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1. 

Üniversiteye bu yıl Suriyeli bir öğrenci gelmişti. Televizyon kanallarında Suriyeliler 
istediği üniversiteye sınavsız giriyor diye haberler gördüğümden onun da üniversi-
teye bu şekilde geldiğini düşündüm. Bu yüzden onunla arkadaşlık yapmadım. Son-
radan yaptığım araştırmalarda 2010 yılından önce merkezi olarak yapılan yabancı 
öğrenci sınavının artık üniversiteler tarafından yapıldığını ve bir Suriyelinin devlet 
üniversitesine girmek istediğinde YÖS’e girdiğini okuyunca yanlış düşündüğümü 
anladım ve çok üzüldüm.

Halil

Buna göre Halil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Suriyeliler hakkında bildiklerinin doğru olmadığını anlamıştır.

B) Ayrımcılık yaparak arkadaşlık yapmamıştır.

C) Medyanın etkisi ile ön yargılı davranmıştır.

D) Empati kurarak hatasını anlamıştır. 

2. 
(I) Kalıp yargılar, başka insanlar veya kültürler hakkında olumlu ya da olumsuz bir niteleme bildi-
rir. (II) Kalıp yargılar, insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. (III) Kalıp yargılar, insanların yanlış 
davranışlar sergilemesine  neden olur.  (IV) Kalıp yargılar, insanları tanımamızı engeller.

Numaralandırılmış ifadelerin hangisinde kalıp yargılar ile ilgili yanlış bir değerlendirme yapıl-
mıştır?

A) I  B) II C) III D) IV

3. Kalıp yargı; insanları özelliklerine göre sınıflan-
dırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve 
davranış biçimidir. 

I. İngilizler soğuk insanlardır.

II. En son dünya şampiyonu olan ülke 
Fransa’dır.

III. Japonların hepsi çalışkandır.

IV. En başarılı karateciler Koreli ve Çinli 
sporculardır.

Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerden han-
gisi kalıp yargıya örnek gösterilemez?

A) I  B) II C) III D) IV 

 

4. Kalıp yargılar; kanıtlanamayan, inançlara daya-
nan, tahminî ve duygusal, yanlış olan ya da ger-
çeğin tamamını göstermeyen, herhangi bir kişi 
hakkında kısa yoldan bilgi edinmeyi sağlayan, 
toplumda sorgulanmadan hızlı biçimde yayılan, 
olumlu veya olumsuz nitelendirmelerdir.

Buna göre kalıp yargılarla ilgili olarak verilen; 

Duygusal özelliktedir.I

Bilimsel temellere dayanır.III

Çoğunlukla gerçeğe dayanmaz.II

Olumlu olabileceği gibi olumsuz da 
olabilir.

IV

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) II ve IV

C) I, II ve III D) I, II ve IV

Kalıp yargılar, belirli bir nes-
neye ya da gruba ilişkin önce-
den zihnimizde oluşturduğu-
muz birtakım bilgilerdir.

Bir ülkenin vatandaşları, bir 
dinin mensupları, bir takımın 
taraftarları aynı özelliklere sa-
hip olamaz. Ancak kalıp yar-
gılar onların öyle görülmesine 
yol açar.
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Kalıp yargı, insanları özelliklerine göre 
sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir 
algılama ve davranış biçimidir.

Ön yargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak 
belirli olay ve görüntülere dayanılarak önceden 
edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır.

I. Mustafa’nın gördüğü bütün sarı saçlıların Alman olduğunu düşünmesi
II.  Sultan’ın üniversite sınavını bu sene de kazanamayacağını düşünmesi
III. Buse’nin yurt dışında okuyan öğrencilerin hepsinin zengin olduğunu düşünmesi

IV. Yalçın’ın işe yeni başlayan arkadaşının bir hafta içinde işten çıkarılacağını düşünmesi

Verilen tanımlarla örnekler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Kalıp Yargı Ön Yargı

A) I ve II III ve IV

B) II ve IV I ve III

C) I ve III II ve IV

D) III ve  IV I ve II

 

6. 
Kalıp yargıların özellikleri 
nelerdir?

Öğretmenin sorusuna öğrenciler aşağıdaki ce-
vapları vermiştir.

Atilla:  Kalıp yargılar çoğunlukla gerçe-
ğe dayanmaz.

Özlem:  Kalıp yargılar insanlar arasında 
ayrımcılığa neden olabilir.

Mustafa:  Kalıp yargılar sadece olumsuz-
dur.

Gülden:  Kalıp yargılar insanlar arasında 
birlikteliği kuvvetlendirir.

Öğrencilerin verdikleri cevapların doğru ve 
yanlış olarak değerlendirilmesi hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir? 

Doğru Yanlış

A) Mustafa ve Atilla Özlem ve Gülden

B) Atilla ve Özlem Mustafa ve Gülden

C) Özlem ve Gülden Mustafa ve Atilla

D) Mustafa ve Gülden Atilla ve Özlem

7. Genelleştirme Eğilimi: Kendisini tanıdığımız bir 
veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı ka-
tegoride bulunan bütün diğer kişilere yaymadır. 

Öğrencilerin verdiği aşağıdaki örneklerden 
hangisi verilen tanıma uygundur?

A) 
Uzun boylu çocukların bazı-
ları iyi basketbol oynar.

 

B) Kadınların bir kısmı araba 
kullanma konusunda başa-
rısızdır.

 

C) 
Gözlüklü insanların tümü ze-
kidir.

 

D) 
Erkeklerin bazıları iyi yemek 
yapar.

 
  


