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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Sovyetlerin, Amerikan “Fordizm İlkeleri”ni  
benimsemeleri, kitlelerin gücünden han-
gi alanda yararlanmak istediklerinin gös-
tergesidir?

A) Turizm B) Haberleşme
C) Pazarlama D) Üretim
E) Lojistik

2. Aşağıdakilerden hangisi “New Deal” ile il-
gili doğru bir bilgi değildir?

A) II. Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe 
geçirilmiştir.

B) Yeni düzen anlamına gelmektedir.
C) 1933 ve 1939 yılları arasında uygulan-

mıştır.
D) Kapitalist sistemin karşılaştığı güçlükleri 

aşmak üzere tasarlanmıştır.
E) Toplumsal dengesizlik ve istikrarsızlığın 

giderilmesine odaklanılmıştır.

3. 1950’ler Amerikasında  Mc-Corthizm ola-
rak anılan dönemde yapılan kampanyala-
rın altında yatan temel etken aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Devlet terörüne son verme isteği
B) Dünyayı komünizm etkisinden kurtarmak
C) Batı’nın liderliğini ele geçirme isteği
D) İnsanlığın refah içinde yaşamasını sağla-

mak
E) Dünya savaşlarına son vermek

4. Aşağıdakilerden hangisi  alan üzerinde 
haberleşme araçlarından biri değildir?

A) İnternet B) Radyo
C) Sinema D) Televizyon
E) Gazete

5. İletişimin, araştırma ve kuramlarda hiç ele 
alınmayan boyutu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Alan üzerinde haberleşme
B) Kuşaklararası haberleşme
C) İletişimin mekan boyutu
D) İletişimin sosyal boyutu
E) İletişimin örgütlenme boyutu

6. Aşağıdakilerden hangisi en önemli kuşak-
lararası iletişim aracıdır?

A) Telefon B) Telgraf
C) Medya D) Sinema
E) Eğitim

7. Marx’a göre tarihe yön veren temel dina-
mik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal değişme
B) Örgütlenme
C) Bireysel farklılıklar
D) Sınıflararası çatışma
E) Savaşlar

8. Aşağıdakilerden hangisi işçi ve köylüle-
rin hızlı bir askeri eğitimden geçirilmesiy-
le meydana getirilmiştir?

A) Çarlık ordusu B) Kızılordu
C) Boşlevikler D) Spartaküsler
E) Macar ordusu
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9. Aşağıdakilerden hangisi Bolşeviklerin si-
nema aracılığı ile sundukları yeni kimlik-
tir?

A) Sovyet insan modeli
B) Kapitalist insan modeli
C) Sosyalist insan modeli
D) Halk komiseri
E) Diktatör insan modeli

10. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon ça-
ğı olarak adlandırılan dönemde yaygınlaş-
tırılmak istenenler içerisinde yer almaz?

A) Batı’nın bilimi
B) İnsanlığın aydınlanma ihtiyacı
C) Batı’nın maddi zenginlikleri
D) Batı’nın bilgisi
E) Hiçbiri

11. Aşağıdakilerden hangisi 1929 ekonomik 
krizi sonrasında hayata geçirilen “New De-
al” programı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) İşsizliğin önlenmesi ile ilgili kararlar içerir.
B) Çalışmayı Geliştirme İdaresi, Sivil Koru-

ma Birlikleri gibi kurumlaşmalara gidil-
miştir.

C) Ulusal Sınai Kalkınma Yasası çıkarılmış-
tır.

D) Laissez-faire zihniyetinden uzaklaşılmış-
tır.

E) Kitle iletişim araçlarına müdahale kaldırıl-
mıştır.

12. İnternetin ilk uygulamaları hangi dönem-
de yapılmıştır?

A) Balkan Savaşı sırasında
B) Körfez Savaşı sırasında
C) Bolşevik İhtilali sırasında
D) I. Dünya Savaşı sırasında
E) II. Dünya Savaşı sırasında

13. İlk eğitim kurumları nerede görülmüştür?

A) Orta Asya
B) Macaristan
C) Kafkasya
D) Sümer
E) Maveraünnehir

14. Aşağıdaki yöneticilerden hangisinin ik-
tidarı döneminde Rusya’da muazzam bir 
sanayileşme hamlesi başlatılmıştır?

A) Keynes B) Hitler
C) Goebbels D) Stalin
E) McLuhan

15. Aşağıdaki olaylardan hangisi tek merkez-
li sistemde bilgi çağından bahsedilmesi-
ni sağlamıştır?

A) Sovyetler Birliği’nin dağılması
B) Kızılordu deneyi
C) 1929 ekonomik krizi
D) I. Dünya Savaşı’nın sonuçlanması
E) Çarlık ordusunun cepheden çekilmesi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Sovyetler, fabrika sistemini Amerikan 
“Fordizm İlkeleri” üzerine kurmuşlardır. 
Böylece kitlelerin gücünden üretimde de 
yararlanılmak istenilmiştir.

2. A Birleşik Devletler yönetimi 1929 ekono-
mik krizini izleyen dönemde “New Deal” 
adı verilen kapsamlı programı hayata ge-
çirmiştir.

3. C Mc Carthizm dönemindeki kampanyala-
rın altında, Amerika’nın Avrupa’yı kendi-
ne bağımlı kılma siyaseti, başka bir de-
yişle Batı’nın liderliğini ele geçirme isteği 
yatmaktadır.

4. C Günümüzde gazete, radyo, televizyon, 
telefon, internet alan üzerinde haberleş-
me araçlarıdır.

5. B İletişimin, araştırma ve kuramlarda hiç 
ele alınmayan ikinci boyutu, iletişimin za-
man boyutunu gösteren kuşaklararası 
haberleşme/iletişimdir. 

6. E Eğitim ve okul en önemli kuşaklararası 
iletişim aracıdır.

7. D Marx toplumsal değişmenin, hatta tarihe 
yön veren temel dinamiğin toplum için-
deki sınıflararası ilişki/çatışma olduğunu 
söylemektedir.

8. B Troçki tarafından kurulan Kızılordu, iş-
çi ve köylülerin hızıl bir askeri eğitimden 
geçirilmesiyle meydana getirilmiştir.

9. A Sovyetler’de sinema, kitle eğitiminin 
önemli bir parçası haline gelmiştir. Sine-
ma aracılığı ile yeni bir kimliği -ki bu ye-
ni kimlik Sovyet insan modeli olarak su-
nulmuştur- kitlelere benimsetilmesine ça-
lışılmıştır.

10. C Bilgi veya enformasyon çağı olarak ad-
landırılan dönemde Batı’nın maddi zen-
ginlikleri yaygınlaştırılmak ve paylaşıl-
mak istenenler içerisinde yoktur.

11. E 1929 krizi klasik liberal/kapitalist teoriden 
yani laissez-faire zihniyetinden uzaklaşıl-
masını ve ekonomiye devlet müdahale-
sini beraberinde getirmiştir. Devlet mü-
dahalesi kitle iletişimi ile ilgili teorilere de 
yansımış ve iletişim araçlarına da müda-
hale edilebilmesi düşüncesi ortaya çık-
mıştır.

12.  B Günümüz iletişiminin en yeni sistemlerin-
den internetin ilk uygulamaları Körfez sa-
vaşı sırasında yapılmıştır.

13. D İlk eğitim kurumlarının Sümer’de görülme-
si rastlandı değildir. Uygarlık adına ilk ve 
önemli gelişmelerin yaşandığı toplumlar-
da ilk eğitim kurumları da yerini almıştır.

14. D Stalin’in iktidarı döneminde Rusya’da mu-
azzam bir sanayileşme hamlesi başlatıl-
mıştır. Bu olay da, uzmanlaşmış kadro-
ların yetiştirilmesi ve istihdamının sağlan-
ması için kitle eğitimini zorunlu kılmıştır. 

15. A 1990’lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla artık tek merkezli sistemde 
bilgi çağından bahsedilmektedir.


