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1.

Ksenofon’un “Sokrates’ten Anılar”ında şu sözlere rastlıyoruz: “Alçakgönüllü olmalıyız çünkü övünme zarar ve utanç

4.

getirir. Dostlar edinmeye çalışmalıyız çünkü sadık bir dost
en yararlı şeydir. Toplum işlerine karışmaktan kaçınmamalıyız, çünkü bütünün iyiliği tek tek kişilere de iyilik getirir.”
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I. “ İnsan zihninde dışarıdan gelen duyumlarla zihnin kendisinde bulunan kavramlar bir araya getirilmezse, kavramlar duyularımızın malzemesine uygulanmazsa bilgi
diye bir şey ortaya çıkmaz.”
II. “Birtakım apriori ( önsel) kavram ve kategoriler zihnimizde hazır olarak bulunur ve bunların bilgisine akılla
ulaşılır.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin insan hayatın-

daki önemi vurgulanmıştır?

III. “Tüm bilgilerimizi duyu deneyi sayesinde elde ederiz.”

A) Erdemli olmanın

Verilen görüşlerin temsil ettiği yaklaşımlar sırasıyla

B) Özgür olmanın

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak veril-

C) İtaatkâr olmanın

miştir?

D) Vicdanlı olmanın

A) Rasyonalizm-Empirizm-Kritisizm

E) Dürüst olmanın

B) Kritisizm-Empirizm-Rasyonalizm
C) Empirizm-Rasyonalizm-Kritisizm
D) Kritisizm-Rasyonalizm-Empirizm
E) Rasyonalizm-Kritisizm-Empirizm

2.

Bir toplumun temelini oluşturan şey o toplumun üyelerinin geçmişte veya şimdi; dolaylı veya açık bir şekilde dile
getirdikleri rızaları değilse nedir? Öyleyse işe insanın en
doğal haliyle veya Hobbes’un deyimiyle savaş, Locke’un
deyimiyle barış, Rousseau’nun deyimiyle ise inzivaya çekilmekle başladıktan sonra, insanın kendi rızasıyla, toplumsal bir sözleşme sürecine girilir.
Buna göre “toplumların devlet olma” sürecini en iyi ifade
eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet  insanların ortak iradelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.
B) Devlet güçlü olanların kurduğu baskı ile ortaya çıkmıştır.
C) Devlet fikri farklı toplumların ürünüdür.
D) İnsanlar ve devlet hep var olmuştur.
E) Devleti  var eden eşitlik fikridir.

5.

Töz’ün genel anlamı altta bulunan, değişen durumlara ve
niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeyde değil, kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olandır. Başka bir deyişle de
töz, varoluşu için başka bir şeye ihtiyaç duymayan şeydir.
Buna göre ‘’töz’’ yaklaşımları verilen aşağıdaki eşleş-

3.

Oscar Wilde “İki kayadan en güzel olanı, en kocaman olanı, en yıkılamaz olanıdır. İki berrak gökten en güzel olanı,
en parlak, en uçsuz bucaksız olanıdır. İki fırtınadan en güzel olanı en şiddetli olanıdır. Hatta iki çölden en güzel olanı
en ümit kırıcı, en vahşi ve en tekdüze olanıdır.” der.
Bu parçada  “güzellik” le aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilmektedir?
A) Hakikat

     B) İyi

     D) Hoş

       C) Yüce
       E) Fayda

tirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Thales – “Her şeyin kökeninde su vardır.”
B) Herakleitos – “Ateş tüm var olanların ilk ve gerçek temelidir.”
C) Pythagoras – “Toprak, hava, su ve ateş olarak belirlenen dört öge her şeyin temelidir.”
D) Anaximandros – “Her şeyin kendisinden çıktığı ana
madde sonsuz ve sınırsızdır.”
E) Demokritos – “Her şeyin kendisinden çıktığı şey atomdur.”
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İnsan önce vardır ve sonra da kendi insani özünü kendi-

8.

Bilimsel gelişmeler tarihsel süreçte değişimler yaşamaktadır. Orta Çağ’da büyük bir gerileme yaşayan bilim,

si belirler. O, sonradan özgür seçimleriyle kendisini kurar.

Rönesans ile birlikte büyük atılımlar yapmıştır. Rönesans

Böylece insan önce hiç iken sonra kendisini sürekli olarak

hem bilimsel hem de kültürel alanda birçok yeni gelişmeyi

var eder. İnsan, bilinç sahibi ve özgür bir varlık olduğu için

beraberinde getirerek bilimin önünü açmıştır.

yapıp ettiklerinden sorumludur. Ancak insanın özgürlüğünü
ve bu nedenle sorumlu olduğunu anlaması onda bulantıya

Buna göre bilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi-

yol açar. Ancak sorumluluk duygusu insan soyluluğunun bi-

ne ulaşılabilir?

ricik kaynağıdır.

A) Kesintisiz bir şekilde ilerler.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-

B) İnsanların kendini geliştirmesini sağlar.

maz?

C) Sistematik tutarlılıkla bugünlere gelmiştir.

A) İnsanın özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu anlaması

D) Sıçramalarla ilerler.

onda bulantıya neden olur.                   

E) Saygınlığı toplumdan topluma değişir.

B) Her insan, kendi insani özünü kendisi belirler.                                                                                 
C) İnsan önce bir hiç iken, kendi özünü belirlemesiyle kendisini var etmiş olur.                                        
D) İnsan ne kadar özgür olursa olsun yine de toplumun etkisindedir.                                                     
E) İnsanın sorumlu olmasının nedenlerinden biri, bilinç sahibi olmasıdır.
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Locke, nesnelerin kendilerini izlenimler olarak duyularımıza
duyurduğunu, nesneler konusundaki fikirlerimizin temelinde
bu izlenimlerin bulunduğunu söylüyordu. Ama Berkeley’in
işaret ettiği gibi bu tür bir argüman, evrende zihnimizden bağımsız birtakım nesnelerin varlığına değil yalnızca bir fikirler
evreninin varlığına işaret eder.
Bu parçada Locke ve Berkeley’in ele aldığı bilgi görüşü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akılcılık

B) Eleştiricilik

D) Sezgicilik

7.

C) Deneycilik

     E) Şüphecilik                       

Marx’a göre tarihte ağırlık taşıyan veya belirleyici olan olaylar ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik olayların içine; üretim
araçları, üretim biçimi, üretim araçlarına sahip olma durumu, bunların meydana getirdiği sınıflaşma tarzı girer. Bütün
bunlar Marxizm‘in   “alt yapı’’ diye nitelendirdiği şeyi ifade
ederler. Hukuk alanındaki görüşler, felsefi sistemler, ahlak
teorileri, siyasi idealler aslında bu “alt yapı” nın belirlemiş
olduğu “üst yapı’’ ya ait unsurlardır.
Marx’ın bu parçada vurguladığı görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maddi olayları toplumsal ilişkiler yönetir.
B) Ekonomik ve toplumsal olaylar birbirini etkiler.
C) Toplumsal ve ekonomik olaylar sürekli değişir.
D) Toplumsal olayların temelinde ekonomik ilişkiler yatar.
E) Toplum birbirine benzer olguların bir arada durmasıdır.

YGS 2016
10. Tanrının varlığını açıkça reddetmediği halde açıkça kabul de etmeyen, “Tanrı vardır.” veya “Tanrı yoktur.” diyebilmek için bilgimizin yeterli olmadığını öne süren ve bu
nedenle tanrının varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik
bir kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden görüş,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ateizm

B)Teizm
D)Deizm

C)Agnostisizm
E)Panteizm
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11. Bir masal kahramanı olan “deniz kızı’’ nın var olduğu ya da
olmadığı bilgisini doğru kabul etmem için bu bilgiye yalnız
başıma benim sahip olmam pek de önemli değildir. Fakat
“deniz kızı’’ nın denizde var olan bir varlık olduğu bilgisini
benim dışımdaki kişiler de doğru kabul ediyorsa ancak o

14. Sosyalleşme unsurlarıyla bireyler dünya görüşünü, tutum

ve davranışlarını şekillendirerek sosyal davranış becerileri
kazanırlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyalleşme
becerilerine örnek olamaz?

zaman bu bilginin doğruluğundan söz edebilirim.

A) Yeni değerler kazanma

Bu parçada görüşlerini dile getiren kişi aşağıdakilerden

B) Toplumsal değerleri özümseme

hangisini bilginin doğruluk ölçütü olarak kabul etmek-

tedir?

A) Apaçıklık

       B) Yarar

D) Uygunluk

         C) Tutarlılık
E) Tümel uzlaşım
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C) Uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabilme
D) Sosyal sorumlulukları yerine getirme
E) Başkalarının fikirlerine kapalı olma

12. Psikolojide, aşırı ve yetersiz uyarılma sonucunda organizmanın bozulan uyumunu yeniden sağlama çabasına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duyumsama
B) Kavrama
C) Dengelenme
D) Uyarılma
E) Fark eşiği

13. Öğrencilere, kendilerini doğru ifade etmeyi öğretmek isteyen bir öğretmen, onların her olumlu cümlesini onaylayarak,
bravo diyerek, tebrik edip gülümseyerek ödüllendirmiştir.
Daha sonra öğrencilerin kendi düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etme oranlarında artış görülmüştür.
Buna göre öğrencilerin düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açık-

15. Aşağıdakilerden hangisi tümel kavrama örnek oluştu-

lanır?

rur?

A) Bilişsel öğrenme

A) Bütün kuşlar

B) Edimsel koşullanma

B) Ağrı Dağı

C) Klasik koşullanma

C) İyilik

D) Farkına varmadan öğrenme

D) Bazı zebralar

E) Model alarak öğrenme

E) Elma
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

A

2.

A

3.

C

4.

D

5.

C

6.

D

7.

D

8.

D

9.

C

10.

C

11.

E

12.

C

13.

B

14.

E

15.

A
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