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1. Aşağıdakilerden hangis i sosyolojınin alt 
dallarından biri değildir? 

Al Siyaset sosyolojsi 
Bl Din sosyolo jisi 
cı Kent sosyoloj si 
OL Eğitim sosyolo,si 
El Doğa sosyolo js; 

2. Aşağıdakilerden hangisi Lazersfeld ve Reitz'a 
göre iJ..I1. dönem sosyologlarının amaçlarını 

ifade etmektedir? 

Al Toplumsal yaşanlıyı gelişlinnek 

düzenlemek 
Bl Sosyalo)y; saygın bir bilim haline getimıek 
cı Saf ve temel bir teori geliştinnek 
OL Bilim için bilim yapmak 
El Toplumun ekonomik sorunlannı çözmade 

aracı olmak 

3. Bir çocuğun annesi ve babası ile oyun 
oynadı ğı sırada tercih ettiği etkile ş im 

biç imlerini incelemek isteyen bir 
araştırmac ının , bu amaçla a ilenin 8vimt gidip 
oyunlarına dördüncu bir oyuncu gibi dahil 
olarak gözlemler yapması na tür gözleme bir 
örnektir? 

Al Katılımsız gözlem 
Bl Sistematik gözlem 
cı Katılımlı gözlem 
Dl Envanter gözlemi 
El Deney gözlemi 

4. Aşağıdakil&rdtın hangisi sosyal oj i biliminin 
geliş imini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

Al Teknolopk ilerlemelerin yaşanması 
Bl Emperyalist gelişmelerin yaşanması 
cı Endüstri Devrimi ve Fransız ihtilalinin 

gerçekleşmesi 

Dl Doğa bilimlerinde hızlı değişimlerin olması 
El Yerleşik yaşama geçilmesi 

5. Insan duşunces inin teolojik, metafizik ve 
pozitif o lmak üzere uç aşamadan geçerek 
olgunlaştığını savunan kuramcı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Cornle 
Bl Weber 
CL Spencer 
Dl Durkheim 
El Marx 
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6. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx '" 
sosyolojiye yaptığı kalkılardan biri değildir? 

Al Anomi kavramını geliştirmiştir. 
Bl Sosyal bilimcilerin görevinin 

aç ıklamak değil , degiştirmek 

savunmuştur. 

dünyayı 

oldUğunu 

cı Toplumda kaçınılmaz ve doğal bir çatışma 
olduQunu savunmuştur. 

D) Hegel'in idealist diyalektiğini , materyalist bir 
biçime dönüştürmüştür. 

El Alt yapı ve üst yapı kavramlannı 

aynştırmıştır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi Max Weber'in 
üzerinde ça lı ştığı alanlardan biri değildir? 

Ai Müzik 
Bi Din 
cı Hukuk 
Di Anatomi 
Ei Ekonomi 

8. Toplumsal rol kavramı il& ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlısıır? 

Al Bir grup ya da toplum içindeki insanlann 
sınırlan belirlenmiş olarak oynad ıklan bir 
oyundur. 

Bl Sahip olunan roller bireye, toplumdan tecrit 
edilmiş bir yaşam sağlar. 

cı Rollerin kaynaşmasıyla toplum oluşur. 

D) Rollerin getirdiği sorumluluk toplumsal 
kargaşayı engeller. 

E) Roller ve statüler birbiriyle ilgilidir. 

9. Ilkel tarım toplumları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlısıır? 

Al Göçebe çoban toplumlanna göre yerleşik 

bir tan m düzenleri vardır. 

B) Toplumdaki sınıflar belirginleşmiştir. 
CL Toprak üzerinde parçala ve yak tekniği 

kullanılır. 

D) Günümüzden 10 ·12 bin yıl önce yaşamış 
toplumlardır. 

E) Bu toplumlar bahçıvan kültürü özelliği taşır. 

10. Aşağıdakilerden hangisi 
kurumlardan biri değildir? 

Al Tıp 
B) Hukuk 
CL Sağlık 

OL Çevre 
E) Eğ~im 

toplumsa l 
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11. Aşağıdakilerden hangisi 
statüdür? 

Al Erkek olmak 
Bl Banka müdürü olmak 
cı Baba olmak 
OL üniversite mezunu olmak 
El Polis olmak 

edinilmiş bir 

12. Ebeveynler ve çocukların farklı değerlere 
sahıp olmaları ve birçok konu üzerinde 
anlaşarnamaları kültürle ilgili kavramlardan 
hangisi ile ifade edilir? 

Al Kültürel boşluk 
Bl Kütür şoku 
CL Fakirlik kültürü 
OL Kuşak çatışması 
El Bireyselcilik 

13. "Afrika 'daki geleneksel Ndebele kadınlannın 

kıyafetlerinin temel parçası, vücutlanna 
sardıklan battaniyedir, Sıcak havada terleyen 
vücudun rüzgarla serinlediği, bu sayede 
bunaitıcı sıcakta battaniyeyle dolaşmanın 

rahats ız edici olmadığı bu kabilenin kadınlannca 
ifade edilmektedir." 

Yukarıdaki bilgiye göre Afrika'da Ndebele 
kabilesi kadınlarının battaniyeyi günlük 
kıyafetlerinin önemli bir parçası olarak 
kullanma sını bir Ingilizin tuhaf ve komik 
bulup yadırgaması , kültürle ilgili aşağıdaki 
görü~rerden hangisine bir örnektir? 

Al Etnosentrizm 
Gl Kültürel relativizm 
cı Norm 
OL Kültür aynlığı 
El Karşıt kültür 

14. Fakirlik kültürü tezini reddederek, düşük 

statütü insanların atternatif bir değer dizini 
geli~tirdiklerini savunan kuramcı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Marx 
Bl Lewis 
CL Rodınan 

OL Mead 
El Durkheim 

15. Insanların iletişimde kullandıkları anlam ifade 
eden her ~eye ne ad verilir? 

Al Kültür 
Bl Değer 

CL Sembol 
Dl inanç 
El No,," 

A 
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16. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma 

sürecinde etkili bir kaynak değildir? 

Al Din 
Bl Cinsiyet 
cı Aile 
OL Kitle i letişim araçlan 
El Arkadaş gruplan 

17. Bilim adamlarına göre yetiştirme yurtlarında 
yetişen çocuklarla, normal aileler yanında 
yetişen çocuklar arasındaki farklılı~ın temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sağlıksız beslenme 
Bl Çocuklar arasındaki rekabet 
CL Olumsuz fiziki koşullar 
OL Sosyal iletişimsizlik 
El Yetersiz eğitim 

18. CooIey'e göre aşağıdaki sorulardan hangisi 
ayna benlik sürecinin ilk aşamasında 

sorulmaktadır? 

Al Ben sosyal ilişkilerimde nası l başarılı 

olabilirim? 
Bl Başkalan beni neden yanlış 

değerlerıdiriyor? 

CL Başkaları ile nasıl kolay anlaşabilirim? 
OL Ben hangi mesleğe uygunum? 
El Başkalan beni nasıl görüyor? 

19. Toplumsallaşma sürecinin .iD. önemli dönemi 
a~ağıdakiterden hangisidir? 

Al Bebeklik ve çocukluk 
Bl Gençlik ve ergenlik 
cı Yetişkinlik 

OL Olgunluk 
El Yaşlılık 

20. "Bireyin kendisinin farkında olma süreci 
anne ve çocuk arasındaki ilişkiyle başlar" 

ifadesi aşağıdaki sosyal bilimcilerden 
hangisine aittir? 

Al Engels 
Bl Dewey 
cı Parsons 
OL Mead 
El Marlon 

21. Aşağıdakilerden hangisi yığın tanımına uygun 
bir örnek değildir? 

Al Sinema sa lonundaki izleyiciler 
Gl Konser .!oalonundaki dinleyiciler 
cı Olobüs duragında bekleyen yolcular 
Dl Bankada işlem sırası bekleyenler 
El Bir Öğrenci kulübüne üye öğrenciler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22, Yuz yuze ilişkilerin , yardımlaşma , dostl uk ve 
sevgi bağlarının yuksek olduğu grup türu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ikincil grup 
Bl Birincil grup 
cı Elektronik etkileşim grubu 
OL Referans grubu 
El Dış grup 

23, Belirli bir kararda herkesin onayını almaya 
ve fikirlerini sormaya çalışan lider tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Etkileyici lider 
Bl Araçsallider 
cı Demokratik lider 
OL Bırakınız yapsıncı lider 
El Oloriler lider 

24, Aşağıdakilerden hangisi sosyologların aile 
ve evlilik biçimlerini incelerken belirledikleri 
kategorilerden biri değildir? 

Al Eş sayısı 
Bl Otorite ili~kileri 
CL Grup ili~kileri 
OL Çiftlerin yerleşim yeri 
El Çocuk sayısı 

25, Aile içindeki ili şkilerin 

değiştiğini ve yeniden 
gerektiğini savunan kuram 
hangis idir? 

Al Çatışma kuramı 
Bl Sembolik etkile~im kuramı 
cı Postmodem kuram 
OL Feminist kuram 
El Fonksiyonalist yaklaşım 

sürekli olarak 
tanımlanması 

aşağıdakilerden 

26, Ailenin küçuldüğünü fakat geleneksel aile 
ilişkilerinin modern kent toplumunda da 
geçerli olduğunu savunarak, bu aileye 
"modifiye olmuş geniş aile" adını veren 
kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Laver 
Bl Litwak 
cı Stinnett 
Dl Wallerslein 
El Engels 
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27, Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir evliliğin 

koşullarından biri değildir? 

Al Evliliğin kutsalolduğuna inanmak 
Bl Yaşanan krizlere olumlu yaklaşmak 
cı Ayn ayn tatile çıkmak 
OL Eşi kendine yakın bir arkadaş olarak 

görmek 
El Eşi bir bireyolarak sevmek 

28. Egemen sınıfların yeni fikirler kazanmas ı 

sonucu devrim etkenlerinin ortadan 
kalkabileceği görüş unü savunarak toplumsal 
çatışmaların kaynağını otoritenin eşit 
olmavan dağılımında gören kurarncı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai Ma", 
Bi Davis 
cı Tumin 
Di Dahrendorf 
Ei Moore 

29. Feodal çağda keş işler, rtl hipler , rtl hibeler, 
piskoposlar ve papalar gibi kendini dine 
adamış kimseler zümre gruplarından 

hangis ine dahildir? 

Al Özgür yurttaşlar 
Bl Serfler 
CL Soylular 
Dj Vai~yalar 

El Kraliyet ailesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Dini ritüellerin daha az yerine getirilmesi 
Bl Kentsel yerleşimin artması 
CL Çekirdek aile yapısının yaygın olması 
OL Bebek ölüm oranlannın düşük olması 
El Ataerkil aile yapısının egemen olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 


