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1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemde 
izlenen bir aşama değildir? 

A) Araştırma raporunun yazılması 
B) Araştırma yönteminin belirlenmesi 
C) Verilerin analiz edilmesi 
D) Araştırma konusunun tanımlanması 
E) Araştırma kapsamının mümkün olduğunca 

genişletilmesi 

2. insan toplumları ile diğer organizmaları 
karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri 
saptayan ve görüşleri Darwin'in evrim 
kuramına benzerlik gösterdiği için Sosyal 
Darwinizm olarak adlandırılan düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Comte 
B) Weber 
C) Spencer 
D) Durkheim 
E) Parsons 

3. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir 
statüdür? 

A) Yaşlı olmak 
B) Avukat olmak 
C) Genç olmak 
D) Asilolmak 
E) Kadın olmak 

4. 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 

5. Fakirlik kültürü tezini reddeden kurarncı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Merton 
B) Rodman 
C) Weber 
D) Durkheim 
E) Lewis 
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6. Ebeveynler ve çocukların farklı değerlere 

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

A) Gerçek kültür 
B) Kültürel relativizm 
C) Kültürel birleşme 
D) Kuşak çatışması 

E) Kültür şoku 

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip 
olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan 
toplumsallaşma kurumlarından biri deği Idir? 

A) Arkadaş grupları 

B) Okul 
C) Hukuk 
D) Kitle iletişim araçları 
E) Aile 

8. Cooley, bireyin içgüdüsel duygularının 

karşılıklı etkileşim ile düzenlenmesine ne ad 
verir? 

A) Toplumsallaşma 

B) Sosyal destek 
C) Kimlik 
D) Kültür 
E) Benlik 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma 
özelliği taşır? 

A) Sinemadaki seyirciler 
B) Alt geçidi kullanan yayalar 
C) Proje geliştirme ekibi çalışanları 
D) Tren istasyonundaki yolcular 
E) Taşıt vergisi ödeyen kişiler 

10. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve 
fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğunu 
hedefleyen lider tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Etkileyici lider 
B) Bırakınız yapsıncı lider 
C) Otoriter lider 
D) Araçsallider 
E) Demokratik lider 
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11. Akraba evliliği, grup ilişkilerine dayalı evlilik 
biçimlerinden hangisine bir örnektir? 

A) Endogami 
B) Egzogami 
C) Poligami 
D) Patriliniyal 
E) Poliandri 

12. Geniş aile yapısının !u!. ~ biçimde 
görüldüğü toplum türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bilgi toplumu 
B) Kent toplumu 
C) Sanayi toplumu 
D) Tarım toplumu 
E) Modern toplum 

13. Marx'a göre sınıflar arasındaki mücadelenin 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması 
B) Yetenekli işgücünün azlığı 
C) Tüketim sürecinin hızlanması 
D) Otorite ilişkilerinin zayıflaması 
E) Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin 

varlığı 

14. Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi 
açık sistem olma özelliği gösterir? 

A) Lonca 
B) Kast 
C) Kölelik 
D) Sınıf 

E) Zümre 

15. Bireylerin duygu, düşünce ve davranışları ile 
ilgili bilgilerin yüzyüze ilişkiler ve sözel 
iletişim yoluyla elde edildiği teknik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iç gözlem 
B) Mülakat 
C) Vaka incelemesi 
D) Deney 
E) Anket 
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16. Aşağıdaki psikoloji alanlarından hangisi 

zooloji ile yakından ilişkili olup, en basit 
canlılardan karmaşıklara doğru gidildikçe, 
davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları 

inceler? 

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

17. Çocukların ahlaki ikilemleri nasıl 

yargıladıkları konusunda araştırmalar yapan 
ve bu yargıların gelişmesi ile ilgili dönemleri 
oluşturan bilişsel-gelişimsel yaklaşım 

kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bandura 
B) Kohlberg 
C) Erikson 
D) Piaget 
E) Freud 

18. Freud, çocuğun temel haz kaynağının ci nsel 
organı olduğu ve kendi ci nsiyeti ndeki 
ebeveynler i i le özdeşi m kurarak ci nsiyet 
rollerini kazanmaya başladığı döneme ne ad 
verir? 

A) Fallik dönem 
B) Oral dönem 
C) Latans dönem 
D) Jenital dönem 
E) Anal dönem 

19. Aşağıdakilerden hangisi bilinen fizyolojik bir 
temeli olan, ancak bu temelden bağımsız 

olarak da devam edebilen güdülerden biridir? 

A) Analık 

B) Bağlanma 

C) Başarı 

D) Açlık 

E) Susuzluk 

20. Güdüsel bir davranışın başlamasına neden 
o lan çevr esel uyar ıcılar a n e ad ver i i ir? 

A) Başlatıcı 

B) Duygusal 
C) Özendirici 
D) Geliştirici 

E) Kültürel 
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21. Radyoda çalan bir klasik müzik parçasını 

işiten ve bu parçanın kendi düğününde 

çalınan giriş parçası olduğunu fark ederek 
duygulanan bir kişinin yaşadığı bu sürece ne 
ad verilir? 

A) ilgi 
B) Dikkat 
C) Duyum 
D) Algı 

E) Öğrenme 

22. Tam karşıdan bakıldığında bir yemek tabağının 
gözün ağ tabakasına düşen imgesi daire 
şekli n deyken , tabağa başka açılardan 

bakıldığında bu imgenin giderek oval şekle 

dönüşmesine karşın tabağın hep daire 
biçiminde algılanmasına ne ad veri lir? 

A) Algısal gruplama 
B) Algısal değişmezlik 

C) Algısal örgütlenme 
D) Algısal seçicilik 
E) Algısal tamamlama 

23. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı, gününde 
teslim etmeyen bir kişinin, geciktiği gün 
sayısı kadar kitap alamaması nedeniyle 
gelecekte kitaplarını zamanında iade etmesi 
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 

A) ikinci dereceden koşullanma 
B) Olumsuz pekiştirme 
C) Tepkisel koşullanma 
D) Sönme 
E) Ceza 

24. Tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için 
aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

A) Herhangi bir tepkinin ödüllendirilmesi 
B) Koşulsuz uyarıcı ile koşullu tepkinin 

eşleştirilmesi 

C) Koşullu ve koşulsuz uyarıcı arasında bir bağ 
kurulması 

D) Nötr uyarıcının sıklıkla verilmesi 
E) Koşullu tepkinin cezalandırılması 

25. Rorschach Testi netür bir kişiliktestidir? 

A) Tematik 
B) Topografik 
C) mjektif 
D) Sistematik 
E) Projektif 
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26. Aşağıdakilerden hangisi sosyal görüşlü 

psikoanalistlerden biri değildir? 

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

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

28. Bireyin yerine getirdiği isteği n otorite 
durumunda bulunan bir kişi ya da kişilerden 
gelmesi ne ne ad ver i li r? 

A) Kabul etme 
B) Uyma 
C) itaat 
D) Özdenetim 
E) Benimseme 

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

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

30. Aşağıdakilerden hangisi bir tutum 
değişiminin başarıyla gerçekleşmesinde 

etkili olan hedefin özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Kendilik değeri 
B) Ekonomik yeterlilik 
C) Bağlanma 

D) Tutumun kuvvet derecesi 
E) Zeka 
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