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DAVRANıŞ BiLiMLERiNE GiRiş A 
2009 VS 2100-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt 
dallarından biri değildir? 

A) Ekonomi sosyolojisi 
B) Uygulamalı sosyoloji 
C) Siyaset sosyolojisi 
D) Klinik sosyoloji 
E) Kontrol sosyolojisi 

2. Ortaçağ islam düşüncesinin .!tl!. seckin 
temsilcisi olarak görülen ve önemli bir 
sosyoloji kitabı kabul edilen Mukaddime adlı 
eserin yazarı olan düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gazzali 
B) ibn-i Haldun 
C) ibn-i Sina 
D) Farabi 
E) ibn-i Rüşt 

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir sınıfın 
tanımlanmasında kullanılan çağdaş 

kriterlerden biri değildir? 

A) Genetik özellikler 
B) Yapılan iş veya meslek 
C) Tüketim kalıpları 
D) Alınan eğitim 
E) Elde edilen gelir düzeyi 

4. Ebeveynler ve çocukların farklı değerlere 

sahip olmaları ve birçok konu üzerinde 
anlasamamaları aşağıdaki kavramlardan 
hangisini ifade eder? 

A) Kültürel relativizm 
B) Kuşak çatışması 

C) Kültürel birleşme 
D) Gerçek kültür 
E) Kültür şoku 

5. Zuluların çekirge yıyıp balık yememesını 

saçma ve akılsızca bir davranış olarak 
nitelemek kültürle ilgili aşağıdaki 

görüşlerden hangisine bir örnektir? 

A) Etnosentrizm 
B) Kültürel relativizm 
C) Norm 
D) Kültür ayrılığı 
E) Karşıt kültür 
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6. Bireyin başkalarının beklentilerine uyum 
göstermesinin ve davranışlarını buna göre 
ayarlaması nı nı topl umsallaşmanın öneml i bir 
sonucu olduğu görüşünü savunan kurarncı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cooley 
B) Davis 
c) Mead 
D) Dewey 
E) Freud 

7. Toplumsallaşma süreci ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Birey bu süreçte kendine uygun insanca 
davranışları öğrenir. 

B) Bu süreç yetişkinlikle beraber sona erer. 
C) Bu süreç insanın doğumuyla başlar. 
D) Toplumsallaşma bir aktarma sürecidir. 
E) Birey bu süreçte bir kimlik kazanır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruplara bir 
örnektir? 

A) Arkadaş grupları 

B) Akrabalar 
c) Oyun grupları 
D) Aile 
E) Sendikalar 

9. Evlenen çiftlerin erkeğin ailesinin yanına 

yerleşmelerine ne ad verilir? 

A) Polijini 
B) Patriyarki 
c) Egzogami 
D) Patrilokalite 
E) Poliandri 

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi 
ortaya çıkaran dış etmenlerden biri değildir? 

A) istila 
B) Kültürel temas 
c) çevresel etmenler 
D) Nüfus hareketleri 
E) Yayılma 
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11. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplumsal 
tabakalaşma konusunda sosyolojiye katkıda 
bulunmamıstır? 

A) Weber 
B) Freud 
C) Dahrendorf 
D) Lenski 
E) Marx 

12. Davranışların önceden tahmin edilebilmesi, 
psikoloji biliminin temel amaçlarından 

hangisi ile ilgilidir? 

A) Kontrol 
B) Açıklama 
C) Betimlerne 
D) Etkileşim 

E) Yordama 

13. Organizmanın alıcı sinir uçlarına etki edebilen 
her türlü enerji değişikliğine nead verilir? 

A) Korku 
B) Davranım 

C) Gözlem 
D) Uyarıcı 

E) Etkileşim 

14. Aşağıdaki psi koloji alanlarından hangisi 
zooloji ile yakından ilişkili olup, en basit 
canlılardan karmaşıklara doğru gidildikçe, 
davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları 

inceler? 

A) Klinik psikoloji 
B) Psikometrik psikoloji 
C) Uygulamalı psikoloji 
D) Karşılaştırmalı psikoloji 
E) Danışmanlık psikolojisi 

15. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi gelişimin 

dönemler hali nde gerçekleştiği ni kabul 
etmez? 

A) Erikson 
B) Bandura 
C) Piaget 
D) Freud 
E) Kohlberg 
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16. Erikson'a göre insanın altı yaşı ile buluğ çağı 

arasındaki dönemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kas-anal dönem 
B) Oral-duyusal dönem 
cı Ergenlik dönemi 
D) Lokomotor- genital dönem 
E) Latans dönemi 

17. Çocukların dünyayı algılamasında sembolik 
düşünce ve taklit oyunlarının önem kazandığı 
Piaget'in bilişsel gelişim dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işlem öncesi 
B) Fallik 
C) Duyusal motor 
D) Somut işlemsel 
E) Formel işlemsel 

18. Dürtü netür bir güdüleyicidir? 

A) içsel 
B) Sosyal 
C) ikincil 
D) Birincil 
E) Dışsal 

19. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden 
biri değildir? 

A) Açlık 

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

20. Büyüklükleri bilinen nesnelerin uzaktayken, 
birbirlerine olduklarından daha yakın 

görünmeleri ne ne ad verili r? 

A) Doğrusal perspektif 
B) Araya girme 
C) Ağtabakasal farklılık 
D) Açıklık 
E) Hareket 

21. Aşağıdakilerden hangisi derinlik algısına yol 
açan binoküler bir ipucudur? 

A) Gölgeler 
B) Açıklık 

C) Konverjans 
D) Doğrusal perspektif 
E) Göreli yükseklik 
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22. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullama 
yoluyla ogrenme sürecinde kullanılan 

kavramlardan biri değildir? 

A) Koşulsuz uyarıcı 
B) Koşulsuz tepki 
C) Koşullu uyarıcı 

D) Koşullu tepki 
E) Koşullu ceza 

23. Ceza ile olumsuz pekiştirici arasındaki fark 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma 
olasılığını artırır, ceza ise azaltır. 

B) Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma 
olasılığını artırmada cezadan daha etkilidir. 

C) Olumsuz pekiştirmede itici bir uyarıcı söz 
konusuyken, cezada itici bir uyarıcı yoktur. 

D) Edimsel koşullanma sürecinde ceza daima 
olumsuz peki şti reçten önce gelir. 

E) Cezada itici bir uyarıcı söz konusuyken, 
olumsuz pekiştirmede itici bir uyarıcı yoktur. 

24. Gözlenen ve ölçülen olaylarda, özellikle sayısal 
veri ve olgulardan, henüz gözlenmeyen olay ve 
olguların yordanmasına ne ad verili r? 

A) Genelleme 
B) Kurultu 
C) Değişimleme 

D) Metodoloji 
E) Vardama 

25. Aşağıdakilerden hangisi sosyal görüşlü 

psikoanalistlerden biri değildir? 

A) Horney 
B) Adı er 
C) Rogers 
D) Fromm 
E) Sullivan 

26. Freud'un kişilik kuramına göre "pregenital 
dönemler" olarak da bilinen dönemler 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru 
sıralanmıştır? 

A) Anal-oral-fallik 
B) Genital-anal-oral 
C) Oral-Iatens-fallik 
D) Oral-anal-fallik 
E) Anal-Iatens-oral 
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27. Bireylerin gruplar halinde ya da bir grup 

içinde çalışırken, tek başlarına oldukları 

durumlara göre daha az çaba harcamaları, 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? 

A) Tanık etkisi 
B) Sosyal hızlandırma 
C) Uçlara kayma 
Dl Sosyal ketvurma 
E) Özdenetim yoksuniuğu 

28. Çevrede meydana gelen bir olayı görmüş olan 
başka insanların bulunmasının, bireyin acil 
yardım gerektiren bir duruma müdahale etme 
olasılığını azaltmasına ne ad ver i li r? 

A) Sosyal ket vurma 
B) Uçlara kayma 
C) Tanık etkisi 
D) Sosyal hızlandırma 
E) Tepkisiz kalma 

29. Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirmede 
etkili olan mesajın özelliklerinden biridir? 

A) Benzerlik 
B) Tek veya çift yönlü iletişim 
c) inanııırlık 
D) Güvenilirlik 
E) Sevilme 

30. Tutum ve davranış arasındaki ilişki ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir tutumun kuvveti azaldıkça, ortamsal 
engellerin bu tutumun davranışa dönüşmesini 
engelleme olasılığı artar. 

B) Davranışın doğuracağı sonuçlara ilişkin 

beklentiler, bir tutumun davranışa yansıyıp 

yansımayacağını belirler. 
C) Ortamsal engellerin ve davranışı n doğuracağı 

sonuçlara ilişkin beklentilerin etkisi tutumun 
kuvvetinden bağımsızdır. 

D) Ortamın koşulları bireyin tutumunun davranışa 
dönüşmesini engelleyici nitelik taşım ıyorsa, 
tutumun davranışlara yansıması olasılığı daha 
fazla olur. 

E) Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşmesi 
olasılığı zayıf bir tutuma oranla daha yüksektir. 
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