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1. Yönetme ve yönatilma 
kurumsalla şma sürecini inceleyen 
alt dalı a şağıdakilerden hangi sidir? 

Al Siyaset sosyolojsi 
Bl Kent sosyoloj si 
cı Sanayi sosyolojisi 
OL Hukuk sosyolojisi 
El Bilgi sosyolo;si 

olayının 
sosyoloji 

2. Bilimsel bir araştırmada , anket sorularının 

hazırlanmasından sonra , soruların örnekleme 
çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad 
verilir? 

Al MClI"ICgafi 
Bl Ka.lımll gözlem 
CL Pi lot araşt ı rma 
OL Görüşme 

El Kerelasyon 

3. Auguste Comle'un ileri 
ya sa sının jih, aşaması 

hangisidir? 

Al Teolojk hal 
Bl Bilimsel hal 
cı Metafizik hal 
OL Klinik hal 
El Pozitif hal 

sürdüğü üç hal 
aşağıdakilerden 

4. Toplumsal düzen ve değişme konularında 
geliştirdiği biyolo jik goruşu, Sosyal 
Darwinizm olarak da adlandıran duşünür 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Locke 
Bl Spencer 
c) Cornle 
Dl Dahrendorf 
El Hobbes 

5. A§ağıdakilerden hangis i toplumsal yapımn 

parçalarından biri değildir? 

Al Rol 
Bl Sın ı f 

CL Grup 
Dl Statü 
El Sağlık 
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6. Endüstriyel toplumlarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangis i yanlısıır? 

Al Çevre sorunlan artmıştır. 

B) Statülerin büyük bir kısmı edinilmiştir. 
c) Toplumsal sınıflann sayısı giderek artmıştır. 

D) Kol gücünün önemi giderek azalmıştır. 
E) Aile kurumu küçülmüştür. 

7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir d8ğer 

değildir ? 

Al Hümanistlik 
Bl Demokrasi 
CL Bireyselcilik 
Dl Ceza hukuku 
El Özg:irlıJ<: 

8. Kültür'e ili şkin aşağıdaki ifadelerden hangi si 
yanlıstır? 

Al Kültür , dı sayesinde açıklanabilir ve 
aktarılabilir. 

Bl Kültü" toplumsal bir lı"ÜndJr. 
CL Her toplumun kendineözgj bir kültürü vardır. 
Dl Kültür , nesilden nesile kalıtımla geçer. 
El Kültür toplumsallaşma sürecindeögenilir. 

9. Cooley, çocuğun erken yaşlarda birincil 
gruplarda gördüğü her türlü davr anı şı kendi 
açısından yorumlayarak, kendini 
değerlendirdi ği sürece ne ad verir? 

Al Ayna benlik 
Bl Sosyal benlik 
CL Kültür 
Dl Toplumsallaşma 

El Sosyal destek 

10. Aşağıdakilerden hang isi ikincil 
ili1ki ler i ne bir ör nak deği Idi r1 

Al Koruşmacı- Dinleyici 
Bl Arırn-Ço;;uk 

CL Yazar-Okuyucu 
OL Amir-Memur 
El Oyuncu-Seyirci 

grup 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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11, Grup büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) iki kişiOOrı oluşan en küçük guba dyad OOrıir. 
B) ikili guba bir üyenin daha kadmasıyla 'triad' 

olUşLI". 

C) Grub...ın büyüklüg.i , gup içi i lişkilerin resmi ya 
da gayri resmi olmasında belirleyicidir. 

OL Gl"up büyüdJkçe, üyeıer arasındak i sosyaı 

etkileşim oranı atar. 
El Grubun büyüklüğjnde meydana gelen ari 

degişmeler gup için zararlıdır. 

12. Modern toplumlarda yeni evlenen çiftlerin her 
iki tarafı r&dd&dip onlardan ayrı kendi 
başla.- ına oturmalarına ne ad verilir? 

Al Pa:riyarki 
Bl Bilatera 
C) Egaliteryan 
OL Neoıokalite 

El Matrilokalite 

13. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist 
yaldaşımın topluınsal tabakalaşmaya getirdiği 

açıklamalardan biri dWjldjr? 

Al TopIundaki en önemli mevkiler en yetenekli 
olanlarca işgal edilir. 

Bl Ödiiller tapısnsal diizenin bir paçasıdır ve 
bunlar sosyal tabakalaşmayı belirler. 

CL özeı mülkiyet, sınıfler arası mü::adeleye neden 
olur. 

OL Eşitsizl i kler tüm toplum sa sistemin işleyişinde 
fonksiyonel bir sorun oluşturur. 

El Tabakalaşma, toplumın devamlılığını 
koruyabilm esi için zorunludJr. 

14. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt 
dallarından biri değildir? 

Al Sosyal psikoloj 
Bl Gelişim psikolojisi 
c) Fizyoloj k psikoloji 
OL Antropolojik psikoloji 
El Uygulamalı psikoloji 

15. Korelatif araştırmalar psikoloji bil iminin li.ıni.l. 
amaçlarından hangisini gerçekle§tirmeye 
yöneliktir? 

Al Yordama 
GL Açıklama 
c) Kontrol 
Dl Öğrenme 
El Betimlema 

A 
, 

A 
16, Bir hipotezin test edilmesi sürecinde deneyi 

yapan kimsenin , neden veya önkoşul olduğunu 
iddia &ttiği değişkeni ya da deği şkenleri bir 
laboratuar ortamında, deği şik değerler verip, 
sistematik olarak değiştirmesine ne ad 
verilir? 

A) Gözlem 
Bl Test 
C) Manipulasyon 
Dl Psikomel.ri 
El Vaka incelemesi 

17. Freud, tuvale! eğitiminin önem kazandığı , 

çocuğun ilgisinin toplandığı başlıca haz 
kaynağının dışkılama organları olduğu döneme 
nead verir? 

A) Ora 
Bl Ana 
c) Falli k 
Dl Genital 
El Latans 

18. Normal ve sapmış davranışların oluşumunu 
çevresel etkenlwe bağlayan Gelişim Kuramı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al $osyal Ögenme KLI"aml 
Bl Psikososyal Ögenme Kuraml 
CL Psikoanaliti k Ögenme Kuramı 
Dl Bilişsel Ög-enmeKuraml 
El Davranışçı Ög-enmeKuraml 

19. Güdülerin .!.ll li üçte ikisinin bilinçdışı 
olduğunu savunan ve bilinç dış ı güdülenmeyi 
bastırma mekanizması ile açıklayan kurarncı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Bandura 
B) Erikson 
CL Freud 
OL Piaget 
El Maslow 

20. "Dürtü"ye genellikle aşağıdaki ihtiyaçlardan 
hangisi yol açar? 

Al statü 
G) Sosyal kab..ıl 
CL Sevg 
Dl Açhk 
E) Başarı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Duyu organlarını etkileyen uyarıcıların 
anlamlı ilişkiler biitünü iç inde algılanmas ı , 

algının özelliklerinden hangisini ifade eder? 

Al Yanılsama 

Bl Derinlik 
cı Örgütlenme 
OL Seçicilik 
El Degişmezlik 

22. Aşağıdakilerden hangisi algılamada 
yararlanılan monoküler ipuçlarından biri 
değildir? 

Al Araya girme 
Bl Oogrusal perspektif 
cı Göreli yükseklik 
OL Açıklık 

El Konverjans 

23. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana 
gelen uzun s üreli değişmelere ne ad verilir? 

Al Öğrenme 
Bl Olgunla~ma 

cı Transfer 
OL Sosyallelilma 
El Yaşantı 

24. Bir işç inin ücretini haftalık olarak alması 
hangi pekiştinne tarifesine bir örnektir? 

Al Değişken oranlı pekiştimıe 

Bl Sabit zamanlı pekiştimıe 
CL Değişken zamanlı pekiştinne 

OL Olumsuz pekiştirme 
El Sabit oranı i pekiştirme 

25. Zihinsel yaşamın yüzeysel yapısını oluşturan 
betimleyici özellikleri, bilinç alb, bilinç 
öncesi ve bilinç olarak ele alan görüş 
a§ağıdakilerden hangisidir? 

Al Objektif 
GL Projektif 
cı Yapısal 
OL Biyolo~k 
El Topografik 

A 7 

26, Karen Horney'in kişilik 

psikolojiye kazandırdığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Superego 
Bl Psikoterapi 
cı B ilinçdışı 

OL Fenomen 
El Temel kaygı 

A 
konusunda 

kavram 

ZT. Bır trafik kazası sonrası olay yerine toplanan 
kişilerin ambulans çağırma ya da ilkyardım 
gibi sorumlulukları başkalarının da taşıdığını 
düş ünerek seyirci kalması , tanık etkisinin 
hangi timil. nedenine bir örnektir? 

Al Sosyal ketvumıa 
Bl Sorumluluğun yayılması 

cı Özdenetimin ortadan kalkması 
OL Uçlara kayma 
El Değerlendirilme kaygısı 

28. Bireysei sporlarla uğraşan ki şilerin , $&yirci 
önundeyken ya da diğer sporcularla 
yarışırken , çoğu kez t8k başlarına olduklarına 
oranla daha farklı sonuçlar almaları 
aşağıdakilerden hangisinebir ör nektir? 

Al Sosyal hızlandırma 
Bl Sosyal ket vurma 
CL Özdenetimin ortadan kalkması 
OL Kab.JI etme 
El Azınlık etkisi 

29. Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirmede 
etkili olan hedefin özelliklerinden biri 
değildir? 

Al Kendilik değeri 
Bl Tutumun kuwet derecesi 
CL Görüş farl<ı 

OL Zeka 
El Bağlanma 

30. Aşağıdakilerden hangisi tutumların 
ölçülmesinde kullanılan tekniklerden biri 
değildir? 

Al Davranış g:;zlemi 
Bl Psiko-fizyoicjik öiçÜT'ılw 
CL Tutum ölçekleri 
OL Mülakat 
El KoreiatifölçÜT'ıler 

izleyen sayfaya geçiniz. 


