ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK

PSİKOLOJİ
2. BASAMAK

Bu basamakta işlenecek konular
· Psikolojinin Temel Süreçleri - I
· Psikolojinin Temel Süreçleri - II
· Basamak Kontrol Testi

2.

1.BÖLÜM

PSİKOLOJİNİN TEMEL
SÜREÇLERİ - I

BASAMAK

TEST - 1

BEST PRATİK - 1
1. Herhangi bir uyarıcı karşısında bireyin nasıl davranacağını
kestirebilmek için öncelikle bireyin çocuk, genç veya yetişkin, kadın veya erkek, ileri veya geri zekalı olması gibi bilgilere sahip olmak gerekir.
Bu parçada, davranış üzerinde hangi faktörün etkisi vurgulanmıştır?

4. Sıcak bir ampüle dokunduğunuz zaman bilinçli bir düşünce
veya güce gerek kalmadan eliniz derhal geri çekilir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Deneyime
B) Algıya
C) Duyuma

A) Fiziksel çevre

D) Uyarıcının özelliğine

B) Biyolojik özellikler

E) Reflekse

C) Psikolojik durum
D) Geçmiş yaşantılar
E) Bireyin beklentileri

2. Nefes borusunun ön kısmında bulunan tiroid bezi, tiroksin
adı verilen bir hormon üretir. Fazla miktarda tiroksin üretilirse
hipertiroidizm adı verilen durum ortaya çıkar. Hipertiroidizm
gösteren kimse hemen heyecanlanabilir, sürekli gergindir
ve uyumakta güçlük çeker.
Bu parça, davranışı etkileyen faktörlerden hangisine örnek gösterilebilir?

5. Şizofreni hastalığına yakalanan kişilerin akrabalarında da bu
hastalığa rastlandığı gözlenir ve akrabalık derecesi arttıkça
şizofreninin görülme olasılığı da artar.
Yukarıda sözü edilen durum, davranışı etkileyen hangi
faktörle açıklanabilir?
A) Kalıtım
B) Sosyal çevre
C) Psikolojik durum

A) Eğitime

D) Olumsuz yaşantılar

B) Sosyal çevreye

E) Fiziksel çevre

C) Kalıtıma
D) Organik duruma
E) Fiziksel çevreye

3. I. Duyusal - motor: Taklit, bellek, düşüncenin kullanılmaya
başlanması
II. Somut işlemler: Dil gelişiminin hızlanması
III. Soyut işlemler: Ben - merkezci düşünme
Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinden hangileri doğru
olarak verilmiştir?

6. Yaşlanma, değişikliklere yol açan bir süreçtir. Bu dönemde
refleksler yavaşlar, görme ve işitme gücü azalır, duyarlılıkta
düşüş görülür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminin
özelliği değildir?
A) Hafıza kaybı
B) Kaslarda güçsüzlük
C) Empati kurmada artış

A) Yalnız I
		
D) II - III
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B) I - II

C) I - III
E) I - II - III

D) Kemiklerde hassasiyet
E) Dengede zayıflık

PSİKOLOJİ

1. BÖLÜM - PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ - I
7. Kimsesiz çocukları barındıran kurumlarda çocuk sayısı çok
fazla, öğrenme ve oyun   olanakları çoğunlukla yetersizdir.
Fakirlik içindeki bu çocuklar normal evlerde yetişen çocuklarla karşılaştırılmıştır. Çalışmalar genellikle yoksul çevrelerden gelen çocukların, sosyal ve zihinsel gelişim açısından
geride olduğunu göstermektedir.
Yukarıdaki araştırma sonucuna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Davranışta doğuştan donanım daha belirleyicidir.

TEST - 1
10. Bir çocuk normal geliştiği halde, çeşitli alanlarda gelişimi
kendi yaşıtlarından biraz önde ya da biraz geride olabilir.
Bu durum, gelişimin hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Gelişim süreklidir.
B) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.
C) Gelişim dış faktörlerden etkilenir.
D) Gelişim bir bütündür.
E) Gelişim kalıtım ve çevrenin bir ürünüdür.

B) Davranışı doğuştan donanım ve edinilmiş donanım birlikte etkiler.
C) Yaşamın ilk yıllarında doğuştan donanım davranışta
daha belirleyicidir.
D) Edinilmiş donanım sosyal ve zihinsel gelişimi etkiler.
E) Davranışı belirleyen yalnızca edinilmiş donanımlardır.

8. Algı, duyumları yorumlama, onları bütünler halinde anlamlı
hale getirme sürecidir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu süreçte, diğerlerinden
daha az etkin olduğu söylenebilir?

11. İki ile beş yaş arasındaki bir çocuğun bedensel gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yürüyebilir.
B) Kendi kendine yemek yiyebilir.
C) Algıladığı nesneyi uzanıp yakalama becerisi gelişir.

A) Beklentilerin
B) Fizyolojik yapının

D) Boy uzama hızı 0-2 yaş arasına göre daha yavaştır.
E) İki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrenebilir.

C) Kültürün
D) İlgi ve ihtiyaçların
E) Geçmiş yaşantıların

9. M.Ö. IV. yüzyılda Hipokrat dört tip mizaçtan söz eder:
1. Hafif Kanlı: Bedeninde “kan” hakimdir. Neşeli ve canlıdırlar.
2. Ağır Kanlı: Bedenlerinde balgam sıvısı ağırdır. Yavaş hareket ederler.
3. Melankolik: Bedenlerinde kara safra vardır. Derin görüşlü ve cesurdurlar.
4. Asabi: Sert olup çabuk kızarlar, kanlarında sarı safra
vardır.
Hipokrat buna göre, insan davranışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu ileri sürmektedir?
A) Sosyal çevrenin
B) Eğitimin
C) Biyolojik yapının
D) Koşullanmanın
E) Kalıtımın
SORU BANKASI

12. Doğuştan donanım (kalıtım) davranış için gizilgüç sağlamakta, edinilmiş donanım (çevre) bu gizilgücün gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğini tayin etmektedir. Örneğin, kişinin genetik yönden uzun boylu olma gizilgücü, bebeklik döneminde eksik beslenme gibi çevresel nedenlerle gerçekleşmeyebilir.
Bu parçada, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bireye özgü kalıtımsal yapı, davranışı tayin eder.
B) Doğuştan donanım ve edinilmiş donanım davranışı birlikte tayin eder.
C) Doğuştan donanım, belli davranış örüntülerini tek başına
tayin eder.
D) Edinilmiş donanım davranışa katkı sağlar.
E) Davranış, çevre tarafından tayin edilir.
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TEST – 3

3. BASAMAK

1. Belli bir dili konuşur hale gelmemiz, alışkanlıklar ve tutumlar kazanmamız, belirli kişilik özelliklerini oluşturmamız,
farklı dünya görüşleri geliştirmemiz, hep öğrenme yoluyla
gerçekleşir. Yaptığımız ve düşündüğümüz hemen her şey
öğrenmeden kaynaklandığına göre, bireylerin çoğu davranışlarını anlamada anahtar kavram öğrenmedir.
Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar, davranışlarını büyük ölçüde öğrenme sonucu
geliştirir.

1. BÖLÜM

4. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için organizmanın genel
uyarılmışlık hali çok önemlidir. Organizma aşırı ya da yetersiz kaygı durumunda ise öğrenme düzeyi düşük olur.
Buradan orta düzeyli bir uyarılmışlık halinin öğrenme için
avantajlı olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
Bu paragrafa göre, aşağıdaki grafiklerden hangisi “genel uyarılmışlık hali” ile “öğrenme” arasındaki ilişkiyi gösterir?
A)

B)

Öğrenme

Öğrenme

B) Bireyi başkalarından farklı yapan en önemli şey, öğrenmedir.
C) İnsanlarda öğrenilmeden yapılan davranışlar yok denecek kadar azdır.
D) Öğrenilmemiş tepkilerimiz (refleksler gibi) insanı anlamada çok etkin değildir.

Uyarılmışlık Hali

C)

D)

Öğrenme

Uyarılmışlık Hali
Öğrenme

E) Bireysel farklılıklar daha çok kalıtımsal faktörlerden kaynaklanır.
Uyarılmışlık Hali

E)

2. Bir deneyde iki grup denek alınmıştır. I. gruba öğrenecekleri
yemeğin kendi sağlıklarına çok yararlı olacağı söyleniyor. II.
gruba ise sadece yemeğin tarifinin öğrenilmesi öğütleniyor.
Bir süre sonra iki grubun da öğrenme miktarları karşılaştırılıyor ve I. grubun daha başarılı olduğu saptanıyor.
Bu deneysel çalışmada öğrenme üzerinde neyin etkisi
araştırılmaktadır?
A) Aşırı uyarılmanın
B) Olgunlaşmanın
C) Ket vurmanın
D) Transferin

Öğrenme

Uyarılmışlık Hali

5. Öğrenme üzerinde etkili olan çevresel etkilerden ve yaşantıdan bağımsız olarak kalıtım tarafından kontrol edilen bir
süreçtir.
Burada ifade edilen süreç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pekiştirme

E) Güdülenmenin

Uyarılmışlık Hali

B) Güdülenme
D) Kaygı

3. Matematik bilgisi iyi olan Aslı, fizik dersini öğrenirken bu bilgisinin ne kadar işe yaradığını görmüştür.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

C) Olgunlaşma
E) Dikkat

6. Napolyon’un “Yenile yenile yenmesini öğrendim.” cümlesi,
bize bugün öğrenme konusunda ışık tutmaktadır.
Napolyon’un sözü aşağıdaki öğrenme yollarından hangisine örnek olabilir?
A) Kavrayış yoluyla öğrenme
B) Bilişsel öğrenme

A) Olumlu tranfer

B) Olumsuz tranfer

C) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme

C) Geriye ket vurma

D) İleriye ket vurma

D) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

E Zekâ
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E) Farkına varmadan öğrenme
PSİKOLOJİ

1. BÖLÜM - ÖĞRENME

7. Hata miktarı ile tekrar sayısı arasındaki ilişkinin
grafiği yanda gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TEST - 3
10. Yeni doğan bir bebeğe ne kadar sürekli ve sistemli bir çalışma yaparsanız yapın yine de yürümeyi öğretemeyeceksiniz.
Çünkü böyle bir öğrenime vücut yapısı henüz hazır değildir.
Yukarıda öğrenmeyi etkileyen hangi faktör üzerinde durulmaktadır?

Hata
miktarı

Tekrar
sayısı

A) Zekâ
B) Motivasyon

A) Hata miktarı tekrar sayısından bağımsızdır.

C) Olgunlaşma

B) Hata miktarı ile tekrar sayısı arasında pozitif korelasyon
vardır.

D) Türe özgü hazır olma

C) Tekrar sayısı arttıkça hata sayısı azalmaktadır.

E) Genel uyarılmışlık hali

D) Hata sayısı azsa tekrar sayısı da az olacaktır.
E) Tekrarların artırılması durumunda hata miktarı sıfır olacaktır.

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğrenme davranışını
olumsuz yönde etkiler?
A) Kişinin konu hakkında bilgi sahibi olması

11. Grafikte bir yıl boyunca     
öğrencilerinin başarı
düzeyi ile geçen zaman
arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisine
bu grafikten hareketle
ulaşılabilir?

Başarı

Zaman

B) Kişinin öğrenme davranışını yapmaya hazır bulunması
C) Konunun kişi açısından anlamlı olması

A) Başarı düzeyini belirlemek imkansızdır.

D) Konunun, kişinin zihinsel düzeyinin üstünde olması

B) Başarı ile zaman arasında ilişki yoktur.

E) Konunun öğrenme açısından somut olması

C) Zaman geçtikçe başarı azalmıştır.
D) Başarı, bütün yıl artan bir ivme göstermiştir.
E) Yıl sonunda başarıda artış görülmüştür.

9. Bir okulda yapılan araştırma sonucunda, lise birinci sınıfta
bulunan öğrencilerden bir sene Almanca görenlerin, İngilizce sınavlarındaki başarılarının, hiç Almanca okumayanlara
göre daha fazla olduğu saptanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?
A) İleriye ket vurma
B) Pozitif transfer
C) Geriye ket vurma
D) Koşullanma
E) Negatif transfer

SORU BANKASI

12. Çift yumurta ikizi olan çocukların aileleri tarafından farklı
bireyler olarak algılanma ihtimalleri, tek yumurta ikizi olan
çocuklara oranla daha yüksektir. Tek yumurta ikizlerinin fiziki
benzerlikleri ailelerinin ikizlere karşı geliştirdiği davranışları
çok benzer kılmaktadır. Buna bağlı olarak tek yumurta ikizlerinin kişilik yapıları da birbirine benzer şekilde gelişmektedir.
Paragrafta, ikizlerin kişilik yapılarının benzer olması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A) Sosyal çevre

   B) Zekâ oranı

C) İhtiyaç

   D) Kalıtım
            E) Fiziki çevre
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ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK

SOSYOLOJİ
1. BASAMAK
Bu basamakta işlenecek konular
· Sosyolojiye Giriş
· Basamak Kontrol Testi

1.

SOSYOLOJİYE
KONU ADI
GİRİŞ

BASAMAK

TEST - 1

BEST PRATİK - 1
1. Sosyoloji, toplumun yapısını bilimsel yöntemlerle inceleyen
bir bilimdir.
Aşağıdakilerden hangisi, sosyolojinin amaçlarından
değildir?

4. Sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan insanlar genellikle tarımla uğraşırlar ve bu insanların giysileri, yiyecekleri ve kaldıkları evler diğer bölgelerde yaşayanlara göre farklıdır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal olay ve ilişkilerin benzerliklerinden yola çıkarak genellemelere ulaşmak

A) Toplumsal yapı, insanların psikolojik yapısı üzerinde etkilidir.

B) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek

B) İnsan, yaşadığı bölgeyi değiştirebilir.

C) Toplumdaki genel olaylardan yola çıkarak öndeyilerde
bulunabilmek

C) İnsanların meslekleri birbirlerinden farklı olmalarını sağlar.

2.

D) Davranışın altındaki etkenleri saptamak

D) Toplumların yaşam tarzı üzerinde yaşadıkları coğrafyanın etkisi büyüktür.

E) Toplumsal olayları bir bütünlük içerisinde açıklamak

E) İnsanların kültürleri yaşadıkları ortamdan bağımsızdır.

Toplumsal olayları felsefeden bağımsız olarak ele alan ilk
düşünürdür. Bu yüzden sosyolojinin müjdecisi olarak bilinir. “Mukaddime” önemli eserlerindendir.
Yukarda bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Comte
B) İbn–i Haldun
C) M. Weber
D) İbn–i Sina

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumdan topluma değişiklik gösterir.
B) Zaman içinde değişime uğrayabilir.
C) Tarihsel süreçten etkilenir.
D) Davranışları kontrol eder.
E) Sayısal verilerle açıklanamaz.

E) Ziya Gökalp

3. Toplumsal olay ve toplumsal olgu kavramları çoğu kez birbirlerine karıştırılırlar. Oysa bunlar birbirlerinden farklı kavramlardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu fark doğru verilmiştir?
A) Toplumsal olaylar genel, olgular ise özeldir.
B) Toplumsal olaylar, sosyal yaşayış içinde tek tek olan gelişmeleri, olgular ise aynı türden pek çok değişmeyi ifade
eder.
C) Toplumsal olaylar, sosyal olgulara göre daha soyut ve
geneldir.
D) Toplumsal olaylar, sosyal olgulara göre daha uzun sürelidir.
E) Toplumsal olayların başlangıç ve bitiş süresi kesin değilken, olguların başlayış ve bitiş süreleri bellidir.
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6. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
A) Sanayileşmeyle birlikte toplumsal değişmelerin hız kazanması
B) Fransız Devrimi ve bu devrimin toplumlar üzerindeki etkisi
C) Eski devlet düzenlerinin bozulması ve yeni düzen arayışları
D) Irkçılık çatışmalarının artmasıyla birlikte toplum genelinde yaşanan anlaşmazlıkların etkisi
E) Teknolojik gelişmelerin insanlara zarar vermesiyle birlikte
köy yaşamına dönüşün başlaması

SOSYOLOJİ

Sosyolojiye giriş
7. Sosyoloji olanı inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle olması gerekenler sosyolojinin alanına girmez.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bu özelliğine ters
düşer?
A) Toplumlar için ideal düzen koşullarının araştırılması

TEST - 1
10. –

Toplumsal grup ve toplumsal kurumların işleyiş ve ilişkilerinden doğan tek tek değişmelerdir.

–

Aynı türden birçok değişmenin soyutlanma yapılarak ifade edilmesidir.

Yukarıda tanımları yapılan kavram çifti, aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

B) Nüfus artışının temel nedenlerinin araştırılması
C) Toplumdaki evlenme biçimlerinin araştırılması

A) Toplumsal yığın – Toplumsal grup

D) Sanayileşmenin toplumsal yaşama etkisinin araştırılması

B) Toplumsal olay – Toplumsal olgu

E) Toplumsal değerlerin kurumların oluşumuna katkısının
incelenmesi

C) Toplumsal kalabalık – Toplumsal kategori
D) Toplumsal değişme – Toplumsal olgu
E) Toplumsal kurum – Toplumsal ilişki

8. Sosyolojinin incelediği olay ve olgular yeni olmamasına karşın felsefeden kopup bir bilim haline gelmesi 19. yy’ın ikinci
yarısına denk düşmüştür.
Buna göre, sosyolojiyi felsefeden ayıran temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçinde bulunduğu dönemi yansıtması
B) Değerler problemini ele almaması
C) Öznel olması
D) İnsan ürünü olması
E) Eleştirel olması

11. Küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bir sahil kasabasının sular altında kalmıştır. Bunun üzerine halkın başka yerlere göç ettiği
görülmüştür.
Bu durum, Durkheim’in belirlediği sosyolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile açıklanır?
A) Toplumsal olaylar tıpkı bir doğa olayı gibi ele alınmalıdır.
B) Sosyal bilimci, araştırmasına duygularını katmamalıdır.
C) Her sosyal olayın nedeni yine başka bir sosyal olaydır.
D) Toplumsal olaylar bir eşya gibi ele alınmalıdır.
E) Sosyal bilimci, sosyal olayların sınırlarını iyi belirlemelidir.

9. Fırat ve Dicle nehirlerinin su miktarı ve debisi bir doğa olayıdır. Ancak bu nehirlerin üzerine Atatürk Barajı’nın kurulması
ve bu barajla birlikte o yörede bulunan yerleşim birimlerinin ekonomik ve sosyal yaşantısının değişmesi sosyal bir
olaydır.
Buna göre, doğa olayları aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıdığında sosyolojinin alanına girmez?

12. Sosyoloji, özünde sosyal davranışın aynı kalan yinelenmeleri üzerinde durur, onları inceler. Kişilerin biricik, anormal,
öznel eylemleri sosyologları sadece ikincil düzeyde ilgilendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sosyolojiyi ikincil
düzeyde ilgilendirir?
A) Bir yöredeki evlilik olgusu

A) Doğal yaşamı değiştirdiğinde

B) Bir toplumda meydana gelen ekonomik kriz

B) Denetim altına alındığında

C) Bir astronotun aydaki gezi deneyimleri

C) Toplumsal bir boyutu olmadığında

D) Sınava hazırlanan öğrencilerin sosyal ilişkileri

D) Toplumsal değişimi başlattığında

E) Bir toplumdaki aile tipleri

E) İnsan eli değdiğinde

SORU BANKASI
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TEST – 6

2. BASAMAK

1. Toplumsal değerler bir toplumun bireyleri tarafından paylaşılan, toplumu bir arada tutan ve sürekliliğini sağlayan ortak
düşünce, duygu ve kanılar toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin
özelliklerinden değildir?

4. Bireyin var olan iki görev ve sorumluluğunun birbiriyle
uyumsuzluğuna ............................. denir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru olur?
A) Olumlu sapma

A) Bireylerin davranışlarına yön verirler.

B) Olumsuz sapma

B) Toplumsal kurallara temel oluştururlar.

C) Rol çatışması

C) Bireylerin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.

D) Rol pekişmesi

D) Tarihsel süreç içinde oluşurlar.

E) Toplumsal ilişki

E) Topumdan topluma değişmezler.

2. Kimi mesleklere daha fazla ilgiyle yaklaşıldığını gören çocuklar doktor, sanatçı, sporcu gibi mesleklere sahip olmak
isterler ya da böyle bir isteğe toplum tarafından yönlendirilirler. Bunun nedeni toplumun her statüye aynı saygınlığı
göstermemesidir.
Buna göre, toplumun her statüye farklı anlam yüklemesi
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) Rol

B) Değer
D) Statü

A) Kişilerin toplumla uyum içinde olmalarını sağlarlar.
B) Toplumsal denetimi sağlarlar.
C) Aynı değerleri paylaşan bireylerin toplumsal
D) Toplum üyeleri arasında işbirliği ve dayanışma yaratırlar.
E) Tüm değerler toplumları birbirine yakınlaştırır.

C) Prestij
E) Norm

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların özelliklerinden değildir?
A) Toplumun gereksinimlerini karşılamadıklarında zamanla
değişirler.
B) Yaptırımlar aracılığıyla bireylerin davranışlarını biçimlendirirler.
C) Her yoplumun kendine özgü normları vardır.
D) Sadece yazılı biçimde toplumda yer alırlar.
E) Bireyler arası ilişkilerin kurulmasında önemli bir yere sahiptirler.
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5. Aşağıdakilerde hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?

6. Bireylerin içinde yaşadığı toplumsal grupların kural ve değerlerini, kültürünü etkin biçimde öğrenemediği, bunlara
uyumlu davranışlarla bulunamadığı, değişimlere ayak uyduramadığı, grubun yerleşik ölçütlerine ve değerlerine aykırı
davranışlarda bulunduğu durumlara toplumsal sapma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal sapmanın
nedenlerinden biri değildir?
A) Toplumsal kontrolün ortadan kalkması
B) Toplumsal değişmenin hızlanması
C) Toplum bütünleşmenin oluşması
D) Toplumun normlara aykırı davranması
E) Toplumsal değerlerin işlevini yitirmesi

SOSYOLOJİ

BİREY VE TOPLUM

TEST - 6

7. Birey, bulunduğu toplumda statüsünün kendisien yüklemiş
olduğu rolü ne kadar başarılı uygularsa o kadar beğeni kazanır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

10. Toplumda iyi – kötü, doğru – yanlış, güzel – çirkin gibi
beğenilerden kaynaklanan ve onları yansıtan ölçütler
........................... denir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru olur?

A) Toplumsal prestij

A) Toplumsal kontrol

B) Toplumsal norm

B) Toplumsal norm

C) Toplumsal değer

C) Toplumsal değer

D) Toplumsal sapma

D) Toplumsal yapı

E) Toplumsal rol

E) Toplumsal çevre

8. Belli bir durumda toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemine
toplumsal norm denir. Toplumsal normlar yazılı ve yazısız
normlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “yazısız norm” değildir?
A) Gelenek

B) Tüzük
D) Görenek

C) Örf
E) Âdet

11. Bir toplumda toplumsal kontrol mekanizmaları ne kadar
güçlü olursa olsun bazı bireyler norm dışı davranışlar sergileyebilir yani o toplumda egemen olan gelenek, örf, adet ya
da yazılı normlara aykırı hareket edebilir.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
A) Toplumsal prestij
B) Toplumsal norm
C) Toplumsal değer
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal rol

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün tanımıdır?
A) Toplumda nasıl davranılacağını ifade eden kurallardır.
B) Toplumda kurallara uygun davranmayı denetleyen mekanizmadır.
C) Bireyim toplumda sahip olduğu konumdur.

12. Bireylerin toplumda örf, âdet, gelenek ve benzeri değerlere
uygun biçimde davranmalarını sağlayan toplumsal düzenlemelere toplumsal kontrol adı verilmektedir.
Buna göre toplumsal kontrolün temel işlevi nedir?
A) Toplumsal düzene devamlılık sağlama
B) Toplumsal sapmayı özendirme

D) Bireyin statüsüne uygun davranış kalıplarıdır.

C) Bireylere saygınlık sağlama

E) Toplumsal rolünde başarılı olan bireyin beğeni kazanmasıdır.

E) Toplumsal sorunları ortaya çıkarma

SORU BANKASI

D) Toplumsal ilişkileri başlatma
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ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK

MANTIK
1. BASAMAK
Bu basamakta işlenecek konular
· Mantığa Giriş
· Basamak Kontrol Testi

TEST - 4

2. BASAMAK

1. Birbiriyle ayrıklık ilişkisi içinde olan erkek ile kadın terimleri
insan teriminin kaplamında yer alır.
Buna göre, aşağıdaki diyagramlardan hangisi bu üç terim arasındaki ilişkiyi doğru olarak göstermektedir?



ın





ın

1. BÖLÜM

3. Aşağıdakilerin hangisinde içlem - kaplam ilişkisi doğru
verilmiştir?
A) Bir terimin genel ifadesi onun içlemi, hatırlattığı özellikler
ise kaplamıdır.
B) Terimler genelden özele giderken kaplam azalır, içlem
artar.



C) Terimler genelden özele giderken içlem azalır, kaplam
artar.



D) Kaplam ile içlem arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.






E) Terimler özelden genele giderken kaplam azalır, içlem
artar.


ın 

ın 





4. 1. Bazı öğrenciler sporcudur.


ın

2. Bazı sporcular öğrencidir.
3. Hiçbir çocuk sporcu ve öğrenci değildir.
Yukarıdaki üç önermeyi doğru olarak gösteren diyagram aşağıdakilerden hangisidir?




























2. Aşağıdaki grafiklerden hangisi içlem ve kaplam arasındaki ilişkiyi doğru olarak betimler?




































5. “Bazı kadınlar öğretmendir.”
“Bazı öğretmenler kadındır.”
Önermelerinde kadın ve öğretmen kavramları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?






A) Ayrıklık
B) Tam girişimlik



C) Eşitlik
D) Kıyas
E) Eksik girişimlilik
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MANTIK

1. BÖLÜM - Klasik Mantık

TEST - 4
10. I. Köpek

6. Yandaki şekle göre,
aşağıdaki ifadelerden

II. Canlı



hangisi doğrudur?
		



III. Kaniş




IV. Hayvan
Yukarıdaki terimler, içlemi çok olandan az olana doğru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) III, I, IV, II

A) Varlık teriminin içlemi, kedi teriminin içleminden çoktur.

B) I, II, III, IV

B) Çiçek ve kedi terimleri arasında eksik girişimlilik vardır.

C) II, III, I, IV

C) Gül ve kedi terimleri arasında ayrıklık vardır.

D) III, II, I, IV

D) Çiçek teriminin içlemi, gül teriminin içleminden çoktur.

E) IV, III, II, I

E) Gül ve çiçek terimleri arasında ayrıklık ilişkisi vardır.

7. Porphyrios Ağacı diye adlandırılan sınıflandırma göz
önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin en genel
cins olduğu söylenebilir?

11. Yandaki şekilde içlemi en
çok olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?








A) Duygulu
B) Duygusuz
C) Akıllı

A) 5

D) Canlı

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

E) Cismi olan

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi diğerlerinden
azdır?
A) Çiçek

B) Gül
D) Lâle

12. Bir nesnenin zihindeki genel tasarımına mantıkta ne ad
verilir?
A) Terim

B) Hayal
D) İsim

C) Papatya

C) Kavram
E) Kelime

E) Orkide

13. Bir terim, bir varlığı veya bir nesneyi gösteriyorsa somuttur.
9. Aşağıdakilerden hangisinin kaplamı en çoktur?
A) İnsan

B) Canlı
D) Kuş

SORU BANKASI

C) Hayvan
E) Omurgalı

Buna göre, aşağıdaki terimlerden hangisi somuttur?
A) İyilik

B) Saflık
D) Güzellik

C) Temizlik
E) Küllük
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BASAMAK KONTROL TESTİ
1. “Bazı öğrenciler derste konuştukları için başarısız olurlar.”
Bu cümlede, kaç tane terim vardır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

4. Aşağıdakilerden hangisinde cins ve tür ayrımı doğru yapılmıştır?
Cins

  Tür   		

A) Çiçek

         Gül

B) Leylek

         Kuş

C) Köpek balığı         Balık

2. Yandaki diyagram için aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek yanlış olur?

D) Demir

         Katı

E) Mavi

         Renk





5. Aşağıdakilerden hangisi önerme özelliği taşır?

A) Bütün kavaklar ağaçtır.
B) Bazı canlılar ağaçtır.

A) Yargı cümleleri

C) Bazı ağaçlar kavaktır.

B) Sonuçsuz matematiksel ifadeler

D) Bütün ağaçlar canlıdır.

C) Ünlem cümleleri

E) Bütün ağaçlar kavaktır.

D) Soru cümleleri
E) Emir cümleleri

3. Herhangi bir sıfat, yalnız bir türe ait olmakla kalmayıp diğer
türlerde de yer alabiliyorsa bu tür sıfatlara ‘ilinti’ denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ilintiye örnek verilemez?
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6. Her önerme yargı bildirdiği halde her yargı bildiren cümle
önerme değildir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

A) Uyumak     

A) Bütün kelebekler uçar.

B) Koşmak     

B) Bazı insanlar sabırlıdır.

C) Beslenmek

C) Bir kısım öğrenciler başarısızdır.

D) Düşünmek

D) Asla tembellik yapmamalısın.

E) Canlı olmak

E) Ali çalışkan bir öğrencidir.

MANTIK

BASAMAK KONTROL TESTİ
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru veya yanlış değeri
alamaz?

10. “Hiçbir insan hayvan değildir.” önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir yaşlı genç değildir.

A) Bütün hayvan olmayanlar insan olmayan değildir.

B) Öğretmenlerine saygılı olmalısın.

B) Bazı hayvan olmayanlar insan olmayan değildir.

C) Güneş, annesinin tek kızıdır.

C) Bazı hayvan olmayanlar insan olmayandır.

D) Bazı kuşlar uçucu değildir.

D) Hiçbir hayvan insan değildir.

E) Almanya en sağlam otomobili üreten ülkedir.

E) Bazı insan olmayanlar hayvan olmayan değildir.

8. –

Kimi öğrenciler çalışkandır.

–

Bazı insanlar kötü değildir.

Yukarıdaki önermelerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi “önerme” kavramının tanımıdır?
A) Bir düşüncenin kelimelerle ifade edilmesidir.
B) Bir isteği belirten cümlelerdir.

A) Her iki önerme de olumludur.

C) Bir yargı belirten ve belirli bir doğruluk değeri taşıyan
cümlelerdir.

B) Her iki önerme de tümeldir.

D) Bir emri ifade eden cümlelerdir.

C) Her iki önerme de bileşiktir.

E) Olumsuz duyguları ifade eden cümlelerdir.

D) Her iki önerme de tikeldir.
E) Her iki önerme de karşılaştırmalıdır.

9. Aşağıdaki önermelerden hangisi “Bütün ressamlar sanatçıdır.” önermesi ile eşdeğerdir?

12. Önermeler yargı bildiren, doğru veya yanlış değer alabilen
ifadelerdir.
Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi önermedir?

A) Bütün sanatçılar ressamdır.

A) Şunu götür!

B) Bazı ressamlar sanatçıdır.

B) Ahmet nerede?

C) Bazı sanatçılar ressamdır.

C) Ah ne güzel bir gün!

D) Hiçbir ressam sanatçı değildir.

D) Yerlere çöp atmamalısın.

E) Hiçbir sanatçı ressam değildir.

E) Bazı insanlar papatya sever.

SORU BANKASI
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2. Basamak Kontrol Testi Optiği

2. BASAMAK CEVAP ANAHTARI
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