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1. Sosyolojinin alt dallarından hangisi işyerinin 
yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketleri, iş 
verimliliği ve işçi-işveren ilişkileri konularıyla 
ilgilenir? 

Al Siyaset Sosyolojisi 
Bl Ekonomi Sosyolojisi 
CL Din Sosyolojisi 
Dl Kent Sosyolojisi 
El Sanayi Sosyolojisi 

2. iyi bir örneklernin güven uyandıracak 
büyüklükte olmasının ölçütü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Yeterliliği 
Bl Tesadüfiliği 

CL Temsil yeteneği 
Dl Geçerliliği 
El Açıklığı 

3. Türkiye'de yapılan "hane halkı" anketleri 
araştırma tekniklerinden hangisine bir 
örnektir? 

Al Deney 
Bl Sayım 
CL Monografi 
Dl Hipotez 
El Korelasyon 

4. Deney yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

Al Deney yönteminde bütün değişkenler 
değişimlenir. 

Bl Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkileri 
sınanabilir. 

CL Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı 

yapay bir durumdur. 
Dl Klasik deney yönteminde deney ve kontrol 

grupları karşılaştırılır. 
El Deney yönteminde olayların birbiri üzerindeki 

etkileri araştırılır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Alışveriş 
Kuramında belirtilen görüşlerden biri 
değildir? 

Al insanların sosyal ilişkilerinde azalan marjinal 
yarar yasası geçerlidir. 

Bl insanların kullandıkları dil etkileşim için büyük 
önem taşır. 

CL insanlar aldıkları kararlarda çeşitli durumları 
analiz ederek zararlarını en aza indirgerler. 

Dl insanlar, verdikleri ve aldıkları arasında bir 
denge beklentisi içindedirler. 

El insan davranışları akılcıdır. 
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6. Sosyolojiyi fizik biliminden esinlenerek 
toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak 
ikiyeayıran sosyolog kimdir? 

Al Karl Marx 
Bl Max W eber 
CL Emile Durkheim 
Dl Auguste Comte 
El Herbert Spencer 

7. Öncelikli olarak yüz yüze ilişkileri ele alarak, 
semboller üzer i nde odaklanan ve semboller i n 
toplumsal yaşamın temeli ni oluşturduğunu 
savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

Al çatışma yaklaşım i 

Bl Fonksiyonalist yaklaşım 
CL Etkileşimeilik yaklaşımı 
Dl Evrim yaklaşımı 
El Toplumsal düzenyaklaşımı 

8. Karl Marx, Raif Dahrendorf ve Levis Coser 
gibi kurarncıların katkıda bulundukları 

sosyo lo ji k yaklaşım aşağıdaki ler den 
hangisidir? 

Al Sosyal alışveriş 
Bl Etkileşimeilik 

CL Fonksiyonalist 
Dl Feminist 
El çatışma 

9. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş statüye bir 
örnektir? 

Al Milletvekilliği 
Bl Ebeveynlik 
CL Hakimlik 
Dl Asillik 
El Rektörlük 

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir 
örnektir? 

Al Markette alışveriş eden müşteriler 
Bl Semt çeteleri 
CL Otobüste seyahat eden yolcular 
Dl Stadyumdaki seyirciler 
El Tiyatro seyircileri 
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11. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide 
toplumsal düzeni sağlayan kurumlar arasında 
~almaz? 

Al Aile 
Bl Din 
CL Ekonomi 
Dl Eğitim 

El Nüfus 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz 
edebilmek için gerekli olan koşullardan biri 
değildir? 

Al Ortak bir toprak parçasına sahip olmak 
BlOrtak bir tüketim ilişkisi yaşamak 
CL Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak 
Dl Ortak bir kültüre sahip olmak 
El Ortak bir politik otoriteye saygı göstermek 

13. Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin 
günlük yaşamdaki uygulanış veya bulunuş 

biçi mi ne ne ad verilir? 

Al Alt kültür 
Bl ideal kültür 
CL Gerçek kültür 
Dl Yüksek kültür 
El Fakirlik kültürü 

14. Toplumun temel değerlerini paylaşan, bunun 
dışında kendini diğer gruplardan ayıran 

değer, norm ve yaşam biçimi olan kültür 
gruplarına ne ad veri lir? 

Al Gerçek kültür 
Bl Yaygın kültür 
CL ideal kültür 
Dl Yüksek kültür 
El Alt kültür 

15. Lewis'i n "fakirli k kültürü" tezi ni reddederek, 
aşağı statüdeki insanların toplumun temel 
başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir 
değer dizini geliştirdiklerini savunan kurarncı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Whorf 
Bl Sapir 
CL Williams 
Dl Rodman 
El Mead 
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16. Başka bir toplumda yaşayan i nsanların giyim 

kuşamlarını, evlilik biçimlerini, güzellik ve 
ahlak anlayışlarını o kültürün kendi yapısı 
içinde, değer yargılarını kullanmadan anlamaya 
ne ad verili r? 

Al Etnocentrizm 
Bl Kültürel relativizm 
CL Alt kültür 
Dl Karşıt kültür 
El ideal kültür 

17. Bireyin kendine uygun insanca davranışları 
öğrenmesi süreci ne ne ad ver i li r? 

Al Ayna benlik 
Bl Toplumsallaşma 

CL Özdeşim kurma 
Dl Kendilik 
E) Sosyal benlik 

18. Toplumsallaşma sonunda bireyin !ın. temel 
kazanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uzmanlık 
Bl Bilgi 
CL Sevgi 
Dl Kişilik 

El Arkadaş 

19. Mead'a göre toplumsallaşma sürecinin ikinci 
aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oyun aşaması 
Bl Taklit aşaması 
cı Tekrar aşaması 
Dl Grupla oynanan oyun aşaması 
El Kendini değerlendirme aşaması 

20. Acil karar verilmesi gerekli durumlarda daha 
etkin olan lider tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Demokratik 
B) Bırakınız yapsıncı 
CL Otoriter 
Dl Karizmatik 
El Araçsal 

21. Üyeleri arasında belirli ilişkiler bulunan, 
nispeten sürekli olan, belirli beklenti ve 
amaçları paylaşan iki ya da daha çok üyeden 
oluşan topluluğa nead verilir? 

A) Grup 
B) Kurum 
CL Aile 
Dl Cemiyet 
E) Örgüt 
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22. iç ve dış grup ayrımını yapan sosyolog 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al George Simmel 
Bl Herbert Hyman 
CL William Graham Sumner 
Dl Charles Horton Cooley 
El George Herbert Mead 

23. Aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilerin 

yaşandığı gruplara bir örnektir? 

Al Ekip çalışması 
Bl Oyun grubu 
CL Komşuluk 

Dl Aile 
El Silahlı kuvvetler 

24. Ailede kadın otoritesinin üstünlüğüne ne ad 
verilir? 

Al Monogami 
Bl Endogami 
CL Patriyarki 
Dl Matriyarki 
El Poligini 

25. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların 

artmasında etki n olan bi reysel nedenlerden 
biridir? 

Al Kadınların ekonomik bağımsızlığını elde etmesi 
Bl Erken yaşta evlenilmesi 
CL Boşanma ve evlilik konusundaki değer ve 

tutumların değişmesi 
Dl Toplumların refah düzeyinin artması 
El Evlenmeden birlikte olma olanağının 

yaygınlaşması 

26. Aile içerisindeki davranışları anlamak için aile 
üyeleri arasındaki mevcut ilişkilereve üyelerin 
bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakılması 

gerektiğini savunan kuram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Sembolik etkileşim kuramı 
Bl çatışma kuram i 
CL Feminist kuram 
Dl Fonksiyonalist kuram 
El Marksist kuram 

27. Geniş aile yapısının !.!! ~ biçimde 
görüldüğü toplum türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Bilgi toplumu 
Bl Kent toplumu 
CL Sanayi toplumu 
Dl Tarım toplumu 
E) Modern toplum 
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28. Aşağıdakilerden hangisi feodal dönemde 

Avrupa'da egemen olan zümrelerden biri 
değildir? 

Al Soylular 
Bl Özgür yurttaşlar 
CL Dokunulmazlar 
Dl Serfler 
El Köleler 

29. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu 
etkilediği beş alandan biri değildir? 

Al Nüfusun değişimi 
Bl ideolcjik değişimler 
CL Değerlerin değişimi 

Dl Toplumsal ilişkilerin değişimi 
El Toplumsalorganizasyonların değişimi 

30. Aşağıdaki lerden hangisi toplumsal 
tabakalaşma konusunda Gerhard Lenski'nin 
savunduğu görüşlerden biri değildir? 

Al Evrende sosyo-kültürel bir evrim söz 
konusudur. 

Bl insanların grup tercihleri ön planda yer alırken, 
sınıftercihleri ikinci plandadır. 

CL Toplumların tabakalaşması onların sahip 
oldukları artı değere göre gerçekleşmektedir. 

Dl Birey ve gruplar toplumdaki nadir ve kıymetli 
olan kaynakları elde etmede birbirleriyle 
devamlı bir mücadele içindedir. 

El Endüstri sonrası toplumlarda eşitsizlik giderek 
artacaktır. 
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