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11. Sınıf
Sosyoloji

Toplumsal Kurumlar - 4

1.  İlk defa Thorstein Veblen tarafından öne sürülmüş ve 
Veblen malları olarak adlandırılmışlardır. Snop olarak 
nitelendirilen kimseler, kendilerinden üstün olarak kabul 
ettikleri kimselerin mallarını satın almak isterler ve böy-
lece dikkat çekerek sosyal sınıf atlamayı amaçlarlar. Bu 
nedenle snoplara hitap eden mallara olan talep fiyat yük-
seldikçe artar.
Buna göre Veblen mallarının özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gösterişe yönelik talep olması
B) Fiyat yükseldikçe talebin azalması
C) Arz – talep kanununa uygun olması
D) Bu malların kalitesinin çok yüksek olması
E) Toplumun geneli tarafından talep edilmesi

2.  Bir ürünün elde edilmesi emek ve maliyet gerektiriyorsa 
bu tür mallara ekonomik mal denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik 
mal değildir?

A) Ekmek 
B) Güneş 
C) Buğday
D) Kalem 
E) Ev

3.  Elma, meyve suyu yapmak için kullanıldığı zaman üretim 
malı, akşam soframızda meyve olarak kullanıldığında tü-
ketim malıdır.
Yapılan bu açıklama dikkate alındığında aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ekonomik mallar toplumun ekonomik ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere üretilirler.

B) Bir mal kullanım biçimine göre tüketim ya da üretim 
malı olabilir.

C) Ekonomik malların temel özelliği değişim değerine sa-
hip olmalarıdır.

D) Ekonomik ihtiyaçlarımızı gideren nesnelere mal denir.
E) Ekonomik mallar birbirinin yerine kullanılabilirler.

4.  I.  Emek
 II.  Doğal kaynaklar
 III.  Sermaye
 IV.  Rant
 V.  Girişimci

Verilenlerden hangisi temel üretim faktörlerinden biri 
değildir?

A) I.  B) II.  C) III. D) IV.  E) V.

5.  Ekonominin önemli konularından biri, satın alınmak iste-
nen mal ya da hizmetin hangi koşullar tarafından belirlen-
diğidir. Bir malın fiyatının arz-talep ilişkisi çerçevesinde 
belirlendiği ve malı satmak isteyen ile o malı satın almak 
isteyenlerin oluşturduğu mübadele ağıdır.
Parçada ifade edilen kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Arz 
B) Talep 
C) Piyasa
D) Resesyon 
E) Enflasyon

6.  Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artması 
sonucu paranın alım gücünün azalmasıdır. Enflasyonun 
ekonomik ve sosyal açıdan bazı sonuçları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun so-
nuçlarından biri değildir?

A) İşsizlik oranı azalır.
B) Düşük gelirlilerin satın alma gücü azalır.
C) Bireysellik ön plana çıkar.
D) Yardımlaşma duygusu zayıflar.
E) Girişimcilerin yeni iş alanları açmasını engeller.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  İnsanlar arasındaki fikir ayrılıkları herkesin yararına, ge-
nel çıkarı ve ortak iyiliği sağlayamaya yönelik bir yapılan-
mayı gerekli kılar. Bu yapılanmada bir takım ilişki kalıp-
larını ve kuralları ortaya çıkarır. Toplumda düzenin sağ-
lanması ve yönetimin gerçekleştirilmesi için ortaya konan 
yerleşmiş ilişki kalıpları kurumsal bir yapıyı oluşturur.
Parçada ifade edilen toplumsal kurum aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Siyaset 
B) Eğitim 
C) Aile
D) Din 
E) Ekonomi

8.  Aşağıdaki üretim-bölüşüm eşleştirmelerinden hangi-
si yanlıştır?

A) Emek – ücret 
B) Girişimci – kâr
C) Sermaye – faiz 
D) Doğa – rant
E) Yatırım – işbirliği

9.  Düzen ve yönetim ayrılmaz bir ikilidir, birbirini gerekti-
rir. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, siyaset 
kurumu kaçınılmazdır. Dolayısıyla yönetime ait ilişkilerin 
tümü, siyaset kurumunu oluşturur.
Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Toplumun idari yapılanması siyaseti oluşturur.
B) Siyaset toplumsal ihtiyaçların ürünüdür.
C) Siyasetin amacı toplumsal düzeni oluşturmaktır.
D) Siyaset, toplumsal ihtiyaçlara göre evrilir.
E) Siyaset toplumun ihtiyaçlarından bağımsızdır.

10.  Aşağıdakilerden hangisi siyaset kurumunun işlevle-
rinden biridir?

A) Neslin devamını sağlar.
B) Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirir.
C) Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlar.
D) Bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılar.
E) Toplumsal düzeni sağlar.

11.  Devlet yönetimini ve işleyişini inceleyen bilim dalına siya-
set denir. Devlet olgusunun biçimini, hukuksal yapısını, 
tarihsel alt yapısını siyaset bilimi değerlendirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin 
alanına girmez?

A) Yönetim biçimlerini karşılaştırmalı inceler.
B) Devlet olgusunu ve devletin temel unsurlarını açıklar.
C) Siyaset tarihini ve siyasi ilişkileri inceler.
D) Ütopyaları kurgular.
E) Bürokratik yapıları inceler.

12.  Siyasal ve ekonomik gücün, devlet yönetiminin soyluların 
ve bilge kişilerin elinde bulunduğu yönetim biçimidir.
Verilen açıklama aşağıdaki siyasal yönetim şekille-
rinden hangisine karşılık gelir?

A) Teokrasi 
B) Monarşi 
C) Aristokrasi
D) Mutlakiyet 
E) Demokrasi


