Bu ankette aşağıdaki konular hakkında sorular bulacaksınız:
• Siz, aileniz ve eviniz
• Okuldaki öğreniminiz
• Arkadaşlarınız ve aileniz
• Önceki eğitiminiz
• Fene bakış açınız
• Teknik aletlerin kullanımı
Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve olabildiğince doğru olarak cevap veriniz.
Bu ankette doğru ya da yanlış cevaplar yer almamaktadır. Cevabınız sizin için doğru olan cevap olmalıdır.
Anlamadığınız bir şey veya nasıl cevaplamanız gerektiğinden emin olamadığınız bir soru olursa yardım isteyebilirsiniz
Bazı sorular, okulda öğretilen fen dersi ile ilgilidir. Lütfen okulunuzda fen bilimleri ile ilgili öğretilen tüm farklı branşları ve dersleri düşününüz. Okulunuz fizik,
kimya, biyoloji, yeryüzü ve jeoloji, uzay ve astronomi, uygulamalı fen bilimleri ve teknoloji gibi farklı branşlarda eğitim veriyor olabilir veya okulunuzda
genel, yaygınlaştırılmış veya kapsamlı fen dersleri öğretiliyor olabilir (ör. Bu Benim Eserim Çalışması).
Bir sonraki soruya geçmek için kullanılan ileri düğmesinin ekranın sağ alt köşesinde olduğunu lütfen unutmayınız. Bazı durumlarda bu ileri düğmesine
erişmek için ekranı aşağı doğru kaydırmanız gerekebilir.
Vereceğiniz cevaplar verilen diğer cevaplarla birleştirilerek toplanacak ve bireysel anlamda tanımlanamayacak şekilde ortalamaları
alınacaktır. Tüm cevaplarınız gizli tutulacaktır.

A Bölümü: Siz, Aileniz ve Eviniz

Kaçıncı sınıftasınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız.)

ST001Q01TA01

Sınıf

Seçiniz...
Sınıf ( ST001Q01TA01 )
Seçiniz...
7. sınıf
8. sınıf
9. sınıf
10. sınıf
11. sınıf
12. sınıf
Diğer

Aşağıdaki program türlerinden hangisine devam ediyorsunuz?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Ortaokul

Genel Lise

Anadolu Lisesi

Fen Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi

Anadolu Meslek Lisesi

Teknik Lise

Anadolu Teknik Lisesi

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002Q01TA07

ST002Q01TA08

ST002Q01TA09

ST002Q01TA10

Polis Koleji

ST002Q01TA11

Doğum tarihiniz nedir?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menülerden gün, ay ve yıl seçiniz.)

ST003Q01TA01

Gün

Seçiniz...
Gün ( ST003Q01TA01 )
Seçiniz...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Ay

Seçiniz...
Ay ( ST003Q02TA01 )
Seçiniz...
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ST003Q03TA01

Yıl

Seçiniz...
Yıl ( ST003Q03TA01 )
Seçiniz...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Lütfen doğum tarihinizin tamamını giriniz.

Cinsiyetiniz nedir?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Kız

Erkek

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Anneniz, zorunlu eğitim ya da ortaöğretim döneminde en son hangi okulu bitirmiştir?
Hangi kutucuğu işaretleyeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Genel Lise/ Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesi/ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi/ Anadolu Meslek Lisesi/ Teknik Lise/ Anadolu Teknik Lisesi/ Polis Koleji

Ortaokul

İlkokul

İlkokulu tamamlamadı

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Anneniz aşağıdaki diplomalardan herhangi birine sahip midir?
Hangi kutucuğu işaretleyeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Yüksek Lisans / Doktora

Üniversite

Meslek Yüksek Okulu, Açıköğretim Fakültesi/ Yüksek okulu vb.

Evet

Hayır

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

Babanız, zorunlu eğitim ya da ortaöğretim döneminde en son hangi okulu bitirmiştir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, lütfen test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Genel Lise/ Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesi/ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi/ Anadolu Meslek Lisesi/ Teknik Lise/ Anadolu Teknik Lisesi/ Polis Koleji

Ortaokul

İlkokul

İlkokulu tamamlamadı

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Babanız aşağıdaki diplomalardan herhangi birine sahip midir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, lütfen test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Yüksek Lisans / Doktora

Üniversite

Meslek Yüksek Okulu, Açıköğretim Fakültesi/ Yüksek okulu vb.

Evet

Hayır

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

Aşağıdakilerden hangisi annenizin şu anda çalıştığı işi tanımlamaktadır?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Tam zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Yarı zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Çalışmıyor, fakat iş arıyor.

Diğer (ör. ev işleri, emekli)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Aşağıdakilerden hangisi babanızın şu anda çalıştığı işi tanımlamaktadır?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Tam zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Yarı zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Çalışmıyor, fakat iş arıyor.

Diğer (ör. ev işleri, emekli)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Evinizde aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Çalışma masası

Kendinize ait oda

Çalışmak için sessiz bir yer

Okul çalışmaları için kullanabileceğiniz bir bilgisayar

Eğitim yazılımı

İnternet bağlantısı

Edebiyat klasikleri (ör. Reşat Nuri Güntekin)

Şiir kitapları

Sanat eserleri (ör. tablolar)

Okul çalışmaları için kaynak kitaplar

Evet

Hayır

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Teknik içerikli kitaplar (ör. bilgisayar kitapları)

Sözlük

DVD oynatıcı

Düz kare ekran TV/Plazma TV/LCD TV

Kablolu TV/Uydu TV

Müzik ,sanat veya tasarım konulu kitaplar

Klima tipi ısıtma-soğutma sistemi

Video kamera

Ev sinema sistemi

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Evinizde aşağıdakilerden kaç tane bulunmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Televizyon

Araba

Banyolu ya da duşlu oda

İnternet erişimi olmayan cep telefonu

İnternet erişimi olan cep telefonu (ör. akıllı telefonlar)

Bilgisayar (ör. masaüstü bilgisayar, taşınabilir dizüstü veya
notebook)

Tablet bilgisayarlar (ör. iPad®, BlackBerry® PlayBook™)

Elektronik kitap okuyucular (ör. Kindle™, Kobo, Bookeen)

Müzik aleti (ör. gitar, piyano)

Hiç

Bir

İki

Üç ya da daha fazla

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Evinizde kaç tane kitap bulunmaktadır?
Genellikle bir metrelik bir kitaplık rafı yaklaşık 40 kitap almaktadır. Bu sayıya dergileri, gazeteleri ve okul kitaplarınızı dahil etmeyiniz.

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

0-10 kitap

11-25 kitap

26-100 kitap

101-200 kitap

201-500 kitap

500 kitaptan fazla

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

B Bölümü: Okuldaki Öğreniminiz

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST116 ELSE GOTO
^ST117

Aşağıdaki üç öğrenci ile ilgili tanımlamaları okuyunuz. Burada verilen bilgilere dayanarak, bu öğrencinin sınavlara girme
konusunda endişeli olduğu ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum
Gamze, çoğu kez sınavda zayıf not alacağından kaygı duyar ve iyi hazırlanmış
olsa dahi sınav öncesi endişelenir.
Gamze, sınavlara girme konusunda endişelidir.
Sude, genellikle sınavda zayıf not almaktan endişelenmez fakat bazen zor bir
sınavla karşılaşınca sinirlenir.
Sude, sınavlara girme konusunda endişelidir.
Elif, sınavda zayıf not almaktan endişelenmez ve bir sınav için çalışırken daima
sakindir.
Elif, sınavlara girme konusunda endişelidir.

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST116Q01NA01

ST116Q01NA02

ST116Q01NA03

ST116Q01NA04

ST116Q02NA01

ST116Q02NA02

ST116Q02NA03

ST116Q02NA04

ST116Q03NA01

ST116Q03NA02

ST116Q03NA03

ST116Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST118 ELSE GOTO
^ST117

Aşağıdaki üç öğrenci ile ilgili tanımlamaları okuyunuz. Burada verilen bilgilere dayanarak, bu öğrencinin sınavlara girme
konusunda endişeli olduğu ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Erdem, çoğu kez sınavda zayıf not alacağından kaygı duyar ve iyi hazırlanmış
olsa dahi sınav öncesi endişelenir.
Erdem, sınavlara girme konusunda endişelidir.
Yılmaz, genellikle sınavda zayıf not almaktan endişelenmez fakat bazen zor
bir sınavla karşılaşınca sinirlenir.
Yılmaz, sınavlara girme konusunda endişelidir.
Ferhat, sınavda zayıf not almaktan endişelenmez ve bir sınav için çalışırken
daima sakindir.
Ferhat, sınavlara girme konusunda endişelidir.

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST117Q01NA01

ST117Q01NA02

ST117Q01NA03

ST117Q01NA04

ST117Q02NA01

ST117Q02NA02

ST117Q02NA03

ST117Q02NA04

ST117Q03NA01

ST117Q03NA02

ST117Q03NA03

ST117Q03NA04

Kendinizle ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Gireceğim sınavın zor olacağı konusunda sık sık endişelenirim.

Okulda düşük notlar alacağım diye endişelenirim.

Bir sınava iyi hazırlanmış olsam bile kendimi çok endişeli hissederim.

Bir sınava çalışırken kendimi gergin hissederim.

Okulda bir konuyu nasıl çözeceğimi bilemediğim zaman sinir olurum.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST118Q01NA01

ST118Q01NA02

ST118Q01NA03

ST118Q01NA04

ST118Q02NA01

ST118Q02NA02

ST118Q02NA03

ST118Q02NA04

ST118Q03NA01

ST118Q03NA02

ST118Q03NA03

ST118Q03NA04

ST118Q04NA01

ST118Q04NA02

ST118Q04NA03

ST118Q04NA04

ST118Q05NA01

ST118Q05NA02

ST118Q05NA03

ST118Q05NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST119 ELSE GOTO
^ST121

Kendinizle ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Tüm derslerimden ya da derslerimin çoğundan yüksek notlar almak
isterim.

ST119Q01NA01

ST119Q01NA02

ST119Q01NA03

ST119Q01NA04

Mezun olduğumda uygun olan en iyi fırsatlar arasından seçim yapabilmek
isterim.

ST119Q02NA01

ST119Q02NA02

ST119Q02NA03

ST119Q02NA04

ST119Q03NA01

ST119Q03NA02

ST119Q03NA03

ST119Q03NA04

ST119Q04NA01

ST119Q04NA02

ST119Q04NA03

ST119Q04NA04

ST119Q05NA01

ST119Q05NA02

ST119Q05NA03

ST119Q05NA04

Her ne yaparsam yapayım, en iyisi olmak isterim.

Kendimi hırslı biri olarak görüyorum.

Sınıfımın en iyi öğrencilerinden biri olmak isterim.

Okulunuzu düşündüğünüzde aşağıda verilen ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Eğer yeterince çaba gösterirsem, okulumda başarılı olabilirim.

Okuldaki durumumun iyi olup olmaması tamamen benim tercihim.

Anne-babamın talepleri ya da diğer sorunlar okul derslerine fazla zaman
ayırmamı engelliyor.

Eğer farklı öğretmenlerim olsa, okulda derslerime daha çok çalışabilirim.

Sınavlarıma çalışsam da çalışmasam da okulda düşük bir başarı
gösteriyorum.

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

ST120Q01TA01

ST120Q01TA02

ST120Q01TA03

ST120Q01TA04

ST120Q02TA01

ST120Q02TA02

ST120Q02TA03

ST120Q02TA04

ST120Q03TA01

ST120Q03TA02

ST120Q03TA03

ST120Q03TA04

ST120Q04TA01

ST120Q04TA02

ST120Q04TA03

ST120Q04TA04

ST120Q05TA01

ST120Q05TA02

ST120Q05TA03

ST120Q05TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^STInfo3 ELSE GOTO ^ST121

Aşağıdaki üç öğrenci hakkındaki tanımlamaları okuyunuz. Burada verilen bilgilere dayanarak, bu öğrencinin motive
olduğu ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Arda, bir problem ile karşılaştığında kolayca pes eder ve çoğu zaman
derslerine hazırlıksız gelir.
Arda, motive olmuştur.
Zeynep, başladığı görevlere ilgisini devam ettirir ve bazen kendisinden
beklenilenden fazlasını yapar.
Z eynep, motive olmuştur.
Kerem, okulda en yüksek notları almak ister ve her şey mükemmel
oluncaya kadar derslerine çalışmaya devam eder.
Kerem, motive olmuştur.

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST121Q01NA01

ST121Q01NA02

ST121Q01NA03

ST121Q01NA04

ST121Q02NA01

ST121Q02NA02

ST121Q02NA03

ST121Q02NA04

ST121Q03NA01

ST121Q03NA02

ST121Q03NA03

ST121Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST119 ELSE GOTO ^STInfo3

C Bölümü: Arkadaşlarınız ve Aileniz

Sizin için önemli olan kişileri ve onların fen bilimlerini nasıl gördüklerini düşündüğünüzde, aşağıda verilen ifadelere ne
ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Arkadaşlarımın çoğu fen derslerinde iyidir.

Arkadaşlarımın çoğu fenle ilgili bir meslek sahibi olmak ister.

Arkadaşlarımdan çoğu fen bilimlerinden hoşlanır.

Ailem fen bilimleri hakkında bilgilidir.

Ailem fen bilimlerinden hoşlanır.

Ailem, fenle ilgili bir işte çalışmamın önemli olduğuna inanır.

Ailem, kariyerim için fen biliminin önemli olduğuna inanır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST122Q01NA01

ST122Q01NA02

ST122Q01NA03

ST122Q01NA04

ST122Q02NA01

ST122Q02NA02

ST122Q02NA03

ST122Q02NA04

ST122Q03NA01

ST122Q03NA02

ST122Q03NA03

ST122Q03NA04

ST122Q04NA01

ST122Q04NA02

ST122Q04NA03

ST122Q04NA04

ST122Q05NA01

ST122Q05NA02

ST122Q05NA03

ST122Q05NA04

ST122Q06NA01

ST122Q06NA02

ST122Q06NA03

ST122Q06NA04

ST122Q07NA01

ST122Q07NA02

ST122Q07NA03

ST122Q07NA04

Bu öğretim yılını düşündüğünüzde, aşağıda verilen ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Ailem, okulumdaki faaliyetlerle ilgilenir.

Ailem, eğitim çabalarımı ve başarılarımı destekler.

Ailem, okulda zorluklarla karşılaştığımda bana destek olur.

Ailem, kendime güvenmem konusunda beni cesaretlendirir.

Ailem, okul kurallarını ve disiplini destekler.

Ailem, eğitimimi etkileyebilecek aile problemlerinden beni uzak tutmaya
çalışır.

Ailem, yeni becerileri öğrenmemde beni cesaretlendirir.

Ailem, okuldaki ödevlerimi tamamlamamda bana destek olur.

Ailem, çalıştığım konuyu daha iyi anlamamı sağlamak için bana sorular
sorar.

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST123Q01NA01

ST123Q01NA02

ST123Q01NA03

ST123Q01NA04

ST123Q02NA01

ST123Q02NA02

ST123Q02NA03

ST123Q02NA04

ST123Q03NA01

ST123Q03NA02

ST123Q03NA03

ST123Q03NA04

ST123Q04NA01

ST123Q04NA02

ST123Q04NA03

ST123Q04NA04

ST123Q05NA01

ST123Q05NA02

ST123Q05NA03

ST123Q05NA04

ST123Q06NA01

ST123Q06NA02

ST123Q06NA03

ST123Q06NA04

ST123Q07NA01

ST123Q07NA02

ST123Q07NA03

ST123Q07NA04

ST123Q08NA01

ST123Q08NA02

ST123Q08NA03

ST123Q08NA04

ST123Q09NA01

ST123Q09NA02

ST123Q09NA03

ST123Q09NA04

D Bölümü: Önceki Eğitiminiz

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST124 ELSE GOTO
^ST125

Kreş, anaokulu ya da anasınıfına gittiniz mi?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Hayır

Evet, bir yıl ya da daha az

Evet, bir yıldan fazla

ST124Q01TA01

ST124Q01TA02

ST124Q01TA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST126 ELSE GOTO
^ST125

Kreş, anaokulu ya da anasınıfına başladığınızda kaç yaşındaydınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız.)

ST125Q01NA01

Yaş

Seçiniz...
Yaş ( ST125Q01NA01 )
Seçiniz...
1 yaşında veya daha küçük
2 yaşında
3 yaşında
4 yaşında
5 yaşında
6 yaşında veya daha büyük
Kreş, anaokulu ya da anasınıfına gitmedim.
Hatırlamıyorum

İlköğretime başladığınızda kaç yaşındaydınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız.)

ST126Q01TA01

Yaş

Seçiniz...
Yaş ( ST126Q01TA01 )
Seçiniz...
3 yaşında veya daha küçük
4 yaşında
5 yaşında
6 yaşında
7 yaşında
8 yaşında
9 yaşında veya daha büyük

Hiç sınıf tekrarı yaptınız mı?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

İlkokulda

Ortaokulda

Lisede

Hayır, hiçbir zaman

Evet, bir kez

Evet, iki kez ya da daha fazla

ST127Q01TA01

ST127Q01TA02

ST127Q01TA03

ST127Q02TA01

ST127Q02TA02

ST127Q02TA03

ST127Q03TA01

ST127Q03TA02

ST127Q03TA03

Hiç sınıf atladınız mı?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

İlkokulda

Ortaokulda

Lisede

Hayır, hiç bir zaman

Evet, bir kez

Evet, iki kez ya da daha
fazla

ST128Q01NA01

ST128Q01NA02

ST128Q01NA03

ST128Q02NA01

ST128Q02NA02

ST128Q02NA03

ST128Q03NA01

ST128Q03NA02

ST128Q03NA03

E Bölümü: Fene Bakış Açınız

Aşağıdaki çalışmaları kendi başınıza yapmanızın ne kadar kolay olacağını düşünürsünüz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Bunu kolaylıkla
yapabilirim

Bunu uğraşırsam
yapabilirim

Bunu yapabilmek için
çok çaba göstermem
gerekir

Bunu yapamam

Bir sağlık sorununu ele alan gazete raporunun temelinde
yatan, fen bilimleri ile ilgili soruyu tanıma

ST129Q01TA01

ST129Q01TA02

ST129Q01TA03

ST129Q01TA04

Bazı alanlardaki depremlerin diğer alanlardan niçin daha sık
meydana geldiğini açıklama

ST129Q02TA01

ST129Q02TA02

ST129Q02TA03

ST129Q02TA04

ST129Q03TA01

ST129Q03TA02

ST129Q03TA03

ST129Q03TA04

Fen bilimleri açısından, atıkların uygun şekilde toplanarak
işlenmesi ile ilgili sorunu belirleme

ST129Q04TA01

ST129Q04TA02

ST129Q04TA03

ST129Q04TA04

Çevredeki değişmelerin belli canlı türlerinin hayatta kalmasını
nasıl etkileyebileceğini önceden tahmin etme

ST129Q05TA01

ST129Q05TA02

ST129Q05TA03

ST129Q05TA04

Gıda maddelerinin üzerine konan etiketlerde verilen bilimsel
bilgileri yorumlama

ST129Q06TA01

ST129Q06TA02

ST129Q06TA03

ST129Q06TA04

Yeni kanıtların, Mars'ta hayat olup olmadığına ilişkin
anlayışınızı nasıl değiştirebileceğini tartışma

ST129Q07TA01

ST129Q07TA02

ST129Q07TA03

ST129Q07TA04

Asit yağmurlarının nasıl oluştuğunu açıklayan iki görüşten
hangisinin daha iyi olduğunu belirleme

ST129Q08TA01

ST129Q08TA02

ST129Q08TA03

ST129Q08TA04

Antibiyotiklerin hastalıkların tedavisindeki rolünü belirtme

Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Okuldaki fen derslerinin (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) ileri
düzeydeki konularını kolayca öğrenebilirim.

ST130Q01TA01

ST130Q01TA02

ST130Q01TA03

ST130Q01TA04

Okuldaki fen dersleri (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) ile ilgili sınav
ve test sorularını genellikle iyi yanıtlarım.

ST130Q02TA01

ST130Q02TA02

ST130Q02TA03

ST130Q02TA04

Okuldaki fen dersleri (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) konularını
kolayca öğrenirim.

ST130Q03TA01

ST130Q03TA02

ST130Q03TA03

ST130Q03TA04

Okuldaki fen derslerinde (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) ele alınan
konular benim için kolaydır.

ST130Q04TA01

ST130Q04TA02

ST130Q04TA03

ST130Q04TA04

Okuldaki fen derslerinde (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) bana
öğretilen kavramları çok iyi anlarım.

ST130Q05TA01

ST130Q05TA02

ST130Q05TA03

ST130Q05TA04

Okuldaki fen derslerinde (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji) geçen yeni
düşünceleri kolayca anlayabilirim.

ST130Q06TA01

ST130Q06TA02

ST130Q06TA03

ST130Q06TA04

Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST131Q01NA01

ST131Q01NA02

ST131Q01NA03

ST131Q01NA04

ST131Q02NA01

ST131Q02NA02

ST131Q02NA03

ST131Q02NA04

ST131Q03NA01

ST131Q03NA02

ST131Q03NA03

ST131Q03NA04

ST131Q04NA01

ST131Q04NA02

ST131Q04NA03

ST131Q04NA04

ST131Q05NA01

ST131Q05NA02

ST131Q05NA03

ST131Q05NA04

ST131Q06NA01

ST131Q06NA02

ST131Q06NA03

ST131Q06NA04

Yeni keşifler, bilim insanlarının doğru olduğunu düşündüğü şeyleri
değiştirebilir.

ST131Q07NA01

ST131Q07NA02

ST131Q07NA03

ST131Q07NA04

Bazen fen bilimlerinde çalışan bilim insanları, bilimdeki doğrular
hakkındaki düşüncelerini değiştirmektedirler.

ST131Q08NA01

ST131Q08NA02

ST131Q08NA03

ST131Q08NA04

ST131Q09NA01

ST131Q09NA02

ST131Q09NA03

ST131Q09NA04

Bir şeyin doğru olup olmadığını bilmenin en iyi yolu deney yapmaktır.

Günümüzde fen bilimlerindeki bazı fikirler eskiden bilim insanlarının
düşündüklerinden farklıdır.

Fen bilimlerindeki fikirler bazen değişmektedir.

İyi cevaplar çok farklı deneylerden elde edilen kanıtlara dayanmaktadır.

Bilim insanlarının cevaplayamadığı sorular vardır.

Bulgularınızdan emin olmak için birden fazla deney yapmak iyi bir yoldur.

Deneye başlamadan önce bir fikre sahip olmam iyidir.

Fen bilimlerinin önemli bir parçası, işlerin nasıl olacağı hakkındaki fikirleri
ortaya çıkaracak deneyleri yapmaktır.

Fen bilimleri kitaplarında yer alan fikirler bazen değişmektedir.

Fen bilimlerinde bilim insanlarının kendi fikirlerini test edeceği birden
fazla yol olabilir.

ST131Q10NA01

ST131Q10NA02

ST131Q10NA03

ST131Q10NA04

ST131Q11NA01

ST131Q11NA02

ST131Q11NA03

ST131Q11NA04

ST131Q12NA01

ST131Q12NA02

ST131Q12NA03

ST131Q12NA04

Günümüz iş piyasasında, fen becerilerinin gerekliliği ile ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Aşağıdaki ifadelere ne
derece katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Günümüz dünyasında iyi bir iş bulabilmek için fen bilgisi ve becerilerine
sahip olmak önemlidir.

ST132Q01TA01

ST132Q01TA02

ST132Q01TA03

ST132Q01TA04

İşverenler genellikle çalışanlar arasında güçlü fen bilgisi ve becerisi olan
çalışanlarını taktir etmektedir.

ST132Q02TA01

ST132Q02TA02

ST132Q02TA03

ST132Q02TA04

ST132Q03TA01

ST132Q03TA02

ST132Q03TA03

ST132Q03TA04

ST132Q04TA01

ST132Q04TA02

ST132Q04TA03

ST132Q04TA04

Günümüzde çoğu iş bir takım fen bilgisi ve becerilerini gerektirmektedir.

İyi derecede fen bilgisi ve becerisine sahip olmak iş piyasasında bir
avantajdır.

Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Fen bilimleri ve teknolojideki ilerlemeler genellikle insanların yaşam
koşullarını iyileştirir.

ST133Q01TA01

ST133Q01TA02

ST133Q01TA03

ST133Q01TA04

Fen bilimleri, doğal dünyayı anlamamıza yardımcı olması açısından
önemlidir.

ST133Q02TA01

ST133Q02TA02

ST133Q02TA03

ST133Q02TA04

Fen bilimlerindeki bazı kavramlar, diğer insanlarla nasıl bir bağlantı
içinde olduğumu görmeme yardımcı olur.

ST133Q03TA01

ST133Q03TA02

ST133Q03TA03

ST133Q03TA04

Fen bilimleri ve teknolojideki ilerlemeler genellikle ekonominin
iyileştirilmesine yardımcı olur.

ST133Q04TA01

ST133Q04TA02

ST133Q04TA03

ST133Q04TA04

ST133Q05TA01

ST133Q05TA02

ST133Q05TA03

ST133Q05TA04

ST133Q06TA01

ST133Q06TA02

ST133Q06TA03

ST133Q06TA04

ST133Q07TA01

ST133Q07TA02

ST133Q07TA03

ST133Q07TA04

Fen bilimlerinin, çevremdeki şeyleri anlamada bana yardımcı olduğu
görüşündeyim.

ST133Q08TA01

ST133Q08TA02

ST133Q08TA03

ST133Q08TA04

Fen bilimleri ve teknolojideki ilerlemeler genellikle toplumsal yararlar
sağlar.

ST133Q09TA01

ST133Q09TA02

ST133Q09TA03

ST133Q09TA04

Bir yetişkin olduğumda fen bilimlerinden birçok yönde yararlanacağım.

Fen bilimleri toplum için yararlıdır.

Fen bilimleri beni çok ilgilendiriyor.

Okulu bitirdikten sonra, fen bilimlerinden yararlanmam için pek çok
fırsat olacaktır.

ST133Q10TA01

ST133Q10TA02

ST133Q10TA03

ST133Q10TA04

Melike hanım grip olmuştur, Kızı Özlem annesi için ilaç almaya eczaneye gider. Eczacı ilaç gösterir ve şimdi o da ilacı alıp almayacağına karar vermek
zorundadır.

İlaç almak için karar verirken Özlem, aşağıdaki ifadeleri önem derecesine göre nasıl değerlendirmelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Hiç önemli değil

Hemen hemen hiç
önemli değil

Önemli

Çok önemli

ST134Q01NA01

ST134Q01NA02

ST134Q01NA03

ST134Q01NA04

ST134Q02NA01

ST134Q02NA02

ST134Q02NA03

ST134Q02NA04

ST134Q03NA01

ST134Q03NA02

ST134Q03NA03

ST134Q03NA04

İlacı kullanan hastaların %3'ünde cilt tahrişi gibi yan etkiler
saptanmıştır.

ST134Q04NA01

ST134Q04NA02

ST134Q04NA03

ST134Q04NA04

Bir gazetede, bir uzman bu ilacın evde daima bulundurulması
gerektiğini söylemiştir.

ST134Q05NA01

ST134Q05NA02

ST134Q05NA03

ST134Q05NA04

Özlem'in babaannesine göre, ilaç daha sonra insanların gribe
yakalanmalarını da önlemiştir.

ST134Q06NA01

ST134Q06NA02

ST134Q06NA03

ST134Q06NA04

ST134Q07NA01

ST134Q07NA02

ST134Q07NA03

ST134Q07NA04

İlaç, geleneksel tedavi aracı olarak kullanılmıştır.

Herhangi bir ilaç almayan grip hastaları ile karşılaştırıldığında,
ilaç alanların %60'ı daha hızlı iyileşmiştir.

İlaç, bir bitki özüdür.

Televizyonda ilacın reklamı yapılmaktadır.

Kaan çok iyi bisiklet kullanmaktadır. İki yıl içerisinde olacak olan ulusal Olimpiyat seçmelerine hazırlanmayı planlamaktadır. Antrenörü bisiklet kullanırken
kask kullanmasını tavsiye etmektedir ve Kaan şimdi bir kask satın alıp almamaya karar vermek zorundadır.

Aşağıdaki ifadeler, Kaan'ın kask alması için vereceği kararı ne derecede etkilemelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Etkilememeli

Az etkilemeli

Orta derecede
etkilemeli

Oldukça etkilemeli

Tüm uluslararası bisiklet müsabakalarında kask takma kuralı
uygulanmaktadır.

ST135Q01NA01

ST135Q01NA02

ST135Q01NA03

ST135Q01NA04

Yerel gazete, kask takmayan bir erkek çocuğunun geçirdiği bir kazada
ciddi bir şekilde yaralandığı hakkında bir haber yayınlamıştır.

ST135Q02NA01

ST135Q02NA02

ST135Q02NA03

ST135Q02NA04

Kask kullanımı el kitapçığı, kask takmanın bisiklet kazalarındaki ölüm
riskini ortalama %70 oranında azalttığını ifade etmektedir.

ST135Q03NA01

ST135Q03NA02

ST135Q03NA03

ST135Q03NA04

Resmi istatistikler, kask takan bir bisikletçinin bir kazada kask
takmayanlara göre daha az yaralandığını göstermektedir.

ST135Q04NA01

ST135Q04NA02

ST135Q04NA03

ST135Q04NA04

Bir üniversite tarafından yapılan bilimsel bir çalışma, kask takmanın kafa
yaralanma olasılığını azalttığını göstermiştir.

ST135Q05NA01

ST135Q05NA02

ST135Q05NA03

ST135Q05NA04

ST135Q06NA01

ST135Q06NA02

ST135Q06NA03

ST135Q06NA04

Birçok aile, çocuklarının kask takmasını istemektedir.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 =
09) THEN GOTO ^ST136 ELSE GOTO ^ST136R01

Seda uzun mesafe koşularında oldukça iyidir. Okuldaki spor etkinliğine hazırlanmak istiyor. Seda, uzun dönem çalışma takvimi oluşturmayı düşünüyor.

Aşağıdaki ifadeler, Seda'nın çalışma planı hazırlaması için vereceği kararı ne derecede etkilemelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Etkilememeli

Az etkilemeli

Orta derecede
etkilemeli

Oldukça
etkilemeli

ST136Q01NA01

ST136Q01NA02

ST136Q01NA03

ST136Q01NA04

Profesyonel ve amatör atletler için tasarlanmış web sayfaları, pek çok
eğitim için çalışma planları vermektedir.

ST136Q02NA01

ST136Q02NA02

ST136Q02NA03

ST136Q02NA04

Eğer düzenli bir çalışma planını takip ederse, doktoru ideal kondisyon,
sağlık ve güç durumu beklemektedir.

ST136Q03NA01

ST136Q03NA02

ST136Q03NA03

ST136Q03NA04

ST136Q04NA01

ST136Q04NA02

ST136Q04NA03

ST136Q04NA04

ST136Q05NA01

ST136Q05NA02

ST136Q05NA03

ST136Q05NA04

ST136Q06NA01

ST136Q06NA02

ST136Q06NA03

ST136Q06NA04

ST136Q07NA01

ST136Q07NA02

ST136Q07NA03

ST136Q07NA04

Babası, çalışma planın yararları hakkındaki yazıyı gazeteden okumuştur.

Ulusal bir üniversite, bir sporcunun gücü ve kondisyonu için düzenli ve
önceden belirlenmiş eğitim ve dinlenme evrelerinin önemi üzerine bir
çalışma yayınlamıştır.
Bütün takım arkadaşları, hemen hemen her gün kendi çalışma planlarına
göre antrenman yapmaktadırlar.
Ulusal Olimpiyat Komitesi, bireysel çalışma planlarını mevcut
kondisyonlarına uygun hale getirmeleri için genç atletleri seminerlere
davet etmektedir.
Son milli şampiyon hakkındaki bir haberde, şampiyonun önceden
belirlenmiş bir çalışma planına uymanın önemine inandığı yolundaki
sözlerine yer verilmektedir.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 10) THEN GOTO ^ST137
ELSE GOTO ^ST137R01

Ceyda uzun mesafe koşularında oldukça iyidir. Okuldaki spor etkinliğine hazırlanmak istiyor. Ceyda, uzun dönem çalışma takvimi oluşturmayı düşünüyor.

Aşağıdaki ifadeler, Ceyda'nın çalışma planı hazırlaması için vereceği kararı ne derecede etkilemelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Eğer düzenli bir çalışma planını takip ederse, doktoru ideal kondisyon,
sağlık ve güç durumu beklemektedir.
Ulusal bir üniversite, bir sporcunun gücü ve kondisyonu için düzenli ve
önceden belirlenmiş eğitim ve dinlenme evrelerinin önemi üzerine bir
çalışma yayınlamıştır.
Bütün takım arkadaşları, hemen hemen her gün kendi çalışma planlarına
göre antrenman yapmaktadırlar.
Ulusal Olimpiyat Komitesi, bireysel çalışma planlarını mevcut
kondisyonlarına uygun hale getirmeleri için genç atletleri seminerlere
davet etmektedir.
Son milli şampiyon hakkındaki bir haberde, şampiyonun önceden
belirlenmiş bir çalışma planına uymanın önemine inandığı yolundaki
sözlerine yer verilmektedir.

Babası, çalışma planın yararları hakkındaki yazıyı gazeteden okumuştur.

Profesyonel ve amatör atletler için tasarlanmış web sayfaları, pek çok
eğitim için çalışma planları vermektedir.

Etkilememeli

Az etkilemeli

Orta derecede
etkilemeli

Oldukça etkilemeli

ST137Q01NA01

ST137Q01NA02

ST137Q01NA03

ST137Q01NA04

ST137Q02NA01

ST137Q02NA02

ST137Q02NA03

ST137Q02NA04

ST137Q03NA01

ST137Q03NA02

ST137Q03NA03

ST137Q03NA04

ST137Q04NA01

ST137Q04NA02

ST137Q04NA03

ST137Q04NA04

ST137Q05NA01

ST137Q05NA02

ST137Q05NA03

ST137Q05NA04

ST137Q06NA01

ST137Q06NA02

ST137Q06NA03

ST137Q06NA04

ST137Q07NA01

ST137Q07NA02

ST137Q07NA03

ST137Q07NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 11) THEN GOTO ^ST138
ELSE GOTO ^ST138R01

Nur uzun mesafe koşularında oldukça iyidir. Okuldaki spor etkinliğine hazırlanmak istiyor. Nur, uzun dönem çalışma takvimi oluşturmayı düşünüyor.

Aşağıdaki ifadeler, Nur'un çalışma planı hazırlaması için vereceği kararı ne derecede etkilemelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Etkilememeli

Az etkilemeli

Orta derecede
etkilemeli

Oldukça etkilemeli

ST138Q01NA01

ST138Q01NA02

ST138Q01NA03

ST138Q01NA04

ST138Q02NA01

ST138Q02NA02

ST138Q02NA03

ST138Q02NA04

ST138Q03NA01

ST138Q03NA02

ST138Q03NA03

ST138Q03NA04

Babası, çalışma planın yararları hakkındaki yazıyı gazeteden
okumuştur.

ST138Q04NA01

ST138Q04NA02

ST138Q04NA03

ST138Q04NA04

Profesyonel ve amatör atletler için tasarlanmış web sayfaları, pek çok
eğitim için çalışma planları vermektedir.

ST138Q05NA01

ST138Q05NA02

ST138Q05NA03

ST138Q05NA04

Eğer düzenli bir çalışma planını takip ederse, doktoru ideal
kondisyon, sağlık ve güç durumu beklemektedir.

ST138Q06NA01

ST138Q06NA02

ST138Q06NA03

ST138Q06NA04

ST138Q07NA01

ST138Q07NA02

ST138Q07NA03

ST138Q07NA04

Bütün takım arkadaşları, hemen hemen her gün kendi çalışma
planlarına göre antrenman yapmaktadırlar.
Ulusal Olimpiyat Komitesi, bireysel çalışma planlarını mevcut
kondisyonlarına uygun hale getirmeleri için genç atletleri seminerlere
davet etmektedir.
Son milli şampiyon hakkındaki bir haberde, şampiyonun önceden
belirlenmiş bir çalışma planına uymanın önemine inandığı yolundaki
sözlerine yer verilmektedir.

Ulusal bir üniversite, bir sporcunun gücü ve kondisyonu için düzenli ve
önceden belirlenmiş eğitim ve dinlenme evrelerinin önemi üzerine bir
çalışma yayınlamıştır.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 =04 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST139 ELSE
GOTO ^ST140

Gül uzun mesafe koşularında oldukça iyidir. Okuldaki spor etkinliğine hazırlanmak istiyor. Gül, uzun dönem çalışma takvimi oluşturmayı düşünüyor.

Aşağıdaki ifadeler, Gül'ün çalışma planı hazırlaması için vereceği kararı ne derecede etkilemelidir?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Etkilememeli

Az etkilemeli

Orta derecede
etkilemeli

Oldukça etkilemeli

ST139Q01NA01

ST139Q01NA02

ST139Q01NA03

ST139Q01NA04

ST139Q02NA01

ST139Q02NA02

ST139Q02NA03

ST139Q02NA04

Profesyonel ve amatör atletler için tasarlanmış web sayfaları, pek çok
eğitim için çalışma planları vermektedir.

ST139Q03NA01

ST139Q03NA02

ST139Q03NA03

ST139Q03NA04

Eğer düzenli bir çalışma planını takip ederse, doktoru ideal kondisyon,
sağlık ve güç durumu beklemektedir.

ST139Q04NA01

ST139Q04NA02

ST139Q04NA03

ST139Q04NA04

ST139Q05NA01

ST139Q05NA02

ST139Q05NA03

ST139Q05NA04

ST139Q06NA01

ST139Q06NA02

ST139Q06NA03

ST139Q06NA04

ST139Q07NA01

ST139Q07NA02

ST139Q07NA03

ST139Q07NA04

Son milli şampiyon hakkındaki bir haberde, şampiyonun önceden
belirlenmiş bir çalışma planına uymanın önemine inandığı yolundaki
sözlerine yer verilmektedir.

Babası, çalışma planın yararları hakkındaki yazıyı gazeteden okumuştur.

Ulusal bir üniversite, bir sporcunun gücü ve kondisyonu için düzenli ve
önceden belirlenmiş eğitim ve dinlenme evrelerinin önemi üzerine bir
çalışma yayınlamıştır.
Bütün takım arkadaşları, hemen hemen her gün kendi çalışma planlarına
göre antrenman yapmaktadırlar.
Ulusal Olimpiyat Komitesi, bireysel çalışma planlarını mevcut
kondisyonlarına uygun hale getirmeleri için genç atletleri seminerlere
davet etmektedir.

Aşağıdaki kendiniz ile ilgili ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Hiç bir şey ortaya çıkmasa bile, yeni şeyleri denemekten zevk alırım.

Sadece üstesinden gelebileceğim işlere girişirim.

Sürprizlerden hoşlanırım.

Her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi severim.

İşlerin düzgün gitmesinden hoşlanırım.

Heyecan verici şeyleri sabırsızlıkla beklerim.

Çevremdeki şeyler çılgınca gittiği zaman kendimi tam anlamıyla
rahatlamış hissederim.

Sonraki aşamanın ne olacağını bilmekten hoşlanırım.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST140Q01NA01

ST140Q01NA02

ST140Q01NA03

ST140Q01NA04

ST140Q02NA01

ST140Q02NA02

ST140Q02NA03

ST140Q02NA04

ST140Q03NA01

ST140Q03NA02

ST140Q03NA03

ST140Q03NA04

ST140Q04NA01

ST140Q04NA02

ST140Q04NA03

ST140Q04NA04

ST140Q05NA01

ST140Q05NA02

ST140Q05NA03

ST140Q05NA04

ST140Q06NA01

ST140Q06NA02

ST140Q06NA03

ST140Q06NA04

ST140Q07NA01

ST140Q07NA02

ST140Q07NA03

ST140Q07NA04

ST140Q08NA01

ST140Q08NA02

ST140Q08NA03

ST140Q08NA04

Aşağıda farklı meslek çiftlerini görebilirsiniz. Lütfen her bir satırda daha çok beğendiğiniz mesleği seçiniz.
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Fizikçi

Tarihçi

Meteoroloji Uzmanı

Öğretmen

İnşaat Mühendisi

Gazeteci

Matematikçi

Aktör

ST141Q01NA01

ST141Q02NA01

ST141Q03NA01

ST141Q04NA01

ST141Q05NA01

ST141Q06NA01

ST141Q07NA01

ST141Q08NA01

Avukat

Mimar

Ekonomist

Biyolog

Kütüphaneci

Elektrik Mühendisi

Yargıç/Hakim

Tıp Doktoru

ST141Q01NA02

ST141Q02NA02

ST141Q03NA02

ST141Q04NA02

ST141Q05NA02

ST141Q06NA02

ST141Q07NA02

ST141Q08NA02

F Bölümü: Teknik Aletlerin Kullanımı

Yeni teknolojilerin (ör. Tablet bilgisayar, akıllı telefon, Blue-ray Player) kullanımı hakkında aşağıda yer alan ifadelere ne
derece katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST142Q01NA01

ST142Q01NA02

ST142Q01NA03

ST142Q01NA04

ST142Q02NA01

ST142Q02NA02

ST142Q02NA03

ST142Q02NA04

Yeni teknolojilerin kullanımını zor buluyorum - onların nasıl çalıştırılacağını
bilmiyorum.

ST142Q03NA01

ST142Q03NA02

ST142Q03NA03

ST142Q03NA04

Yeni teknolojileri kullanabilmek ya da kullanamamak bana bağlı - şansla
ilgisi yok.

ST142Q04NA01

ST142Q04NA02

ST142Q04NA03

ST142Q04NA04

ST142Q05NA01

ST142Q05NA02

ST142Q05NA03

ST142Q05NA04

ST142Q06NA01

ST142Q06NA02

ST142Q06NA03

ST142Q06NA04

Teknoloji ile ilgili bir sorunum olduğunda, onu çözüp çözmemek tamamen
bana kalmış bir şey.

ST142Q07NA01

ST142Q07NA02

ST142Q07NA03

ST142Q07NA04

Fırsatım olsaydı, teknolojik aletleri şimdi kullandığımdan daha sık
kullanırdım.

ST142Q08NA01

ST142Q08NA02

ST142Q08NA03

ST142Q08NA04

Yeni teknolojik aletleri doğru şekilde kullanacağım yerde onları
kırmaktan endişe ediyorum.

ST142Q09NA01

ST142Q09NA02

ST142Q09NA03

ST142Q09NA04

Yeni teknolojilere meraklıyımdır.

Yeni teknolojileri kullanmak beni strese sokar.

En son çıkan teknolojik aletleri kullanmaya her zaman ilgi duyarım.

Yeni teknolojileri kullandığımda, başarısız olmaktan korkarım.

Yeni teknolojilerin kullanımında başarılı olup olmamak bana kalmış bir
şeydir.

Yeni teknolojileri kullanmamın sonuçları yalnızca bana bağlıdır.

Yeni teknolojilerden hemen keyif alırım.

ST142Q10NA01

ST142Q10NA02

ST142Q10NA03

ST142Q10NA04

ST142Q11NA01

ST142Q11NA02

ST142Q11NA03

ST142Q11NA04

ST142Q12NA01

ST142Q12NA02

ST142Q12NA03

ST142Q12NA04

Belirli bir teknoloji uygulamasına karar verme durumunda olsaydınız, yeni teknolojinin kullanımı için vereceğiniz kararda
aşağıdaki iki savdan hangisi daha önemli olurdu?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Tarımda, genetiği değiştirilmiş
tohumlar daha yüksek verim
sağlayabilir.

Bugün, doğal döllenme olmasa bile
tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak
mümkündür.

ST143Q01NA01

ST143Q02NA01

Genetik mühendisliği, biyolojik
çeşitliliği azaltabilir.

Tüp bebek yöntemi kullanarak,
genetik bilimciler hangi fetüsün
gelişmeye devam edeceğini
seçebilirler.

ST143Q01NA02

ST143Q02NA02

Nükleer enerji santralleri, çok fazla
elektrik üretmektedir.

ST143Q03NA01

Nükleer enerji santralleri radyoaktif
atık üretmektedir.

ST143Q03NA02

Rüzgar türbinleri atık olmadan
elektrik üretmektedir.

ST143Q04NA01

Rüzgar türbinleri gürültülüdür ve
tabiatın güzelliğini bozarlar.

ST143Q04NA02

ST143Q05NA01

Sosyal ağlara yüklenen bilgi ve
fotoğraflar, yıllar sonra geri alınabilir.

ST143Q05NA02

Sosyal ağlarda, insanlar kişisel
bilgilerini ve fotoğraflarını çevirimiçi
olan diğer insanlarla paylaşabilir.

Aşağıdakileri ne sıklıkla kullanırsınız?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

İnternet, e-posta

Bilgisayar, laptop, tablet

Cep telefonu, akıllı telefon, PDA (Kişisel Sayısal
Yardımcı)

MP3 çalar, iPod

DVD, Blue-Ray Player

Playstation, Oyun konsolu

Sintizayzer, elektronik piyano, e-gitar

Dikiş makinesi

Elektrikli matkap, şarjlı tornavida

Hiç ya da hemen
hemen hiç

Ayda bir ya da iki
defa

Haftada bir ya da iki Hemen hemen
defa
her gün

ST144Q01NA01

ST144Q01NA02

ST144Q01NA03

ST144Q01NA04

ST144Q01NA05

ST144Q02NA01

ST144Q02NA02

ST144Q02NA03

ST144Q02NA04

ST144Q02NA05

ST144Q03NA01

ST144Q03NA02

ST144Q03NA03

ST144Q03NA04

ST144Q03NA05

ST144Q04NA01

ST144Q04NA02

ST144Q04NA03

ST144Q04NA04

ST144Q04NA05

ST144Q05NA01

ST144Q05NA02

ST144Q05NA03

ST144Q05NA04

ST144Q05NA05

ST144Q06NA01

ST144Q06NA02

ST144Q06NA03

ST144Q06NA04

ST144Q06NA05

ST144Q07NA01

ST144Q07NA02

ST144Q07NA03

ST144Q07NA04

ST144Q07NA05

ST144Q08NA01

ST144Q08NA02

ST144Q08NA03

ST144Q08NA04

ST144Q08NA05

ST144Q09NA01

ST144Q09NA02

ST144Q09NA03

ST144Q09NA04

ST144Q09NA05

ST144Q10NA01

ST144Q10NA02

ST144Q10NA03

ST144Q10NA04

ST144Q10NA05

Her gün

Elektrikli mutfak aletleri (mikrodalga, mikser)

Elektrikli ev aletleri (elektrikli süpürge, saç kurutma
makinesi, çamaşır makinesi)

ST144Q10NA01

ST144Q10NA02

ST144Q10NA03

ST144Q10NA04

ST144Q10NA05

ST144Q11NA01

ST144Q11NA02

ST144Q11NA03

ST144Q11NA04

ST144Q11NA05

Aşağıda yer alan ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevabı seçiniz.)
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST145Q01NA01

ST145Q01NA02

ST145Q01NA03

ST145Q01NA04

ST145Q02NA01

ST145Q02NA02

ST145Q02NA03

ST145Q02NA04

Yeni bir cihaza sahip olduğumda, hemen tüm farklı özelliklerini denemek
isterim.

ST145Q03NA01

ST145Q03NA02

ST145Q03NA03

ST145Q03NA04

Yeni bir cihaza sahip olduğumda, özellikle istediğim ve bana gerekli olan
özelliklerine bakmayı tercih ederim.

ST145Q04NA01

ST145Q04NA02

ST145Q04NA03

ST145Q04NA04

Yeni bir cihaza sahip olduğumda, nasıl çalıştığını bana anlatacak birilerini
ararım.

ST145Q05NA01

ST145Q05NA02

ST145Q05NA03

ST145Q05NA04

Yeni bir cihaza sahip olduğumda, ilk yaptığım şey tüm kullanım kılavuzunu
okumaktır.

Yeni bir cihaza sahip olduğumda, hemen nasıl çalıştığını söyleyebilirim.

Aşağıdakileri ne kadar sık yaparsınız?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Çok sık

Düzenli
aralıklarla

Bazen

Hiç ya da hemen
hemen hiç

ST146Q01TA01

ST146Q01TA02

ST146Q01TA03

ST146Q01TA04

ST146Q02TA01

ST146Q02TA02

ST146Q02TA03

ST146Q02TA04

ST146Q03TA01

ST146Q03TA02

ST146Q03TA03

ST146Q03TA04

ST146Q04TA01

ST146Q04TA02

ST146Q04TA03

ST146Q04TA04

ST146Q05TA01

ST146Q05TA02

ST146Q05TA03

ST146Q05TA04

Bilgisayar programlarında ve sanal laboratuvarlarda doğal olayları yapay
biçimde canlandırma

ST146Q06NA01

ST146Q06NA02

ST146Q06NA03

ST146Q06NA04

Bilgisayar programlarında ve sanal laboratuvarlarda teknik süreçleri
yapay biçimde yapma

ST146Q07NA01

ST146Q07NA02

ST146Q07NA03

ST146Q07NA04

ST146Q08NA01

ST146Q08NA02

ST146Q08NA03

ST146Q08NA04

ST146Q09NA01

ST146Q09NA02

ST146Q09NA03

ST146Q09NA04

Fen bilimleri ile ilgili televizyon programlarını izleme

Fen bilimleri konuları ele alan kitapları ödünç alma ya da satın alma

Fen bilimleri konuları ile ilgili internet sitelerini ziyaret etme

Fen bilimleri ile ilgili dergileri ya da gazete makalelerini okuma

Bilim kulübüne katılma

Ekoloji kuruluşlarının internet sitelerini ziyaret etme

Bloglar ve mikrobloglama üzerinden bilim, çevre veya ekoloji
kuruluşlarının haberlerini takip etme

Anketi tamamlayarak bizimle işbirliğinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz!

