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DAVRANıŞ BiLiMLERiNE GiRiş A 
2011 VS 2100-A 

1. Bilgi edinme sürecının herhangi bir 
aşamasında ortaya çıkan, bi limsel yöntemle 
saptanmış bilgilerden oluşan ve iç tutarlılığı 
olan açıklama biçimine ne ad verilir? 

Al Hipotez 
Bl Bilim 
C) Kuram 
D) Kavram 
El Araştırma 

2. Aşağıdakilerden hangisi Weber'in ilgilendiği 

konuları anlamada yararlandığı kavramlardan 
biridir? 

Al Toplumsal bilinç 
B) Tarihi analiz 
C) Üst yapı 
D) Sembolik etkileşim 
E) Proleterya 

3. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel 
toplumların özelliklerinden biri değildir? 

A) Endüstri öncesi toplumlara göre daha sürekli 
ve hızlı bir değişim temposuna sahiptir. 

Bl Aile birçok fonksiyonunu ihtisaslaşan diğer 

kurum i ara devrederek küçül müştür. 
C) Statüler daha çok edinilmiştir. 
D) Eğitimin fonksiyonları artm ıştır. 
El Sosyal sınıfların sayısı artm ıştır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş statüye bir 
örnektir? 

A) Polis olmak 
B) Avukat olmak 
C) Başbakan olmak 
Dl Kadın olmak 
E) Doktor olmak 

5. Toplumun temel değerlerini paylaşan, bunun 
dışında kendini diğer gruplardan ayıran 

değer, norm ve yaşam biçi mi olan kültür 
gruplarına ne ad verilir? 

A) Gerçek kültür 
B) Yaygın kültür 
C) ideal kültür 
D) Yüksek kültür 
E) Alt kültür 
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6. Bir toplumda kocası ölen bir kadının, 

kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet 
olarak nitelendirmek, kültürle ilgili 
kavramlardan hangisinebir örnektir? 

A) Kültürel birleşme 
B) Kültürel relativizm 
C) Alt kültür 
D) Etnosentrizm 
E) Gerçek kültür 

7. Bireyin kendine uygun insanca davranışları 
öğrenmesi süreci ne ne ad verilir? 

A) Kendilik 
B) Ayna benlik 
C) Toplumsallaşma 

D) Özdeşim kurma 
E) Sosyal benlik 

8. Kingsley Davis araştırmalarında, Anna ve 
isabella adlı çocukların etkin bir biçimde 
toplumsallasamamasının nedenini aşağıdaki 
faktörlerden hangisiyle açıklamaktadır? 

A) Annelerinin zeka özürlü oluşu 
B) Aşırı izolasyon 
C) Çocukların üstün zekalı oluşları 
D) Babalarının belli olmayışı 
E) Ebeveynlerin kalıtsal potansiyelleri 

9. Acil karar verilmesi gerekli durumlarda daha 
etkin olan lider tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Demokratik 
B) Bırakınız yapsıncı 

C) Otoriter 
Dl Karizmatik 
E) Araçsal 

10. Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir 
özelliğidir? 

A) Büyük çaplı gruplardır. 
B) Yüz yüze ilişkiler çok kısıtlıdır. 
C) Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür. 
Dl Kültürel farklılaşma ve işbölümünün 

yaygınlaşması sonucu çoğalırlar. 
E) Grup üyeleri, üyelik ve bizlik duygusuna 

sahiptirler. 
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11. Aynı sosyal grup içindeyapılan evlenmelere ne 
ad verilir? 

Al Endogami 
Bl Exogami 
C) Patriyarki 
Dl Matriyarki 
El Neolokalite 

12. Aşağıdaki lerden hangisi 
artmasında etki n olan 
nedenlerden biri değildir? 

boşan malar ın 
"toplumsal" 

Al Evlenmeden birlikte yaşama tarzının 
yaygınlaşması 

Bl Toplumların refah ve zenginliklerinin artması 
CL Kadınların ekonomik bağımsızlığını elde etmesi 
Dl Boşanma ve evlilik konusundaki değer ve 

tutumların değişmesi 

El Erken yaşta evlenilmesi 

13. Aşağıdakilerden hangisi feodal dönemde 
Avrupa'da egemen olan zümrelerden biri 
değildir? 

A) Serfler 
Bl Soylular 
CL Köleler 
Dl Dokunulmazlar 
El Özgür yurttaşlar 

14. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonalist 
Tabakalaşma Kuramı'na eleştiriler getiren 
Melvin Tumin'in görüşlerinden biri değildir? 

Al Eşitsizlik, toplumda çatışmanın artmasına 
neden olur. 

Bl Bazı meslekler ekonomik ödüller için 
yapılmazlar. 

CL Eşitsizlik, bir toplumun devamı için zorunlu bir 
olgu değildir. 

D) Eşitsizlik, en der bulunan eleman veya yetenekli 
insan gücü azlığından kaynaklanmamaktadır. 

El Ödüller toplumsal düzenin bir parçasıdır ve 
bunlar sosyal tabakalaşmayı belirler. 

15. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji de kullanılan 
araştırmayöntemlerinden biri değildir? 

Al Sistematik gözlem 
Bl Genetik inceleme 
C) Mülakat 
Dl Vaka incelemesi 
El Anket 
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16. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt 

dallarından biri değildir? 

Al Siyaset psikolojisi 
Bl Örgüt psikolcjisi 
C) Danışmanlık psikolojisi 
Dl Spor psikolojisi 
El Nüfus psikolojisi 

17. Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı'na 

göre dört yaşındaki bir çocuk aşağıdaki 

dönemlerden hangisinin içindedir? 

Al Fallik 
BlOral 
CL Anal 
Dl Latans 
E) Jenital 

18. Aşağıdakilerden hangisi gelişim 

psikologlarının insanın gelişimini 

inceledikleri temel alanlardan biri değildir? 

Al Kişilik gelişimi 
B) Bilişsel gelişim 

CL Mesleki gelişim 
D) Sosyal gelişim 
El Fiziksel gelişim 

19. Belirli bir hedefe yönelik davranışlara ne ad 
veri lir? 

A) Güdüsel davranış 
Bl Pekiştirilmiş davranış 
CL Normal davranış 
Dl Bilimsel davranış 
El Edimsel davranış 

20. Aşağıdakilerden hangisi birincil bir güdü 
değildir? 

A) Başarı 

Bl Faaliyet 
CL Cinsellik 
Dl Açlık 
El Susuzluk 

21. Aşağıdaki lerden 
uyar ıcı yapısına 

değildir? 

Al Hareket 
Bl ilgiler 
C) Büyüklük 
Dl Gariplik 
El Tekrar 

hangisi 
ilişkin 

dikkati belirleyen 
etkenlerden biri 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 YS 2100-A 

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

Al Gölgeler 
Bl Açıklık 
CL Konverjans 
Dl Doğrusal perspektif 
El Göreli yükseklik 

23. Yer döşemeci ler i ne, döşedi kler i alan ın 
metrekaresi üzer i nden ücret veri Imesi 
pekiştirme tarifelerinden hangisine bir 
örnektir? 

Al Değişkenzamanlı 

Bl Sabit zamanlı 
CL Devamlı 
Dl Değişken oranı i 

El Sabit oraniı 

24. Ceza ile olumsuz pekiştirici arasındaki fark 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Olumsuz pekiştirmede itici bir uyarıcı söz 
konusuyken, cezada itici bir uyarıcı yoktur. 

Bl Cezada itici bir uyarıcı söz konusuyken, 
olumsuz pekiştirmede itici bir uyarıcı yoktur. 

CL Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma 
olasılığını artırmada cezadan daha etkilidir. 

Dl Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma 
olasılığını artırır, ceza ise azaltır. 

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

25. Freud'a göre psişik enerjının kaynağını 

oluşturan, haz ilkesine göre çalışan, mantıksız, 
bencil ve bireyselolan !ll ilkel kişilik sistemi 
yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Süperego 
Bl id 
CL Bilinç 
Dl Ego 
El Treyt 

26. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sosyal 
öğrenme yaklaşımının kurucusudur? 

Al Rotter 
Bl Skinner 
cı Hume 
Dl Guthrie 
El Pavlov 
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27. Yaptığı araştırmada "otokinetik etki" algı 

yanılsamasından yararlanarak uyma davranışını 
açıklayan psikolog aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Cüceloğlu 

Bl Harlow 
CL Milgram 
D) Şerif 

El Kağıtçıbaşı 

28. Öğrenci yurdunun çalışma odası ndaki bir 
öğrencinin, etrafında çalışan arkadaşlarını 

görerek, yalnız çalıştığından daha fazla 
çalışması, grubun birey davranışları 

üzerindeki etkilerinden hangisine bir 
örnektir? 

Al Sosyal hızlandırma 
Bl Tanık etkisi 
cı Sosyal ketvurma 
D) Uçlara kayma 
El Özdenetimin ortadan kalkması 

29. Aşağıdakilerden hangisi bir tutumun 
değişmesi nde etki li olabi lecek bi 19i kaynağına 
ilişkin özelliklerden biri değildir? 

A) inanııırlık 
Bl Özgünlük 
CL Sevilme 
D) Güvenilirlik 
El Benzerlik 

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

Al Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşmesi 

olasılığı zayıf bir tutuma oranla daha yüksektir. 
Bl Bir tutumun kuvveti azaldıkça, ortamsal 

engellerin bu tutumun davranışa dönüşmesini 
engelleme olasılığı artar. 

C) Davranışın doğuracağı sonuçlara ilişkin 

beklentiler, bir tutumun davranışa yansıyıp 

yansımayacağını belirler. 
D) Ortamsal engellerin ve davranışın doğuracağı 

sonuçlara ilişkin beklentilerin etkisi tutumun 
kuvvetinden bağımsızdır. 

El Ortamın koşulları bireyin tutumunun davranışa 
dönüşmesini engelleyici nitelik taşım ıyorsa, 

tutumun davranışlara yansıması olasılığı daha 
fazla olur. 
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