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 Puanı:  

-SORULAR- 

1- Sosyoloji tanımını yaparak kurucusunu yazınız(2X5=10 puan) 

 

 

 

2- Aşağıda toplumsal olgu ve toplumsal olaylarla ilgili ifadeler verilmiştir. İlgili ifadeleri eşleştiriniz. (5X2=10 puan) 
 

ÖRNEKLER TOPLUMSAL OLGU VE OLAY 

Toplumda meydana gelen zamanı mekanı belli tek tek 

değişmelerdir. 

 

Başlangıç ve bitiş süresi belli değildir.  

Aynı türden birçok değişmeyi anlatmak için 

kullanılır. 

 

Somut ve tekil değişmelerdir.  

Soyut ve geneldir.  

3- Aşağıdaki ifadeler sosyolojideki yöntem tekniklerden hangisine aittir? (5X2=10 puan) 

 

Sosyometri Sistematik gözlem Görüşme Monografi Anket 

Belirli plan dahilde yer ve zaman sınırı getirerek, koşullarının araştırmacı tarafından belirlendiği, 
gerektiğinde müdahale ettiği yöntemdir. 

 

Bireyle yüz yüze yapılan karşılıklı konuşma ve görüşmedir.  

Sınırları belirlenmiş tek bir konunun derinlemesine incelenmesidir.  

Belirli bir konuda bireylerin duygu ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla hazırlanan soru 
listeleridir. 

 

Küçük gruplarda bireylerin sevgi, arkadaşlık, dostluk gibi birbirleri hakkındaki duygu, 
düşüncelerini öğrenmek amacıyla uygulanan tekniktir. 

 

 

4- Aşağıdaki verilen statüleri ilgili kutucuklara yazınız? (5X2=10 puan) 
ss 

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsal Yığın: Aynı toplumsal mekanı paylaşan ama topluluk üyeleri arasında etkileşimin olmadığı topluluklardır. 

Toplumsal kategori: Toplumdaki bireylerin ortak özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır. 

5- Buna göre aşağıdaki örneklerden hangilerinin toplumsal yığına ve toplumsal kategoriye ait olduklarını 

karşılarına yazınız. (5X2=10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÖRNEKLER TOPLUMSAL YIĞIN VE KATEGORİ 

Banka önünde bekleyenler              

Aynı gazeteyi okuyanlar                

Aynı gelire, aynı yaşam tarzına sahip olanlar           

Kırmızı ışıkta bekleyenler            

Siyasi bir mitingi izlemek için toplananlar           

OLAY 

OLGU 

Mimar olmak, erkek olmak 

Müzisyen olmak, terzi olmak 

Arap olmak 

Verilmiş statü 

 

 

 

 

 

Kazanılmış 

Statü 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİ 

YIĞIN 



6- Sosyolojinin ortaya çıkışında aşağıdaki olay ve 

olgulardan hangisinin etkili olduğu söylenemez? 

A) Ulus devletlerin yükselişi 

B) Bilimsel ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler 

C) Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan sorunlar 

D) II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan toplumsal 

sorunlar 

E) Fransız İhtilali sonrası toplumlarda meydana gelen 

siyasal değişmeler 

 

Türkiye’de ilk sosyoloji kürsüsünü O kurmuştur. 

Medeniyet ve kültür ayrımı üzerinden, Türk 

toplumunun konumunu Batı toplumları karşısında 

açıklamaya çalışır. Kültür kavramının karşılığı olarak 

‘’hars’’ kavramını sosyoloji diline kazandıran 

düşünürümüzdür. 

7- Parçada sözü edilen Türk sosyolog 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Z. Fahri Fındıkoğlu  B) Mübeccel B. Kıray 

C) H. Ziya Ülken   D) Ziya 

Gökalp 

E) Prens Sabahattin 

 

Toplumda yaşayan bireyler farklı gruplar içinde yer 

alırlar. Bu gruplarda yer alan bireylerin davranışları 

sosyoloji için önemli bir veridir. Ancak insan 

davranışlarını daha iyi anlayabilmek için sosyolojinin 

başka bilimlerden yardım alması gerekir. 

8- Bu konuda sosyolojinin yardım alması gereken 

bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tarih   

B) Psikoloji  

C) Antropoloji   

D) Felsefe  

E) Coğrafya 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin 

olduğu ve resmî olmayan gruplara örnek olamaz? 

A) Arkadaş grupları 

B) Aile 

C) Adliye çalışanları 

D) Köy imece grubu 

E) Mahalle futbol takımı 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların ortak 

özelliklerinden biri olamaz? 

A) Kurallara dayanma 

B) Ortak bir amaca sahip olma 

C) İletişimi içerme 

D) Sürekliliğe sahip olma 

E) Tesadüfen bir arada olma 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme sürecinin 

temel unsurlarından biri değildir? 

A) Aile  

B) Okul  

C) Parlamento 

D) Arkadaş grupları  

E) Kitle iletişim araçları 

 

 

 

Bir kişi, öğrencilik yıllarında iken kopya çeken 

arkadaşlarını kontrol etmek ve onları bu davranışları 

nedeniyle uyarmak ihtiyacı hissetmez. Ancak o kişi 

öğretmen olursa bu konudaki tutumu değişir. 

12- Bu durum sosyal rollere ilişkin aşağıdakilerden 

hangisiyle daha iyi açıklanabilir? 

A) Bireylerin çeşitli sosyal rolleri vardır. 

B) Sosyal roller sahip olunan statüyle birlikte 

farklılaşır. 

C) Sosyal rollerden kimileri bireyin diğer rollerini 

kolaylaştırır. 

D) Sosyal rollerden kimileri bireylerin sosyal rollerini 

güçleştirir. 

E) Sosyal roller kültüre göre farklılaşabilir. 

 

13- Kadınların tiyatro oyuncusu olmalarının hoş 

karşılanmadığı bir dönemde tiyatro oyunculuğu 

yapan bir kadının durumu hangi kavramla ifade 

edilir? 

A) Sosyal kontrol 

B) Rol pekişmesi 

C) Sosyalleşme 

D) Olumlu sapma 

E) Sosyal norm 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal sapma 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Hızlı sosyal değişmeler 

B) İşsizliğin artması 

C) Sosyal bütünleşme 

D) Toplumsal eşitsizlikler 

E) Yoğun göç ve kente uyum sorunları 

  

Devlet başkanlarına ve valilere uygulanan protokol 

kuralları bu kişilerin eşlerine de aynı şekilde 

uygulanmaktadır. 

15-Yukarıdaki durum aşağıdaki kavramların 

hangisi ile açıklanabilir? 

A) Rol beklentisi 

B) Anahtar statü 

C) Prestij 

D) Statü aktarımı 

E) Rol pekişmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Not: Test soruları 5 puandır. 
 

 
***BAŞARILAR*** 

Erdal AYDEMİR                                                                                                         
Felsefe Grubu Öğretmeni 

 


