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11. Sınıf
Sosyoloji

Toplum ve Kültür - 1
1. Bir toplumun duygusal, düşünsel ve davranışsal alışkanlıklarından oluşan yaşam tarzı, kültürü oluşturur. Kültür,
geçmişten günümüze tecrübe ile oluşur ve toplumu şekillendirir.

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri
değildir?
A) Geçmişten günümüze süregelmektedir.

Buna göre kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Süreç içerisinde değişir.

A) Manevi unsurlar etrafında oluşan yaşam tarzıdır.

D) Kişisel yaratıcılığa dayanır.

C) Toplumsal tecrübe ile gelişir.
E) Kuşaktan kuşağa aktarılır.

B) Kültürün belirleyici özelliği duygusal karşılığıdır.
C) Kültür geleceğe yönelik beklentilerle oluşur.
D) Kültür dinamiktir ve değişmeye tâbidir.

2. I.
II.
III.
IV.
V.

Tarihseldir.
Görelidir.
Çok boyutludur.
Durağan değildir.
Toplumsaldır.

Kültür ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I, II, III ve V.
D) I, II, IV ve V.
E) I, II, III, IV ve V.

3. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler medeniyet alanına ait
unsurların her topluma hitap edebileceği yargısını güçlendirmektedir. Bu tür genellemelere rağmen, yine de her
toplumun kendine özgü örf, adet ve gelenekleri varlığını
korumaya devam etmektedir.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlar medeniyetlere eşit mesafededir.
B) Medeniyet unsurları her kültürü etkiler.
C) Medeniyet alanı kültüre göre oluşur.
D) Medeniyet toplumların ortak ürünüdür.
E) Medeniyet evrensel iken, kültür millidir.
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E) Kültürün kaynağını tarihi eserler oluşturur.

5. Kültürün çok anlamlı bir yapısının olması onun pek çok
boyutunun olduğunu gösterir. Kültürün bilişsel, davranışsal(normatif) ve maddi boyutu olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Kültürün insanı en fazla etkileyen boyutu ise
bilişsel boyutudur. Bu boyut, insanlara değerler ve inançlar konusunda referans noktaları sunar. Bilişsel boyutun
içeriğini fikirler, idealler, inançlar vb. oluşturur.
Parçadan yola çıkılarak kültürün bilişsel boyutu için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnsanlara nasıl yaşamaları gerektiğini bildiren kuralları
verir.
B) İnsanın ürettiği maddi kültür unsurlarından oluşur.
C) İnsan hayatına dair niçin sorusunu sorar ve cevaplar
verir.
D) Gelenekler, görenekler, örf ve adetler bu boyutu
oluşturur.
E) İçeriğini teknolojik araçlar oluşturur.

6. Gerekli bilimsel eğitimi almış bir kişi, doktor, öğretmen,
mühendis vb. olabilir. Kendini geliştirmek ve mesleğini iyi
bir şekilde yerine getirmek için çeşitli hizmet içi eğitimler
alabilir.
Açıklamada anlatılan kültür ögelerine katılma yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma
B) Kültürün genel ögelerine katılma
C) Kültürün özel ögelerine katılma
D) Zorla kültüre katılma
E) Kültürleşme
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7. Örfler, adetler, gelenek ve görenekler sosyal yaşamın
omurgasıdır. Geçmişten günümüze yaşatılarak aktarılan
bu tür unsurlar; saygının, sevginin ve dayanışmanın değer ölçütü olarak görülürler.

10. Bir toplumda bazı kültür unsurları herkes tarafından, bazıları ise bölgelere ve kesimlere göre kazanılır. Genel ve
özel unsurlar olarak sınıflandıracağımız bu kazanımlar,
bireylerin ihtiyaçlarına göre oluşur.
Buna göre aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi
genel kazanımlar arasında yer alır?

A) Yaygın kültür unsurları

A) Giyim tarzı

B) Kültürel alışkanlıklar

B) Meslek ahlakı

C) Toplumsal alışkanlıklar

C) Mutfak kültürü

D) Tarihsel alışkanlıklar

D) Düğün adetleri

E) Kökleşmiş kültür unsurları

E) Hukuk kuralları

8. İstenilen konsere ya da bir sinema filmine gitme; istenilen
derneğe, vâkıfa üye olma veya spor türlerinden voleybol
ya da hentbolu seçme gibi yollarla da bireyler kültürü kazanabilir ve bu şekilde de sosyalleşebilirler.
Bu parçada hakkında açıklama yapılan kültüre katılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürün özel ögelerine katılma
B) Kültürün genel ögelerine katılma
C) Seçenekler yoluyla kültüre katılma
D) Zorla kültüre katılma
E) Kültürleşme

9. Dil unsuru, diğer kültür unsurlarından ayrıcalıklı ve önceliklidir. Toplumların sözlü ve yazılı kültür ürünleri özellikle dil
faktörünün kullanılmasıyla nesilden nesile aktarılmaktadır.
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Bu parçada dile getirilen kültür unsurları aşağıdaki
nitelemelerin hangisi ile ifade edilir?

11. Manevi kültür öğeleri toplumda meydana gelen inançlar,
fikirler, örf ve adetlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre
örnek olarak verilemez?
A) Bayramlaşmak
B) Arkadaşlarını sevmek
C) Konuklara ikramda bulunmak
D) Kına gecesi yapmak
E) Büyüklere saygı göstermek

12. Sosyolojik olarak kültürsüz bir toplumdan söz edilemeyeceği açık bir gerçektir. Zira her toplumun kendine özgü bir
yaşam tarzına sahip olması, kültürün doğal bir sonucudur.

Buna göre dili önemli kılan unsur aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

Bu açıklama kültürün aşağıdaki işlevlerinden hangisine dikkat çekmektedir?

A) İnsanlar arası etkileşim sağlaması

A) Değerleri gelecek kuşaklara aktarması

B) Tarihsel ve toplumsal sürekliliği oluşturması

B) Toplumsal dayanışmayı sağlaması

C) İletişimin vazgeçilmez aracı olması

C) Sosyalleşmeyi sağlaması

D) Toplumların gelişmesini sağlaması

D) Toplumları diğer toplumlardan ayırt etmesi

E) Farklılıkların dil ile korunması

E) Kökleşmiş içeriği sayesinde toplumun devamını sağlaması

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

