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12. Sınıf (B)
Sosyoloji

1.   Köylerde anne-baba, büyükanne ve büyükbaba ile birlikte 
birçok torun ve akrabanın iç içe yaşadığı aile biçimi görül-
mekteydi. Zamanla büyük aile yerini çekirdek aile denilen 
anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile biçi-
mine bıraktı.
Bu duruma neden olan en önemli toplumsal etken 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprağın paylaşılması sonucu arazinin küçülmesi
B) Tarımsal faaliyetlerin artması
C) Aile içindeki bireylerin uyum sorunu
D) Sanayileşmenin getirdiği şehirleşme
E) Doğal kaynakların tükenmesi

2.   Ekonomik faaliyetler insanların kendi ihtiyaçlarından fazlası-
nı üretmesiyle başlamıştır. Paranın icat edilmediği dönem-
lerde insanlar ekonomik faaliyetlerini, mallarını diğer mallar-
la değiştirerek yürütüyorlardı. Mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin 
artması, kıymet eşitliğini zorlaştırmış, madeni ve kâğıttan 
yapılan paralar satın alma aracı olarak kullanılmıştır.
Bu parçaya göre paranın kullanımı aşağıdakilerden 
hangisine yol açmıştır?

A) Üretimi artırmasına
B) Tüketimi artırmasına
C) Alışverişin kolaylaşmasına
D) Bölüşümün dengelenmesine
E) Hizmet sektörünün gelişmesine

3.   İnsan ihtiyaçlarını dolaylı olarak karşılayan ve özellikle 
yeni bir malın üretiminde kullanılan mallara üretim malı 
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim malı değildir?

A) Traktör 
B) Giysi
C) Kömür
D) Dikiş makinesi
E) Elektrik

4.   Sosyalist ekonomik sistem kapitalizmin hızla geliştiği 19. 
yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sosyalizm, kapitalizmin yarattı-
ğı toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırma 
iddiasıyla geliştirilmiş ekonomik bir sistemdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekono-
mik sistemin bir özelliğidir?

A) Özel mülkiyet esastır.
B) Özel girişimci, kamusal alanlarda yatırımda bulunur.
C) Ekonomide bireyin değil, toplumun çıkarı ön plandadır.
D) Ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler.
E) Üretimde belirleyici olan kârdır. 

5.   Bir malın tüketicilerinin belirli piyasa fiyatı ile o maldan 
almaya hazır oldukları miktardır.
Bu açıklamada ifade edilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

6.  Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri 
değildir?

A) Tasarruf 
B) Doğal kaynaklar
C) Emek 
D) Girişim
E) Sermaye
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Sosyoloji

7.   Üretim unsurlarının, üretimden sonra elde edilen değer-
lerden pay almalarına bölüşüm denir.
Aşağıdakilerden hangisi üretimden pay alan bu öğe-
lerden biri değildir?

A) Emek 
B) Tüketim 
C) Girişim
D) Doğa 
E) Sermaye

8.   Ekonomik mallar tüketim ve üretim malları olarak ikiye 
ayrılır. Tüketim malları, ihtiyaçları doğrudan karşılarken, 
üretim malları ise başka mal ve hizmetleri üreten mallardır.
Buna göre ekonomik malları birbirinden ayıran özel-
lik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nasıl tüketildiği
B) Nerede üretildiği
C) Ne kadar üretildiği
D) Ne zaman üretildiği
E) Ne amaçla üretildiği

9.   İhtiyaçları karşılayarak topluma fayda sağlamak için her-
hangi bir şeyin yerinde, yapısında, şeklinde değişiklik 
meydana getirme faaliyetidir.
Bu açıklamada ifade edilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Emek 
B) Üretim 
C) Sermaye
D) Girişim 
E) Bölüşüm

10.  Aristoteles “insan politik bir canlıdır” derken siyasetin, in-
sanların toplu halde yaşamalarından kaynaklandığını ileri 
sürer. Ona göre siyaset birlikte yaşayan bir topluluğun 
varlığını sürdürmesi, problemlerini çözmesi, kamusal hiz-
metlerden faydalanması için gerekli olan değerlerin oluş-
turulması anlamına gelen olgusal bir alandır.
Parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Siyaset, toplumsal sorunları çözmede etkindir.
B) Siyaset kamusal hizmetleri yerine getirmekten ibarettir.
C) Siyaset devletin gücünü halk için kullanma etkinliğidir.
D) Siyaset yönetim biçimlerini sınıflandıran bir kurumdur.
E) Siyasetin amacı ortak değerler üretmektir.

11.  Araştırma sonuçlarına göre tüketim olgusu, tüketim ar-
zusu, zengin-yoksul demeden yaşam kalitesini erozyona 
uğratıyor. En ilginç olanı da dünya nüfusunun dörtte biri-
nin hiç üretimde bulunmadan tüketim yapıyor olması ve 
bu üretime katılmayan insanların da yarısından fazlasının 
az gelişmiş toplumlarda bulunmasıdır.
Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Sanayi toplumlarında üretim daha azdır.
B)  Bilinçsiz tüketim, üretim kalitesini düşürmektedir.
C)  Tüketimdeki artışın temel sebebi, refahın artmasıdır.
D)  Gelişmekte olan toplumlarda hem tüketim hem de 

üretim azdır.
E)  Üretmeden tüketmek yaşam koşullarını ve ekonomiyi 

olumsuz etkilemektedir.

12.  Belli bir toprak parçası üzerinde örgütlenmiş, siyasi 
ve hukuki yaptırım gücüne sahip üstün bir otorite olan 
devlet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Toplumsal kurumların işleyişinin denetim ve gözetimi-
ni sağlar.

B)  Sosyal kontrolü sağlayan kurumdur.
C)  Belirli yaptırım gücüne sahiptir.
D)  Tüm toplumlar aynı yönetim şekline sahiptir.
E)  Toplumsal güvenliği sağlar.


