A)Hava koşulları
B)Yatkınlıklar
C)Hareket belirleyicileri
D)Durumsal etkenler

3-Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
A)Olası seçenekleri belirleme
B)Düşünmeden hareket etme
C)Her seçenekte izleyecek yolu belirleme
D)Sonuçların istenirliğini belirleme

4-Alkolün kişi üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
A)Reflekslerin azalması
B)Bilişsel yetenekte azalma
C)Özgüvende yersiz artış
D)Hepsi

5-Uykusuzluğun kişi üzerindeki belirtileri nelerdir?
A)Gözlerde yanma ve karıncalanma
B)Dikkat eksikliği
C)Motor hareketlerde yavaşlama
D)Hepsi

6-Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?
A)Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu
B)Aracın özellikleri
C)Sürüş deneyimi
D)Sürücünün yargı ve tutumları

7-Aşağıdakilerden hangisi davranışlarımıza yön veren iletişimin temel öğelerinden biri
değildir?
A)Konuşan-kaynak

B)Duygu-mutluluk
C)Mesaj-ileti
D)Dinleyen-alıcı

8-Kişiliğimizi dışa yansıtan davranış tarzlarımızdan hangisini daha çok sergilemeliyiz?
A)Çocuk davranışlarımız
B)Ebeveyn davranışlarımız
C)Bencil davranışlarımız
D)Yetişkin davranışlarımız

9-Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal ortam içerisinde uyum gösterme nedenlerinden biri
değildir?
A)Bilgi ve güven
B)Ters düşme korkusu
C)Grupta söz birliği
D)Kendi düşüncelerinde ısrar

10-Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur.
Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?
A)Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar
B)Hata riski artar

C)Verimliliğin artmasını sağlar
D)Çalışanların moralini yükseltir

11-Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel şartlardan biridir?
A)Depresyon
B)Stres
C)Öfke
D)Hepsi

12-Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığımızda aşağıdakilerden hangisi sürücülerde
görülmez?
A)Gözlerimiz karıncalanır
B)Ensede gerginlik olur
C)Dinç hissedilir
D)Başı dik tutmakta güçlük çekilir

13-Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A)Karamsar
B)Aşırı olumlu düşünen
C)Soğukkanlı
D)Aşırı olumsuz düşünen

14-Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi
algısı yüksektir?
A)İçsel denetim (kontrol) odağı algısı
B)Dışsal denetim odağı algısı
C)Şans ya da kariyercilik algısı
D)Öz yetkinlik algısı

15-Aşağıdakilerden hangisi en basit anlamda farkındalığın tanımıdır?
A)Bilincin açık olmasıdır
B)Arabamızın bakımlarını zamanında yaptırmaktır
C)Kırmızı ışıkta durmak
D)Zorlanma

16-Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk ve uykusuzluğun belirtisi değildir?
A)Başı dik tutmada zorluk çekme
B)Ensede gerginlik
C)Gözleri belli bir noktaya odaklamada zorluk çekme
D)Trafik kurallarına uymak

17-Dinleyebilmek için, ne yapmak gerekir?

A)Başka işler ile uğraşmak
B)Telefon ile konuşmak
C)Konuşmamak
D)Dikkatini başka konuya vermek

18-Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan bilincini inceleyen bilim dalıdır
B)Doğrudan gözlenebilen davranışları inceleyen bilim dalıdır
C)İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır
D)İnsanı biyolojisini inceleyen bilim dalıdır

19-Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gözlem
B)Mülakat
C)Anket
D)Test

20-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?
A)Bilginin semboller, işaretler, mimik ve jestler gibi şeklinde bir yerden başka bir yere
aktarılması
B)Başka insanlarla toplu olarak yaşamak

C)Hedef ve amaçlara ulaşmak için insanlarla ilişkilere girmemek
D)Duyguları uygun şekilde ifade edememek
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