
 

NECMETTİN ERBAKAN AİHL 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF FELSEFE DERSİ  

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI 
 

Adı Soyadı: 

Sınıfı/Şube:                             Numarası:  

Tarih: 01/11/2022 

Puanı: 

1- Felsefenin tanımlayarak, kelime anlamını yazınız?(10 puan) 

 

2-Aşağıdaki ifadeleri doğru (D) ve yanlış (Y) olarak ilgili yerlere işaretleyiniz. (10P) 

DOĞRU YANLIŞ 

1 Felsefenin kurucusu ve ilk filozofu Thales’tir.   

2 Aristoteles Anadolu’da yaşamış filozoflar arasında yer almaz.   

3 Platon’a göre önemli olan içinde yaşadığımız nesneler dünyasıdır.   

4 Felsefenin antik yunanda doğmasının nedenlerinden biri de bilmek için bilme 

isteğidir. 
  

5  Sokrates’e göre erdemli olmayan davranışların nedeni bilgisizliktir.   
 

3- Sokrates ve Sofistlerin bilgi yaklaşımları hakkında kısaca bilgi vererek bilgi anlayışlarını karşılaştırınız?(10P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- “Aristoteles’e göre doğadaki her varlığın bir nedeni vardır. Aşağıda bu dört neden ve açıklaması verilmiştir. Bu 

nedenleri açıklamaları ile eşleştiriniz. (15p) ( Fail Neden –Formel Neden – Ereksel Neden– Maddi Neden) 

Bir şeyin kendisinden yapıldığı veya kendisinden meydana geldiği maddedir.  

Bir şeyin biçimsel nedenidir.  

Hareket ettirici neden olarak da bilinen, maddenin biçim kazanmasını sağlayan 

nedendir. 

 

Bir maddenin biçim kazanmasındaki amacını gösteren nedendir.  
 

 

Sokrates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofistler  

 

 

 

 



6- Aşağıdakilerden hangisi doğa filozoflarıyla ilgili 

söylendiğinde doğru olmaz? 

A) İlk neden problemine yanıt aramışlardır. 

B) Doğadaki olayları yine doğal nedenlerle 

açıklamışlardır. 

C) Varlığı açıklamada akıl yürütmelere 

başvurmuşlardır. 

D) Toplumsal problemlere mantıksal çözümler 

getirmişlerdir. 

E) Bilimsel düşünüşün başlatıcısı olmuşlardır. 

 

I) Epiktetos    II) Sokrates    

III) Thales    IV) Aristoteles     V) Gorgias 

7- Verilen filozoflardan hangileri Anadolu’da 

yaşamıştır? 

A) I, II, III 

B) I, III, IV 

C) I, III, V 

D) II, III, IV 

E) III, IV, V 

 

I.  Bu bölgede özgürlük hâkimdi. İnsanlar fikirlerini 

rahatça ifade ediyorlardı. 

II.  Çoğu bölgede insanlar tacirdi. Diğer ülkelerde 

edindikleri bilgi birikimini oraya taşıyordu. 

III. Mitolojik düşüncenin yetersizliği ve akla olan 

inancın artması  

IV. Bölgede savaşın, açlığın, salgın hastalık ve kıtlığın 

olması 

8-Yukarıdakilerden hangisi felsefenin Antik 

Yunan’da ortaya çıkmasının nedenlerindendir?  

A) I,IV                    

B) I,III                         

C) II, IV                             

D) I, II, III               

E) IV 

 

Herakleitos, evrendeki tüm öğeler arasında sürekli bir 

çatışma ve savaş olduğunu ve her şeyin bir başka şeyin 

yıkımı ve ölümü sayesinde varlığa geldiğini öne 

sürmüştür. Ona göre evrende devamlı bir hareketlilik 

söz konusudur. Buna göre, 

9- Herakleitos’un “Bir nehirde iki kez yıkanılmaz.” 

sözü felsefenin aşağıdaki problem alanlarından 

hangisi ile ilgilidir? 

A) Değişim               

B) Bilgi   

C) Din 

D) Siyaset          

E) Sanat 

 

10- Protagoras, “Her şey bana nasıl görünürse 

benim için öyledir sana nasıl görünürse senin için de 

öyledir.” der. Protagoras bu görüşleriyle 

aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? 

A) Bilgilerin doğruluğu kesindir.                                                                                                                                                   

B) Bilgi ancak akılla elde edilir.                                                                                                                                          

C) İnsanlar doğruya sezgileriyle ulaşır.                                                                                                                                        

D) Bilgi deneyimle kazanılır.                                                                                                                                                                

E) Bilginin doğruluğu kişilere göre değişir. 

 

“İnsanların zaman içinde davranışları değişse bile 

ahlaki değerlerinin değişmediğini, sorgulanmamış 

yaşamın yaşamaya değmez olduğunu ve kötülüğün 

bilgisizlikten kaynaklandığını düşünür.”  

11-Yapılan açıklama hangi filozofla ilgilidir? 
A) Platon                B) Sokrates         C) Aristoteles 

D) Herakleitos        E) Thales 

 

Platon’a göre gerçeğin bilgisi “episteme” ye akıl 

yoluyla ulaşılır. Akıl, bu bilgiye ulaşmak için ruhun 

derinliklerine yönelir ve orada varolan bilgileri açığa 

çıkarır. 

12- Platon’un bu görüşü aşağıdakilerden hangisiyle 

ifade edilir?  
A) Bilmek, anımsamaktır.  

B) Bilmek, tecrübe etmektir.  

C) Bilgi, genellemelerle elde edilir.  

D) Bilmek, özün bilgisini bilmektir.  

E) Bilgi, tahmin ve sanıdan meydana gelir.  

  
“Platon, içinde yaşadığımız dünyadaki varlıkların 

gerçek olamayacaklarını düşünmüştür. Bunun da en 

önemli nedeni, onun gözünde söz konusu tikellerin 

varlığa gelip bir süre sonra yok olmaları, yani sürekli 

bir değişme içinde olmalarıdır. Zaman ve mekân içinde 

var olan tikelleri veya bireysel varlıkları sadece 

fenomenler, gelip geçici görünüşler olarak 

değerlendiren Platon, gerçekten var olanın doğanın 

ötesindeki değişmez tümeller ya da özler olduğunu öne 

sürmüştür.” 

13-Bu parçada sözü edilen, Platon’a göre gerçek 

varlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fenomen  B) İdea  C) Atom 

 D) Ateş  E) Madde 

 

Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca rastlar. 

Ağacın dallarını keser, toplayarak atölyesine götürür. 

Dalları yontar ve şekil verir. Sonunda bir sandık yapar. 

14-Metinde geçen usta ve sandık kavramları 

Aristoteles’in aşağıda verilen hangi nedenlerine 

sırasıyla karşılık gelmektedir?  
A) Fail, maddi   

B) Maddi, ereksel  

C) Ereksel, maddi   

D) Maddi, formel  

E) Fail, formel 

 

Aristoteles’e göre erdemlilik eylemlerin aşırılığı ya da 

eksikliği nedeniyle bozulur. Erdemli olmak iki aşırı uç 

arasında orta yolu bulmaktır. 

15-Aristoteles’in değer anlayışı ile ilgili bu 

öğretisinin adı nedir? 

A) Altın Orta Kuramı 

B) İdea kuramı 

C) Rasyonalizm 

D) Görecelik 

E) İdealizm 
 

Başarılar Dilerim 
Erdal AYDEMİR 

Felsefe Grubu Öğretmeni 


