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1.

3.

Lise öğrencisi Özgür;
I. Beş aylık küçük kardeşi uykusundan uyanıp ağlamaya

YKS
TYT-AYT

En büyük hayallerinden biri su altına dalmak ve deniz altındaki canlıları görmek olan Gülay, bu hedefi için para biriktirip su altı dalışı yapan bir ekibe katılmıştır. Ekip, eğitim

başladığında annesinin yaptığı gibi kardeşinin başını okşa-

verirken su altındaki riskleri ve yapmaları gerekenleri anlat-

yarak yeniden uyumasını sağlar.

mış, bu da Gülay’ı endişelendirmiştir. Hayalindeki dalış anı
yaklaşırken korkmaya başlamış ve ne yapacağına karar

II. Çözmekte zorlandığı bir fizik problemiyle bir süre uğraştıktan sonra çözüm yolunu aniden bulur.

verememiştir.

Özgür’ün birinci ve ikinci durumdaki öğrenme biçimi,

Bu parçada Gülay’ın durumu, aşağıdaki kavramlardan

nektir?

A) Yaklaşma - yaklaşma çatışması

hangisine uygun örnek oluşturmaktadır?

aşağıdaki öğrenme türlerinden sırasıyla hangisine ör-

		

I

B) Engellenme

II

A) Kavrayarak (Sezgisel)

Örtük (Gizil)

C) Savunma mekanizması

B) Model Alarak

Kavrayarak (Sezgisel)

D) Kaçınma - kaçınma çatışması

C) Model Alarak

Örtük (Gizil)

E) Yaklaşma - kaçınma çatışması

D) Kavrayarak (Sezgisel)

Model Alarak

E) Örtük (Gizil)

Kavrayarak (Sezgisel)

LYS 2017 PSİKOLOJİ
4.
LYS 2012 PSİKOLOJİ
2.

“Ne zaman önemli bir toplantı için beyaz gömlek giysem
bütün çabama karşın yine de üzerime yemek sıçratıyorum.” diyen biri belki telaşlandığı, aşırı gayret sarf ettiği
için gerçekten üzerine yemek sıçratıyordur. Belki de başka
renk gömlek giydiğinde de üzerine yemek sıçratıyor ama
onu fark etmiyordur.
Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek
oluşturur?
A) Nesne algılama
B) Algıda seçicilik
C) Algısal değişmezlik
D) Derinlik algısı
E) Algı yanılsaması

İnsanlar, hatırlama sürecini kolaylaştırmak, daha fazla şey
hatırlayabilmek ve belleği güçlendirmek amacıyla yardımcı
teknikler kullanabilirler. Hatırlamaya yardımcı bu teknikler
“mnemonik” olarak adlandırılır. Mnemonik tekniklerde örgütleme, çağrışım kurma gibi bilişsel süreçler kullanılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mnemonik tekniklerin günlük yaşamdaki kullanımı için örnek değildir?
A) Erkan’ın buzdolabındaki eksikleri not alarak alışveriş
için ihtiyaç listesi hazırlaması
B) Esra’nın okulda “ABC” şarkısını söyleyerek alfabeyi ezberlemesi
C) Ali’nin kredi kartı şifresini oğlunun doğum yılı olarak belirlemesi
D) Özlem’in “Gül” adındaki komşusunun adını zihninde
çiçek canlandırarak hatırlaması
E) Merve’nin telefon numaralarını hatırlamak için şehirlerin trafik plakalarını kullanması
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5.

7.

“Sinirlilik” ile ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi
psikoanalitik ekole uygundur?

A) Davranışların çoğu koşullama yasalarıyla açıklanabilir.
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Aşağıda verilen tanımlardan hangisi, ayraç içindeki
kavramı karşılamamaktadır?

A) Toplumdaki kültürel normların fark edilir biçimde ihlali-

Sinirli davranışları geçmişteki sinirli tepkiler belirler. Söz

dir. (Toplumsal sapma)

gelimi, ebeveynlerinden şiddet görmüş kişiler kendi ço-

B) Bir toplumun resmî olarak koyduğu ceza yasasının ihla-

cuklarına da şiddet göstereceklerdir.

lidir. (Suç)

B) Farklı kültürlerdeki insanların sinirliliği nasıl tanımladık-

C) Toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ortak düşünce,

larını ve yorumladıklarını görmek gerekir. Kültürel et-

duygu ve yargılardır. (Toplumsal değer)

kenler, benzer davranışların sinirli veya sinirli olmayan

D) Yasaların ihlaline karşı oluşturulan polis, mahkemeler

biçimde algılanılmasına yol açar.

vb. gibi kurumlar bütünüdür. (Adalet sistemi)

C) İnsanların şiddetli davranışlara şahit olduklarındaki düş-

E) Belli bir statüdeki bireyden beklenen davranış modelidir.

manca düşünce ve hayalleri incelenmeli, böylece de

(Toplumsal norm)

sinirlilikle ilgili farkındalık yaratılmalıdır.
D) Sinirlilik; adaletsizlik ve otorite gibi olguların kişiyi sınırlaması sonucu bilinçaltına atılanların sonuçlarıdır. Bir
başka deyişle çocuğun anne ve babasına karşı duyduğu düşmanlığın yetişkinliğe aktarılmış hâlidir.
E) Sinirlilik, doğrudan sinir sistemiyle ilgilidir. Beynin farklı
yönlerinin sinirlilikteki rolünü görmek için o alanları etkin
hâle getirip, ortaya çıkan yıkıcı etkiler incelenmelidir.

LYS 2015 SOSYOLOJİ
8.

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin kentsel büyüme modelleri, bazı açılardan, Kuzey Avrupa ve Amerika’nın geçen
yüzyılda yaşadığı deneyimleri çağrıştırıyor. Tarım sektöründeki işlerden endüstri ve hizmet sektörüne geçişler, kentlerin sunduğu sosyal ve ekonomik kazançların kırsal alanlarda bulunmaması göçün esasını oluşturuyor. Kentleşme
ile birlikte yüksek düzeyde yatırımlar, sağlık ve eğitim gibi

LYS 2010 SOSYOLOJİ
6.

Farklı kültürler arasında, ileri, yüksek ya da ilkel kültür şeklinde karşılaştırma yapmak yanlıştır. Sadece bir kültürün
zamanla geçirdiği değişim hakkında bir şeyler söylenebilir
ve o kültürün çeşitli evreleri birbiriyle karşılaştırılabilir.
Bu parçadaki yaklaşımın, kültürün hangi özelliğinden
kaynaklandığı söylenebilir?
A) Farklı kültürlerin birbirlerini etkilemesinden
B) Kuşaktan kuşağa aktarılmasından
C) Ait olduğu topluma özgü olmasından
D) Bireylerin yaşam tarzını etkilemesinden
E) İnsan ilişkileri sonucu oluşmasından

alanlardaki sosyal faydayı da artırıyor.
Buna göre kentleşme ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kentleşme her toplumda farklı dönemlerde ortaya çıkmıştır.
B) Kentleşme birçok toplumda benzer süreçlerden geçilerek ortaya çıkmıştır.
C) Kırdan kente göç, günümüz kentlerinin oluşmasının etkenlerinden biridir.
D) Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi kentlerin çekiciliğini artırmıştır.
E) Bir ülkenin kentleşme oranı o ülkenin nüfusuyla doğru
orantılıdır.
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9.

11. Aşağıdaki akıl yürütmelerden hangisinde analoji kulla-

Sosyolojinin temel konularından biri olan toplumsal değişmenin niteliği toplumdan topluma farklı biçimler almaktadır.
Tüm toplumlar, yapısal ve ilişkisel olarak sürekli bir değişim
içindedir. Toplumsal yapılar ve ilişkilerde olduğu gibi, bireylerde ve bireylerin eylemlerinin arka planlarını oluşturan nedensel unsurlarda da değişim kaçınılmazdır. Sosyologların
öncelikli amacı bu değişimleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Toplumsal değişme, toplumsal araştırmaların en
zor problemlerinden biri olmaya devam etmektedir.
Bu parçada toplumsal değişmeyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olması
B) Sosyologlar için popüler bir konu olması

nılmıştır?

A) Bütün çift sayılar ikiye tam bölünür. 2500 çift sayıdır. O
hâlde 2500 ikiye tam bölünür.
B) Ayşe ve Ceren dans etmekten hoşlanan iki iyi arkadaştır. Ayşe pop müzikten hoşlandığına göre Ceren de pop
müzikten hoşlanır.
C) Gördüğüm bütün kargalar, serçeler ve güvercinler uçuyordu. Demek ki bütün kuşlar uçabilir.
D) Her zaman hava kara bulutlarla kaplandığında yağmur
yağıyor. Bugün de hava kara bulutlarla kaplandı. O hâlde yağmur yağacak.
E) Didem düzenli ders çalışarak başarılı oldu. Deniz de dü-

C) Toplumsal ilerleme için değişimin zorunlu olması

zenli ders çalışarak başarılı oldu. O hâlde düzenli ders

D) Günümüz toplumlarında çok hızlı gerçekleşiyor olması

çalışan herkes başarılı olur.

E) Kalıcı olabilmesi için bireyler tarafından benimsenmesi

AYT 2018 MANTIK
12. Aşağıdakilerin hangisinde, kavram çeşitlerine uygun
örnekler doğru verilmiştir?
Kolektif 		

Olumsuz

Soyut

A) Doğa		

Yerli

Erdem

B) Tenisçi		

Güvensiz

Kitap

ahlak kurallarının nesnel boyutunu oluşturduğu söylenebilir.

C) Takım		

Bulutlu

Toprak

Hırsızlık ve yalan söyleme gibi davranışlar hukuk açısından

D) Üniversite

Kararsız

Bardak

E) Sendika		

Kaygısız

Kötülük

AYT 2020 SOSYOLOJİ
10. Toplumsal kurallar üzerine temellenen hukuk kurallarının,

olduğu gibi ahlak, din ve gelenekler açısından da yaptırımla
karşılanır. Hukuk kurallarının ayırt edici özelliği ise yaptırımlarının niteliğidir. Ahlak kurallarından farklı olarak, hukuk
içinde tanımlanmış kuralların ihlali durumunda, ihlal eden
kişiye yönelik hak yoksunluğu, hapis cezası veya tazminat
ödeme gibi yine hukuk içinde tanımlanmış maddi yaptırımlar uygulanır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Değerler ve normlar toplumsal yaşamın vazgeçilmez
unsurlarıdır.
B) Hukuk kuralları evrensel ilkelere uygun olduğunda varlığını sürdürebilir.
C) Ahlak ve hukuk kurallarının içerikleri, süreç içinde birbirinden farklılaşmıştır.
D) Hukuk kuralları değerler ve normlardan bağımsız değildir ancak resmî yaptırımlara sahiptir.
E) Toplumsal ilişkilerde ahlak kurallarının etkisi hukuk kurallarının önüne geçmiştir.

AYT 2020 MANTIK
13. Klasik mantıkta ters döndürme, bir önermenin niteliğini ve
doğruluk değerini değiştirmeden öznesinin karşıt hâlini yüklem, yükleminin karşıt hâlini özne yapma işlemidir.
Buna göre “Bütün martılar kuştur.” önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı kuş olmayanlar martı olmayandır.
B) Hiçbir kuş martı değildir.
C) Hiçbir martı olmayan kuş olmayan değildir.
D) Bütün kuş olmayanlar martı olmayandır.
E) Bütün kuşlar martıdır.
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14. ((p ⇒ q) ∨ (r ∧ p)) ⇔ ∼ ((q⇒∼ r) ∧ r) bileşik önermesinin

15. I. p ⇔ ∼ q

ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ⇒

B) ∧

C) ∼

D) ∨		E) ⇔

II. p ∧ q
III. ∼ (p ∨q)
IV. ∼ (p ⇔ q)
V. p ⇒ q
Yukarıdaki önermelerden hangilerinin çözümleyici çizelge ile tutarlılığının denetlenmesinde “alt alta yazma”
kuralı uygulanır?
A) I ve II
		

B) I ve III
D) III ve IV		

C) II ve III
E) IV ve V
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

B

3.

E

4.

A

5.

D

6.

C

7.

E

8.

E

9.

A

10.

D

11.

B

12.

E

13.

D

14.

E

15.

C
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