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Felsefe bilgisi, adeta bir şehrin ortasındaki yüksek kule

3.
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Kopernik’in dile getirdiği ve Galileo’nun yaklaşık bir yüzyıl

gibidir. Kulenin şehre bakan pencereleri vardır. Her pen-

sonra geliştirdiği Güneş merkezli evren sisteminin önemi,

cereden şehrin belli bir kısmı görünür, sadece kulenin en

gerçekte neyin ne etrafında döndüğünü göstermesinden

üst noktasında bulunan felsefe penceresinden bütün şehri

daha çok insanla doğa arasındaki ilişkiye dair oluşturduğu

görmek mümkündür. Başka bir deyişle felsefe bilgisi sa-

bakış açısındadır. Bu bakış açışı Aydınlanma düşünürleri-

yesinde insan, gerçeğe herhangi bir yönüyle parçacı bir

nin aklın gücüne duydukları güvenin temelini oluşturmuş-

yaklaşımla değil, mümkün olan her yönüyle genel olarak

tur.

değerlendirilebilecek bir bakma olanağını kazanır.

Buna göre Aydınlanma düşüncesinin temelinde aşağı-

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden

dakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?

hangisi vurgulanmıştır?

A) İnsan aklının doğanın sırlarını keşfedeceğine duyulan

A) Sistemli ve düzenlidir.

inanç

B) Sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir.

B) Bu dünyaya yönelmiş bakış açısı

C) Birleştirici ve bütünleştiricidir.

C) Doğanın insan tarafından denetim altına alınabilecek
cansız ve mekanik bir varlık olduğu anlayışı

D) Konuları evrensel bir özelliğe sahiptir.

D) Tüm varlıkların Tanrı tarafından belli bir amaca göre

E) Öznel bir bakış açısına sahiptir.

yaratıldığı inancı
E) Rasyonel düşünce ve akla duyulan güven

4.

Siyasetin baştan sona bir “insan yönetme sanatı” olduğunu
düşünen Maurice Duverger, onu toplumun tüm üyelerinin
yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı olarak tanımlar. İnsanlar zorunlu ya da gönüllü olarak kendilerini bir
düzenin içinde bulurken, bunu değiştirmek ve geliştirmek
isteyebilirler. Siyasetin doğası, insanla doğrudan ilgilidir.
Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Siyaset ile toplumsal düzen oluşturulabilir.
B) Siyasetin temel konusu insan yaşamıdır.
C) Devlet düzeni insandan bağımsız olarak kurulur.
D) Düzen siyasetin konusu içinde yer alır.
E) Düzeni kurmak ve değiştirmek insanların elindedir.
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“İnsanoğlu evrende olan biteni anlamak için felsefe öncesi dönemde mitolojileri, İlk Çağ’da doğa olayları üzerinden
bir öz bulma çabasını, Orta Çağ boyunca ise yüce bir gücün kudretini gerekçe göstererek açıklamaya çalışmıştır.
Rönesans sonrası ise aklı temel alan açıklamalara yönelim
göstermiştir. Artık gerek teolojik, gerekse metafizik dönemler bitmiş, bilimin aydınlığında pozitif bir döneme geçilmiştir. Bu nedenle felsefede metafizik unsurlar artık önemini
yitirmiştir.” diyen bir filozofun görüşü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) “Varlığa ilişkin bilgi akılla elde edilir.” diyen rasyonalizm
B) “Varlık hem ruh hem maddedir.” diyen düalizm
C) “Varlık fenomendir.” diyen fenomenoloji
D) “Var olan her şeyin temeli maddeseldir.” diyen materyalizm
E) “Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir.” diyen pozitivizm
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20. yüzyıl felsefesi gerçeğin ne olduğu ve nasıl bilineceğinin ele alındığı; metafizik tartışmaların kendini hissettirdiği
bir dönem olmasının yanı sıra dünya savaşları gibi toplumsal ve ekonomik düzlemde yaşanan değişimlere yönelik
fikirlerin de oluştuğu bir dönemdir. Çağdaş bir felsefe olan
20. yüzyıl felsefesi zaman içinde sistemleşmiş ve dünyanın
çeşitli yerlerinde yapılır olmuştur.
Bu parçadan hareketle 20. yüzyıl felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gerçeklik sorunu ele alınmıştır.
B) Çağın olaylarından etkilenmiştir.
C) Çağdaş bir felsefedir.
D) Tek bir coğrafyanın egemenliğindedir.
E) Metafizik konular da ele alınmıştır.
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F. Bacon’a göre doğru bilgiye ulaşmak için öncelikle zih-
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nin ön yargılardan kurtarılması gerekir. Bu ön yargılar için
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“idol” kavramını kullanan Bacon, idolleri pencerenin önüne
birikmiş ve gerçekleri net bir şekilde görmemize mani olan
lekelere benzetir. Ona göre yüzyıllardır doğruluğu sorgulanmadan okunup ezberlenen kitapların değil, doğanın kitabının okunması gereklidir.
Bu parçadan hareketle F. Bacon’un aşağıdakilerden
hangisini eleştirdiği söylenebilir?
A) Pozitif bilim anlayışını
B) Özel olaylardan yola çıkılarak genel yargılara ulaşılmasını
C) Gözlem ve deneye başvurulmasını
D) Kesin olarak görülen dogmatik bilgilerin doğruluğunu
E) Bilimsel şüphe ve araştırma anlayışını

7.

I. Bir araştırmada aynı çevrede yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 88 olarak bulunmuştur.
II. Bir araştırmada farklı çevrelerde yetişen tek yumurta
ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 72 olarak bulunmuştur.
III. Bir araştırmada aynı çevrede yetişen çift yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 63 olarak bulunmuştur.
IV. Bir araştırmada farklı çevrelerde yetişen ikiz olmayan
kardeşlerin zekâları arasındaki benzerlik % 50 olarak
bulunmuştur.
Çevrenin zekâ üzerindeki etkisini göstermek isteyen bir
araştırmacı, yukarıda numaralandırılmış bulgulardan
hangi ikisini birlikte kullanmalıdır?
A) I ve II

             B) I ve III

             C) I ve IV

D) II ve III

E) II ve IV

Davranış organizmanın, iç ve dış etkilere karşı gösterdiği
tepkidir. Davranışı hareketten ayıran temel faktör, belli bir
etkiye karşı “bilinçli tepki” olma özelliğidir. Bilinçli davranış
esas itibariyle iradeli, bir nedene dayalı ve bir amaca dönüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranıştan
çok, harekete örnek olarak gösterilir?

lik döneminin en belirgin kazanımıdır?

A) Eli sobadan yanan öğrencinin, acil servise gitmesi

A) Kalıcı ilişkiler kurma

B) Dersine iyi çalışan öğrencinin, sınav öncesi dua etmesi

B) Toplumsal rolleri model alma yoluyla öğrenme

C) Kariyer planlaması yapan birinin, yabancı dil öğrenmesi

C) Bağımsız karar alarak kişilik ve kimlik oluşturma

D) Araba kullanan kişinin, aynı anda navigasyonu takip et-

D) Arkadaş ilişkilerinde özverili olma

mesi
E) Başka şeyler düşünen kişinin, kapı zili çalınca irkilmesi
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10. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmeyle edinilen genç-

E) Sosyal ilişkileri sosyal konumlar ve meslekler aracılığıyla gerçekleştirme

“KPEK BTNÜ GECE HAVLDI.”
Verilen yazıyı hızlıca okuması istenenlerin büyük çoğunluğu hataları düzelterek “köpek bütün gece havladı” şeklinde
okumuşlardır.
Bu durum aşağıdaki algı olaylarından hangisine örnektir?
A) Algıda seçicilik
B) İllüzyon
C) Algıda derinlik
D) Halüsinasyon
E) Algıda değişmezlik

11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden biri değildir?
A) Değişme her toplum için geçerli bir olgudur.
B) Değişme toplumun bütün kurumlarında görülebilir.
C) Değişme sürekli iyi ve olumlu yönde gerçekleşmez.
D) Değişim sanayileşmiş toplumlarda daha yavaştır.
E) Toplumun farklı ögelerindeki değişme birbirini etkiler.
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12. Pasifik’te bir ada olan Fiji’de etine dolgun olmak hem erkek
hem de kadın için ideal bir özelliktir. Fiji toplumunda “Kilo
almışsın.” yorumu hep bir iltifat, “Ne kadar zayıfsın.” yorumu da hakaret olarak algılanmıştır. Ancak yeni bir araştırma
sonucuna göre artık Fijili gençlerin yeme alışkanlıkları değişiyor. 1995 yılında Fiji’ye kablolu televizyonun gelmesiyle

		

birlikte adalılar ve özellikle de genç kadınlar, anne veya tey-

Bazı A’lar B’dir. Bazı B’ler A’dır.

zelerini değil; Amerikan dizilerindeki ince belli kadın yıldızları örnek almaya başladılar.

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi verilen şemaya
uygun bir örnek oluşturur?

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Köknar – Ağaç

A) Kültürel görelilik

B) Düşünen – İnsan

B) Kültürel değişme

C) Doktor – Kadın

C) Kültürel gecikme

D) Masa – Sandalye

D) Kültür merkezciliği

E) Ayakkabı – Ceket

E) Kültürel yozlaşma

13. Bütün çekirgeler zıplar.
Bazı kelebekler beyazdır.
Bu iki önerme hangi bakımdan birbirlerinden farklıdır?
A) Yapıları
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I. Ya içindesindir çemberin ya da dışındasındır.
II. Bir sayı hem tek hem de çift olamaz.
III. Bir önerme doğru veya yanlıştır.
IV. Başarılı olmak için çalışmak gerekir.

B) Terim sayıları

Bu önermelerden hangileri akıl ilkelerinden biri olan

C) Nitelikleri

üçüncü hâlin imkansızlığına örnek oluşturur?

D) Doğruluk değerleri

A) I ve II

E) Nicelikleri

             B) I ve III

             C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV
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CEVAP ANAHTARI
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C

2.

E

3.

D

4.

C

5.

D

6.

D

7.

E

8.

E

9.

A

10.

C

11.

D

12.

B

13.

E

14.

C

15.

B
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