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11.Sınıflar Felsefe Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Soruları 
1- 18.Yüzyıl -19.Yüzyıl felsefesinde tartışılan birey ve devlet ilişkini aşağıdaki filozofların görüşleri 

ekseninde değerlendiririz? (10p) 

Montesquieu J.Locke J.J.Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

  

2- 18. Yüzyılda Öne Çıkan Felsefi İçerikli Edebî Kitapların hangi yazara ait olduğunu eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

3-Aşağıdaki tabloyu 20. Yüzyıl felsefesine ilişkin görüşler dikkate alarak doldurunuz?(10p) 

 

4- 20.Yüzyıl felsefesin beş temel özelliğini yazınız? (10p) 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

I Karamazov Kardeşler 

 

II Robinson Crusoe 

III Gulliver’in Gezileri 

IV Candide  

V Emile  

Voltaire  

 

 

 

Jonathan Swift 

 

 

Daniel Defoe 

 

 

Rousseau 

 

Dostoyevski   

20.Yüzyıl felsefesine ilişkin görüşler Doğru(D)           Yanlış(Y) 

20. Yüzyıl felsefesi uzmanlaşmanın olduğu bir dönemdir.   

Nihilizm, felsefede somut varlığı var olarak kabul eden felsefi öğretidir.   

K.Marx, diyalektiği ide ile başlatmıştır. Ona göre düşünsel olan maddi 

olanı meydana getirmiştir. 
  

Fenomenlerin özüne ulaşabilmek için ön yargılardan uzaklaşmak 

gerekir. 
  

K.Popper, doğrulanabilirlilik ilkesine karşı çıkarak 

yanlışlanabilirlilik ilkesini savunmuştur. 
  



5-Aşağıda verilen filozoflara ait kavram, eser ve akımları eşleştiriniz 

Filozof Numaralandırma Kavram, Akım, Eser 

Hasan Ali yücel (…………….) I. Ülkemizde ilk felsefe kitabı yazan 

kişi 

Macit Gökberk (…………….) II. Felsefesini hümanizm, eğitim ve 

hürriyet kavamları üzerine kuran kişi 

Nurettin Topçu (…………….) III. Dil ve düşünce üzerine çalışma yapan 

ve TDK başkanlığı yapan kişi 

Aydın Sayılı (…………….) IV. İsyan ahlakı 

Rıza Tevfik Bölükbaşı (…………….) V. Kopernik madalyası alan kişi 

 

Yorum bilimidir. Yorumlamakta olan şeyin hem içeriğine hem 

de biçimine ilgi duyar. Bu görüşe göre parçaları anlamak için 

bütüne, bütünü anlamak içinde parçalara bakmalıyız. 

6-Parçada bahsedilen akım aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Fenomenoloji                 d) Hermeneutik 

b) Varoluşçuluk                  e) Yeni ontoloji 

c) Mantıksal pozitivizm 

 

Kant bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; “Görüsüz kavramlar 

boş, kavramsız görüler kördür.” sözüyle açıklar.  

7-Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Tecrübe                            B) Sezgi  

C) Duyu verileri                     D) Akıl ve deney  

E) Sezgi ve akıl 

 

Locke'a göre tüm bilgilerimizin kaynağı dış duyumla elde 

ettiğimiz verilerdir. Bunun dışında başka bir kaynak söz konusu 

olamaz. Dolayısıyla bilgi deneyden gelir. 

8-Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 
A) İnsan genel geçer bilgiye ulaşabilir. 

B) Bilginin kaynağı deneyimlerdir. 

C) Bilgiyi doğuran bir kaynak vardır. 

D) Duyumlar dışında bilgimizin bir kaynağı olamaz. 

E) Bilgi doğuştan gelir, sonradan elde edilen bir şey değildir 

 

   I.    Bilginin kaynağı 

   II.   Birey - devlet ilişkisi 

   III.  Varlığın oluşu 

   IV.  İlk neden ve değişim 

9-Verilenlerden hangileri 18 - 19. yüzyıl felsefesinde öne 

çıkan problemler arasında yer alır? 
A) I ve II                                          B) II ve III 

C)  I, II ve III                                   D) II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

I. Hümanizm 

II. Fransız İhtilali 

III. Reform Hareketleri 

10-Yukardakilerden hangileri 18. yüzyıl felsefesinin etkisiyle 

ortaya çıkmıştır? 
A) Yalnız I                               B) Yalnız II 

C) I ve II                                   D) I ve III 

E) II ve III 

 

Öznel idealizmde olduğu gibi gerçekten var olanın zihinden  

bağımsız olmadığını, tam tersine zihne tabi olduğunu öne sürer. 

Bununla birlikte bu zihin, sadece bireysel zihinleri değil, bir 

bütün olarak tüm doğayı ve tarihi yaratan nesnel bir tindir. 

11-Buna göre Hegel var olanların temelini aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile ifade eder?  

A) Geist                         B) Madde               C) Diyalektik 

D) Atom                        E) Fenomen 

Viyana'da bir araya gelen bir grup felsefecinin ve bilim adamının 

düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefi yaklaşımdır. 

Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto 

Neurath'dır. Bu görüşün amacı dili mantıksal açıdan ele 

almaktır.  

12-Bu parçada açıklanan çağdaş felsefe akımı 

aşağıdakilerden hangisidir?   
A) Pragmatizm 

B) Varoluşçuluk 

C) Hermeneutik 

D)  Mantıkçı Pozitivizm 

E) Fenomenoloji 

 

Marx’a göre evrenin yapısı maddedir. Madde bilinçten bağımsız 

olarak vardır. Maddenin varoluş biçimi de harekettir. Hareket 

olmadan madde olamaz; madde olmadan da hareket 

düşünülemez. Evren diyalektik bir şekilde ilerler. Olmuş bitmiş 

bir şey değildir. Olaylar arasındaki bağlantılar zorunludur. 

13-Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 
A) Evren durağan  bir yapıdadır. 

B) Madde düşüncenin bir ürünüdür. 

C) Madde, evrende rastlantı sonucu oluşmuştur. 

D) Evren, hareket sonucunda oluşmuş maddeden ibarettir. 

E) Evren, tek bir seferde meydana gelen bir değişimin ürünüdür. 

 

Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm), varlığın genel ve soyut 

çerçevede sorgulanmasını doğru bulmaz. İnsan doğrudan oluşun 

öznel ve somut göstergelerine yönelir. Çünkü insan diğer nesneler 

gibi değişmez bir özün varlığı değildir; kendi özünü kendisi 

belirlemek zorunda olan bir varlıktır. 

14-Bu yaklaşıma göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi 

yapılabilir? 
A) Nesnelerin özünü insan belirler. 

B) Evrendeki tek gerçeklik insandır. 

C) İnsan koşulsuz özgürlüğe sahiptir. 

D) İnsan olmanın özü aynı kalmaktır. 

E) İnsanın amacı öznelliği aşmaktır. 

 

Yaşam bir akıştır. Akıl ve mantık bu akışı kavrayabilecek 

esneklikte değildir. Akışı kavrama gücü, zekâ ile içgüdünün 

birleşimiyle ortaya çıkan bir yetiyi gerektirir. Bu yeti bizde 

doğuştan bulunmaktadır ve mutlak bilginin kaynağıdır. 

15-Bu parçadaki görüş aşağıdakilerden hangisine uygundur? 
A) Comte’un pozitivizmine 

B) Husserl’in fenomenolojisine 

C) Bergson’un entüisyonizmine 

D) Wittgenstein’ın analitik felsefesine 

E) Descartes’ın rasyonalizmine 

Test soruları 5 puandır. 


