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1.

I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?

5.

ce devletin bekası ve mutluluğudur. İnsanlar da bunun için

III. Evrenin ana maddesi nedir?

vardır. Ona göre insan bir doğa gücüdür, canlı bir enerji

IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

kaynağıdır. Bu yüzden Hıristiyanlığın çizmiş olduğu mü-

V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?

tevazı, alçakgönüllü insan tipine karşıdır. Onun özlemini
çektiği insan tipi İlk Çağ insanı gibi atılgan ve üretken olan-

Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı soru-

lardır. İnsan gerekirse ulvi bir amaç için devletin varlığını,

lardan değildir?
B) Yalnız III
D) I ve V		

Machiavelli, bireyin mutluluğu için uğraşmaz. Bu öncelik
onun umurunda bile değildir. Bütün amacı aslında sade-

II. Kaç tarz varlık vardır?

A) Yalnız I
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kendi varlığına tercih edebilmelidir. Machiavelli’ye göre

C) Yalnız V

iki tür insan vardır: Tarihi yaşayanlar ile tarihi yapanlar.

E) III ve V

Malzeme olanlar ile mimar olanlar. Onun gönlü şüphesiz
ikincisinden yanadır.

2.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi-

Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyle-

ne ulaşılamaz?

dir, sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle... Üşüyen
biri için rüzgar soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir.”

A) İnsanın ontolojik varlığı ve iradesi üzerinde hiçbir otori-

diyen Protagoras’ın düşünceleri aşağıdaki yargılardan

te olamaz.

hangisiyle uygunluk gösterir?

B) Cesareti ve mücadele azmiyle birey, kapasitesini kul-

A) Doğru bilgi mümkündür.

lanmalıdır.

B) Doğruluğun ölçütü insandır.

C) Birey ve devlet ilişkisinde, tercih bireysel olandan yana
yapılmamalıdır.

C) Tüm bilgiler doğuştan gelir.

D) Siyaset anlayışında devletin bütünselliği ön planda tu-

D) Doğru bilgiye şüphe ile ulaşılır.

tulmalıdır.

E) Deneyimler ile doğru bilgiye ulaşılabilir.

E) Bireyler, devletin devamı için kendisini feda edebilmelidir.

3.

Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve
mekânda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan
nesneler de kastedilmektedir.
Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece olgulardan ibarettir.
B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.
C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.
D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.
E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir.

4.

Spinoza’ya göre özgür bir ruh kararlarını akıl yoluyla alır.
Ahlaksal yaşam aklın tutkulara karşı savaşıdır. İnsanı özgür olmayıştan özgürlüğe yükseltme olanağı ancak ahlaksal yaşamda bulunur. Tutkular insanı köle yapar, insan
düşünme halindeyken özgürdür.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6.

Sanat eserinin temel özelliklerinden birisi de düş gücü ve
becerisi sonucunda ortaya çıkmasıdır. Bundan ötürü doğada görülen söz gelimi Kapadokya’daki Peri Bacaları,
Damlataş Mağarası’ndaki sarkıt ve dikitler, Pamukkale’deki
travertenler harika oluşumlar olsalar da sanat eseri sayılmazlar.
Parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A) Özgürlük bir bilinç gerektirir.

A) Estetik kaygı taşıması

B) Özgürlük ahlaksal yaşamla mümkündür.

B) Kişisel yaratıcılık ürünü olması

C) Ahlaki yaşamın önündeki engel tutkulardır.

C) Somut olması

D) Akıl ile tutkuları yenmek ahlaksal yaşamın amacıdır.

D) İçinde bulunduğu kültürden etkilenmesi

E) İnsan tutkularını yaşadıkça özgürlüğünü gerçekleştirir.

E) Sanat için ortaya konması
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7.

A. Comte’a göre insan, pozitif çağa uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Bu süreci Comte “üç hal yasası” ile
açıklar. Birinci dönem teolojik aşamadır. Bu dönemde her
şey Tanrısal nedenlerle açıklanır. İkinci dönem olan metafizik aşamada Tanrının yerini doğaüstü soyut güçler alır.
Üçüncü dönem ise pozitif aşamadır ve bu dönem insan düşüncesinin gelişiminin en ileri aşamasıdır.
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9.

Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki
popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton
Kuramı’nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik
anlayışında bulunan, her olayın bir nedeni olduğu ya da
olayların, nedenleri tarafından belirlendikleri anlayışını yeni

Parçaya göre A. Comte, bu tarihsel süreci hangi ölçüte

fiziğe aktaramayacağınız gibi “parçacık” terimini Kuantum

göre sınıflandırmıştır?

Kuramı içinde kullanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlam-

A) Bilimsel gelişmeler
B) Toplumsal olayların değişimi
C) Toplumların düşünsel açıdan gelişimi
D) İnsanların geliştirdiği teknik araçlar
E) İnsanların dini inançlarının değişimi

da küçük bir madde parçası olduğunu da varsayamazsınız.
Newton Kuramı ile Kuantum Kuramı hakkındaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Bu iki kuramın birbirine karşıt olduğu
B) Newton Kuramı’ nın yanlış olduğu
C) Kuantum Kuramı’ nın daha nesnel olduğu
D) Bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğu
E) Bilimsel bilginin tekrarlanabilir olduğu

TYT 2020
10. Anselmus Tanrı’nın var olduğuna dair delile Tanrı kavramının kendisinden doğrudan ulaşılabileceğini savunmuştur.
Ona göre, Tanrı kendisinden daha yetkini düşünülemeTYT 2018
8.

İnsanların yüzyıllardan beri doğru olarak kabul ettikleri bilgilerin bile bir gün yanlış olduğu anlaşılabilir. Örneğin yüzyıllarca Aristoteles fiziğiyle desteklenen Batlamyus astronomisine göre Dünya’nın evrenin merkezinde hareketsiz bir
şekilde durduğu doğru ve kesin bir bilgi olarak kabul edilmiştir. Oysa modern çağdaki bilimsel gelişmeler bu teorinin
yanlış olduğunu gösterdi. Acaba gelecek yüzyıllarda yeni

yen, tasavvur edilemeyen bir varlıktır. İfade edildiği şekliyle
yetkin varlık fikri bütün insanlarda vardır. Ancak en yetkin
varlık olan Tanrı fikrinin sadece zihnimizde olduğunu kabul
etmek, daha yetkini düşünülemeyen varlık tanımıyla çelişki
yaratır. Çünkü hem zihinde hem de zihin dışında var olan,
sadece zihinde var olandan daha yetkindir. O halde Tanrı,
hem zihinde bulunan bir kavram hem de zihin dışında var
olan olarak vardır.

bilimsel gelişmelerle şu anda doğru ve kesin olarak kabul

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabi-

ettiğimiz Newton fiziği ve Kepler astronomisinin de yanlış

lir?

olduğu ortaya çıkabilir mi? Bundan kuşku duymamızı kim,
nasıl engelleyebilir?
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisi tartışılmaktadır?
A) Bilginin kaynağı nedir?
B) İnsan bilgisinin bir sınırı var mıdır?
C) Bilimselliğin ölçütü nedir?
D) Doğru bilgi mümkün müdür?
E) Bilginin değeri nedir?

A) Tanrı kavramının kendisi Tanrı’nın zihin dışında da var
olduğunu göstermez.
B) En yetkin varlık olarak Tanrı zihindeki tüm diğer kavramların kaynağıdır.
C) Tanrı’nın varlığı deneyime başvurmaksızın apriori bir
yöntemle ispatlanabilir.
D) Tanrı’nın varlığı zihinde diğer kavramlara başvurmadan
ispat edilemez.
E) Mükemmel bir dünyanın varlığından yola çıkılarak Tanrı’nın varlığı ispatlanabilir.
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11. Fizyolojik güdülere birincil, sosyal güdülere ise ikincil güdü-

13. Günlük yaşamda, geniş kitlelerce hızla benimsenip tüketi-

ler adı verilir. Birincil güdüler hayati olmalarına karşın, her

len kültürel oluşumlar vardır. Bu kültürel oluşumlar sinema,

zaman birincil önceliğe sahip olmayabilir.

moda, televizyon dizileri, spor ve magazin programları gibi

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal güdülerin daha öncelikli olduğu bir duruma örnek gösterilebilir?
A) Aç olan birinin pis olsa da çöpten yiyecek alması
B) Susayan birinin arkadaşının yarım şişe suyunu içmesi
C) Uykusuz olan birinin ısrarla sınavına çalışması
D) Yorgun olan annenin çocuğunu kucağından indirmesi
E) Aç olan birinin marketten yiyecek satın alması

araçlarla yeni imajlar, düşünceler ve tutumlar, yeni davranış
biçimleri ve alışkanlıklar üretir.
Bu parçada açıklanan kültürel kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kültürleşme
B) Kültür emperyalizmi
C) Kültürel yozlaşma
D) Baskın kültür
E) Popüler kültür

14. Kamuoyu araştırmalarında toplumun genel eğilimlerini doğru tespit etmek önemlidir. Her bir insana tek tek ulaşmanın
mümkün olamadığı durumlarda, genelin özelliklerini yansıtacak kesimler üzerinde çalışılır. Elde edilen veriler genele
uyarlanarak değerlendirme yapılır.
Paragrafta ifade edilen, kamuoyu araştırmalarında sonuca ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Diyalektik yöntem
B) Birleştirici yöntem
C) Tümdengelim
D) Tümevarım
E) Analoji

12. Engellenme, hedefe yönelik güdülenmiş davranışların amacına ulaşamamasıyla ortaya çıkar. Bu durum, çevresel şartlardan kaynaklandığı gibi psikolojik etkenlerden de kaynaklanabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik etkenlerden kaynaklanan bir engellenme örneğidir?
A) Arkadaşının doğum günü partisine gitmek isteyen çocuğa, babasının izin vermemesi
B) Derslerinde başarılı olan bir öğrenciye, söz verilen hediyenin alınmaması
C) Bir gencin beğendiği bir elbiseyi, parası yetmediği için
alamaması
D) Bireyin elektrik kesintisi nedeniyle takımının maçını izleyememesi
E) Öğrencinin aşırı heyecandan bildiklerini yapamaması

15. Bir önermede birden fazla yargı bulunuyorsa bu önerme bileşik; tek bir yargı bulunuyorsa bu önerme basit bir önermedir.
Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki önermelerden hangisi basit bir önermedir?
A) Ankara ve Roma başkenttir.
B) Dengeli beslenirsen sağlıklı olursun.
C) Dersini çalıştığı için başarılı oldu.
D) Dünyanın uydusu Ay’dır.
E) Müzik veya resim kursuna gideceğim.
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

C

2.

B

3.

E

4.

E

5.

A

6.

B

7.

C

8.

D

9.

D

10.

C

11.

C

12.

E

13.

E

14.

D

15.

D
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