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1. Max Weber'in yaptığı otorite ayrımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Klasik olorite - çağdaş olorite 
Bl Gelenekselotorite - çagdaş otorite - kamıa 

olorite 
c) Gerici olorite - ilerici olorite -Iaekralik olorite 
Dj Gelenekselotorite - bürokratik olorite -

karizmatik otorite 
El Dogmatik olorite - gelişen otorite - toplumsal 

olorite 

2. Aşağıdaki düş ünürlerden hangisinde laik 
düş üncenin temelleri vardır? 

Al Eflalun 
Bl Arislo 
cı Farabi 
OL Heraklit 
El Makyaval 

3. Bir ulkenin coğrafi g.ni~iğinin buyuk olması , 

aşağıdakilerden hangi sini zorynlu kılar ? 

Al Federatif sistemleri 
B) Merkezi yönetimi 
C) liberalizmi 
Dj MuHak yönetimi 
El Kcrnünizmi 

4. Feodal toplumlarda hangi otorite türü görülür? 

Al Karizmalik 
Bl Hukuksal 
CL Geleneksel 
OL Siyasal 
El Dinsel 

5. Kuşaklar ara sındaki tutum farkhlıkla rının 

temel nedeni a şağıdakilerden hangisidir? 

Al Irksal farklar 
GL Demografik özellikler 
c) Siyasal düşüncedeki farklar 
Dl Bireysel enerj düzeyindeki farklar 
El Çevresel etkiler 
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6. Çoc ukların gelişiminde ilk önce "zevk 
ilkesi"nin egemen olduğunu savunan 
düş ünür aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mannheim 
Bl Shaw 
c) Riesman 
OL Meynaud 
El Freud 

7. Aşağıdakilerelen hangisinin yaygınlaşması , 
toplumsal ve siyasal hayatı 

demokratikleştirm8ktedir? 

Al Köylerin 
Bl Kooperatiflerin 
c) Boylann 
OL Tarikatlann 
El Birincil gruplann 

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurallara 
!.!l.iiJl:SlJ.lı davranan toplumsal sınıftır? 

Al Alt sınıf 
Bl Üst sınıf 
CL Orta sınıf 
OL Proleter sınıf 
El Egemen sınıf 

9. Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkelerin 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Sanayi işçilerinin toplumun ayrıcalıklı 

kesimini oluştumıası 
B) Küçük bir azınlığın yüksek öğrenim görmüş 

olması 
c) Orta sınıflann zayıflığı 
OL Tüccar-sanayici kesimin hem zayıf hem de 

dışa bağımlı olması 

E) Ulusalordunun ve sivil bürokrasinin etkinliği 

10. Kastlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Bu katmanlaşmanıntemeli dinsel kökenlidir. 
Bl Batı kültürlwine özgüdJr. 
CL Paryaar bu katmanaşmanın en alt sırasında 

yer alır. 
D) Gir kaSitM aekine geçiş genellikle mümkün 

de{jlck 
El Kendi kastının dışındaki kişilerle evlenmek 

yasaktır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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11. Aşağıdakilerden hangisi siiıbi. ileri bir düzen 
için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik 
türüdür? 

12. 

Al Siyasal milliyetçilik 
Bl Ekonomik milliyetçilik 
cı Toplumsal rrilliyetçilik 
OL çatışmacı milliyetçilik 
El Ulusal milliyetçilik 

Birleşmiş Milletlerin 
organından biri olan 

ll!! önemli al. 
v. Türkiye'nin 1986 

yılında zorunlu yargı yetkisini şartlı olarak 
kabul ettiği organ aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Güvenlik Konseyi 
Bl Uluslararası Sürekli Adalet Divanı 
cı Cenevre Adalet Divanı 
OL Uluslararası Adalet Divanı 
El Avrupa insan Haklan Mahkemesi 

13. Aşağıdakilerden hangis inin üyelerinin daha 
eylemcj olma s ı beklenir? 

Al Komünist partiler 
Bl Demokratik partiler 
cı Muhafazakar partiler 
OL Liberal partiler 
El Fundamental partiler 

14. Türkiye'de seçimlerde orantılı temsil 
sistemine hangi yıldan sonra geçilmiştir? 

Al 1923 
Bl 1936 
CL 1960 
OL 1965 
El 1971 

15. Aşağıdakilerden hangisinde bürokras inin 
yerini zamanla teknokrasi almaktadır? 

Al Güney Amerika ülkelerinde 
GL Geli~mi~ ülkelerde 
cı Az gelişmiş ülkelerde 
Dl üçüncü dünya ülkelerinde 
El Asya ülkelerinde 
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16. Aşağıdakilerden hangisi kide 
gruplarına bir örnek değildir? 

Al Tabipler birliği 
Bl Mülkiyeliler birliği 
cı işçi sendikaları 
Dl Esnaf ve zanaatkarlar odası 
El Eski muharipler demeği 

A 
baskı 

17. Türkiye'de sivil aydın ve bürokrat seçkinlerle 
asker seçkinler arasındaki tarihsel ittifak ne 
zaman sona ermiştir? 

Al 1920 
Bl 1923 
C) 1960 
Dl 1971 
E) 1982 

18. Çağdaş seçkinci kurama ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al yönetici azınlığın, görevlerindsn 
uzaklaştırılmaları demokrasi ile çelişmektecir. 

Bl yönetici azınlığın varlığı bir ütopyadaı ibarettir. 
CL Seçkinler arasına girebilmek, toplumun eği timli 

kesimine ait dmalıdır. 
Dl Tek bir yönetici sınıfın varlığı kabul edilmelicir. 
El Seçkinlerin doğal üstünl[j(leri dUşüncesi terk 

edilmelidr. 

19. Erich Fromm, güçsüzlüğü gizlerneye ya da 
güçsüzlUğü telafi etmeye yönelik ortaya çıkan 
şiddet tür üne ne ad veri r? 

Al Kana susamışlık 
Bl Öcfrıleyici şiddet 
CL oç alıcı şiddet 
Dl Teı*isel şiddet 
El Ölüm severlik 

20. Aşağıdakilerden hangisi son 
dördüncü güç sayılmaktadır? 

Al Sermaye 
Gl Bürokrasi 
cı Eg~im 
Dl Kitle iletişim araçlan 
El Sivil toplum örgütleri 

yıllarda 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Hıristiyanlık 

adlandırılan 
hangis idir? 

iç in karanlık çağ olarak 
dönem aşağıdakilerden 

Al Tarih öncesi dönem 
Bl ilk çağ 
cı Orta çağ 
OL Yeni çağ 
El Aydınlanma sonrası dönem 

22. Isa Peygamber, "Seza r'a a it olanı Sezar'a, 
Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya verin." sözüyle 
Hıristiyanlığa gelinceye kadar !.!.!: olmayan 
hangi ayrımı yapmıştır? 

Al Siyasal iktidar-dinsel iktidar 
Bl Zengin-yoksul 
cı Mülkiyet sahibi olan-mülkiyet sahibi olmayan 
OL Devlet sevgisi-insan sevgisi 
El Inanan-inanmayan 

23. Aşağıdakilerd8fl hangi si Fri8dman'ın temsil 
&ttiği Şikago Okulu'nun savunduğu 

görüşlerden biri değildir? 

Al Hizmetlerin kar~ılıksız dmaması 
Bl Sosyal sigatalardan vazgeçilmesi 
CL Devletin ekon:ımicBn elini çekmesi 
OL Kamu işletmelerinin özelleştir i lmesi 

El Düşünce ve vicdan özgjrlüğJrül saganması 

24. Montesquieu hangi kuramı ile siyasal 
liberalizıne katkıda bulunmuştur? 

Al Güçler dengesi 
Bl Ekonomik güçlerin birleşimi 
CL Siyasi egemenlik 
OL Güçler aynmı 
El Ekonomik dengeler 

25. Ekonomik iktidara sahip olmadığı halde bir 
toplumsal güç birliğine iktidar olanağı 

sağlayan güç a'iağıdakilerden hangisidir? 

Al Toplumsal iktidar 
GL Kuramsal iktidar 
cı Sınıfsal iktidar 
OL Birlik iktidarı 
El Destekleyici iktidar 

A • 

A 
26, Evrim sonucunda oluşan devrimler m.mı &.2is. 

hangi ülkelerde görülmektedir? 

Al Üçüncü dünya ülkelerinde 
Bl Kuzey Afrika ülkelerinde 
cı Gelişmiş ülkelerde 
OL Ortadoğu ülkelerinde 
El Gelişmekte olan ülkelerde 

ZT. Toplumsal eşitsizilkierin artması sonucunda 
siyasal tercihin hangi yöne kayması 

beklenir? 

Al Sol partilere 
Bl Sağ partilere 
CL Merkez partilere 
OL Muhafazakar partilere 
El Totaliter partilere 

28. Sartori'ye göre aşağıdaki rejimierden 
hangisinde bir kanının halk arasında 

yayılmasını sağlamak mümkündür? 

Al Liberal rejimierde 
Bl Demokratik rejmlerde 
cı Kapitalist rejimierde 
OL Çoğulcu rejimierde 
El Baskı rejmlerinde 

29. Aşağıdakilerden hangisi servet ve siyasal 
iktidar arasında yakın bir ilitki kurmuttur? 

Ai Rousseau 
Bi Aristo 
cı Morıtesquieu 

Di ibni Haldun 
Ei Sokrates 

30. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin 
varolabilmesi için gerekli toplumsal 
koşull .... dan biri değildjr? 

Al Tcpumsal sınıflar arasındaki geçiş 

akışkanlığının dJşük dması 
Bl Ulusal bütünlüğün sağlanmış dması 
CL Toı)urmrı büyük kesiminin kiııe iletişim 

araçlarını izleyebilecek eğitime sahipdması 
OL Hiçbir toplUTlsal sınıfın dğer toplumsal sınıf 

üzerinde üstünlüğJnÜ'ı bıJunmaması 
El insanlar :yasında eşitlik ve özgürlU<:, hoşg5rü 

ve uzlaşmoyo OOyolı değerler sisteminin ulusol 
kültürde egamen olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 


