
AÇIKLAMA:  1. - 4. soruları bu metne göre cevaplayınız. Aşağıdaki A sütununda insanın niteliklerine ilişkin bazı 

açıklamalar B sütununda ise bu açıklamalara karşılık gelebilecek özellikler verilmiştir. Sizden istenen A 

sütunundaki açıklamalarla B sütunundaki özellikleri eşleştirmenizdir. B sütunundaki özellikler (seçenekler) bir 

kez, birden fazla kullanılacağı gibi, hiç kullanılmayabilir de. 

 A (Açıklamalar) B (Özellikler) 

1 

İnsan doğanın ürkütücü gücüyle baş 

edebilmek için öncelikle bu özelliği 

kazanmıştır. 

a. Toplumsal  

b.  Kültürel  

c. Biyolojik 

d. Geleneksel 

2 

İnsan bu özelliği kazandıktan sonra giderek 

doğadan uzaklaşmıştır. 
 

3 

Doğanın yarattıklarına karşı insanın tavır 

alması onun hangi özelliğini ortaya çıkarır. 
 

4 

İnsan kendini gerçekleştirme gereksinimi ile 

hangi özelliğine katkı getirme çabası içine 

girer? 

 

 

1 CEVAP: A 

2 CEVAP: A 

3 CEVAP: B 

4 CEVAP: B 

 

5. “İnsan kendi yaşamına ilişkin değişik koşullarda farklı farklı davranış sergileyebilme yeteneğine sahipken 

hayvanlar genellikle değişik koşullarda karşılaştıkları uyarıcılar karşısında kendi türlerine ilişkin aynı davranışları 

ortaya koymaktadırlar.” Bu açıklama aşağıdaki özellik çiftinin hangisiyle en doğru biçimde belirlenebilir? 

a. Çevre – özgür seçim 

b. Çevre – genetik yapı 

c. Özgür seçim- genetik yapı 

d. Çevre – özgür seçim 

CEVAP: C 

 

6. İnsanın herhangi bir olay karşısında ortaya koyduğu gözlenen tepkilerini değiştirmek istersek en çok hangi 

özellik üzerinde değişikliğe gitmeliyiz? 

a. Duyusal tepkiler 

b. İnanç kalıpları 

c. İç konuşmalar 

d. Dış ses 

CEVAP: B 

 

 



 

 

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi insanın kendi duygu ve davranışlarına ilişkin olarak ileri sürdüğü gerçekçi bir 

açıklamadır? 

a. “Bu yağmurlu hava içimi kararttı.” 

b. “Müdür beni çıldırttı.” 

c. “Kendimi mutsuz etmenin yolunu mutlaka bulurum.” 

d. “Bugün çocuklar ne kadar da neşeli.” 

CEVAP: C 

 

8. İşyerinizde çalışan Suna’nın, Hatice’nin Mehtap’ın doğum günleri aynıdır. Siz de bu bilgiye sahipsiniz. O günün 

sabahı işyerine gelirken, çiçekçiden, iş arkadaşlarınızın yaş günlerini kutlamak için aynı, renk ve biçimde üç gül 

satın aldınız. İş yerinize gelir gelmez, arkadaşlarınızı ziyaret ederek yaş günlerini, çiçekleri vererek kutladınız. 

Onlardan şu tepkileri aldınız: 

 Suna “çok teşekkür ederim, çok kibarsın” 

 Hatice (duyarsız bir şekilde, burun kıvırarak)”iyi” 

 Mehtap (sinirli bir ifade ile): “Bunun karşılığındaa benden ne isteyeceksin? 

Bu bayanların farklı davranış sergilemelerinin kaynağı nedir? 

a. Çiçekler 

b. Siz 

c. Kendileri 

d. Çevre 

 CEVAP: C 


