Aşağıda, televizyon ile ilgili tutum ifade eden çeşitli cümleler bulunmaktadır. Her
cümleyi dikkatlice okuyunuz. Cümlenin sizde uyandırdığı kanaate göre
KATILIYORUM, KARARSIZIM,KATILMIYORUM sütunlarından herhangi birini
seçiniz. *
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
1. Sevdiğim çizgi film, dizi film
ya da yarışma programlarını
izlerken televizyonu kapatmak
bana zor gelir.
2. Beğendiğim programları
izleyebilmek için işlerini
bitirmede acele ederim.
3. Kendi odamda bana ait bir
televizyon olmasını isterim.
4. Okuldayken televizyonda
yayınlanan programları
izleyemediğim için üzülüyorum.
5.Okuldayken bir an önce eve
gitmek istiyorum, televizyon
izlemek için.
6.Sevdiğim programları
izleyebilmek için kardeşim ya da
ailemin diğer fertleriyle
tartıştığımız zamanlar olmuştur.
7.Televizyonsuz odada isim
olduğunda, izleyemesem de
televizyonu açarım ve
televizyondan gelen ses beni
rahatlatır.
8.Annem ya da babam
televizyon izlemeyeyim diye
televizyonumuzu satarsa
üzülürüm.
9.İstesem de televizyon
izlemekten vazgeçemem.
10.Bana verilecek en etkili
cezalardan biri sevdiğim
programları izlememe cezasıdır.
11.Okul dışında ki zamanımın
çoğunu televizyon izleyerek
harcarım.
12.Hoşuma giden programları
izlerken televizyon kumandası
başkasında olunca kanalı
değiştirebilir diye
endişeleniyorum.
13.Ailemden birisi televizyon
izlememi sınırlandırdığında iç
dünyamda ona karsı öfkelenirim.

Katılıyorum
14.Günlük programımı yaparken
televizyon izlemeye kesinlikle
yer ayırırım.
15.Çok televizyon izlediğim için
uykusuz kalabiliyorum.
16.Çizgi film ya da dizi film
izlerken filmin en güzel yerinde
elektrik kesilince öfkelenirim.
17.Sevdiğim çizgi film ya da
dizi filmlerin bir bölümünü ve
bu bölümün tekrarını
izleyemesem kendimde bir
eksiklik hissederim.
18.Daha az televizyon izlemek
istiyorum, ancak bunu
başaramıyorum.
19.Aksama sevdiğim film ya da
maç olduğunu hatırlayınca içime
bir sevinç doğuyor.
20.Bir günde toplam iki saatten
fazla televizyon izlerim.
21.Sevdiğim programların
olduğu gün daha mutluyum.
22.Televizyonun başına kısa bir
süre için otursam bile uzun süre
televizyon izliyorum.
23.Çok fazla televizyon
izlediğim için kendime
kızıyorum.
24.Beğendiğim filmlerin saati
yaklaştıkça heyecanlanırım.
25.Annem ya da babam bu kadar
çok televizyon izlemememi
söyler.
26.Televizyon izleme süremi
azaltmalıyım.
27.Televizyon karşısında
geçirdiğim süre giderek
artmaktadır.
28.Televizyon izlerken
rahatlıyorum.
29.Herhangi bir şekilde
hoşlandığın programları
izlememe engel çıkarsa bu
programları izleyebilmek için
akrabama ya da arkadaşıma
gitmek gibi başka yollar ararım.

Kararsızım

Katılmıyorum

Katılıyorum
30.Televizyon izlemek bende bir
alışkanlıktır.
31.Televizyon izlemenin zararlı
olabileceğini bildiğim halde
televizyon izliyorum.
32.Televizyon izlerken
gözlerimin yorulduğunu
hissediyorum.
33.İzleyecek program
bulamazsam televizyonu
kapatmaktansa kanal kanal
gezerek vakit harcarım.
34.Evde televizyonun olmaması
bana rahatsızlık verir.
35.Bir ya da iki gün televizyon
izleyemesem, televizyon izleme
ihtiyacı hissederim.
36.Sevdiğim çizgi film ya da
dizi filmleri izleyemediğim gün,
gün boyu huzursuz oluyorum.
37.Bu kadar çok televizyon
izlemeseydim arkadaşlarımla
daha çok oyun oynardım.

Kararsızım

Katılmıyorum

