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 Puanı:  

-SORULAR- 

1-Sosyoloji kelime anlamını yazarak, sosyolojiyi tanımlayınız.(10p) 
 

 

2- Aşağıda toplumsal olaylara örnekler verilmiştir. Bu olaylara karşılık gelen toplumsal olguların veya toplumsal 

olayların adlarını işaretleyiniz.(2X5=10 puan) 
  

ÖRNEKLER TOPLUMSAL OLGU VE OLAY 

Ali ile Ayşe’nin evlenmesi  

Irak’ın işgali  

Savaş  

Seçim  

2022 YKS   

 

3- Aşağıdaki ifadeler Sosyolojinin hangi bilimlerle ilişkisini göstermektedir.(5X2=10 puan) 

Psikoloji  Antropoloji Siyaset Ekonomi Coğrafya 

Bir toplumun yönetim biçimini ve iktidar anlayışını ele alırken sosyoloji …… Biliminden 

yararlanır. 
 

Paranın,işsizliğin, üretim ve tüketimin insanlar üzerindeki etkisini anlamak için Sosyoloji  

…… bilimden yararlanır. 
 

Doğa koşulları ve fiziksel çevrenin insanlar üzerindeki etkisini anlamak için 

Sosyoloji………biliminden yararlanır. 
 

İlkel toplumları ve onlara özgü kültürel farklılıkları inceleyen bilimdir.  

Sosyoloji toplumu ele alırken onu oluşturan bireyleri anlamak için ……….. yararlanır.  
 

 4-Aşağıda verilen grupları, grup türlerini dikkate alarak işaretleyiniz. Yıldız işareti olanlar iki diğerleri birer tane 

işaretlenecek (10X1=10 puan) 

  
 

Gruplar  Aile* Arkadaşlık* Belediye* Siyasi parti Komşuluk Kent  Köy  

Resmi olan        

Resmi olmayan        

İrademizle katıldığımız        

İrade dışı        

Büyük         

Küçük         

Sürekli         

Geçici         

Birincil         

İkincil         

 5-Yukarıda verilen anahtar kelimeleri ilgili sosyologların kutucuğuna yaınız.(5X2=10 puan) 

 
 

Tampon kurum Ademimerkeziyetçilik  Bürokrasi  Sınıf çatışması Sosyoloji 

OLAY 

OLGU 

Karl Marx 

 

Max Weber 

 

Aguste Comte 

 

Prens Sabahattin 

 

Mübeccel Belik 

Kıray 



6- Sosyolojide kullanılan monografi ve sosyometri tekniği hakkında kısaca bilgi veriniz.(10p) 
 

 

Sosyoloji normal davranışları incelediği gibi anormal 

davranışları da konu edinir. Ancak sosyoloji konuyu 

kendi disiplini içinde ele alır. Sosyologlar suçluyu 

değil suçluluk konusunu araştırırlar. Toplumsal 

koşulların suç üzerindeki etkilerine ulaşmaya çalışırlar. 

Sosyoloji toplumu etkileyen her konu üzerinde 

araştırma ve incelemelerde bulunarak toplumsal 

gerçekliğe ulaşmaya çalışır. 

7-Bu parçada sosyolojinin aşağıdaki özelliklerinden 

hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Toplumda meydana gelen olayların ortak 

yönlerinden genellemelere vardığı 

B) İdeal toplum biçimi aradığı 

C) Bireysel sorunları değil toplumsal sorunları ele 

aldığı 

D) Diğer sosyal bilimlerin yöntemlerini kullandığı 

E) Bilimsel araştırma yöntemlerini kullandığı 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların temel 

işlevlerinden değildir? 

A) Bireye statü kazandırma 

B) Bireye kimlik kazandırma 

C) Bireye güvenlik sağlama 

D) Ait olma ihtiyacını karşılama 

E) Bireyin refaha ulaşmasını sağlama 

 

9-Bir kişinin gazetecilik bölümünde okuyarak 

gazetecilik mesleğini yapmaya başlaması aşağıdaki 

kavramlardan hangisine örnek oluşturur? 

A) Kazanılmış statü  

B) Sosyal saygınlık  

C) Rol pekişmesi 

D) Sosyalleşme  

E) Prestij 

 

Trafik polisi, hatalı park eden bir sürücüye ceza 

yazacağı anda sürücünün kendi kardeşi olduğunu 

görmüş ve ne yapacağı konusunda kararsız kalmıştır. 

10-Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 

açıklanabilir? 

A) Kimlik bunalımı  

B) Sosyal sapma  

C) Sosyal bütünleşme 

D) Rol çatışması  

E) Rol pekişmesi 

 

 

 

 

 

 

11- “Bir kentteki çok sayıda avukattan biri olan Ali 

Bey’in mesleğindeki titizliği ve bilgisi sayesinde 

meslektaşları arasında önemli bir itibara sahip 

olması” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili 

örnek bir durumdur? 

A) Sosyal saygınlık    B) Sosyal statü C) Rol pekişmesi 

D) Sosyal kontrol       E) Sosyal norm 

 

Sosyalleşme; bireyin katıldığı grubun ya da toplumun 

“yaşama”, “duyma” ve “düşünme”  biçimlerini öğrenip 

içselleştirmesi sürecidir. 

12- Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme için 

söylenemez? 

A) Süreklidir. 

B) Belli bir dönemi kapsar. 

C) Doğumla başlar. 

D) Bireye kimlik kazandırır. 

E) Uyum sağlama sürecidir. 

 

Toplumsal statüler; elde ediliş biçimlerine göre 

doğuştan statüler ve kazanılmış statüler olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. 

 13-Aşağıdakilerden hangisi doğuştan statüler için 

örnek oluşturur? 

A) Sevda’nın kadın olması 

B) Ayşe’nin zengin olması 

C) Murat’ın sosyolog olması 

D) Mustafa’nın üniversite mezunu olması 

E) Melike’nin kulüp üyesi olması 

 

I. Öğretmenlik mesleği 

II. Öğretmenlik davranışları 

III. Görevinde başarılı olan öğretmen 

14-Verilenler sırası ile aşağıdaki kavramlardan 

hangisini örneklendirmektedir? 

 I.         II.         III. 

A) Sosyal rol  Sosyal statü  Sosyal prestij 

B) Sosyal ilişki   Sosyal statü  Sosyal rol 

C) Sosyal statü   Sosyal rol  Sosyal prestij 

D) Sosyal statü   Sosyal rol  Sosyal değer 

E) Sosyal rol   Sosyal statü  Anahtar statü 

 

Not: Test soruları 5 puandır. 
 

 
***BAŞARILAR*** 

Erdal AYDEMİR                                                                                                         
Felsefe Grubu Öğretmeni 

Monografi  

 

 

 

Sosyometri 

 

 

 


