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11. Felsefi soruların net ve değişmez yanıtları, herkese uygulanabilecek hazır 

reçeteleri yoktur. Bu soruların kişilerin kendileri tarafından sorulup yine kendileri 

tarafından, kendileri için yanıtlanmaları gerekir. Örneğin hangi eğitim türüyle hangi 

mesleğin doğanıza daha uygun düşeceğini belirleyip kendinizi daha iyi tanıyabilmek 

için gençlik psikoloğundan yardım alabilirsiniz. Fakat “eğitimin ne olduğu” veya 

“insanların kendilerine, ailelerine ve ülkelerine karşı ne gibi sorumlulukları bulunduğu” 

veya “sorumluluğun ne olduğu” soruları, bir uzman tarafından gereği gibi 

yanıtlanamaz. Bu soruları sadece felsefe yardımıyla yanıtlayabiliriz. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir? 

A) Seninle aynı şeye bakıyoruz ama aynı şeyi mi görüyoruz? 

B) Bir davranış bugün iyi yarın kötü olarak değerlendirilebilir mi?   

C) İdeal şartlar sağlandığında bir devlet düzeni nasıl olmalıdır? 

D) Kırmızı ışık yanınca herkes bekliyor ben de beklemeli miyim? 

E) Bu filmi eleştirmenler beğendi diye ben de beğenmek zorunda mıyım? 

 

12. 1977 yapımı Annie Hall adlı filmde, depresyondaki küçük bir çocuğu annesi 

doktora götürür. Anne doktora durumu “Okuduğu bir şey yüzünden böyle oldu.” 

diyerek açıklar. Çocuk sıkıntısını doktora anlatmaya “Evren genişliyor!” cümlesiyle 

başlayınca anne çileden çıkar ve sesini yükselterek: “Sen Brooklyn’desin ve 

Brooklyn’in genişlediği falan yok.” der. 

 

Bu parça felsefi açıdan ele alınırsa annenin düşünceleri aşağıdaki 

yaklaşımların hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

A) Varlık alanında çokluğun değil tek bir tözün esas olduğunu savunan monizm 

B) Dünyaya ilişkin bilgimizin sadece deneyimden gelmediğini savunan rasyonalizm 

C) Var olan her şeyin maddeden oluştuğunu söyleyen materyalizm 

D) Soyut irdelemeler yerine sonuç ve yarar kavramlarını kullanan pragmatizm 

E) Bilimsel bilgiyi ve aklı diğer düşünsel yöntemlere yeğleyen pozitivizm 

  

14. Bitkinin çiçek açmasıyla tomurcuğun kaybolması gibi meyvenin kendini 

göstermesiyle çiçek de yitip gider. Sanki bitkinin varoluşu gibi görünen çiçekler 

aslında ağacın gerçek amacı olan meyveye götüren bir aşamadır. Bitkinin bu biçimleri 

aynı anda bir arada bulunmaz ve birbirlerinin yerini alarak gerçekleşir. Organik birliğin 

birer anı olan bu aşamalar, bütün içinde birbirleriyle çatışma hâlinde olmadıkları gibi 

tersine her biri aynı ölçüde gereklidir. Bu bir arada, eşit olarak bulunma zorunluluğu 

ise bütünü yani bitkinin yaşamını oluşturur. 

 

Hegel’in bu düşüncelerinden hakikat konusunda aşağıdakilerin hangisine 

ulaşılabilir? 

A) Hakikati anlamak için oluşumun ilk aşamasına odaklanılmalıdır. 

B) Bir şeyin hakikati, onun yalnızca anlık bir durumundan türetilemez. 

C) Hakikatin oluşumsal aşamaları birbirine bağlı değildir. 

D) Bir nesnenin hakikati, özünde değişmeyen bir yapı arz eder. 

E) Hakikat sadece temel parçaların bir araya gelmesinden oluşur. 



  

13. Augustinus, “Mutlak olarak iyi olan ve her şeye gücü yeten bir Tanrı kötülükleri 

neden yaratmıştır?” sorusuna “Tanrı kötülüğü yaratmadı çünkü kötülük bir ‘şey’ değil, 

bir şeyin yokluğu ya da noksanlığıdır.” diyerek cevap verir. Örneğin yalancılıktaki 

kötülük dürüstlüğün noksanlığından kaynaklanır. “Peki Tanrı neden dünyayı, içinde 

kötülüklerin olmasına izin vererek yaratmıştır?” sorusuna ise insanların akıllı varlıklar 

olduğu düşüncesi ve özgür irade kavramı ile açıklık getirmektedir. Ona göre Tanrı’nın 

kendisine bahşettiği özgürlüğü insanın yanlış ve kötü bir iradeyle kullanması, tüm 

ahlaki kötülüklere neden olmaktadır. 

 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) İnsan özü itibariyle eylemlerinde iyiye yönelen bir varlıktır. 

B) Evrendeki işleyiş Tanrı müdahalesinden bağımsızdır. 

C) İyiliğin var olabilmesi için kötülüğün de var olması gerekir. 

D) Tanrı, kötülüğü insanları sınamak için yaratmıştır. 

E) İnsan, eylemlerinin belirleyicisi ve mutlak sahibidir. 

  

15. Martin Heidegger’e göre fenomenoloji, her türlü desteksiz kurgulamalara, 

tesadüfi bulgulara, güya ispatlanmış kavramların devralınmasına, nesiller boyunca 

birer sorunsal zannedilen sözde sorulara karşı “şeylerin kendisine” dönmektir. Böylece 

fenomenoloji “kendini gösterenin” yani şeylerin bizatihi kendinden hareketle görünür 

kılınmasını ve anlaşılmasını amaçlar. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fenomenolojik bakış açısını yansıtan bir 

örnektir? 

A) Havanın yağmurlu olmasıyla kişinin kendini kötü hissetmesi doğru orantılıdır. 

B) Herkesin bu konuda hemfikir olması meselenin açıklığa kavuştuğunu gösterir. 

C) Masanın masa gibi olmasına ihtiyacım var, başkalarının güzel masa olmuş 

fikrine değil. 

D) Günümüzde güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmenin yolu sosyal medyadan 

geçiyor. 

E) Eğitim hayatında başarılı olmak için daha az uyuyup daha çok çalışmak gerekir. 
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23. Bilgi ve enformasyon kavramları genellikle eş anlamlı olarak kullanılsa da bu 

kullanım oldukça yanıltıcıdır. 

Enformasyon, insan bilgisine temel oluşturan bilişsel 

bir ham maddeye işaret ederken bilgi ise “bilmek” fiilinin işaret ettiği üzere bir 

eylemin ürünü olan zihinsel bir durumdur. Örneğin herhangi bir konu hakkında 

kitaplardan, İnternet’ten veya kişilerden enformasyon parçaları elde edebiliriz ama 

bunların gerçekliğin taşıyıcısı olup olmadığını veya başka enformasyonlarla nasıl 

ilişkilendirilebileceği türünden soruları yanıtlamadan, yani kişi çoklu bir zihinsel işleyiş 

sürecinin aktif öznesi olmadan, bu enformasyonlara bilgi diyemeyiz. 

 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 



A) Enformasyon pratik, bilgi ise kuramsal bir etkinliktir. 

B) Doğruluk değerine sahip enformasyon, bilgi olarak adlandırılır. 

C) Enformasyon kanallarının zenginliği bilginin güvenilirliğini belirler. 

D) Bilgi sahibi olmadan enformasyon sahibi olmak mümkündür. 

E) Enformasyon, karmaşık zihinsel işleyişlerle ortaya çıkar 

 

24. Felsefenin gelişiminde onu çok farklı şekillerde algılayan ve kullanan birçok 

medeniyetin katkısı olmuştur. Kuşkusuz bunlar arasında en büyük pay Antik Yunan 

medeniyetine aittir. Diğer medeniyetlerde genellikle felsefe, halkın dinî 

gereksinimlerini besleyen ve zaman zaman da pratik bilgiler sağlayan bir özelliğe 

sahip olmuştur. Antik Yunan’da ise akıl yoluyla elde edilmiş, temellendirilmiş bilgiler 

bir birlik içinde derlenip sistemleştirilmiştir. Bu anlamda onlar, doğruya ve bilgiye 

sadece doğrunun ve bilginin kendisi için yönelerek bilinen felsefenin temellerini 

atmışlardır. 

 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Felsefe, rasyonel ve sistematik olduğunda felsefe olmuştur. 

B) Felsefe pratik amaçlarla kullanılmamalıdır. 

C)      Yunan felsefesi diğer kültürlerden etkilenmiştir. 

D) Bilimin gelişmesiyle din yerini felsefeye bırakmıştır. 

E) Felsefe, dinin ve bilimin etkisinden kurtulduğunda gelişme göstermiştir. 

 

25. Nicolai Hartmann, modern felsefeyle başlayan özne merkezli varlık anlayışına 

karşı çıkarak “yeni ontoloji” adını verdiği öğretisini ortaya koyar. Ona göre insanın 

kendisini dünyanın merkezine koyarak varlıklara yaklaştığı eski ontolojilerin en büyük 

yanılgısı, varlığa dolayımlı bakarak var olanların nesnelliğini gözden kaçırmalarıdır. 

Hartmann; insana dünyanın merkezi değil, yalnızca bir parçası olarak yaklaşıldığında 

nesnelerin varlığının insana bağlı olmadığının anlaşılacağını ileri sürer. O, sadece bu 

yolla varlığa ve bilgiye dair çözülemez görünen sorunların üstesinden gelinebileceği 

düşüncesindedir. 

 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Metafizik problemlerle uğraşmaktan vazgeçmek gerekir. 

B) Varlık ve bilgi sorunlarına aynı perspektiften yaklaşılmamalıdır. 

C) Var olanların doğasına yönelik bir incelemede zihin esas alınmalıdır. 

D) Varlığın bilgisine, düşünülen nesneden yola çıkarak ulaşılabilir. 

E) Dünyaya yönelimimiz daima subjektif olmak zorundadır. 

  

26. Uluslararası bir şirkette psikolog olarak çalışan Cansu, belirli aralıklarla 

çalışanların performans kayıtlarını inceler ve çalışma koşullarıyla ilgili bireysel 

görüşmeler yapar. Yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgiler ışığında çalışma 

koşullarında yapılabilecek değişiklikler hakkında yönetime görüş bildirir. Cansu’nun 

görevi, şirket çalışanlarının performansını ve iş memnuniyetini artırarak şirketin 

gelirini artırmaktır. 

 

Cansu, psikolojinin aşağıdaki alt dallarının hangisinde uzmanlaşmıştır? 

  



A) Sağlık 

C) Klinik 

E) Bilişsel 

B) Endüstri ve örgüt 

D) işim 

 

27. Algı, büyük oranda algılayanın kendisinden kaynaklanan özelliklerden etkilenir. 

Algılayan kişinin kişilik özellikleri, içinde bulunduğu ortam/çevre, tutumları, 

deneyimleri ve ihtiyaçları/güdüleri uyaranları nasıl algılayacağını etkiler. 

 

Aşağıdakilerin hangisinde algıyı etkileyen faktöre doğru örnek 

verilmemiştir? 

A) Kişilik özellikleri - Kaygılı bir yapıya sahip birinin bütün yüksek sesleri tehlike 

olarak algılaması 

B) Ortam/Çevre - Beyaz önlüklü birinin hastanede doktor, okulda öğretmen olarak 

algılanması 

C) Tutumlar - İneğin Hindistan’da kutsal kabul edilirken diğer ülkelerde herhangi 

bir hayvan olarak algılanması 

D) Deneyimler - Yetişkinlerin verdiği sözleri çoğu zaman yerine getirmediğini 

gören bir çocuğun yetişkinleri güvenilmez olarak algılaması 

E) İhtiyaçlar/Güdüler - Bir insanın karnı açken önünden geçtiği fırından gelen 

ekmek kokusunu alırken karnı tokken bu kokuyu fark etmemesi 

  

28. Ömer, bir arkadaşının kendisiyle ilgili herkesin içinde yaptığı eleştirel yorumdan 

çok rahatsız olmuş ve arkadaşına öfkelenmiştir. Ömer, önce arkadaşına fiziksel 

saldırıda bulunarak öfkesini göstermek istemiş olsa da diğer arkadaşlarının 

tepkisinden çekindiği için kendini kontrol etmiştir. Bu arkadaşına saldırmak yerine ona 

tepkisini alaycı bir fıkra anlatarak göstermiş, hem onun kabalığına fiziksel saldırıya 

kıyasla daha uygun bir şekilde cevap vermiş hem de anlattığı fıkrayla diğer 

arkadaşlarının beğenisini kazanmıştır. 

 

Psikanalitik kurama göre Ömer’in öfkesini daha uygun bir şekilde ifade 

etmesini sağlayan kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ego 

B) İd 

D) Süperego 

C) Bilinç öncesi 

E) Bilinçaltı 

 

29. “Ne yapmam gerekir?” sorusu, “Kendimi hangi hikâye ya da hikâyelerin bir 

parçası olarak görüyorum?” sorusunun cevabına bağlıdır. Yani topluma, bize verilmiş 

karakterle ve bize biçilmiş rollerle katılırız. Birinin oğlu veya kızıyım, bir başkasının 

yeğeni veya amcası, bu veya şu şehrin yurttaşıyım, bir kabileye 

veya ulusa aitim. Buna göre benim için iyi olan, bu rolleri taşıyan için de iyi olmak 

zorundadır. Böyle biri olarak ailemin, şehrimin, kabilemin ve ulusumun geçmişinden 

çeşitli borçluluklar, meşru beklentiler ve yükümlülükler alırım. 

 



Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadır? 

A) Bizi biz yapan karakterimiz mi, yoksa bireysel kararlarımız mı? 

B) Davranışları doğru yapan mutlak olana uygunluk mudur? 

C) Topluma uygun olmayan davranışlar ne zaman bir yaptırım gerektirir? 

D) Sosyalleşme belli kalıplara göre mi gerçekleşir? 

E) Davranışlarımızın temelinde aslında ne vardır? 

 

30. Bugün, geçmişle kıyaslandığında çok daha kapsamlı ve yıkıcı olabilen ve her 

birimizin karşılaşma olasılığı son derece yüksek risklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. 

Söz konusu risklerin önemli bir bölümü, insanoğlunun modernleşme çabasının ya da 

kapitalist sistemde daha çok kâr elde etme hırsının bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan teknolojik araçlar, her geçen gün 

doğanın daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır. İklim değişiklikleri ve küresel 

ısınmanın bizi hangi tehlikelerle yüz yüze bırakacağı konusunda belirgin bir 

tahminimiz de bulunmamaktadır. 

Bu parçada modernleşmenin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Modern yaşam koşulları, insanlığı tehdit eden yeni riskler doğurmuştur. 

B) Modernlik, gelecekteki olası tehlikelere ilişkin belirsizliklerin kaynağıdır. 

C) Modernleşmenin sonuçlarından birisi de insanoğlunun doğal çevreye 

müdahalesidir. 

D) Modernleşme, insanoğlunun doğal yaşam alanlarından uzaklaşmasına neden 

olmuştur. 

E) Modern kapitalist sistemde sınırsız kazanç peşinde koşma büyük riskler 

yaratmaktadır. 

 

31. Geleneksel toplumlarda bireyin toplumsal konumunu belirleyen en temel unsur 

ailedir. Ancak modern toplumlarda toplumsal konum sadece aileden devralınmaz. 

Ailenin içinde bulunduğu sosyal çevre ile toplumsal sınıf, bireyin toplumsallaşma 

kalıplarını etkiler. Çocuklar, anne babalarının yanı sıra yaşadıkları mahalle veya 

topluluk içindeki kişilerin de davranış biçimlerinden etkilenirler. 

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? 

A) Toplumsal bir kurum olarak aile, her toplumda aynı işleve sahiptir. 

B) Ailenin toplumsal konumu, içinde bulunduğu sosyal çevreyle ilgilidir. 

C) Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temelini, aile kurumu oluşturmaktadır. 

D) Modernleşmeyle birlikte ailenin sosyalleşme sürecine etkisi azalır. 

E) Modern toplumlarda aile ilişkileri geleneksel toplumlara göre daha yoğundur. 

  

32. Mantıkta çeşitli akıl yürütme biçimleri vardır. Bu biçimlerin her birinin 

uygulanma alanları bulunmaktadır. Söz gelimi birden çok örneği ya da bileşeni 

bulunan bir olay veya olgu hakkında genel bir yargıya varabilmek için yeterli miktarda 

verinin ortaya konulması gerekir. Tümevarım olarak da adlandırılan bu akıl yürütme, 

eksik ve tam tümevarım olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarıma örnek olabilecek bir akıl 

yürütmedir? 



A) Üç öğrencisi olan bir sınıfta her bir öğrencinin sarışın olmasından yola çıkarak 

sınıftaki bütün öğrencilerin sarışın olduğu sonucuna ulaşmak 

B) Haftanın günlerini saydıktan sonra her hafta yedi gündür sonucuna varmak 

C) O güne kadar görülen kurtların gri renkte olmasından kurtların hepsinin renginin 

gri olduğu yargısına ulaşmak 

D) Yılın 12 ayını tek tek gözlemledikten sonra herhangi bir ayın 28, 29, 30 ya da 31 

günden oluştuğu çıkarımını yapmak 

E) Dört kişilik bir ailede baba, anne ve iki çocuğun tiyatro sevmesinden yola çıkarak 

ailenin tiyatro sevdiği yargısına ulaşmak 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? 

A) Güneş Dünya’yı ısıtır. 

B) Keşke hava hep güneşli olsa. 

C)  Güneş güneyden doğar. 

D) Bugün hava güneşlidir. 

E) Güneş ışınları Dünya’ya 8 dakikada ulaşır.  

 

34. 

I.  Bir önerme, doğru ve yanlış dışında başka bir değer daha alabilir. 

II.  Bütün tümel önermeler geçersizdir. 

III. Geçerlilik denetimi yapılamaz. 

IV. Bir önermenin doğruluk değeri, olasılık olarak ifade edilebilir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri çok değerli mantığın özelliklerindendir? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) I ve IV 

D)      II ve III 

E) III ve IV 
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41. Hemen hemen herkesin felsefi problemler üzerine düşündüğü zamanlar 

olmuştur. Zihnimizin bedenimiz olmadan var olup olmayacağını veya yaşadığımız her 

şeyin bir rüya olup olmadığını kim merak etmemiştir? Felsefi sorular son derece 

ilginçtir ancak hiç de kolay değildir. Onları, daha önce aynı sorunları ele almış başka 

insanların görüşlerinden faydalanmadan sadece kendi kendimize düşünmeye çalışmak 

yıldırıcı bir uğraştır. Bu biraz başka dağcıların deneyimlerinden yararlanmadan ve 

herhangi bir ekipman kullanmadan düz bir kayaya tırmanmak gibidir. Böyle bir 

girişimde yerden birkaç metre sonra bu kayaya “yapışıp kalma” ihtimalimiz hayli 

fazladır. 

 

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özellikleri üzerinde durulmaktadır? 

A) Refleksif olma - Evrensel olma 

B) Sorgulayıcı olma - Yığılımlı olma 

C) Sistemli olma - Tutarlı olma 

D) Evrensel olma - Sistemli olma 

E) Eleştirel olma - Rasyonel olma 



  

42. Hümanizm; yazgısını kendisi dışında hiçbir güce emanet etmemesi gereken 

insanın, “insana yaraşır bir yaşam”a ancak kendi çabasıyla, kendi aklıyla 

ulaşabileceğini savunan görüş olarak betimlenebilir. Her şeyden önce, hümanizm salt 

bir düşünce okulu değildir; daha çok, salt insan olmayı bir “değer” olarak 

başköşeye yerleştiren bir dünya görüşüdür. Buna göre tüm yapıp etmelerde insanın 

söz konusu değeri her zaman göz önünde tutulmalıdır. Bu değerin göz ardı edilmesi 

insanın karşılaştığı pek çok entelektüel sorunun kökenini oluşturmaktadır. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hümanizm düşüncesiyle çelişen bir 

yargıdır? 

A) Felsefi ve bilimsel problemler, köken ve sonuçları açısından insana verilen 

değerle ilgilidir. 

B) Gerçekliğe dair tüm çıkarımlarımızın kaynağı, insan deneyimi ve aklıdır. 

C) İnsan haklarının evrenselliği ve insanlar arası eşitlik, akıl ile temellendirilebilir. 

D) İnsan yaşamının değeri, insana aşkın bir kaynaktan gelmektedir. 

E) Her bilgi ve hakikat iddiası, diğer tüm insanların şüphesine ve eleştirisine 

açıktır. 

  

43. Korkuların deneyimler sonucu nasıl öğrenildiğini anlamak için beyaz farelerden 

ve beyaz tavşanlardan korkmayan bir grup çocuk üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 

Küçük çocukların yüksek sesli uyaranlardan kendiliğinden korktuğu bilinmektedir. 

Öncelikle, çocuklara beyaz fare gösterilirken aniden yüksek sesli bir uyaran 

verilmiştir. Bu eşleştirme bir süre tekrarlandıktan sonra çocuklar yüksek sesli uyaran 

olmadan da beyaz fareyi tek başına gördüklerinde korkmuşlardır. Ardından çocuklara 

beyaz tavşan tek başına gösterilmiş ve çocuklar beyaz tavşanı görünce de 

korkmuşlardır. 

 

Buna göre çocukların beyaz farelerden ve beyaz tavşanlardan korkmaya 

başlaması sırasıyla aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

A) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme - Olumsuz pekiştirme 

B) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme - Kendiliğinden geri gelme 

C) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme - Sönme 

D) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme - Genelleme 

E) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme - Olumlu pekiştirme 

 

44. Eğitim düzeyi ve suç işleme davranışı arasındaki nedenselliği açıklamaya 

çalışan toplumsal bir araştırma yapacağımızı düşünelim. Eğer verilerimizi sadece 

ilkokul ve ortaokul mezunlarından toplarsak okuryazar olmayanlar, okuryazar olup 

herhangi bir diploması olmayanlar, lise ve üniversite mezunları kapsam dışında 

kalacaktır. Bu durumda araştırmamızın sonuçları eğitim ve suç arasındaki ilişkiyi 

yansıtmaktan uzak olacak, bulgular genellendiği takdirde de toplumsal gerçeklik 

yanlış yansıtılmış olacaktır. 

 

Bu parçada toplumsal araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken hangi 

unsur vurgulanmaktadır? 

A) Seçilen örneklemin evreni temsil etmesi 



B) Uygun istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılması 

C) Araştırma hipotezlerinin oluşturulması 

D) Araştırmada nesnel davranılması 

E) Uygun veri toplama tekniklerinin seçilmesi 

 

45. Çoğu zaman bir insanın dışardan görünümü bedeni de dâhil olmak üzere onun 

sahip olduğu kültürü ve hayatı algılama biçimini yansıtır. Kimi zaman giydiği bir 

kıyafetten, jest ve mimiklerinden veya yürüyüşünden hatta sadece gülüşünden bile 

bir insanın hangi kültürde yetiştiğini, hangi dine mensup olduğunu, hangi siyasi 

görüşe sahip olduğunu hatta hangi takımı tuttuğunu anlayabiliriz. 

 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Kültür, üyelerinin fiziksel ve zihinsel dünyalarına gözlenebilir anlamlar yükler. 

B) Kültür, giyim kuşam beğenilerini yönlendiren moda üzerinden kendini gösterir. 

C) Kültürel yozlaşmayı engellemek için yerel kıyafetler tercih edilmelidir. 

D) İnsanın dış görünümü her zaman toplumun baskın kültürünü yansıtır. 

E) İnsan, içinde doğduğu kültürü kendi düşünceleriyle yeniden üretir. 

 

46. Önermeler mantığı tanımlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Öncülleri birbiri ile tutarsız olan bütün çıkarımlar geçerlidir. 

B) Her geçerli önerme aynı zamanda tutarlı bir önermedir. 

C) Her geçerli önermenin değili tutarsız bir önermedir. 

D) Ön bileşeni geçerli bir önerme olan bütün koşullu önermeler doğrudur. 

E) Art bileşeni geçerli bir önerme olan bütün koşullu önermeler doğrudur. 

 

41.  B 42.  D 43.  D 44.  A 45.  A 46.  D 

 

 

 

 

  

 

  

 


