
  

Köyden kente göç kadar kentten köye göç de kolay bir durum 

değildir. İnsanların alışkanlıkları ve kültürel farklılıkları 

kolay değiştirilebilir şeyler olmadığı için iki durumda da 

uyum zorluklarının yaşanması kaçınılmazdır.  

1. Bireyin yeni bir kültüre katılması sonucu yaşadığı bu 

zorluklar, aşağıdaki kavramların hangisiyle adlandırılır? 

a) Kültürel yayılma   

b) Kültürel gecikme 

c) Kültürlenme    

d) Kültürel çözülme  

e) Kültür şoku 

 

Bir toplumdaki kültürel unsurların tümü her kesimde aynı 

şekilde yer almaz. Her toplumda geçerli olan baskın kültürün 

yanında bazı bölgelere has giyim, dil, konuşma biçimleri, 

görgü kuralları gibi farklılıklar da bulunabilir.  

2. Bu durum sosyolojide hangi kavramla ifade edilir? 

a) Üst kimlik                               d) Alt kültür 

b) Kültürel yozlaşma                  e) Kültürleşme 

c) Kültürlenme 

 

Bir toplumun kültürünün toplumdaki bireylere kazandırılması 

sürecidir. Toplumun değer yargıları, davranış kalıpları, 

normları bu süreçte öğrenilir. Böylece kültürün yeni 

kuşaklara aktarılması sağlanır. 

3. Bu parçada ifade edilen kültürel süreç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Alt Kültür                      d) Kültürel Etkileşim 

b) Kültürleşme                   e) Kültürlenme 

c) Kültürleme  

 

Yaygın olarak beğenilen, gündelik yaşamda geniş halk 

kitleleri tarafından benimsenen, belli bir dönem için geçerli 

olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen, genellikle halkın çok 

sevdiği kişiler tarafından ortaya koyulup yaygınlaşan ve 

bundan dolayı toplumun yakından ilgi gösterip benimsediği 

kültürdür. 

4. Parçada açıklanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Maddi Kültür 

b) Baskın Kültür 

c) Alt Kültür 

d) Popüler Kültür 

e) Manevi Kültür 

 

Bir kişinin başka bir topluma ait davranışı kendi kültürünü 

merkeze alarak değerlendirmesi ve ona göre tepki vermesidir. 

Örneğin bir Türk’ün Hintlinin inek etinin yememesi ve ona 

saygı duymasını saçma bulması durumunda kişi kendi kültür 

formlarına göre diğer kültürü algılamaktadır. 

5. Bu parçada aşağıdaki kültür kavramlarından 

hangisinden söz edilmektedir? 

a) Kültür Şoku 

b) Kültürlenme  

c) Kültürel Gecikme 

d) Kültür Merkezciliği 

e) Popüler Kültür 

6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların 

özelliklerinden değildir 

a) Toplumsal kurumların kendine özgü yapısı ve kuralları 

vardır. 

b) Toplumsal kurumlar birbirleriyle ilişki içindedir. 

c) Toplumsal kurumlar oldukça uzun bir sürekliliğe sahiptir 

d) Toplumsal kurumlar arasında nispeten uyumlu bir 

bütünlük vardır 

e) Toplumsal kurumların işlevleri hep aynı kalır. 

 

Kadının üretimde ikinci planda kaldığı toplumlarda erkek aile 

içinde hakimken; kadının üretimde doğrudan rol aldığı sanayi 

toplumlarında, ailede kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 

7. Bu parçada aileyi etkileyen hangi kurumdan söz 

edilmektedir? 

a) Ahlak 

b) Din 

c) Eğitim 

d) Ekonomi 

e) Siyaset 

 

8. Eş seçimi, tanıdık sağlama, çocuk bakıcılığı eğitim 

hangi işlevine örnektir? 

a) Siyasal İşlevi             

b) Ekonomik İşlevi      

c) Bireysel İşlevi    

d) Toplumsal İşlevi        

e) Gizil İşlevi 

 

Baba soyu sisteminin egemen olduğu bazı topluluklarda 

amcakızı ile evlenilmez. Çünkü sistemin mantığı gereği 

amca, oğluna dışarıdan gelin alacak, kendi kızını ise dışarıya 

verecektir. Bu topluluklarda gelinler soy dışından gelir, kız 

evlatlar ve kız kardeşler soy dışına verilir. 

9. Burada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) Egzogami   

b) Endogami    

c) Monogami 

d) Matrilokal        

e) Polijini 

 

Bazı ilkel Eskimo kabilelerinde sadece erkekler acılık yapar 

evin gıda gereksimini  karşılardı. Bu nedenle çocukları 

genellikle öldürülürdü.  Kabile içindeki erkek sayısı kız 

sayısından fazla olduğu için çok kocalık kurumu ortaya 

çıkmıştır. 

10. Bu parçada söz edilen evlilik türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Poliandri 

b) Monogami 

c) Polijini 

d) Neolokal 

e) Patrilokal 
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11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi üretim 

faktörlerinden biri değildir? 

a) Reklam 

b) Doğa        

c) Sermaye     

d) Girişim        

e) Emek 

 

12. Ailelerin “anaerkil”, ataerkil ve Demokratik aile 

olarak sınıflanmasında hangi ölçüt kullanılmıştır? 

a) Ailede Kararların Alınış Biçimi 

b) Aile Üyeleri Arasındaki İşbölümü 

c) Ailede Eş Sayısı 

d) Ailenin Sahip Olduğu Çocuk Sayısı 

e) Ailenin Yerleşme Biçimi 

 

Bir toplumda geçerli olan din toplumda işlerliğini 

koruyamazsa o toplumda anarşi ve çözülmeler ortaya çıkar. 

Çünkü tarihsel olarak biriktirilen değerler insanların 

davranışlarını toplumsal kontrole götüremezse toplumsal 

çözülmeler ve yabancılaşma ortaya çıkar. 

13. Bu parçada dinin hangi özelliği dile getirilmektedir? 

a) İnanca dayalı olması 

b) Kendine ait ayin ve ibadetler sistemi olması 

c) Toplumsal denetime yardımcı olması  

d) İlkel ya da gelişmiş olması  

e) Tüm toplumlarda görülmesi 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinin demokratik devletlerde 

gerçekleşmesi beklenmez? 

a) Yasalar önünde herkesin eşit olması 

b) Güçlerin ayrılığı ilkesin uygulanması 

c) Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi 

d) Yargının yasamanın emrinde olması  

e) Özgürlüklerin yasalarla güvence alınması 

 

15. Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi tek bir 

kişinin yönetimini ifade etmektedir? 

a) Oligarşi       

b) Monarşi                   

c) Aristokrasi     

d) Demokrasi     

e) Teokrasi 

 

Çöle yaşayan insanlar için kürkün, kutuplarda yaşayan 

insanlar için buzdolabının ya da ipek kumaşın ne kadar az 

bulunursa bulunsun hiçbir değişim değeri yoktur. 

16. Bu parçaya göre bir malın değişim değerini 

aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir? 

a) Bir malın az bulunması 

b) Kullanım değerinin olması 

c) Çok fazla emek sonucunda elde edilmesi 

d) Üretimin bol olması 

e) Dış devletlere satılması  

 

17. Aşağıdakilerden hangisi karma ekonominin 

özelliklerinden biri değildir? 

a) Sosyalizm ve kapitalizmin sentezidir. 

b) Devlet ekonomiye kısmı olarak müdahale eder. 

c) Devlet temel ihtiyaçları karşılar. 

d) Özel girişimler kar amaçlı yatırımlar yapar. 

e) Özel mülkiyet sınırlıdır. 

Elma, meyve suyu yapmak için kullanıldığı zaman üretim 

malı, akşam soframızda meyve olarak kullanıldığında tüketim 

malıdır. 

18. Yapılan bu açıklama dikkate alındığında aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 

a) Ekonomik mallar toplumun ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere üretilirler. 

b) Bir mal kullanım biçimine göre tüketim ya da üretim 

malı olabilir. 

c) Ekonomik malların temel özelliği değişim değerine sahip 

olmalarıdır. 

d) Ekonomik ihtiyaçlarımızı gideren nesnelere mal denir. 

e) Ekonomik mallar birbirinin yerine kullanılabilirler. 

 

19. Hava ve dağlarda yetişen mallar serbest mallardır. 

Buna karşılık oksijen tüpü ve seralarda yetiştirilen 

meyveler ekonomik mallardır. Buna göre bir nesnenin 

serbest mal olması için aşağıdakilerden hangisine 

bağlıdır? 
a) Bir ihtiyacı karşılamasına 

b) Değişim değerinin olmasına  

c) Emek ve masraf harcanarak elde edilmesine  

d) Doğada kendiliğinden bulunmasına  

e) Üretimin bol miktarda olmasına 

 

Enflasyon bir toplumdaki en önemli ekonomik sorunlardan 

birisi olup, paranın satın alma gücünün azaltılması demektir. 

20. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun 

sonuçlarından biri değildir? 

a)  Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması 

b) Sabit ve dar gelirlerin ekonomik olarak sıkıntı çekmesi 

c) Milli paranın değerinin sürekli artması 

d) Borç verenlerin zararlı çıkması faizlerin yüksek olması 

e) İşsizlik artar 
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