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1- Antik Yunan’da doğa filozofları doğada bir çokluk olduğunu gözlemişler ve bu

çokluğu bir birliğe bağlı olarak açıklamaya çalışmışlardır. Bu anlamda doğa

filozoflarının arkhe sorunuyla ilgilendiklerini ve varolanların kendisinden

meydana geldiği ilk maddeyi belirlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz.

Buna göre doğa filozoflarının cevap aradığı soru öncelikle aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Her şeyin kendisinden çıktığı ilk neden nedir?

B) Varlığın bir varoluş amacı var mıdır?

C) Varlıklar nasıl sınıflandırabilir?

D) Varlıkta bir değişim var mıdır?

E) İnsan varlığı bilebilir mi?

SORU
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2-“Bir kimsenin bütün hayatına rehber olabilecek bir şey var mıdır?”

sorusuna: “Karşılıklı davranış kelimesi kullanılamaz mı? Kendine

yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma diyerek cevap vermiştir.

Bu söz “altın kural” olarak bilinir.

Konfüçyüs’e ait görüşlere yer veren bu açıklama öncelikle aşağıdaki 
felsefe alanlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Bilim felsefesi

B) Siyaset felsefesi

C) Bilgi felsefesi

D) Ahlak felsefesi

E) Sanat felsefesi
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3-Aristoteles Nikomakhos’a Etik adlı eserinde şöyle der: “O halde

erdem tercihlere ilişkin bir huy; akıl tarafından ve aklı başında insanın

belirleyebileceği, bizle ilgili olarak ortak alanda bulunma huyudur. Bu

biri aşırılık, öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortasıdır. Kötülük

etkilenimlerde ve eylemlerde gerekenden aşırısı ya da eksikliğidir.

Erdem ise ortayı bulmadır.”

Buna göre Aristoteles için erdem aşağıdaki değerlerden hangisi ile 
ilgilidir?

A) Deneyim kazanma
B) Hak peşinde koşma
C) Tutarlı olma

D) Ölçülü olma
E) Bencil olma
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4- Avrupa Orta Çağ'da, dogmatik düşünce yapısının etkisiyle bilim, felsefe, teknik

ve sanat gibi alanlarda bir durgunluk dönemi geçirdiğinden 5. ve 10. yüzyıllar

arasında bu alanlarda önemli gelişmeler olmamıştır. İslam dünyasında ise bilim ve

felsefede önemli gelişmeler olduğu için bu dönemi verimli geçirmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bilimsel ilerlemeler birikimsel bir süreçtir.

B) Felsefe, bilim ve sanatın yol göstericisidir.

C) Bilim ve felsefe her dönem birbiriyle karşılıklı ilişki içerisinde olmuştur.

D) Bilimsel çalışmalar çağın düşünsel, toplumsal ve siyasi koşullarından etkilenir.

E) Bilim ve felsefenin eleştirel bakış açısı Orta Çağ'da en üst seviyeye ulaşmıştır.
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5- Felsefe, İlk Çağ'da Yunan mitolojisi, doğa olaylarını açıklamada yetersiz

kaldığından dolayı Tanrısal açıklamaları eleştirmesine karşın, Orta Çağ'da dine

çok yaklaşmıştır. Orta Çağ'da felsefe, hem İslam dünyasında hem de

Hristiyanlıkta dinsel inançları temellendirmek için kullanılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Felsefe, tarihsel sürecinde dönem dönem din ile etkileşim içine girmiştir.

B) Felsefe, toplumun değer yargılarından bağımsızdır.

C) Felsefe, ilk zamanlar metafizik kavramları ele almıştır.

D) Felsefenin amacı dinsel inançları sorgulamaya hizmet etmek olmalıdır.

E) Felsefe, evrende bütün olup bitenleri akla dayalı açıklama amacında olmuştur.
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6-İlk ve Orta Çağ boyunca felsefenin temel problemi metafizik olmuştu; önce

varlığın neliğini sorgulayan filozoflar daha sonra onun bilgisinin nasıl edinileceği

konusunu ele almışlardı. Bu durum modern felsefeyle tamamen değişmiştir;

bilimdeki gelişmelerden etkilenen ve bilimi temellendirmeye çalışan modern

filozofların temel konusu artık bilginin kendisi olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe bilimsel gelişmelerle kesin bilgiye ulaşmıştır.

B) Felsefenin temel konusu her zaman için ontolojidir.

C) Bilimsel gelişmeler varlığa farklı yaklaşımları doğurmuştur.

D) Modern dönemde felsefenin öncelikli konusu epistemoloji olmuştur.

E) Tarihsel süreç içerisinde felsefenin konuları değişmemiştir.
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7-Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri arasında 

yer almaz?

A) Düşünce özgürlüğü desteklenmiştir.

B) Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır.

C) Özgürlüğü engellediği düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı gelinmiştir.

D) Aydınlar ve yazarlar sınıfı oluşmuştur.

E) Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır.
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8-Tüm felsefenin ve insanın en büyük sorunu bireysel varoluştur. Felsefe

tümel ve kavramsal olana değil, öznel ve kişisel olana yönelmelidir. İnsanın

kendi varoluşunun anlamı araştırılmalıdır.

Bu açıklama aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Egzistansiyalizm

B) Pragmatizm

C) Nihilizm

D) İdealizm

E) Pozitivizm
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9-Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından biri değildir? 

A) Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim süreçlerini incelemek

B) Toplumsal olay ve olguları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak

incelemek

C) Birey davranışlarını bireyden yola çıkarak, çevreye uyum süreci içinde

incelemek

D) Toplumsal grupları, kurumları ve kurumlar arasındaki ilişkileri incelemek

E)Hem somut hem de teorik toplumsal olaylar üzerinde araştırma ve

kavramsallaştırma yapmak
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10- Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü tüm ögeleriyle birlikte 

öğrenmesi ve benimsemesidir. Sosyalleşme sürecinde bireyler doğumdan 

başlayarak hayat boyu neler yapıp yapmamaları gerektiğini, toplumsal kuralları, 

gelenekleri ve değer yargılarını öğrenir.

Parçadan hareketle sosyalleşme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?

A) Süreklidir.

B) Bireyin topluma uyum sürecidir.

C) Kültürel değerlere bağımlı gerçekleşir.

D) Bireyin tek başına gerçekleştirdiği bir süreçtir.

E) Bireyin toplumsal değer ve birikimlerini kazanma sürecidir.
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11-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı meydana 

getiren maddi unsurlara örnektir?

A) Normlar

B) Değerler

C) Statü ve roller

D) Sosyal ilişkiler

E) Yerleşim biçimleri 
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12-Keşifler ve icatlar insanların hayatlarına yepyeni ufuklar açar. Örneğin buhar

makinesinin icadı geleneksel toplumların yapısını değiştirerek sanayileşme sürecini

hızlandırmıştır. Bugün ise internetin ya da cep telefonlarının toplumsal ilişkiler

üzerinde ne kadar etkili olduğu, herkesin bildiği ve deneyimlediği bir durumdur. Her

yeni keşif ve icadın toplumsal yaşamın bir parçası olacak şekilde benimsenip

yaygınlaştığı andan itibaren toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal değişimlere yol

açması kaçınılmazdır.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir? 

A) Teknolojik gelişmeler toplumsal ilişkileri olumsuz yönde değiştirmiştir. 

B) İnternet ve cep telefonu toplumsal değişimin en etkili aracıdır. 

C) Teknolojik gelişmeler, toplumsal değişimin itici gücü olmuştur. 

D) Geleneksel toplumlarda teknolojik gelişmeler değişimi daha az etkilemiştir. 

E) Modern toplumlar teknolojik gelişmeleri daha hızlı benimsemiştir. 
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13-Psikoloji insan davranışlarının nedenlerini, niçinlerini araştırır. Bir

bilim olarak psikoloji “insanlar nasıl olmalıdır?” sorusunu değil,

“insanlar nasıldır?” sorusunu araştırmaktadır.

Psikolojinin bu özelliğini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A) Yaşamı mutlu hale getiren unsurları belirlemek

B) Ahlaki yargıların davranışlarda gerçekleştirilmesini sağlamak

C) Değer yargılarını gerçeklerle karşılaştırmak

D) Gerçekleri olduğu gibi tespit etmeye çalışmak

E) İnsanların toplumsal normlara uymasını sağlamak
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14-“Bilim insanlarının, araştırmalarında dikkat etmesi gereken bazı ahlaki ilkeler 

vardır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Araştırma yaparken insanın biyolojik ve psikolojik bütünlüğüne zarar vermemek

B) Bilimsel yöntemle kanıtlanmayan hiçbir veriyi doğru kabul etmemek

C) Kendine ait olmayan bulguları kendisininmiş gibi göstermemek

D) Konuyla ilgili ön yargılarını araştırmalarına yansıtmamak

E) Kendi uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve bulgular hakkında bilgi sahibi olmamak
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15- I. Duyu organları tarafından alınabilecek güçte olması

II. Sağlıklı duyu organlarına sahip olunması

III. Ödül ya da cezanın bilinmesi

IV. Uyarıcının beklentiye uygun olması

Bir uyarıcının organizma tarafından alınabilmesi için verilenlerden 

hangileri gerekli değildir?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız III. 

C) III ve IV. 

D) I, II ve IV. 

E) II, III ve IV.
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16-Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kazanılması

beklenen gelişim görevleri arasındadır?

A) Evlenme ve kariyer edinme

B) Derin bir entellektüelleşme

C) Cinsiyet farklılıkları ile mahremiyeti öğrenme

D) Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurma

E) Fiziksel olarak kendini kabullenme
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17-Mantık bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Normatif bir bilimdir.

B) Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceler.

C) Doğru düşünmenin içeriğinden çok biçimiyle ilgilenir.

D) Doğru bilgiye ulaştırabilecek bir araçtır.

E) Kurucusu olarak Sokrates kabul edilir.
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18-Aşağıda akıl ilkeleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Makinelerin çalışması için enerjiye ihtiyaç vardır. – Yeter-sebep 

B) Kedi kedidir. – Özdeşlik 

C) Bir varlık canlı ve ölü olamaz. – Çelişmezlik 

D) İnsanlar ya ölümlüdür ya da ölümsüzdür. – Üçüncü hâlin imkânsızlığı 

E) Kapı aynı anda açık ve kapalı olamaz. – Özdeşlik
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19-Varlık dünyasını genel olarak soyut ve somut olmak üzere ikiye

ayırabiliriz. Bir varlık ister soyut, isterse somut olsun onunla ilgi

düşünceler üretebilmemiz için o varlığın mutlaka zihnimizde bir

tasarımının, yani görüntüsünün olması gerekir.

Bu bilgiler doğrultusunda düşüncenin ortaya çıkması aşağıdaki hangi 

ögeye bağlanmıştır? 

A) Önermeye 

B) Terime 

C) Tanıma 

D) Varlığa 

E) Kavrama
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20-Aşağıdakilerden hangisi önermede bulunması gereken 

özelliklerden biri değildir? 

A) Önerme en az bir terimden oluşur. 

B) Önermenin mutlaka bir doğruluk değeri olmalıdır. 

C) Her önermede en az bir yüklem, bir özne ve bir bağ bulunur. 

D) Soru ifadeleri önerme değildir. 

E) Önerme bir yargı bildirmelidir.

21

FELSEFE GRUBU SORU

1. A 11 E
2 D 12 C
3 D 13 D
4 D 14 E
5 A 15 C
6 D 16 E
7 E 17 E
8 A 18 E
9 C 19 E
10 D 20 A

CEVAP ANAHTARI
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