
  

1-“Bazı filozoflara göre kesin ve doğru bilginin kaynağı 

deneyimler olamaz. Doğru bilgi ancak akıl yoluyla elde 

edilebilir.” Bu ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisi ile 

ilişkilidir?  

A) Rasyonalizm  

B) Empirizm   

C) Kritisizm 

D) Pozitivizm   

E) Pragmatizm 

 

2-“Benim zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan başka bir 

şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu beyaz sayfa yavaş yavaş 

kirlenecek ve zamanla dolacaktır.” görüşünü savunan felsefi 

akım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pragmatizm  

B) Entüisyonizm 

C) Empirizm 

D) Pozitivizm   

E) Rasyonalizm 

 

3-“Bilginin oluşumunda tek başına ne akılcı görüş ne de 

deneyimci görüş yeterli olabilir. Bilgi için hem deneyime hem 

de akla ihtiyaç vardır.” Yukarıdaki düşünceyi savunan yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rasyonalizm 

B) Entüisyonizm 

C) Empirizm 

D) Kritisizm 

E) Pozitivizm  

I. Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik yapılan geçici 

açıklama  

II. Varsayımların deney ve gözlemle doğrulanması sonucunda 

oluşturulan güvenilir açıklama  

III. Kesinleşmiş açıklamaları matematiksel formüllerle ifade 

etme  

4-Bu açıklamalar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan 

hangilerine aittir?  

           I         II         III  

A)   Yasa                 Teori      Hipotez  

B)   Hipotez       Yasa          Teori  

C)   Teori         Hipotez           Yasa  

D)   Teori         Yasa                 Hipotez  

E)   Hipotez          Teori            Yasa 
 

5-Aşağıdakilerden hangisi etkinlik olarak bilimin 

özelliklerinden biri değildir? 
A) Bilim özneldir 

B) Temsilcileri kuhn ve tulmindir. 

C) Bilime bilim dışı öğelerin etkisi vardır. 

D) Bilim birikerek ilerlemez. 

E) Bilimin gelecekte açıklayamayacağı hiçbir soru kalmayacaktır. 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak 

yönlerinden değildir? 

A) Kullandıkları yöntem ve araştırma teknikleri aynıdır.  

B) Bilgiyi elde etmede eleştireldirler.  

C) Kendilerini akla dayanan nedenlerle haklı kılmaya 

gayret ederler.  

D) İnsanı ve içinde yaşadığı evreni konu edinirler.  

E) Çelişkileri gidererek tutarlı sonuçlara varmaya çalışırlar 

Bilim insanın çevresinde olup bitenleri açıklama, olguların 

nedenlerini ortaya koyma isteği, insanın bilmek için duyduğu derin 

arzudan kaynaklanmıştır. Deneyin ve gözlemin verileri üzerine 

kurumsal olarak düşünme, açıklama doğanın yapısını ve işleyişini 

ortaya çıkarma anlamındaki bilim insanın pratik kaygılarından 

bağımsız olan bu düşünsel merakın bir sonucudur.  

7-Buna göre bilimin doğuşundaki belirleyici faktör 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Farklı kültürler arasındaki etkileşim 

B) İnsanoğlunun varlığı bilme ve anlama arzusu 

C) Doğayı kontrol altına alma isteği 

D) İhtiyaçtan fazla ürün elde edilmesi 

E) Bilgi birikiminin artışı 

 

8- Bilimsel araştırmalar bayrak yarışına benzer. Hiçbir bilim adamı 

işe sıfırdan başlamaz, mutlaka kendine kadar gelen bir şeyler vardır. 

Bilim adamı onları alır, geliştirir ve kendinden sonraki bilim 

adamlarına devreder. 

Parçada bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine 

varılabilir? 

A) Birikimli olarak ilerlemesine  

B) Ön görüde bulunmayı sağlamasına  

C) Tekrarlanabilir olmasına 

D) Sadece var olanları betimlemesine 

E) Genellenebilir nitelikte olmasına 

 

I. Her insan öncelikle kendi benliğini dikkate alır ve 

eylemlerini buna uygun olarak düzenler. 

II. Ahlaki eylem, mümkün olan en çok sayıda insan en fazla 

mutluluğu getirmelidir.  

9-Verilen görüşler sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlardan 

hangisine uygundur?  

              I                                            II          
A) Nihilizm    Egoizm  

B) Hedonizm    Fatalizm  

C) Egoizm    Utilitarizm  

D) Entüisyonizm   Liberteryanizm  

E) Determinizm               Egzistansiyalizm 

 

“Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü 

yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya 

iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni 

yaptığında huzurlu olurken, yapmadığı durumlarda da ödevini 

yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.”  

10-Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi 

vurgulanmıştır? 

A) Ahlak yasası      

B) Özgürlük        

C) Mutluluk 

D) Vicdan 

E) Erdem 

11. “Öyle hareket et ki senin eylemlerinin ilkesi tüm insanlığın 

eylemlerinin ilkesi olsun. Bunun için koşulsuz buyruğa uymalısın.” 

Kant’ın bu ilkesinden hareketle ahlaki eylemin amacını 

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıkladığı söylenebilir? 

A) Ödev 

B) Haz 

C) Yarar 

D) Mutluluk 

E) Toplumsal uyum 
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Üniversite sınavına girecek olan Aslı, doğaüstü bir gücün sınavda 

başarılı olup olamayacağını önceden belirlediğini düşünmektedir. 

Aslı, “Kaderimde ne yazıldıysa o olur. Çalışmama gerek yok.” der. 

12-Aslı’nın bu savunması aşağıdaki görüşlerden hangisine 

uygundur? 

A) Otodeterminizm 

B) İndeterminizm 

C) Fatalizm 

D) Determinizm 

E) Liberteryanizm 

 

“Derse geç gelen öğrencinin öğretmene gerekçesini açıklarken 

doğruyu söylemesi - - - -, yalan söylemesi - - - - dir. Bu 

davranışlardan birini seçmesi - - - -, doğru söylemeyi seçmesi yani 

iyiye yönelmesi - - - - dir.” 

13-Açıklamadaki boşluklara aşağıdaki kavramlar uygun 

şekilde yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 

A) Erdem  

B) Kötü  

C) Sorumluluk 

D) Özgürlük  

E) İyi 

 

“Çocuğu kaçırılan ve belli bir davranışta bulunmadığı taktirde 

çocuğunun öldürüleceği bildirilen bir babanın suçlularla işbirliğine 

girmesi ahlaksızca bir davranış olarak nitelendirilemez; çünkü 

burada babanın zorlama altında bu davranışı yaptığı ileri 

sürülebilir.”  

14-Bu parçada eylemin ahlaklı olup olmaması aşağıdakilerden 

hangisine bağlanmıştır. 
A) Özgürce yapılmasına  

B) Sezgilere dayalı olarak yapılmasına  

C) Sonuçta bireye haz vermesine 

D) Düşüncelerle uyumlu olmasına  

E) Dünyaya kayıtsız kalınmasına 

 

15-Ahlaki eylemin amacının haz olduğunu söyleyen ve bu 

nedenle evrensel ahlak yasasının olamayacağını savunan 

yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hedonizm           

B) Egoizm             

C) Anarşizm   

D) Varoluşçuluk         

E) İdealizm 

 

Tanrı, her şeyi yarattıktan sonra onu planladığı bir düzene göre 

işlemesi için kendi başına bırakmıştır. Tanrı evrenin işleyişine 

müdahale etmez. Vahiy ve peygamber yoktur. 

16-Bu parçada savunulan görüş aşağıdaki felsefi akımlardan 

hangisine uygundur? 

A) Teizm  

B) Ateizm  

C) Panteizm   

D) Deizm  

E) Agnostisizm 

 

Din felsefende herhangi bir konu ele alınırken, bir dinin lehinde 

veya aleyhinde bir tutum içinde bulunmamak gerekir. Bu anlamda 

ne felsefe dine karşıdır. Ne de felsefe din içindir.  

17-Parçada, din felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 

A) Akla Dayalı Olması    

B) Nesnel Olması    

C) Kuşatıcı Olması   

D) Tutarlı Olması            

E) Eleştirel Olması 

 

 

 

 

 

18-Aşağıdakilerden hangisi tanrı ile evrenin bir ve özdeş 

olduğunu savunan yaklaşımdır? 
A) Teizm  

B) Ateizm  

C) Panteizm   

D) Deizm  

E) Agnostisizm 

 

Eğer tanrı, insanı kaderiyle yaratıyorsa ve kader insan yaşamının 

her alanında belirleyiciyse, o zaman insan özgür değildir. Özgür 

olmayan insanı ise, eylemlerinden sorumlu tutmak anlamsızdır. 

Oysa, insan, amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan özgür bir varlıktır 

ve belirlenmemiştir.  

19-Sartre’ın bu yaklaşımında temel aldığı görüş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tanrı ilk neden evreni yaratmıştır. 

B) Tanrı e vreni yaratmıştır ve sürekli onunla ilişki halindedir. 

C) Özgürlükleri yazgıyla kısıtlayan tanrı fikri reddedilmelidir. 

D) Tanrı yarattıklarından ayrı bir varlık olarak düşünülemez. 

E) Her toplumda farklı tanrı açıklamaları görülmüştür. 

 

 

Var olan her şeyin var olmak için bir nedene ihtiyacı vardır. 

Nedenler sonsuza kadar götüremeyeceğimiz için bir son neden 

bulmamız gerekir. Bu neden de hem kendisinin hem de var olan her 

şeyin nedeni olmalıdır. Bu tanrıdır.  

20-Bunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Kozmolojik kanıt       

B) Ontolojik kanıt     

C) Teleolojik kanıt 

D) Ahlaki kanıt               

E) Madde kanıtı 
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