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1.  Penisilini bulan H. Fleming; başlangıçta bu maddeyi, pratik 

hayata uygulanamayacak kadar güçlükle ve az elde 

edebiliyordu. Onun bu buluşundan 12 yıl sonra, kimya bu 

maddeyi yığınla elde etmeyi başardı. Bu yeni yöntem, eski 

yöntemin yerine geçti. Hiç kimsenin aklına başka türlü 

düşünmek ya da eski üzerinde direnmek gelmedi. 

Paragrafta bilimsel bilginin hangi özelliği 

vurgulanmaktadır?    

  

 A) Birikimli olarak ilerlemesi 

 B) Akıl ve mantık ilkelerine dayanması  

 C) Evrensel nitelikli olması 

 D) Nesnel olması  

 E) Eleştirel olması  

  

 

2.  Kimyada, araştırılan bir konunun bilgi niteliğine sahip olup 

olmadığını açığa çıkarmak kolaydır. Bir kimyacı yaptığı 

araştırmalar ve deneyler sonucunda bilginin geçerliliğini 

kolayca bulabilir. Felsefe ise bütün alanların problemlerini 

içine alan bir bilgidir. Onun kimyada olduğu gibi, 

laboratuar deneyleri ile yoklanacak bir tarafı yoktur. 

Paragrafa göre felsefi bilginin bilimsel bilgiden farkı 

aşağıdakilerden hangisidir?    

  

 A) Kimyadan farklı bir alan olması 

 B) Deney ve gözleme dayanmaması 

 C) Öznel nitelikte olması 

 D) Eleştirel bir tavır sergilemesi 

 E) Düzenli araştırmalar yapmaması 

  

 

 

 

3.  Felsefe meseleleri daima yeni bir içerikle zenginleşerek, 

daima yeni bir anlam ile derinleşerek gelişir. Eğer felsefi 

meseleler kesin çözümsüz ya da her zaman aynı şekilde 

tekrar edilen sorular olsaydı, felsefe asla gelişemezdi. 

Aslında tekrar edilen şey, sorulardır; ancak bu sorulara 

verilen cevaplar daima değişir ve gelişir, her zaman daha 

zengin, daha kesin bir anlam kazanarak karşımıza çıkar. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

  

 A) Filozoflar, aynı sorulara farklı yanıtlar verirler. 

 B) Her filozof, farklı bir bakış açısı geliştirir. 

 C) Bir filozof, bir diğer filozofun sorduğu soruyu ele alarak 

onu daha da geliştirir. 

 D) Felsefede zenginliği sağlayan şey, aynı sorulara 

verilen farklı yanıtlardır. 

 E) Filozoflar yüzyıllar boyu aynı sorularla uğraşmış, hiç 

değişmeyen cevaplar vermişlerdir. 

4.  Felsefe; hayatımızın, hayata bakışımızın ve 

deneyimlerimizin pek çok alanında etkili olur, ama hala bir 

bakıma ulaşılmazlığını korur. 

Paragrafta anlatılmak istenen düşünce nedir?   

  

 A) Felsefe, yaşama anlam katan bir alandır. 

 B) Eğer istersek, felsefede yaşamı kolaylaştıracak pek 

çok şey bulabiliriz. 

 C) Felsefe, yaşamın içinden beslense de, sorularıyla 

onun birkaç adım üstünde yer alır. 

 D) Felsefe, yaşamın dışında ve ondan bağımsız bir 

alandır. 

 E) Yaşamda herkes, bir bakıma felsefeyle iç içedir. 

  

 

 

 

 

5.   Bilge olmak, ne kadar zor olsa da, düşünülenlerle 

eylemleri tutarlı kılabilmektir. 

Bu düşünceyi savunan bir filozof, neyi vurgulamak 

istemiştir? 

  

 A) Bilge olmak, özgür düşünebilmektir. 

 B) Bilge olmak, çok düşünmeyi gerektirir. 

 C) Bilge olmak, her şeyi bilebilmektir. 

 D) Bilge olmak, düşünülenlerle eylemleri 

uzlaştırabilmektir. 

 E) Bilge olmak, eylemler arasında tutarlı olmayı gerektirir. 

  

 

 

 

6.  Filozof, sadece dalgın düşünen, işin sadece teorik 

kısmıyla ilgilenen kişi değildir. O, insanın iyi yaşamasına 

yardım eden, hayat hakkında bilgi veren kişidir. Bizim, 

kafası bilgi ile doldurulmuş, vaktini sadece kendi zihnini 

tatmine yönelik olarak harcayan insanlar ordusuna 

ihtiyacımız yok. Bizim; düşündüğünü uygulayan, hayat 

hakkında bilgi veren, yönlendirmeler yapan filozoflara 

ihtiyacımız var. 

Paragrafta anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Filozoflar, sadece soru sormakla yetinen kimselerdir. 

 B) Filozof, yaşanan hakkında doğru bilgiler verdiği ve 
bunu uyguladığı zaman gerçek bir filozof olabilir. 

 C) Filozof, hayatın her aşamasında düşünür ve kendisini 
tamamen bu işe adar. 

 D) Bir filozof için, insanlara bilgi vermek yeterlidir. 

 E) Filozof, toplumdan ve insanlardan bağımsız bir şekilde 

yaşamını sürdürür. 
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7. Pek çoğumuzun günlük yaşamı; bizi uğraştıran, kafamızı 

meşgul eden şeylerle dolu olsa da, arada sırada bunları 

bir kenara bırakıp; bütün bunların ne anlama geldiğini 

düşünürken buluruz kendimizi. İşte o zaman, olağan 

durumlarda hiç sormadığımız temel soruları sormaya 

başlayabiliriz belki. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin asıl 

belirleyicisidir? 

  

 A) Felsefe soruları, cevaplanamayacak sorulardır. 

 B) Soruları farklı olsa da, bilim ve felsefe ortak varlık 

alanını soruştururlar. 

 C) Yaşamda her sorunun cevabını bulamayabiliriz. 

 D) Felsefe, yaşamın rutin işleyişinden sıyrılıp, farklı 

türden sorular sormaya başladığımızda ortaya çıkar. 

 E) Felsefe, kesinlik arayışı içinde olan bir etkinliktir. 

  

 

 

 

 

 

 

8. Yaşamımıza ilişkin temel kabullerimizi hiç sorgulamadan 

gerçekleştirdiğimiz bir var oluş, sıradan ve temelsiz bir var 

oluştur. Böyle bir yaşam sürmek, hiç servisten 

geçirilmemiş bir arabayı kullanmaya benzer. Bize, bu 

sorgulamayı sağlayacak olan da felsefedir. 

Yukarıdaki paragrafa dayanılarak, felsefeye ilişkin 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) İnsanın ilke ve kabulleri, ancak felsefenin eleştiri 

süzgecinden geçince, doğru ve sağlam olur. 

 B) İnsan yaşamını asla sorgulamamalıdır. 

 C) İnsan yaşamı, eleştirilemeyecek kadar basit bir 

süreçtir. 

 D) İnsan, yaşama karşı bir bakış açısı geliştirmek 

zorunda değildir. 

 E) İnsan, geleceğe karşı sağlam adımlar atmak 

zorundadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. Felsefe, sadece sorgulamak demek değildir. Aynı 

zamanda, hem sorgulamanın kendisini hem de 

sorgulamanın sonucunu sorgulamaktır. 

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Felsefe, çok yönlü düşünme faaliyetidir. 

 B) Felsefe, düşünme üzerine düşünme faaliyetidir. 

 C) Felsefe, sadece bir soru sorma etkinliği değildir. 

 D) Felsefe, olanı olduğu gibi kabul etmemek adına 

sürdürülen bir düşünsel etkinliktir. 

 E) Felsefi sorgulamada, sorulardan çok cevaplar 

önemlidir. 

10. Felsefenin, yaşama başlarken de, ölüme giderken de 

insanlara söyleyecekleri vardır. Felsefe, bir karar verdikten 

sonra, sahte gerçeklere dönmektense, her şeye 

katlanmaya razı olmaktır. Ölüme bile! Tıpkı Sokrates 

gibi… 

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir tavır değildir? 

  

 A) Hayatını adamadığın hiçbir değer sana ait değildir. 

 B) İnsan, inandığı değerler için yaşar. 

 C) Toplumun değer yargılarına uygun fikirlere sahip 

olmak insanı yüceltir. 

 D) İnsan, yaşamına kattığı değerler oranınca insandır. 

 E) İnsan, toplumun değer yargılarını kendi akıl 

süzgecinden geçirmelidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Voltaire, felsefeyi şöyle tanımlar: “Felsefe, işitmediğimiz 

şeylere olduğu kadar, çok kolay işittiklerimize de olan 

inançlarımıza güvenmemeyi gerektirir. 

Aşağıdakilerden hangisi Voltaire’ in felsefesine uygun 

değildir? 

  

 A) Felsefe, kendi doğrularımıza ulaşmayı sağlamak adına 

önem taşır. 

 B) Felsefe, duyu organlarımız yoluyla edindiğimiz bilgiler 

üzerine kurulmalıdır. 

 C) Felsefe, işittiklerimizden değerinden çok, işitilen ya da 

işitilmeyen her şey üzerine düşünmeyi öğütler. 

 D) Felsefede, kolay elde edilen bilgiler sorgulamasız 

kabul edilmezler. 

 E) Felsefe, inandıklarımıza bile güvenemeyeceğimi 

gösterir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Hegel’ in diyalektik anlayışına göre; sıcak su ile soğuk su 

aynı kaba konduklarında, birbirlerini ele geçirmeye, 

kendisi gibi olmayana hakim olma yarışına başlarlar. 

Hegel’ in diyalektik anlayışına göre, aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Her şey çatışmaya dayalıdır. 

 B) Varlık, zıtlığı bünyesinde barındırır. 

 C) Her şey, sürekli bir değişime endekslidir. 

 D) Zıt varlıklar, birbirlerini var ederler. 

 E) Evrendeki her şey değişmeden kalma eğilimine 

sahiptir. 
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