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12. Sınıf (B) 
Sosyoloji

1.   Bütün toplumlar tarihsel süreçte bir takım değerler üretir. 
Kendine özgü olan bu değerlerle var olur ve diğer top-
lumlardan ayrılırlar. Birey ise içinde yaşadığı toplumun 
değerleri ile hayatına anlam katar ve toplumsal kimliğini 
oluşturur.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Kültürsüz toplum yoktur.
B) Değerler toplumları birbirinden ayırt eder.
C) Kültür değerlerden bağımsız gelişir.
D) Kültür bireye kişilik kazandırır.
E) Her toplumun kendine ait bir kültürü vardır.

2.   Kültürün manevi ögeleri, toplum üyelerini bir arada tut-
maya yarayan değer yargıları toplamıdır. Bugün var olan 
kültür geçmiş kuşaklardan aktarılmıştır. Bu aktarım kültü-
rü zamanla hem değiştirmiş, hem de zenginleştirmiştir.
Bu açıklamada kültürün aşağıdaki özelliklerinden 
hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Öğrenmeye dayalı olmasına
B) Her toplumda var olmasına
C) Birikimsel olmasına
D) Üyeleri üzerinde baskı kurmasına
E) Toplumdan topluma değişmesine

3.   Kültür, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyerek bireylerin 
güven duygusu geliştirmesini sağlar.
Bu açıklama ile kültüre ait aşağıdaki hangi özellik 
vurgulanmıştır?

A) Toplumları birbirinden ayırt etmeyi sağlar.
B) Toplumsal denetimi sağlar.
C) Bireylerin ihtiyaçlarını karşılar.
D) Toplumdan topluma ve zamana göre değişir.
E) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.

4.   Bireyler, içinde yaşadıkları toplumun kültürünü benimse-
yerek sosyalleşir ve kişilik kazanırlar.
Bu ifadeden hareketle kültür ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal dayanışmanın temelini oluşturur.
B) Bir toplumu diğer toplumdan ayırt eder.
C) Bireylere belirli bir yaşam biçimi önerir.
D) İnsanlara kültürel kimlik kazandırır.
E) İnsanların birlikte oluşturduğu bir bütünü oluşturur.

5.  Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında 
yer almaz?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılması
B) Sürekliliğe sahip olması
C) Değişime ve gelişime kapalı olması
D) Toplumların kimliğini oluşturması
E) Evrensel ve milli olmak üzere iki ayrı yöne sahip olması

6.  Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi boyutu ile 
ilgilidir? 

A)  İnsanların kültürel hayatlarına dair niçin sorusuna ve-
rilen cevapları kapsar.

B)  İçinde fikirler, idealler ve anlam kodları yer alır.
C)  Yazılı ve yazısız tüm kuralları, tutum ve davranışları 

barındırır.
D)  Her türlü araç ve gereçler ile coğrafi koşullar ve doğal 

kaynakları kapsar.
E)  İnsanlara nasıl yaşamaları gerektiğini gösteren, gele-

nek, görenek ve adetlerdir.

Toplum ve Kültür - 1
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Sosyoloji

7.   Kültürün bir boyutunda yer alan örfler, yaptırım gücü olan 
ve kimi yörelerde kanun gibi işleyen bir yapıya sahipken; 
adetler uyulması zorunlu olmamakla beraber toplumsal 
baskı sebebiyle uyulan normlar arasında yer alır.
Bu parçada hakkında açıklama yapılan kültür ögesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddi 
B) Tarihsel
C) Toplumsal 
D) Manevi
E) Bilişsel

8.  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinin ma-
nevi kültür ögelerine etkisine örnek olamaz?

A)  Sanayileşme ve tarımda makineleşme ile aile yapısı-
nın değişmesi

B)  Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle bireyler arası 
ilişkilerin azalması

C)  Teknolojik araç - gereçlerin artmasıyla üretimin farklı-
laşması

D)  Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle sanat anlayışının 
değişmesi

E)  Teknolojik gelişmelerle birlikte kuşaklar arası kültürel 
farklılıkların artması

9.   “Yemen Türküsü” bir melodi olmanın ötesinde o dönemde 
yaşanan savaşın ve ölümün acısını dile getirir.
Verilen açıklamada kültür ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi vurgulanmıştır?

A) Kültür unsurları duygu ve düşünceyi yansıtır.
B) Kültür unsurları bireysel özellikler taşır.
C) Kültür, evrensel duygular içerir.
D) Kültür, toplumsal yapının aynasıdır.
E) Kültürel unsurlar zamanla değişir.

10.  Hastalığından dolayı toplumsal yaşamda yer alamayan 
ya da geçirmiş olduğu bir kaza sonucu sağlık sorunları 
sebebiyle toplumdan uzaklaşan bir kişi, bilgisayar ve in-
ternet sayesinde toplumsal hayattan kopmadan kendisi-
ne yeni iş olanakları yaratabilir.
Bu parçadan yola çıkılarak teknoloji ile ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)  İnsanların beklentilerini artırabilir.
B)  İnsan ilişkilerini etkiler.
C)  Toplumsal kurumların işlevini belirler.
D)  İnsanlara üretimden kopmadan yeni iş imkânları sağ-

layabilir.
E)  İnsanların farklı kültürleri öğrenmesine imkân sağlar.

11.  Kültürel ögelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğru değildir?

A)  Manevi kültür ögeleri çoğunlukla değişime direnç 
gösterir.

B)  Manevi kültürün daha yavaş değişmesi kültürel gecik-
meye neden olur.

C)  Maddi ve manevi kültür ögeleri birbirinin değişimini 
etkiler.

D)  Kültürün maddi ögeleri, manevi ögelerine göre daha 
hızlı değişir.

E)  Gelişmekte olan ülkeler kültürün manevi ögelerini 
daha az önemser.

12.  Bireyler kültürel kimliğine, yeteneklerine, ilgi alanlarına ve 
görüşlerine göre gruplara dâhil olabilir.
Bu açıklamada ifade edilen kültüre katılma şekli aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Kültürün genel unsurlarına katılma
B) Kültürün özel unsurlarına katılma
C) Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma
D) Kültürlenme
E) Kültürleşme


