
  

Her birey içinde doğup büyüdüğü toplumda hakim olan 

inanç, değer ve davranışları benimser; o toplumun üyesi olur. 

Kısaca o toplumdaki yaşam biçiminin belirlediği kişiliği 

kazanır. 

1. Her bireyin geçireceği bu öğrenme sürecine ne ad 

verilir? 

a) Çağdaşlaşma 

b) Toplumsal değişme 

c) Büyüme  

d) Toplumsallaşma 

e) Toplumsal bütünleşme 

 

Her toplumun yapısı kuralları kurumları ve davranış örnekleri 

ne kadar kalıplaşmış olursa olsun zamanla değişime uğrar. 

2.  Bu parçada toplumsal değişmenin hangi özelliği 

vurgulanmaktadır? 
a) Gelişmiş toplumlara özgü olması 

b) Her toplumda kaçınılmaz olması 

c) Hızının toplumlarda farklı olması  

d) İlerleme ve gerileme biçiminde görülebilmesi 

e) Teknoloji ve ekonominin etkili olması 

 

I. Demokrasiye ve insan haklarına dayalı bir yönetim anlayışı 

II. Fırsat eşitliğine dayalı bireysel gelişimi destekleyen eğitim 

sistemi 

III. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir adalet sisteminin varlığı 

IV. Bireysel hak ve özgürlükleri güvence altında tutan bir 

hukuk sistemi 

V. Maddi imkanı yüksek olanlara sunulan sağlık hizmetleri 

3. Yukarıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin 

göstergesi olamaz 

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

 

Batı ülkelerinde, ikram edilen bir yiyeceği alması için 

misafire ısrar edilmez. Bu ülkelerde, karnı aç olduğu halde 

misafirlikte ikram edilen yiyeceği almayıp ısrar bekleyen ve 

bu nedenle aç kalan Türkler olmuştur. Oysa Türkiye’ye gelen 

yabancılar kendilerine ikram edilen yiyecekleri eğer 

istiyorlarsa ısrar beklemeden alırlar. Bu durum Türkler 

tarafından genellikle yadırganır ve böyle davrananlar görgü 

kurallarını bilmeyen kişiler olarak değerlendirilir. 

4. Bu parçada, toplumsal değerlerin hangi özelliği 

üzerinde durulmuştur? 

a) Yaptırım gücüne sahip olma 

b) İnsan gereksinimlerine cevap verme 

c) Toplumdan topluma değişme 

d) Zaman içinde değişme 

e) Bireylere belli sorumluluklar yükleme 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında 

yer almaz? 
a) Kuşaktan kuşağa aktarılması 

b) Yaşam boyu devam etmesi 

c) Değişime ve gelişime kapalı olması 

d) Toplumların kimliğini oluşturması 

e) Evrensel ve milli olmak üzere iki ayrı yöne sahip olması 

Havada bulut yok bu ne dumandır 

Mahlede ölüm yok bu ne figandır 

Şu yemen elleri ne de yamandır 

Ano yemendir, gülü çemendir 

Giden gelmiyor acep nedendir 

Sözleriyle başlayan “yemen türküsü” sadece 5/8 lik basit bir 

melodi değildir. Bu türkünün içinde Osmanlı toplumunun 

savaştan çektiği acılar, sevgiliye ve çocuklara duyulan özlem, 

yabancı bir ülkede ölümün acısı da vardır.  

6. Bu parçada, türkülere ait özelliklerin hangisi üzerinde 

durulmuştur? 

a) Başka toplumların kültürel değerlerini etkilemesi 

b) Halk diliyle söylenmiş olması 

c) Geleneksel değerleri etkilemesi 

d) Toplumsal ilişkilere yön vermesi 

e) Duygu ve düşüncelerin iletilmesinde bir araç olması 

 

7. Kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

a) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır 

b) Kültür, aynı toplumda zamanla değişebilir 

c) Kuşaktan kuşağa aktarılarak sürekliliği sağlanır 

d) Kültürün diğer ögeleri ile karşılıklı etkileşim halindedir 

e) Tarihsel gelişim sürecinden bağımsızdır 

 

8. Maddi kültür unsurlarının hızla değişirken, manevi 

kültür unsurlarının bu hıza yetişememesi 

durumuna………… denir. Boşluğa aşağıdaki 

kavramlardan hangisi getirilmelidir? 

a) Kültürel çözülme              b) Kültürel gecikme         

c) Kültür şoku                       d) Alt kültür    

e) Kültürleşme 

 

İtalya’da kozmetik ürünlerini satmak isteyen bir Amerikan 

şirketi, ürünlerin reklamında çiçek tutan bayan modeller 

kullanmış ama bekledikleri ilgiyi görememiştir. İtalyanların, 

çiçeği geleneksel olarak cenazelerde kullanıyor olmaları 

kozmetik ürünlerine ilgisiz kalmalarına yol açmıştır. 

9. Bu parçadaki olayda, şirketin amacına ulaşmaması 

aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 
a) Ürünün ürettiği ülkenin dışında pazarlanmaya 

çalışılmasına 

b) Hitap edilen tüketici kitlesinin yanlış belirlenmesine  

c) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi 

d) Reklamın tek pazarlama yöntemi gibi düşünülmesine 

e) Ürünün değerinden pahalıya satılması 

 

Üzerinde uyuduğumuz yatak orta doğudan, çarşaflar 

Hindistan’dan, içtiğimiz tütün Meksika’dan bize kadar 

ulaşmıştır. 

10. Bu durum aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisiyle 

ilgilidir? 

a) Kültürel çözülmeyle      

b)Kültürel yayılma     

c)Kültür şoku 

d) Alt kültür.                      

e)Kültürel gecikme 
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Kültürlerin öğeleri başarısı denenmiş çözüm yollarıdır. 

Kültürel öğeler, toplum üyelerine bir doyum ya da hizmet 

sağladıkları ölçüde var olabilir. En azından kültürel öğenin 

verdiği doyum; onun neden olduğu acıdan daha büyük 

olmalıdır ki, bu öğe devam etsin. 

11.Bu parçada kültürün hangi özelliği dile 

getirilmektedir? 

a) İnsanlar tarafından oluşturulması 

b) Her toplumun kendine özgü olması  

c)  Toplumsallaşma sürecinde kazanılması  

d) İhtiyaçları karşılayan varlığını devam ettirmesi 

e) Öğelerin değişim hızının farklı olması 

 

12. “Kendi kültüründen çok farklı bir kültüre giren 

bireyin yaşadığı zorluk ve bunalımları ifade eden 

kavram” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kültürlenme         

b) Kültür çatışması     

c) Kültür yozlaşması           

d) Kültür şoku          

e) Kültür çözülmesi 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden 

biri değildir? 

a) Neslin devamını sağlaması 

b) Üretim ilişkilerini esas alması 

c) Bireyleri toplumsallaştırması 

d) Tüm toplumlarda görülmesi 

e) Duygusal bağlara dayalı olması 

 

14. Evlenen erkeğin, kadının ailesiyle birlikte oturması; 

kültürümüzde, “içgüveyi” deyimiyle anılan evlenme türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Patrilokal           

b) Poliandri      

c) Monogami 

d) Matrilokal             

e) Polijini 

 

Sanayi toplumlarıyla birlikte kadının üretimindeki yeri artmış 

ve kadını erkekle eşit konuma gelmiştir. Böylece eşler 

arasında otorite eşit dağılmış ve kararlar demokratik bir 

şekilde alınmaya başlanmıştır. 

15. Burada sözü edilen aile türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Çekirdek aile  

b) Anaerkil aile             

c) Geniş aile 

d)Ataerkil aile    

e) Modern aile 

 

Ailede sıcak, güven verici, duygusal ilişkiler görülür. Ayrıca 

aile üyeleri sevgi şefkat duygularıyla birbirlerine bağlıdır. 

Aile çevrenin baskısına karşı bir sığınak gibidir. 

16.Bu parçada ailenin hangi işlevinden bahsedilmektedir? 

a) Eğitim İşlevi           

b) Ekonomik İşlevi           

c) Biyolojik İşlevi 

d) Sosyalleştirme İşlevi           

e) Psikolojik İşlevi 

 

 

 

          Bu insanlık mı, vicdan mı, töre mi? 

          Ne zalim adaletimiz varmış yarabbi! 

          Töreymiş yengemi alacakmışım. 

17. Bu türküde sözü edilen evlilik türü hangisidir. 

a) Sorarat           

b) Levirat     

c) Monogami 

d) Matrilokal             

e) Polijini 

 

18. Dışa kapalı toplumlarda kutsal kanın dışarıya 

karışmaması için erkek ve kızlar en yakın akrabalarla 

evlendirilmesi hangi evlilik türüne girer? 

a) Egzogami               

b) Endogami           

c) Monogami 

d) Matrilokal                  

e) Polijini 
 

I-kültürel bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarma 

II-düzeni sağlama ve koruma 

III-mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma 

IV-neslin devamını sağlama 

19. Toplumda bu işlevleri yerine getiren kurumlar sırasıyla 

hangileridir?  

 I              II                   III                  IV 

a) Siyaset        Ekonomi Eğitim              Aile 

b) Siyaset   Eğitim  Aile             Eğitim 

c) Eğitim Siyaset                Ekonomi             Aile 

d)Aile  Siyaset               Ekonomi             Eğitim 

e) Eğitim Ekonomi Siyaset  Aile 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte 

ortaya çıkan değişimlerden birisi değildir? 
a) Kültürler arası sınırların ortadan kalkması 

b) Ekonomik işbirliğinin artması 

c) Kapitalist ekonominin güçlenmesi 

d) Sivil örgütlerin etkisinin artması 

e) Toplumsal hareketliliğin azalması 
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