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1. Filozof ile bilim insanlarının soru sorma biçiminde farklılık 
vardır. Filozof, “Canlı türleri nasıl sınıflandırılır?” sorusunu 
sormaz; bu türden sorulara cevap aramaz. Filozof, “Bilim 
nedir?”, “Bilimsel yöntem nedir?” sorusuna cevap arar. 
Düzenin aksayan yönlerini açığa çıkarmaz. “İdeal düzen 
nedir?” sorusunu irdeler.

	 Parçada	 felsefi	 düşünce	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	 nitelikler-
den	hangisi	vurgulanmıştır?	

A) Akıl ve mantık ilkelerine bağlı olması

B) Evrensel olması

C) Doğru bilgiye ulaşma çabasında olması

D) Temellendirmeye dayalı olması

E) Öz’e ilişkin olması

2. “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığı-
mız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması 
halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” 
kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir 
varlıktır. 

	 Buna	göre	doğruluk	ve	gerçeklik	ile	ilgili	aşağıdakiler-
den	hangisi	yanlıştır?

A) Doğruluk bir değerdir. 

B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.

C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır.

D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır. 

E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.

3. Felsefe şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği kadar, 
bunların arka planında neler olabileceğine dair genel açık-
lamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe, Sümerlilerden bu 
yana algıların tanzim edilerek transandantal bir genelleme-
ye ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaş-
makta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir. 

	 Parçada	anlatılan	temel	düşünce	aşağıdakilerden	han-
gisidir?	

A) Bilim varlığa objektif yaklaşırken, felsefe sübjektif bakış 
açısına sahiptir.

B) Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayan-
maktadır.

C) Felsefe teorik kaygılar için, bilim pratik amaçla yapıl-
maktadır. 

D) Bilim insanları elde ettiği sonuçları insanlığın hizmetine 
sunmaktadır. 

E) Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken, bilim parça-
layarak ele almaktadır.

4. Rasyonalistler sadece aklın, doğruluğu olan bir bilgi sağ-
layabileceğini ileri sürerler. Empiristler ise sadece duyula-
rın bilginin doğruluğu için ölçüt olabileceğini söylerler. İlk 
kez Kant her iki görüşü de eleştirerek “Bilgilerimiz deney-
le başlar ama deneyden doğmaz”, der. Çünkü ona göre 
“Deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür”. 

	 Bu	 parçada	 doğru	 bilgiye	 ulaşmak	 için	 aşağıdakiler-
den	hangisinin	önemi	üzerinde	durulmaktadır?

A) Akıl ile duyular arasında bağ kurmak gerekir.

B) Bilginin oluşum sürecinde duyu verilerinin ön planda ol-
ması gerekir.

C) Akıl olmadan da doğru bilgiye ulaşılabilir.

D) Doğru, bilginin akılla temellendirilmesidir. 

E) Sezgi yolu ile doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.

5. I. Her insan öncelikle kendi benliğini dikkate alır ve eylem-
lerini buna uygun olarak düzenler.

 II. Ahlaki eylem, mümkün olan en çok sayıda insana en 
fazla mutluluğu getirmelidir. 

	 Verilen	 görüşler	 sırasıyla	 aşağıdaki	 yaklaşımlardan	
hangisine	uygundur?	

        I            II    

A) Anarşizm Egoizm 

B) Hedonizm Fatalizm 

C) Egoizm  Utilitarizm 

D) Entüisyonizm Liberteryanizm 

E) Determinizm Egzistansiyalizm 

6. Yusuf Has Hacip’e göre devletin işleyişinin akla, adalete, 
doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devlet yönetici-
leri cesur, bilge, erdemli ve dürüst olmalıdır. Devlet bireyi 
her zaman korumalı ve bireye her konuda yardımcı olmalı-
dır. 

	 Bu	parçada	aşağıdaki	sorulardan	hangisine	yönelik	bir	
açıklama	yapılmaktadır?

A) Sivil toplumun anlamı nedir?

B) Devlet nasıl oluşmuştur? 

C) Yönetim biçimleri nelerdir?

D) Devlet birey için mi, birey devlet için mi vardır?

E) Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir?
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7. Varoluş, dünyada yer kaplamak ya da sadece nefes alıp 
vermek değildir. Hayvanlar da yer kaplarlar ve nefes alıp 
verirler. Ama var olmanın ne anlama geldiğini düşünmez-
ler. Bunlar kendinde varlıktır. İnsan ise amacı kendisi olan 
varlıktır. İnsan istediği kadardır. Bu yüzden de kendisi için 
varlıktır. 

	 Parçada	görüşlerine	yer	verilen	düşünür	aşağıdakiler-
den	hangisidir?	

A) Marx 

B) Sartre

C) Bergson 

D) Dewey

E) Hartmann

YGS 2014

8. Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları göz 
ardı etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan gördüğü bir 
rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek gerçekleşmeyenleri 
unutarak bunun, rüyalarının gerçek olduğunu kanıtladığını 
söyleyecektir. Oysa tekil örneklerden hareketle genelleme-
ler yapmak doğru değildir. Bu noktada görevimiz iyi temel-
lendirilmiş bir hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir 
deneyden geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa 
bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık tekil ör-
nekleri bu yasadan güvenle çıkarsayabilir, başka bir deyişle 
doğru öngörülerde bulunabiliriz. Böylece, bilimsel bir yasa 
bulma sürecinde özelden genele geçeriz.

	 Bu	parçada	anlatılanlar,	bilim	 felsefesinin	hangi	soru-
suyla	ilişkilendirilebilir?

A) Bilimsel yöntem nedir?

B) Bilim nedir?

C) Bilimsel doğruluk nedir?

D) Bilimsel sonuç nedir?

E) Bilimsel kuram nedir?

LYS 2014

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	bir	gelişim	psikoloğunun	araş-
tırmasına	konu	olabilecek	bir	sorudur?

A) Şizofrenler ile ruh sağlığı yerinde olan bireylerin gördük-
leri rüyaların içerikleri ne gibi farklılıklar göstermektedir?

B) İnsanlar, bir gecelik uyku döngüsünün hangi aşamasın-
da gördükleri rüyaları daha iyi hatırlayabilirler?

C) Rüya gördükleri anlarda insanlar, bilinçli olarak farkında 
olmadıkları bazı duygularını sembolik olarak ifade edi-
yor olabilirler mi?

D) Uyku öncesinde telkinlerde bulunmak, kişilerin uykula-
rında görecekleri rüyaların içeriğini etkiler mi? 

E) 2-7 yaş aralığındaki çocuklar ile 7-11 yaş aralığındaki 
çocukların “Rüya nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar 
arasında farklılık var mıdır?

YGS 2014

10. Araştırmacılar bir grup çocuğun 8 yaşından 30 yaşına kadar 
geçen süre boyunca içe kapanıklık düzeylerini ölçmüştür. 
Sonuçlara göre 8 yaşında içe kapanık olarak nitelendirilen 
çocuklar genellikle ilerleyen yaşlarda da benzer eğilimler 
göstermektedir.

	 Bu	araştırmanın	sonucu,	 aşağıdaki	 kişilik	özelliklerin-
den	hangisini	vurgulamaktadır?

A) Değişmeye karşı dirençli olması

B) Bireye özgü olması 

C) Bireyin öğrenmelerinden etkilenmesi 

D) Kalıtımla şekillenmesi 

E) Bireyin çevreyle etkileşiminde bireye özgü bir tarz olması

11. Obsesyon; düşüncede ortaya çıkan, kişinin istek ve iradesi 
dışında sık sık yinelenen, tedirginlik yaratan ve kaygı düze-
yini yükselten düşüncelerdir. 

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 obsesyona	 örnek	
olabilir?

A) Yüksek yerlerden korkulması 

B) Kara kedi görünce bireyin saçını çekmesi  

C) Konuşmada düzensizlik yaşanması 

D) Asansöre binmekten korkan birinin altıncı kata merdi-
venden çıkması 

E) Paraya ya da herhangi bir eşyaya dokunduğunda sü-
rekli elinin kirlendiğini düşünmesi
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12. Kültür; öğrenilen ve toplumsal olarak aktarılan gelenek, 
bilgi ve davranışlar toplamıdır. İnsan gruplarının fikirleri, 
değerleri ve maddi üretimleri kültürün kapsamına girer. Bu 
anlamda misafirperverlik kadar mimari yapılar ve kullanılan 
teknoloji de kültürün ögeleridir.

	 Bu	parçada	kültürün	hangi	yönüne	vurgu	yapılmakta-
dır?

A) Değişerek varlığını devam ettirmesi 

B) Ulusal özellikler içermesi 

C) Maddi ve manevi boyutlarının olması  

D) Bireyin sosyalleşmesini sağlaması 

E) Manevi boyutunun yavaş değişmesi

13. Bugün gelişmiş bazı ülkelerde kendini yenileyebilme sıkın-
tısı yaşanmaktadır. Nüfusun yaşlanması emeklilik yaşının 
yükselmesini; iş gücünün azalması ise yabancı ülkelerden 
nitelikli nüfus transfer etme zorunluluğu gibi bazı sorunları 
beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara çözüm bulma ara-
yışları da toplumsal değişmeye neden olabilmektedir. 

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	
ulaşılabilir?

 A) Az gelişmiş ülkelerde toplumsal değişim önemli bir so-
run haline gelmiştir. 

 B) Toplumsal değerlerdeki değişme, toplumsal değişimi 
hızlandırır.

 C) Kültürel yapının değişmesi toplumsal değişimin göster-
gesidir.

 D) Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi toplumsal değişme-
yi olumsuz yönde etkiler.

 E) Nüfusun yapısı toplumsal değişmenin dinamik bir gücü-
dür.

LYS 2014

14. “Hiçbir deve kuş değildir”	 önermesinin	düz	döndürmesi	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bazı develer kuş değildir.

B) Her deve kuştur.

C) Bazı kuşlar devedir.

D) Hiçbir kuş deve değildir.

E) Bazı kuşlar deve değildir. 

 
 
 

15.	 Aşağıdaki	 kıyas	 örneklerinden	 hangisinde	 bir	 olasılık	
söz	konusudur?	

A) Bütün ağaçlar fotosentez yapar, çam ağaçtır: O hâlde 
çam fotosentez yapar.

B) Dünyada hava ve su olduğu için hayat vardır. Mars’ta 
da hava ve su vardır. O halde Mars’ta da hayat olabilir.

C) Bütün gezegenler kendi ekseni etrafında döner, Dünya 
gezegendir: O hâlde Dünya kendi ekseni etrafında dö-
ner. 

D) Her canlı ölümlüdür, kedi canlıdır: O hâlde kedi ölümlü-
dür.

E) Tüm bitkiler su ister, yosun bitkidir: O hâlde yosun su 
ister.
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. E

2. C

3. E

4. A

5. C

6. D

7. B

8. A

9. E

10. A

11. E

12. C

13. E

14. D

15. B


