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Toplumsal Kurumlar - 1

34 12. Sınıf (B)
Sosyoloji

1.  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özel-
liklerinden biri değildir?

A)  Toplumsal gereksinimleri karşılamak amacıyla top-
lum genelinde bir bütün oluştururlar.

B)  Toplumdan topluma ve zamanla değişime uğrarlar.
C)  Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kural-

ları vardır.
D)  Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri aynıdır.
E)  Kurumlardan birindeki değişme diğerlerini de etkiler.

2.   Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların giderilmesine yöne-
lik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış ka-
lıplarının bütünlüğü, temel toplumsal kurumları ortaya çı-
karır. Bu kurumlar toplumda hâkim olan değer ve normlara 
göre şekillenirken, aynı zamanda çeşitli rollerin ve ilişkilerin 
örgütlenmesiyle de toplum genelinde bir bütün oluştururlar. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir ku-
rum olarak nitelendirilemez?

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

3.  I.  İçinde bulunduğu kültürel yapının özelliklerine göre 
şekillenir.

 II.  Oluşum sebepleri ortak ihtiyaçların karşılanmasıdır.
 III.  Evrenseldir.
 IV.  Görevleri aynı kaldığı için zaman içinde değişime uğ-

ramazlar.
 V.  Bazı kurumların işlevlerinin bir kısmını diğer kurumlar 

üstlenebilir.

Verilenlerden hangileri toplumsal kurumların özellik-
leri arasında yer alır?

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

4.   Aile ve eğitim kurumları bireylerin sosyalleşmesini sağlar. 
Ekonomi sınırsız insan gereksinimlerini karşılamak ama-
cıyla sınırlı kaynakların üretim, tüketim ve bölüşümünü 
düzenler. Din toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, aynı 
zamanda kişiyi ahlaklı davranmaya yönlendirir. Devlet ise 
toplumda yönetme ve yönetilme durumlarını karşılar.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekle-
mektedir?

A)  Toplumsal kurumlar toplumun ihtiyaçlarından ortaya 
çıkmıştır.

B)  Bir toplumsal kurumdaki değişme diğerlerinde de de-
ğişim meydana getirebilir.

C)  Toplumsal kurumların birden fazla işlevi olabilir.
D)  Toplumsal kurumlar değişime karşı dirençlidir.
E)  Kurumların yapıları topluma ve zamana göre değişebilir.

5.   Aile bireye toplumun kurallarını ve değerlerini öğreterek, 
toplumsal bir varlık haline gelmesini sağlar. Bireyler de 
ileride büyüyüp bir aile kurduğunda bu süreci kendi ço-
cuklarına uygular.
Bu açıklamada aile kurumunun aşağıdaki işlevlerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Toplumsal kimlik kazandırma
B) Toplumun kültürünü aktarma
C) Neslin devamını sağlama
D) Bireylerinin ihtiyaçlarını karşılama
E) Bireye yaşamsal destek sağlama

6.  Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun özellikler-
den biri değildir?

A) Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgilidir.
B) Bireylerin sosyalleşmesini sağlar.
C) Rol ve statü dağılımı vardır.
D) Kültürel mirası nesilden nesile aktarır.
E) Evlilik, kan bağı ya da evlat edinme yoluyla oluşabilir.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.   Bireyler içinde yaşayacağı toplumun statü ve rollerini, 
normlarını, değerlerini kısaca kültürünü ilk olarak ailede 
öğrenirler.
Bu açıklamada ailenin aşağıdaki hangi işlevi vurgu-
lanmaktadır?

A)  Neslin devamını sağlar.
B)  Toplumsal kontrolü yerine getirir.
C)  Üyelerinin sosyalleşmesini sağlar.
D)  Bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılar.
E)  Üyelerinin beslenme, barınma ve korunma ihtiyacını 

karşılar.

8.  Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özellikleri 
arasında yer almaz?

A) Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur.
B) Tek eşliliğe dayanan bir yapısı vardır.
C) Aile bireyleri arasında demokratik ilişkiler bulunur.
D) Kadının statüsü erkekten üstündür.
E) Çocuklar evlenince aileden ayrılırlar.

9.  Evlilik sözleşmesiyle oluşturulan aile birliğinin sona 
erdirilmesi anlamına gelen boşanma ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A)  Boşanma aile bireyleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
B)  Çocuksuz ailelerde boşanma oranı daha azdır.
C)  Evliliğin ilk yıllarında boşanma oranı daha yüksektir.
D)  Geleneksel toplumlarda boşanma oranı daha düşüktür.
E)  Boşanma sonrası eşler hem ekonomik hem de top-

lumsal sorunlarla karşılaşabilirler. 

10.  Evlenen erkeğin, kadının aile çevresine katılması ve on-
larla aynı evde yaşaması anaerkil toplumlarda daha çok 
görülür.
Bu tür evlilikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
ifade edilir?

A) Endogami 
B) Matrilokal
C) Poligami 
D) Neolokal
E) Polijini

11.  Kadının ve erkeğin tek eşle evli olması aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Polijini 
B) Poliandri 
C) Monogami
D) Matrilokal 
E) Sororat

12.  Bazı geleneksel toplumlarda, eşi ölen kadın eşinin bekâr 
erkek kardeşi ile evlenmek zorunda bırakılırdı. Aile bü-
tünlüğünü korumayı ve ölen kocanın geride kalan eşinin, 
çocuklarının bakımını amaçlayan bu evlilik türü, söz ko-
nusu bireylerden çok aile büyüklerinin kararıyla gerçek-
leşmektedir.
Bu evlilik türü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifa-
de edilir?

A) Endogami 
B) Sorarat 
C) Levirat
D) Patrilokal 
E) Polijini
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