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1. Bir bilimsel araştınnada , incelenen konunun 
diğer konulardan ayrılması ve böylece 
karışıklığın önlenmesi iç in olması gereken 
özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Doğruluk 

Bl Basitlik 
cı Sınırl.lık 

Dl Nesnellik 
EJ Açıklık 

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik 
kuramlardan biri değildir? 

Al Etkinlik 
BL Çatışma 
c) Etkileşimeilik 
DJ Fonksiyonalist 
EL Feminist 

3. Endüstriyel toplumlarla ilgili aşağıdaki 
ifadalardan hangisi yanlıştır? 

AL Aile , fonksiyonlannın birçoğunu diğer 

kurumlara devrederak küçülmüştür. 
BL Toplumdaki sınıfların sayısı giderek 

azalmıştır. 
c) Çevre sorunları ortaya çıkmıştır, 

Dl Yeni keşif ve icatlar toplumlan sürekli ve 
hıılı bir değişim temposu na sokmuştur. 

El Sosyal eşitsizlikler nispeten azalmıştır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni 
sağlayan kurumlardan biri değildir? 

Al Bilgi 
Bl Aile 
c) Ekonomi 
OL Eğitim 
El I-k.ıkuk 

5. Günlük hayattaki spor, müzik, hobi, 

A 

televizyon, kitap ve sınemayı içine alan 
kültür çeşidine ne ad verilir? 

A) Ideal kültür 
B) Karşıt kültür 
c) Alt kültür 
D) Yüksek kültür 
E) Popüler kültür 

, 

6. KUltürü oluşruran parçalann herhangi bir 
biç imde birbirlerine bağlanmasına ne ad 
verilir? 

Al Kültürel relativizm 
Bl Kültürel bir1eşme 
c) Kültürel yayılma 
OL Kültürel çatışma 
El Kültürel ayrılık 

7. Bireyde kişiliğin ısmelini oluşturan etken 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Tekrar 
Bl Başkala n nın tepkileri 
CL Benlik 
ol Zek~ 
E) Taklit 

8. Mead'a göre çocukların , rol davranışlarının 
nas ı l oluştuğu hakkında bilgilerinin olmadığı 
fakat büyüklerin mimiklerinin ve 
davranışlarının benzerlerini yaparak 
geliştikleri aşama aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Taklit 
Bl Oyun 
c) Bilgi 
D) Tepki 
El Grupla oynanan oyun 

9. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim 
gruplannın özelliklerinden biri değildir? 

Al Aidiyet duygusu oluşturması 
Bl Insanlan sosyal il i şkilerinden izole etmesi 
c) Süreklilik taşıması 
OL Yeni arkadaşlar bulmayı kolaylaştırması 
E) Iç grup özellikleri göstermesi 

10. Grubu başanya göruren, önemli kişilik 

özellikleri ve ba~kal;ırını etkileme gücü ola n 
kişiye ne ad verilir? 

Al Müdür 
Bl Usta 
CL Temsilci 
Dl Lider 
E) Dahi 
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11. 
çekirdek ailenin dört fonks iyonundan biri 
değjldir? 

Al ansel ilişkileri düıenleme 
Bl Ekonomik dayanışma 

cı lkeme 
Dl Toplumsallaşma 
El Boş zamanlan degenendlrme 

12. Aşağıdakilerden Iıangisi mutlu bir evliliğ in 

koşullarından biri değildir? 

Al Duyulan memnuniyetin hemen belli edilmesi 
Bl Evliliğin uzun süreli bir sözleşme olarak 

görülmesi 
cı Birlikte eğlenilmesi 
Dl Birlikte daha az zaman geçirilmesi 
El Eşin düşüncelerine ve amaçlanna saygılı 

olunması 

13. Aşağıdakilerden hangis i teknolojinin toplumu 
etkilediği be ş alandan biri değildir? 

Al Toplumsalorganizasyonlar 
Bl Değerler 

cı Dini bağlılı klar 

Dl Toplumsal i~şk.iler 
El Ideolojler 

14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme 
ile ilgili Li.ıIı.ıJ. sa yııblardan biri değildir? 

Al Değişme gereklidir. 
Bl Değişme benzerlikler gösterir. 
cı Değişmenin önüne geçilemeı. 
Dl Değişme doğalolmayan bir olgudur. 
El Değişme süreklidir. 

15. Organizmanın alıcı sinir uçlarına etki edebilen 
her türlü ener ji de{Jişikliğine ne ad verili r? 

A 

A) Gözlem 
Bl Bkileşim 
CL Davranım 
Dl Korku 
El Uyarıcı 

, 

A 
16. Eğitim kurumlarının her derecesindeki 

öğrencilerin egitim-ögretim v e bireysel 
sorunlarıyla ilgilenen psikoloi inin alt dalı 

a şağıdakilerden hangisidir? 

Al Gelişim psikoloj si 
Bl Danışmalı k psikolo;si 
cı Klinik psikolo; 
OL EndOs;:n pSlkobJSI 
El P::>ikunıı:ıtıik psikoloji 

17. Normal ve aykırı davranışların oluşmasının 

çevresel etkenlere bağlı olduğunu savunan 
kuram a şağıdakilerden hangis idir? 

Al Psikoanal~ ik 

Bl Bilişsel gelişim 
C) Sosyal öğrenme 
D) Fenomenolojik 
El Nörcbiyolo;k 

18. Erikson'un 
dönemlerinden 
hangisidir? 

psikososyal geliş im 

A) Latans 
Bl Ergenlik 
cı Kas-anal 
D) Lokonıotor+jenital 
E) Oral-duyusa l 

ilki aşagıdakilerden 

19. Aşagıdakilerden hangisi birincil güdülerden 
biri değildir? 

A) Açlık 

B) Cinsellik 
cı Susuzluk 
D) Bağlanma 
E) Faaliyet ve manipülasyon 

20. Kaygıy ı , korkudan ayıran .til .2D.imI.i özellik 
a tağıdakilerdıın hangi5idir? 

Al Öğıemne yuluyla kazanılması 
B) Dış çevreden gelen uyarıcılarla ortaya 

çıkması 

C) Hedefe yönelik davranışlann engellenmesi 
sonucunda oluşması 

OL Belli bir nedeninin bulunmaması 
El Kültürden kültüre del')işmesi 
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21 . Görünüşü bir başka nesne tarafından 

engellenen nesnenin, daha uzaktaymış gibi 
algılanmasına ne ad verilir? 

Al Hareket 
Bl Gölgeler 
c) Dogrusal perspektif 
D) ~ıklık 
E) Araya ..,rme 

22. Çevredeki 
(uyarıcıların) , 

dön üştü r ülerek 
verilir? 

enerji değişikliklerinin 

sinir akımı halinil 
beyine ulaştırılmasına ne ad 

A) Duyum 
B) .AJgısal seçieilik 
CL Dikkat 
ol .AJgı 
El ögenme 

23. Aşağıdakilerden hangisi tııpkisel 
yoluyla öğrenme sürııcinde 

kavramlardan biri değildir? 

Al Koşullu uyancı 

B) Koşulsuz tepki 
cı Koşulsuz uyancı 
OL Koşullu ceza 
El KoşullU tepki 

koşullama 

kullanılan 

24. Bir doktorun muayene 
başına ücret alması 

tarifes ine bir örnektir? 

ettiği her bir hasta 
hangi pekiştirme 

A) Sabit oranll peki~limıe 
B) Deği~ken oranlı peki~tirme 

cı Sabit zamanlı pekiştirme 
OL Değişken zamanlı pekiştirme 

El Olumsuz pekiştirme 

2S. Freud'un kişilik kuramına göre "pregenital 
dönemler" olarak da bilinen dönemler 
aşağıdakilerin hangisinda .b.irI..iIUi. ve ıt2.m..ııI. 
sıralanmıştır? 

A 

A) Anal<ıral-fallik 

Bl Oral-anal-fallik 
CL Anal-latens<ıral 

D) Genitai-anal<ıral 

E) Oral-latens·fallik 

7 

A 
26. Yapısal goruşe göre kişiliğin bir parçasını 

oluşturan ego hangi prensibe göre çalı şı r? 

A) Hayalperestıik 

Bl Ahlak 
cı Gerçeklik 
OL Haz 
E) Suçluk.Jk 

27. Itaat konusunda yaptığı daney ile sosyal 
psikoloji alanına önemli katkılar yapmı~ 

araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Freud 
B) Milgram 
c) Rogers 
OL Fromm 
E) SuIIivan 

28. Aşağıdakilerdan hangisi uyma davranışını 

etkileyen ortam ile ilgili özelliklerden biridir? 

29. 

Al Belirsizıik 
B) Üyeler arasında SÖZ birliği 
cı Grubun büyüklüğü 
OL Bağlanma ihtiyacı 
El Yetkeei tutumlar 

Bir bireye ait olan ve onun bir nesneye ilişkin 
düş ünce, duygu ve davranı ş larına tutarlılık 

kazandıran eğilim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Edim 
Bl Huy 
cı Tutum 
OL Mizaç 
El Kişilik 

30. Bazı ürünlerin tanıtımında uzmanların 

görüşlerine yer verilmesi, bilgi kaynağının 
hangi özelliğinin kullanıldığını gösterir? 

A) Yüz yüze olma 
Bl Seçieilik 
cı Bağlanma 
OL Benzerlik 
El Inanılırlık 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


