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Warning: strtotime() [ function.strtotime ]: It is not safe to rely on the system's timezone
settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set()
function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most
likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST'
instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/l
ibraries/joomla/utilities/date.php
on line 5
6
Warning: date() [ function.date ]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You
are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In
case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely
misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST' instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/libraries/joomla/ut
ilities/date.php
on line 198

Luisa Düss'ün Belirlediği Normal ve Anormal Yanıtların Nitelikleri
Genellikle her öykü için alınan normal yanıtlar:
1. a)
b)
c)
d)

Kuş yuvasına yakın bir dala uçar.
Annesinin yanına kaçar.
Babasının yanına uçar. Çünkü o daha kuvvetlidir.
Yerde kalır ve anne- babası onu buluncaya kadar bağırır.

2. a) Anne- babası için çiçek toplayacak.
b) Konuşulanlar onu ilgilendirmiyor.
c) Eğlenecek (En sık rastlanan yanıt türü)
d) Okulda kötü bir not almıştır, bahçenin dibine gidip derdini

düşünecek.

3. a) Ot yiyecek
b) Başka bir koyundan süt arayacak
c) Biraz kızmıştır ama yine de ot yiyecek.
4. a) Yakın geçmişte ölmüş aile bireylerinden biri.
b) Bu yaşlı bir kişidir. (Büyükanne, Büyükbaba)
c) Uzun süredir çok hasta olan biri.
d) Mademki bu kadar ilgi çekiyor, o halde köye yabancı ve önemli bir kişi.
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5. a) Çünkü annesi ona kötü bakmıştır.
b) Dayak yemekten korkmuştur.
c) Okulda kötü not almak korkmuştur.
d) Bir hayvandan korkmuştur.
e) Savaştan korkmuştur.
f) Ana babadan birisinin ölümünden korkmuştur.
g) Maddi servetlerini kaybetmekten korkmuştur.
6. a) Çocuk yeni bir oyuncak bulmuştur; artık fil ilgisini çekmiyor.
b) Değişen fil değildir, çocuk büyümüştür; artık oynamasını sevmiyor
c) Değişmemiştir.
d) Derisini değiştirmişlerdir.
e)Çocuk yokken, hizmetçi filin üstüne bir bardak su dökmüştür.

7. a) Annesine verecektir.
b) Onunla oynayacaktır. Annesi isterse verecektir.
c) Herkese gösterecektir.
8. a) Anne (baba) memnundur.
b) Anne (Baba) çok çalışmış, yüzü yorgundur.
c) Anne güzel yemek hazırlamıştır.
d) Gezintiden çok geç dönmüşlerdir. Baba (anne) daha önce gelmiştir.
e) Baba (anne) onlar yokken kötü bir haber almıştır.
9. a) Anne ona bir öykü anlatmak istiyor.
b) İyi bir yemek ve ziyafet vardı.
c) İyi bir haber almıştır.

d) Anne onun hayatı ve çalışması hakkında öğüt verecek.
10. a) Bilmiyorum, çünkü hiç düş görmem.
b) Savaş görürüm.
c) Onu yiyen bir hayvan görmüş.
NOT: Unutmayın bir uzmanın uygulamadığı hiçbir testin sonuçu güvenilir değildir.
Yayımladığımız testler sadece bilgi amaçlıdır. Eğer testlerin uygulanışı ve sonuçları için görüş
almak istiyorsanız, e-mail ve ziyaretçi defterinden iletişim kurabiliriz.
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