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12. Sınıf (B) 
Sosyoloji

Toplumsal Değişme ve Gelişme - 2

30

1.   Modernleşme geleneksel toplumdan modern toplum tipi-
ne doğru evrilen bir toplumsal değişim sürecidir.
Buna göre modernleşme ve toplumsal değişime etkileri 
bağlamında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Modern bakış açısı, eleştirel ve yenilikçi düşüncenin 
ortaya çıkışına katkı sağlamıştır.

B)  Modernleşme, bütün dünyada kültürel değişime or-
tam hazırlamıştır.

C)  Modernleşme ile birlikte genç nüfus oranı artmıştır.
D)  Modernleşme insan hak ve özgürlüklerine hassasi-

yet, şehirleşme ve meslekte profesyonelleşme gibi 
dinamikleri ön plana çıkarmıştır.

E)  Modernleşme ile az gelişmiş ülkeler, ileri derecede 
endüstrileşmiş ülkeler modeline uygun biçimde de-
ğişme sürecine girebilmektedir.

2.   Küreselleşme sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal an-
lamda dünyaya açılma ve dünya ile bütünleşme olarak da 
tanımlanabilmektedir. Özellikle bilginin tüm dünya ile payla-
şılması ve yayılması küreselleşme olgusunun ortaya çıkma-
sında temel etkenlerden biri olmuştur. Günümüzde bilişim 
teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hız-
landırmış, zaman, mekân ve mesafe algılarını değiştirmiştir.
Buna göre küreselleşmenin toplumsal değişime etkisi 
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Küreselleşme gelişmekte olan toplumları olumsuz 
yönde etkilemiştir.

B)  Küreselleşme uluslararası alanda ortak değerler 
oluşturur.

C)  Küreselleşme toplumların değişim hızını artırmıştır.
D)  Toplumları geliştiren en önemli etkenlerden biri ev-

rensel bilgidir.
E)  Küreselleşme toplumların siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik yönlerden değişmesine sebep olur.

3.   I.  Gelişmiş iş bölümüne sahiptir.
 II.  Birincil ilişkiler hâkimdir.
 III.  Toplumsal baskı fazladır.
 IV.  Kazanılmış statüler ön plandadır.

Verilen özelliklerden hangileri modern topluma aittir?

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

4.   Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası 
siyasal, toplumsal ve kültürel ilişkilerde etkileşim yaratır. 
Özellikle üretim ve ticaretin ulusal sınırları aşan bir düzeye 
erişmesi dünya ölçeğinde insanlar arası ilişkileri yakınlaş-
tırmıştır. Böylelikle bir yandan dünya toplumlarının birbirine 
benzemesi, buna bağlı olarak da tek bir küresel kültürün 
ortaya çıkması söz konusuyken, diğer yandan da toplum-
ların kendi farklılıklarını tanımlama süreci yaşanmaktadır.
Bu parçada üzerinde durulan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Toplumsal çözülme 
B) Modernleşme
C) Toplumsal değişme 
D) Küreselleşme
E) Toplumsal bütünleşme

5.   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin küreselleşmeye etki-
si düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?
A)  İnternet ve cep telefonu kullanımı küreselleşmeyi de-

rinleştirmiş ve hızlandırmıştır.
B)  Bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar arasında yakın-

laşmayı sağlamıştır.
C)  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile çok sayı-

da insan birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir.
D)  Dünyada yaşanan olayların bilgisine sahip olmak in-

sanların evrensel düşünce düzeyine ulaşmasına kat-
kı sağlamıştır.

E)  Bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumların kendi kültürel 
değerlerini daha korunaklı hâle getirmiştir.

6.   Bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler, toplumsal ya-
şamdaki değişimler, eleştirel düşünce, eleştirel ve yara-
tıcı bakış açısı günümüz çağdaş toplumlarının en temel 
özelliklerindendir.
Günümüz toplumlarında görülen bu değişimi ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modernleşme 
B) Küreselleşme
C) Toplumsallaşma 
D) Toplumsal gelişme
E) Kültürel yayılma



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Toplumsal Değişme ve Gelişme - 2

12. Sınıf (B)
Sosyoloji

7.  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte orta-
ya çıkan olumsuz bir değişim olarak değerlendirilir?

A)  Demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin yaygınlaşması
B)  Uluslararası ekonomik piyasa koşullarının gelişmesi
C)  Toplumların kültürel ögelerinin unutulmaya başlaması
D)  Uluslararası siyasal bütünlüğün sağlanması
E)  Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının daha etkin rol 

oynaması

8.  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye katkı sağla-
yan faktörlerden biri değildir?

A)  Bilgi ve iletişim teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşan-
ması

B)  Uluslararası boyut kazanmış ekonomik faaliyetlerin 
ön plana çıkması

C)  Devletleri ortak siyasal platformda bir araya getiren 
birlikteliklerin artması

D)  Toplumların kendi farklılıklarını tanımlama çabasına 
girişmesi

E)  Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle modernleşmenin 
artması

9.   Günümüzde bir mahalle marketinde bile farklı ülkelerden 
gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ül-
kemizde yetiştirilen meyve ve sebzeler de dünyanın her-
hangi bir ülkesinde rahatlıkla bulunabilmektedir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıkla-
nabilir?

A) Kültür emperyalizmi
B) Sosyalleşme
C) Kültürleşme
D) Küreselleşme
E) Kültür şoku

10.  Küreselleşen dünyada rekabet gücüne sahip olmak için 
iş dünyası kendisini, daha esnek ve daha az hiyerarşik 
bir yapıya sahip olacak biçimde yeniden yapılandırmıştır. 
Üretim pratiklerini ve örgütsel kalıplarını daha esnek hâle 
getirmiş, buna bağlı olarak şirketlerin başka firmalarla 
ortaklık kurmaları yaygınlaşmış ve hızla değişen küresel 
piyasada iş yapabilmeleri için dünya çapındaki dağıtım 
ağlarına katılmaları zorunlu hâle gelmiştir.
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
niteliğindedir?

A)  Teknolojik gelişmeler küreselleşmeye nasıl katkıda 
bulunur?

B)  Küresel ilişkiler toplumsal değer yargıları üzerinde 
nasıl bir etki yapar?

C)  Küresel dünyada siyasal değişimler nasıl olmalıdır?
D)  Ülkeler kendi ekonomik işleyişlerini nasıl koruyabilirler?
E)  Küresel ekonomi nasıl işler?

11.  Toplumsal gelişme yalnızca ekonomik büyümeyi ifade et-
mez. Sosyal, kültürel ve siyasal alanda ilerleme niteliğin-
deki değişmeleri de içeren bir kavramdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasal alandaki 
bir gelişmeye örnek olarak verilebilir?

A) Kişi başına düşen milli gelirin artması
B) İnsan temel hak ve özgürlüklerinin korunması
C) Yeni iş alanlarının ortaya çıkması
D) Kaliteli üretim ve iş gücünün artması
E) Büyüyen güçlü bir ekonominin olması

12.  Toplumsal gelişmenin olduğu bir toplumda aşağıda-
kilerden hangisinin yaşanması beklenmez?

A)  Hem tarımda hem sanayide makineleşme artar.
B)  Üretim artar ve üretimin verimliliği yükselir.
C)  Kişi başına düşen ulusal gelir azalır.
D)  Eğitim ve sağlık gibi hizmetleri veren kuruluşların sa-

yısı ve niteliği yükselir.
E)  Kültürel etkinlikler ve bunlara katılan kişi sayısı artar.


