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1. Çocuklar yürümeden önce emekler, ilk adımını atar, ya-
vaş yavaş tutunarak yürümeye çalışır ve en sonunda 
destek almadan kendi başına yürümeye başlar. Tüm 
aşamalar aynı sıra şeklinde bir sonraki aşamanın hazır-
layıcısıdırlar.

 Buradan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
bilir?

A) Gelişim kalıtım ve çevrenin karşılıklı etkileşimiyle ger-
çekleşir.

B) Gelişim yaşam boyu devam eder.

C) Gelişim sistematiktir.

D) Gelişimin kritik dönemleri vardır.

E) Gelişimde bireysel farklılıklar gözlenir.

3. Yaz aylarında buz gibi bir içecek görüntüsü bireyin su-
suzluk ihitiyacını artırır; kışın da sıcak bir çayın görüntü-
sü benzeri bir işlev görür. Buna karşın kışın buz gibi bir 
içecek görüntüsü bireyin susuzluk ihitiyacını yaz ayla-
rındaki gibi artırmaz; yazın da sıcacık bir çay, kış ayla-
rında olduğu gibi birey de içme isteği oluşturmaz.

 Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine 
ulaşılabilir?

A) Güdülenmiş davranış seçicidir.

B) Güdülenme bireye enerji verir; etkinliğini arttırır.

C) Güdülenmede dış faktörler iç faktörlerden daha etkilidir.

D) Güdülenmiş davranış bir hedefe yöneliktir.

E) Güdüleyici durumlar çevresel koşullardan etkilenir.

2. Evde kullandığımız doğalgazı veya tüp gazının kokula-
rını algılayamıyoruz. Sağlığımız için tehlikeli olan bu gaz-
lar, çok düşük eşikte ve çok düşük yoğunlukta bile al-
gılanabilecek şekilde sonradan kokulandırılmıştır. Katı-
lan kokular, bu gazların teneffüs ettiğimiz atmosfere ka-
rışması durumunda bir alarm, uyaran işlevi görmesi için-
dir. Herhangi bir gaz kaçağından haberdar olmamız bu 
kokularla mümkündür.

 Parçada anlatılan gazlara katılan koku, davranışımı-
zı kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır?

A) Koşullu    B) Koşulsuz

C)  İtici    D) Ayırt edici

   E) Pekiştirici

4. Bir doktor alerji için her gün belirli saatlerde üç tane hap 
yutmamızı önerirse, hapların ne içerdiğini bilelim ya da 
bilmeyelim ilacı büyük olasılıkla kullanırız. Aynı önerile-
ri bir öğretmen yaparsa pek dikkate almayız.

 Bu parça, aşağıdakilerden hangisinin bir önerinin 
davranışlar üzerinde etkili olduğunu vurgulamakta-
dır?

A) Öneri kaynağıyla yüz yüze olmanın

B) Öneri kaynağının yararlı bilgiler sunmasının

C) Öneri kaynağının tarafsız davranmasının

D) Öneri kaynağının otorite olmasının

E) Öneri kaynağının  özel yeteneklerinin

 1. Bu testte sırasıyla, Psikoloji (1-8), Sosyoloji (9-16), Mantık (17-24), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (25-32), 
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 3. Bu testin cevaplama süresi 50 dakikadır.
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7. Alfred Adler’e göre aile içinde ilk, ortanca ve en küçük 
çocuklar farklı gelişim özellikleri gösterirler. İlk çocuklar 
ailenin gözbebeğidir, şımartılma eğilimindedirler. Fakat 
ikinci çocuk doğunca üzerindeki ilgi azalır ve böylelikle 
ilk çocukta aşağılık duygusu gelişir. Adler ilk çocukla-
rın bu sebeple sorunlu olduklarını vurgular. Ortanca kar-
deşlerin ise kendilerinden önce doğan büyük kardeşle-
ri kadar güçlü olamadıkları için sürekli üstünlük çabası 
içindedirler. Adler bu yüzden ortanca çocukların arada-
ki farkı kapatmak için daha çok çaba gösterdiklerini ve 
daha başarılı olduklarını savunur. En küçük kardeşler 
ise hem çevrelerindeki herkesin onlardan güçlü olması 
sebebiyle aşağılık duygusu geliştirirler hem de şımartıl-
mayla beraber sorunlu olurlar.

 Alfred Adler bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangi-
sini vurgulamaktadır?

A) Kişiliğin kalıtıma bağlı geliştiğini

B) Kişiliğin çevresel koşullara göre şekillendiğini

C) Kişiliğin sabit olmayıp zaman içinde değiştiğini

D) Kişiliğin doğum sırasından etkilendiğini

E) Kişiliğin yaşamın ilk yıllarında şekillendiğini

5. Paraya çok ihtiyacı olan Ayhan, arkadaşına ait olan pa-
rayı masada görünce, ihtiyacını olduğunu düşünerek 
almak ister. Ancak içinden bir ses, bunun toplum kural-
larına aykırı olduğunu,eğer parayı alırsa ayıplanacağı-
nı, arkadaşlarının onu dışlayacağını söyler. Öyle ki Ay-
han bir yandan ihtiyaçlarını gidermek için parayı alma-
yı çok istemekte diğer yandan bunun ahlaki olmadığını 
düşünmektedir. Bu durumda en iyisi arkadaşından borç 
para istemesinin daha isabetli olacağına karar verir.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Ayhan bağımsızlık-bağımlılık ikilemi içinde kalmıştır.

B) Ayhan’ın parayı almasını isteyen id’dir.

C) Ayhan yaklaşma kaçınma çatışması yaşamıştır.

D) Ayhan’ın arkadaşından borç almasına karar veren 
egosudur.

E) Ayhan’a parayı almasının ahlaki olmadığını söyleyen 
süperegosudur.

8. Öğrenciler okullarda alacakları derslerin hangilerinden 
başarılı ya da başarısız olacakları hakkında bir yargı ge-
liştirirler. Geliştirdikleri bu yargı da elde edecekleri so-
nucu büyük ölçüde etkileyecektir. Bir öğrenci, herhan-
gi bir derste öğreneceği bilgilerin kendisine yararı ola-
cağına ve başarısını artıracağına inanıyorsa daha özve-
rili davranacak ve başarmak için daha yoğun çaba gös-
terecektir. Fakat yapılacak iş veya öğrenilecek konu bi-
rey kendisine katkı sağlayacağına inanmazsa, öğren-
me sürecinin pek verimli olacağı söylenemez.

 Parça, öğrenme üzerinde aşağıdakilerden hangisi-
nin etkili olduğunu vurgulamaktadır?

A) Pekiştirmenin

B) Güdülenmenin

C) Deneyimlerin

D) Öğrenme yönteminin

E) Genel uyarılmışlık düzeyinin

6. Kimi için yeni bir şehre taşınmak, heyecan verici yeni 
bir deneyimken, kimisi içinse, ne ile karşılaşılacağı bel-
li olmayan kaygı verici bir durumdur. Kimi, elindeki pa-
rası ay sonunda ev kirasını ödemeye yetmediği için stre-
se girebilir; kimisi de bunu pek umursamaz. Kimi ciddi 
bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra artık ha-
yatı anlamsız bulur, her şeye karamsar bakar kimisi de 
bu durumu yok sayarak başına hiç gelmemiş gibi dav-
ranabilir veya kadere bağlar.

 Bu parçadan çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdaki-
lerin hangisidir?

A) Stresle başa çıkmak bireyin yeteneklerine bağlıdır.

B) Her bireyin stres kaynakları farklıdır.

C) Stresin nedenlerini ortaya çıkarmak güçtür.

D) Stres altındaki organizmanın verimi düşer.

E) Birbirine zıt istekler strese yol açar.
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10. Etnolog M. Mead'in Yeni Gine’de aynı doğal ortam için-
de yan yana yaşayan üç kabileyi inceler. Çambuli kabi-
lesinde kadın ve erkek rolleri tamamen cinsiyetlerine 
göre farklılaşmıştır. Arapeş kabilesinde bütün kadın ve 
erkekler yumuşak, dostça, anlayışlı, çekingen özellikler 
gösterir. Mundugumor kabilesinin erkekleri ve kadınla-
rı ise tam tersi saygısız, kaba kuvvet kullanan, saldırgan 
ve hırslıdır.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) İnsanlar doğanın imkanları ölçüsünde kültürel bir 
kimlik kazanır. 

B) Toplumsal değişimde en önemli faktör farklı kültüre-
lerin etkileşimidir.

C) Kültürel ögelerden birindeki değişiklik diğerlerini de 
etkiler.

D) Bireyin kişiliği içinde yaşadığı kültüre göre biçimle-
nir.

E) Bireylerin davranışlarında coğrafi özellikler başat rol 
oynar.

11. Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfus oranının artması, yakın 
gelecekte bir krize neden olacağı iddia edilmektedir. 
Çünkü yaşlı nüfus çocuk sahibi olamayacağı için nüfus 
yenilenememekte dolayısyla üretime katılacak nüfus 
azalmakta, böylelikle çalışan nüfusa bağımlı nüfus ora-
nı da artmaktadır. Bu sorunlar toplumsal gelişmeyi teh-
dit ettiği gibi toplumsal değişimi de geciktirmektedir. 
Çünkü yaşlı nüfus değişmeye karşı en dirençli kesim-
dir. Afrika ve Ortadoğu’da süregelen savaşlar ise dış gö-
çe neden olmakta bu da  göç rotası üzerinde bulunan 
birçok Avrupa ülkesi için uluslararası bir sorun oluştur-
maktadır. Çünkü göçler, tarihte sıkça görüldüğü gibi 
toplumlarda köklü değişimlere yol açmıştır.

 Bu parça, toplumsal değişmeyi etkileyen unsurlar-
dan hangisini vurgulamaktadır?

A) Demografi   B) Ekonomi

C) Fiziki çevre   D) Teknoloji

   E) Modernleşme

9. Sürekli olarak değişen sağlık hizmetleri, teknolojideki 
gelişmeler ve yeni iş alanları, yeni roller yaratmakta ve-
ya uzun süredir var olan rolleri değiştirmektedir. Örne-
ğin, resüsitasyon (canlandırma) cihazlarındaki gelişme-
ler, yeni bir meslek olarak “acil tıbbi teknisyen” grubu-
nun oluşturulmasını gerekli kılmış daha öncesinde he-
kim ve hemşireler tarafından gerçekleştirilen bazı rolle-
rin bu meslek grubuna devredilmesine neden olmuş-
tur.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Meslek gruplarının üstlendikleri roller statik değildir.

B) Her statünün kendine özgü beklenen davranışları 
vardır.

C) Yeni ihtiyaçlar yeni toplumsal statüleri ortaya çıkarır.

D) Statülerin dinamikleri zaman içinde değişebilir.

E) Statülere ait rolleri birey belirler.

12. Ülkemizde akraba evliliği batıdan doğuya, kentlerden 
kırsal kesime doğru gidildikçe artmaktadır. Akraba ev-
liliklerinin dağılımına bakıldığında en çok kuzen evlilik-
lerinde görülmektedir. Peki, akraba evliliği yapan kişiler 
niçin böyle bir evliliği tercih etmektedirler? Bunun bir-
çok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri, evlenecek kişi-
lerin kendine en yakın özelliklerdeki kişileri en kolay ken-
di toplumsal sınıfındakiler arasında özellikle akrabaları 
içinde bulmasıdır. Diğer neden ise, ailelerin mal varlık-
larının bölünmemesi içindir.

 Parçada sözü edilen akraba evlilik nedenleri sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Dini - Coğrafi

B) Sosyal - Psikolojik

C) Psikolojik - Ekonomik

D) Dini - Psikolojik

E) Sosyal - Ekonomik
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15. Talcott Parsons aileyi işlevsel bir yaklaşımla ele alır. Par-
sons’ın yaklaşımındaki aile çözümlemesi, modern Ame-
rikan ailesini temel alarak hazırlanmış olmasına rağmen 
genellemeleri modern sanayi toplumundaki aileleler için 
de geçerlidir.

 Parsons’ın bu çalışması ailenin hangi özelliğini vur-
gulamaktadır?

A) Kültürel temele dayandığını

B) Yapısının zaman içinde değiştiğini

C) Üyeleri arasında duygusal bağ olduğunu

D) Evrensel bir kurum olduğunu

E) Toplumun temel yapı taşı olduğunu

16. Sosyolojide en sık kullanılan veri toplama tekniklerin-
den biri ankettir. Önceden hazırlanmış soruların katılım-
cılara yüzyüze, telefonla, internet üzerinden sorulabildi-
ği ya da postayla gönderilmesinin de mümkün olduğu 
bu teknik araştırmanın hedefi olan toplumun her kesi-
mini temsil edecek şekilde seçilen örneklemden alınan 
verilerin evrene genellemesi esasına dayanır. Anket, ha-
zırlanması ve uygulanması sırasında dikkat edilmesi ge-
rekli birçok hususu olan profesyonellik gerektiren bir 
tekniktir.

 Buna göre anketin hazırlanması ve uygulanmasına 
ilişkin olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangi-
si doğrudur?

A) Sorular bilimsel bir dille sorulmalıdır.

B) Soruları nesnel bir şekilde sorulmalıdır.

C) Katılımcılar soruya cevap vermek istemiyorsa, ısrar 
edilmelidir.

D) Anket formundaki her soruyla birçok şey ölçülebil-
melidir.

E) Katılımcılara doğru yanıtı verme konusunda gerekti-
ğinde yardım edilmelidir.

13. İhtiyaç halinde birbirlerinin yerine geçebilen aynı tür mal-
lara “ikame mal” denir. Bunlardan birinin fiyatı düştü-
ğünde diğerine olan talep azalır; birinin fiyatı yükseldi-
ğinde, ötekine olan talep artar.

 Buna göre aşağıdaki mallardan hangisinin, birinin 
fiyatının yükselmesiyle diğerine olan talebin artma-
sı beklenmez?

A) Portakal - Mandalina

B) Benzin - LPG yakıtı

C) Sığır eti - Tavuk eti

D) Ayçiçek yağı – Zeytin yağı

E) Çay - Şeker

14. Küreselleşme insanlarda, ortak yeme-içme, giyinme, 
eğlenme, kısacası ortak bir beğeninin oluşmasına ze-
min hazırlamıştır. Bu da belirli markaların, dünyanın her 
yerinde bir beğeni ölçütü olarak tüketilmesi olgusunu 
beraberinde getirmiştir. Bu olguya en iyi örnek, tüketim 
kültürünü ifade bağlamında da kavramsallaşmış olan 
McDonald’s zincir restoranlarıdır. Bu kavram, yeme iç-
me beğenileri dışında; kot pantolon, tişört, kola gibi 
ürünlerin dünyanın her yerine, hatta kasaba ve köylere 
kadar yayılmasını da ifade etmektedir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Küreselleşmenin ekonomik yansımalarının her top-
lumda farklı düzeyde olduğu

B) Dünyadaki tüm toplumların zaman içinde giderek 
modernleştiği

C) Küreselleşmeyle birlikte kültürel ürünlerin dünya öl-
çeğinde standartlaştığı

D) Küreselleşmenin etkisiyle doğanın toplumlara dayat-
tığı kısıtlamaların azaldığı

E) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin küreselleşmeyi 
hızlandırdığı
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20. Aşağıdakilerden hangisi kıyas kurallarına uygun bir 
kıyastır?

A) Bütün çalışanlar kanunlara tabidir. Bazı çalışanlar 
doktordur. O halde bütün doktorlar kanunlara tabi-
dir. 

B) Bazı köpekler iyi avcıdır. Bazı iyi avcılar hızlı koşar. 
O halde bazı köpekler hızlı koşar.

C) Hiçbir balık kanatlı değildir. Bazı balıklar somondur. 
O halde hiçbir somon kanatlı değildir.

D) Bütün bitkiler fotosentez yapar. Bazı fotosentez ya-
panlar bitki değildir. O halde bazı bitkiler fotosentez 
yapan değildir.

E) Bütün metaller iletkendir. Bazı iletkenler mıknatıstan 
etkilenmez. O halde bazı metaller mıknatıstan etki-
lenmez.

19. Standart tikel olumlu bir önerme, “Bazı S’ler P’dir.” bi-
çimindedir. Bunun yanı sıra bu önerme günlük dilde 
farklı biçimlerde ifade edilebilir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi, “Bazı S’ler P’dir.” 
önermesinin günlük dildeki karşılıklarından biri ola-
maz?

A) Kimi S’ler P’dir.

B) S’lerin bir kısmı P’dir.

C) En az bir S vardır ki o P’dir.

D) Bir şey S ise o aynı zamanda P’dir.

E) Hem S hem P olan bazı şeyler vadır.

18. “~ExHx Ş AxKx” önermesinin “E: {a,b}” evrenindeki 
açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (~HaÚ~Hb)Ş(KaÙKb)

B) (HaÚHb)Ú(KaÙKb)

C) (~HaÙ~Hb)Ú(KaÚKb)

D) (~HaÙ~Hb)Ş(~KaÙ~Kb)

E) (~HaÙ~Hb)Ù(~KaÙ~Kb)

22. – B kavramı, A kavramının kaplamındadır

 – C kavramı, A kavramının içlemindedir.

 Bu iki bilgiye göre; A, B ve C kavramlarının içlemi en 
geniş olandan en dar olana doğru sıralaması, aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) A>B>C

B) B>A>C

C) C>A>B

D) A>C>B

E) B>C>A

17. “Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa 
anlaşır” atasözünün de vurguladığı gibi konuşarak ile-
tişim kurarız. Konuşmanın da temelini dil oluşturur. Dil 
en önemli iletişim aracımızdır. Fakat iletişimde zaman 
zaman yanlış anlamalar olur. Bunun birçok nedeni ol-
makla birlikte bunlardan biri, dildeki sözcüklerin birden 
çok anlam içermesidir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yanlış anla-
şılma olması en az beklenir?

A) Köpek havlayarak tavşanın arkasından koştu.

B) Ayşe konuşurken can alıcı sözler sarfetti.

C) Ahmet konferansta çok açık konuştu.

D) Bu olaylardaki ele başı Sercan.

E) Ağaçları sevmek için onların dilinden anlamak lazım.

21. Bir çıkarımın geçerliğini çözümleyici çizelge yöntemiy-
le denetlemek için;

 I. Önce sonuç önermesi değillenir.

 II. Öncüller ile sonucun değili arasında önce alt alta 
yazma kuralı, sonra çatal açma kuralı uygulanır.

 III. Çözümleme sonunda öncüller ile sonucun değili 
arasında tutarlılık varsa çıkarım geçerli, tutarsızlık 
varsa çıkarım geçersizdir.

 Yukarıda verilen kurallardan hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II  E) II ve III
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24. p: Aysel başarılı bir sürücüdür.

 q: Aysel tüm trafik kurallarını iyi bilir.

 r: Aysel trafik kazası yapmıştır.

 Yukarıdaki sembolleştirme anahtarına göre, 
 
 “Aysel trafik kazası yapmışsa, tüm trafik kurallarını iyi 

bilse de başarısız bir sürücüdür.”

 önermesinin sembolik önermeler mantığındaki kar-
şılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) r Ş(pÙq)

B) r Ş(qÙp)

C) rŞ(pÙ~q)

D) rŞ(qÙ~p)

E) rŞ(qÚ~p)

23. Döndürme, önermelerin niteliğini bozmadan öznesini 
yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eş değer, ay-
nı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır. 
Düz döndürme ve ters döndürme olmak üzere ikiye ay-
rılır. Ters döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk 
değerini değiştirmeden öznesinin karşıt hâlini yüklem, 
yükleminin karşıt hâlini özne yapmaktır.

 Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin ters 
döndürmesi yoktur?

A) Tüm papatyalar beyazdır.

B) Hiçbir filozof bilim insanı değildir.

C) Bazı kuşlar serçedir.

D) Bazı ağaçlar gürgen değildir.

E) Her insan düşünendir.

25. Haçlı orduları İstanbul’u yağmalamışken, Fatih Sultan 
Mehmet’in fethinden sonra, sadece fethin bir gösterge-
si olarak Ayasofya’yı camiye çevirmiş, başka bir şeye 
dokunmayarak orada yaşayanları hiçbir konuda zorla-
mamıştır. Bugün hala Rum Fener patrikhanesinin mer-
kezi İstanbul’dadır.

 Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Hoşgörü 

B) Adalet 

C) İbadet düşkünlüğü  

D) Doğruluk

E) İyilik

26. • “Allah, insanı ancak gücünün yeteceği işle mükel-
lef tutar...” (Bakara , 285)

 • “Allah, sizin için kolaylık diler, zorluk istemez...” (Ba-
kara, 185)

 • “Kimse dini geçmeye çalışmasın, üstünlük dinde 
kalır.” (Buhari, İman)

 • “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nef-
ret ettirmeyiniz.” (Buharî, İlim)

 Yukarıdaki ayet ve hadisler İslam dininin hangi özel-
liğini yansıtmaktadır?

A) Evrenselliği

B) Akıl dini olduğu 

C) Kolaylaştırıcılığı

D) Son din oluşu

E) Fıtrat dini olduğu

25. - 32. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.
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28. • De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.  

 • Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir 
şeye muhtaç değildir.)  

 • Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değil-
dir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu de-
ğildir)

 • Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlas1-4)

 Yukarıdaki ayetlerde İslam düşüncesindeki yorum-
ları birleştiren unsurlardan hangisine vurgu vardır?

A) Nübüvvet

B) Ahiret    

C) Tevhit                

D) İbadet            

E) Haşir

29. • “O’nun (Hak Teâlâ’nın) benzeri yoktur. O, her şey’i 
işitici ve görücüdür.”(Şûra, 11).

 • “Her ne ki senin aklına geliyor, işte Allah Teâlâ onun 
gayrısıdır.” (Hadis)

 Yukarıdaki ayet ve hadis Allah (cc) hangi sıfatıyla il-
gilidir?

A) Muhafeletün lil-Havâdis

B) Vahdaniyet

C) İlim

D) Basar

E) Kudret

27. Kültürün en önemli ögelerinden biri örf ve adetlerdir. 
Örfler; yasalar tarafından belirlenmeyen, halkın kendili-
ğinden uyduğu, benimsediği davranış biçimleri ve yer-
leşik kurallardır. Halkın kendiliğinden uyduğu gelenek-
ler ise âdet olarak adlandırılır. Yeni doğan çocukların 
sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması, genç 
kızların çeyizlerine Kur’an-ı Kerim konulması, ansızın ge-
len misafirlerin “Tanrı misafiri” olarak nitelendirilmesi örf 
ve adetlerimizdendir.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Örf ve adetler toplumlara göre değişir.

B) Din, örf ve adetlerin oluşmasında dinsel ögeler etki-
lidir.

C) Sosyal değerler ortak duygu ve düşünceleri ifade 
eder.

D) Din, bireysel kontrolü sağlamada etkilidir.

E) Modernleşme din algısını olumsuz etkilemektedir.

30. “Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz 
bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah 
her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üs-
tünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört 
ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz 
Allah her şeye kadirdir.” (Nûr, 44-45)

 Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatlarının delillerin-
dendir?

A) Semi

B) İrade

C) Basar

D) Vahdaniyet

E) İlim
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33. Çanakkale Savaşı, Türk askerinin esir aldığı düşman as-
kerine, kendi ihtiyacı olmasına rağmen suyunu paylaş-
ması, çamaşırını yırtarak yarasına bastırıp kanamasını 
durdurması gibi birçok örneklerle dolu bir savaştır.

 Parçada sözü edilen Türk askerinin davranışı aşağı-
daki sosyal psikoloji kavramlarından hangisine ör-
nek oluşturur?

A) Özgeci davranış

B) Aşırı genelleme

C) Grup düşünme

D) Sosyal uyum

E) Kimliksizleşme

34. Nevin Hanım haftalık alışverişini liste hazırlayarak yapan 
biridir. Fakat bir gün komşularının birlikte alışverişe çık-
ma önerisi karşısında aceleyle çıktığı için alışveriş liste-
si hazırlayamamıştır. Markete gittiklerinde neler alaca-
ğını tam olarak kestiremeyen Nevin Hanım, alışveriş sı-
rasında hayalen evi dolaşarak alacaklarını hatırlamaya 
çalışır. Şöyle ki mutfaktaki kuru bakliyat ürünlerini koy-
duğu dolapları, ardından tek tek rafları, buzdolabının 
sebze, meyve bölümünü, banyoyu, çocukların odaları-
nı  hayalen dolaşarak neler alması gerektiğini hatırlama-
ya çalışmıştır.

 Nevin Hanım, hatırlamaya yardım etmesi için aşağı-
daki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

A) Gruplama yapma

B) Yerleşim (loci) yöntemi

C) Ayrıntılama ve kodlama

D) Aralıklı tekrar yapma

E) Öğrenmenin aktarılması

31. “Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden zarar gör-
mediği kişidir. Muhacir ise kötülüklerden kaçandır. Nef-
sim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki kötülük-
lerinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete gi-
remez.” 

 Yukarıda verilen hadislerin dikkat çektiği konu aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Merhamet 

B) Sevgi 

C) Güven 

D) Yardımlaşma 

E) Hak

32. Peygamberimiz, “Biliyor musunuz, müflis kimdir?” diye 
sordu. Orada bulunanlar, “Bizce müflis, parasını ve ma-
lını kaybeden kimsedir.” dediler. Bunun üzerine Peygam-
berimiz şöyle buyurdu: “Benim ümmetimin müflisi (ifla-
seden) o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve 
zekâtla gelir; fakat şuna sövmüş ve şuna iftira etmiş, şu-
nun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu döv-
müş. Bundan dolayı onun iyiliğinden anılan adamların 
her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden, iyili-
ği tükenirse hak sahiplerinin günahları o kimseye yükle-
tilir. Sonra o kimse cehenneme atılır.”( Riyazü’s-Salihin)

 Bu parçadaki olay aşağıdakilerden hangisinin öne-
mini ortaya koymaktadır?

A) Cömert olmanın

B) Haksızlık yapmamanın

C) İbadet etmenin

D) Doğru söylemenin

E) İman etmenin

33. - 35. Psikoloji, 36. - 38. Sosyoloji, 39. - 40. 
Mantık sorularını; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır
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36. 1 doların Türk lirası karşılığı 1.50 TL iken devletin bu 
değeri, 3.00 TL’ye çıkarması aşağıdakilerden hangi-
siyle ifade dilir?

A) Enflasyon   B) Deflasyon

C) Devalüasyon  D) Revalüasyon

         E) Resesyon

40. Bazı kanatlı hayvanlar uçan değildir (Ex~Ux)

 Bu önerme değillenirse aşağıdaki önermelerden han-
gisi elde edilir?

A) Hiçbir kanatlı hayvan uçan değildir. (Ax~Ux)

B) Bazı kanatlı hayvanlar uçar. (ExUx)

C) Her kanatlı hayvan uçar. (AxUx)

D) Bazı kanatlı hayvanların uçan olduğu söylenemez. 

 (~ExUx)

E) Her kanatlı hayvanın uçan olduğu söylenemez.

 (~AxUx)

38. Bir sosyolog, köyden kente göç sonucunda ortaya çı-
kan gecekondu aileleri üzerine bir araştırma yapar. Bu 
amaçla gecekonduların tarihsel gelişimini, gecekondu-
da yaşayan ailelerin ekonomik ve kültürel durumlarını, 
dini ve ahlaki değerlerini, gelir durumlarını , eğitim dü-
zeylerini, yaşadıkları ortamı, tüketim alışkanlıklarını, din-
lenme ve eğlenme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde in-
celer.

 Sosyoloğun bu araştırması aşağıdakilerden hangisi 
ile tanımlanır?

A) Deneysel çalışma

B) Katılımlı gözlem

C) Sosyometri

D) Monografi

E) Olay incelemesi

35. Sergen konuşurken sözü kesildiğinde saldırganca dav-
ranmaktadır. Kendisine niçin böyle davrandığı soruldu-
ğunda, “beni çevrem bu yola itti, farklı bir ortamda bü-
yüseydim, çok farklı biri olurdum.” diye yanıtlamıştır.

 Sergen’in bu yanıtı aşağıdaki kuramlardan hangisi-
nin öngörülerini desteklemektedir?

A) Psikoanalitik  B) Davranışçı

C) Gestalt    D) Hümanistik

     E) Biyolojik

37. Üst düzey yönetici konumunda olan kişiler Kuzey Ame-
rika’da hızlı ve etkili kararlar verir ve detayları çalışanla-
ra bırakırlar. Yunanistan’da en ince detaya kadar üst yö-
netim karar verir ve uygulanmasını yakından takip eder. 
Latin Amerikalılar kararlarını oldukça yavaş alırlar. Pa-
kistan gibi ülkelerde karar mekanizmasının başındaki 
adama ulaşınca sonuç son derece hızlı gerçekleşir. Ja-
ponya’da kararlar kolektif olarak alınır ve sorumluluk 
paylaşılır.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Yönetici olmak için belirli niteliklerin olması gerektiği

B) Kurum başarısının yöneticinin kişiliğine bağlı olduğu

C) Yönetici yetkilerinin kurallarla sınırlanması gerektiği

D) Yönetimin, sorumluluğun paylaşılmasıyla kolaylaştığı

E) Yönetim anlayışının toplumlara göre değiştiği

39. Döndürme, önermelerin niteliğini bozmadan öznesini 
yüklem, yüklemini özne yaparak, aynı doğruluk değe-
rine sahip yeni bir önerme yapmaktır. Düz döndürme 
ve ters döndürme olmak üzere ikiye ayrılır. Düz döndür-
me, bir önermenin niteliğini ve doğruluk değerini değiş-
tirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yapmaktır.

 Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin düz 
döndürmesi yoktur?

A) Tüm nehirler akar.

B) Hiçbir maymun köpek değildir.

C) Bazı diş hekimleri bayandır.

D) Bazı bilim adamları filozof değildir.

E) Her çiçek kokar.
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