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1. Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgu-
larla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan 
düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. 

	 Bu	açıklamada	felsefenin	aşağıdaki	hangi	özelliği	üze-
rinde	durulmuştur?	

A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.

B) Çağın koşullarından etkilenir. 

C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. 

D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur. 

E) Mantıksal ve tutarlıdır.

2. Sokrates’in annesi doğum yaptıran bir ebedir. Annesi 
hakkında: “Annem nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gel-
mesine yardımcı oluyorsa, bilgilerin ortaya çıkışı da buna 
benzer. Örneğin bir öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğ-
retmez, ancak onun aklında var olan bilgilerin açığa çıkarıl-
masına yardımcı olur.” der.

		 Parçada	bilginin	ortaya	çıkışı	ile	anlatılmak	istenen	te-
mel	düşünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bilgiler doğuştandır ve sorgulama yöntemiyle ortaya 
çıkarılır. 

B) Bilgilerimizi deneyimle sonradan elde ederiz. 

C) Bilgilerimizin kaynağı beş duyu organımızdır. 

D) Bilgiyi, insan istemese de çevreden edinir.

E) Yaşamın her anında bilgi üretimi devam eder.

 

3.        I. Akıl ve inanç tartışmaları ön plandadır. 
 II. Tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.
 III. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. 
 IV. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmemesi 

gerektiği söylenmiştir. 

	 Verilenlerden	hangileri	Hristiyan	felsefesinin	özellikleri	
arasında	yer	alır?

A) I ve II.              B) I ve IV.               C) I, II ve III. 

  D) I, II ve IV.  E) I, II, III ve IV.

4. Kant’a göre bilginin ham maddesi duyulardan gelir. Duyular 
aklın doğuştan getirdiği kategorilerin içine girer. Bu katego-
rilerde şekil alarak akıl ilkeleri ile işlenir ve böylece bilgi 
meydana gelir. 

	 Bu	açıklamadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	han-
gisine	ulaşılamaz?	

A) Bilginin oluşmasında, duyular tek başına yeterli değildir. 

B) Kesin ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün değildir. 

C) Duyu verileri kategoriler sayesinde şekil alır. 

D) Duyularla gelen bilgiler, akıl ilkeleri ile işlenir.

E) Tüm insanlarda aynı kategoriler mevcuttur.

 

5. Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe” problemidir. 
İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var 
olanların başlangıcını (töz) anlamaya çalışmıştır. Bu ne-
denle İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı anlama 
isteğiyle “Evrenin özü nedir?” sorusuyla başlatmışlardır. 

	 Bu	düşünceden	yola	çıkarak	aşağıdakilerden	hangisi-
ne	ulaşılamaz?	

A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir. 

B) Töz, bir varlığın her ne ise o olmasını sağlayan unsur-
dur. 

C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalışmış-
tır. 

D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler 
oluşturur. 

E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kulla-
nılmaktadır.

6. İnsanın istenç ve eylemleri, içten ve dıştan gelen nedenler-
le belirlenmiştir. Kararlarımız, içinde yaşadığımız koşullara 
bağlıdır. İnsanın Tanrı, doğa veya toplum tarafından belir-
lenmiş bir yazgısı vardır. 

	 Bu	görüşleri	 savunan	bir	 düşünüre	göre	 ahlaki	 eyle-
min	temel	niteliği	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?	

A) Ahlaki eylem irademizle gerçekleşir. 

B) Her ahlaki eylemin temel bir amacı vardır. 

C) Evrensel ahlakın amacı sorumlu davranışlar sergilen-
mesidir. 

D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. 

E) Bir davranış ödev ahlakına uygun değilse ahlaki sayıl-
maz. 
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7. Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuştur. 
Siyaset bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel 
yöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken, 
siyaset felsefesi siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yü-
rütme etkinliği olup “olması gereken” hakkında görüş ileri 
sürer. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	siyaset	felsefesinin	
konusu	olamaz?	

A) Egemenliğin kullanılış biçimlerini ele alır. 

B) Devlet ve siyasal kurumları bilimsel yönteme dayalı ola-
rak inceler. 

C) Devletin varlık nedenini sorgular. 

D) İktidarın kaynağını nereden aldığını araştırır. 

E) Sivil toplum, devlet ve demokrasi ilişkisine bağlı olarak 
olması gerekeni inceler.

8. Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hak-
kında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna karşılık 
felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliş-
tirmek için faydalanır. 

	 Bu	durumu	en	iyi	ifade	eden	yargı	aşağıdakilerden	han-
gisidir?	

A) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir. 

B) Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi aynıdır. 

C) Felsefe bilimin neliği üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

D) Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır. 

E) Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemlere kapı aralamak-
tadır.

YGS 2012

9. Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompo-
zisyonun sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına karşın fi-
gürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin, her yere nüfuz 
etmiş ışık ve hava sayesinde kaynaşıp bir bütün oluştur-
duğunu görüyoruz. Figürlerden bu küçük tablonun çoğunu 
kaplayan manzaraya bakıyoruz, sonra tekrar figürlere dö-
nüyoruz. Giorgione, kendisinden önce gelenler gibi önce 
nesneleri ve kişileri çizip sonra onları bir mekâna yerleştir-
miyor; doğayı, toprağı, ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve 
kentleriyle insanları bir bütün olarak düşünüyor. 

	 Bu	 parçada	 anlatılanlara	 göre	 Giorgione’nin	 eserini	
oluştururken	 güzelliğin	 hangi	 niteliğini	 öne	 çıkardığı	
söylenebilir?	

A) Yetkin olmak   B) Orantılı olmak 

C) Aslına uygunluk  D) Uyumlu bütünlük 

          E) Simetrik olmak                     

ÖSS 2009          

10. Ahlak felsefesinde nesnelcilikte, değerlerin dış dünyada, 
onlara ilişkin kavrayışımızdan ayrı ve bağımsız olarak var 
olduğu ve bunların insan tarafından bilinebileceği ileri sü-
rülür. Değerlerin ahlaki yargıları ve eylemleri belirleyen il-
keler olarak kullanılmak durumunda olduğu ve nesnelerle 
eylemlerin, kendilerinde insandan bağımsız olarak var olan 
bir nitelikten dolayı iyi ya da değerli olduğu savunulur. 

	 Bu	parçaya	göre	bir	eylemin	“iyi	ya	da	değerli”	olması	
aşağıdakilerden	hangisiyle	açıklanabilir?	

A) Kişiye yarar sağlamasıyla 

B) Evrensel ahlak yasasına uygun olmasıyla

C) Kişinin özgür iradesine bağlı olmasıyla 

D) Özgürlüğün sorumluluk gerektirdiği düşüncesine uygun 
olmasıyla 

E) Kişinin, öyle davranmasının ödevi olduğunu düşünme-
siyle

11. Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu 
basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çık-
masıdır. 

	 Güdülenme	sürecinin	ifade	edilen	bu	ilk	basamağı	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?	

A) Güdü              B) İhtiyaç               C) Dürtü 
 D) Davranış  E) Doyum 
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LYS 2017  

12. Deniz ve Esin yol çalışması yapılan gürültülü bir caddenin 
yakınındaki parkta kitap okumaktadır. Esin bir süre sonra 
“Burası gerçekten çok gürültülü, ilk oturduğumuzda bu ka-
dar rahatsız olmamıştım ama son iki sayfada okuduklarım 
hakkında hiçbir fikrim yok. Daha sessiz bir yere gitmeye ne 
dersin?” diye sorar. Deniz “Ne garip! Senin aksine, ben ilk 
oturduğumuzda çok gürültülü olduğunu düşünmüştüm ama 
artık gürültünün farkında bile değilim. Yine de istersen baş-
ka yere gidebiliriz.” der. 

	 Esin	ve	Deniz’in	ortamdaki	gürültüye	dair	bu	deneyim-
leri,	 aşağıdaki	 kavram	 çiftlerinden	 sırasıyla	 hangisine	
örnektir?	

A) Alışma - Yetersiz uyarılma 

B) Duyarlılaşma - Alışma 

C) Aşırı uyarılma - Duyarlılaşma 

D) Duyarlılaşma - Fark eşiği

E) Fark eşiği - Yetersiz uyarılma 

13. Normların türüne bağlı olarak toplumsal kontrolün biçimi 
ve otoritesi değişmektedir. Yazısız normlarla ilgili kontrol 
kınama, ayıplama, dışlama şeklinde gerçekleşirken; yazılı 
normlarla ilgili kontrol para ya da hapis cezası, hak mahru-
miyetleri ya da toplumsal hizmetlerde çalıştırılmama şeklin-
de olabilir. 

	 Buna	göre	toplumsal	kontrol	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadeler-
den	hangisi	yanlıştır?

A) Yazılı olmayan normların kontrolü, resmi normlar ile 
sağlanır.

B) Toplumsal normlar birey davranışlarını sınırlayan somut 
ölçütlerdir.

C) Yazılı olmayan normlarda kontrol, toplum tarafından 
gerçekleştirilir.

D) Yazılı normların kontrolü devletin resmi organları tara-
fından yerine getirilir.

E) Kontrol toplumsal ilişkilerin uyum ve iş birliği içinde sür-
dürülmesi için önemlidir.

14. İçlem, bir kavramın üzerinde taşıdığı niteliklerin bütünüdür. 
İçlem kavramın anlamını ve niteliklerini belirler. Kaplam ise 
kavramın içine aldığı türlerdir. Kavramın niceliğini gösterir. 
Örneğin; “Çiçek” kavramının içlemi canlı ama duygusuz 
toprakta yetişen hoş görünüşlü bir bitki olmasıdır; kaplamı 
ise lale, sümbül, menekşe, gül ve diğer çiçek türleridir.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisi	 içlemi	 ile	
birlikte	verilmiştir?	

A) Araba - Ulaşım aracı

B) Ağaç - Çam ağacı

C) Ayna - Boy aynası

D) Masa - Yemek masası

E) Kuş - Kartal

 

15. “Hiçbir leylek kısa gagalı değildir.” önermesinin	çelişiğinin	
altığı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bazı leylekler kısa gagalı değildir.

B) Bazı leylekler kısa gagalıdır.

C) Bazı leylekler kuş değildir.

D) Bütün gagalılar kuştur.

E) Bütün leylekler kısa gagalıdır. 
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. E

2. A

3. E

4. B

5. D

6. D

7. B

8. A

9. D

10. B

11. B

12. B

13. A

14. A

15. E


