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-SORULAR- 

1- Felsefe tanımının filozoflara göre farklı olmasının nedenleri yazarak bir felsefe tanımı yapınız? (10P) 

 

 

 

 

2- Felsefenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan medeniyetlerden 5 tanesini yazınız? (10P) 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3- Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğruysa “D” yanlışsa “Y” harfi işe göstererek belirtiniz. (10P) 

(…….) Antik Yunanda özgür düşünce ortamının olması felsefenin gelişmesini sağlamıştır.  

(…….) Felsefi bilgi nesnel (objektif) bir bilgi türüdür.  

(…….) Tarihte ilk filozof olarak kabul edilen kişi Thales’tir. 

(…….) Felsefe ve bilim sürekli iç içe olmuş ve birbirlerinin gelişmesini sağlamışlardır. 

(…….)  Felsefe ilk olarak MS 7. yüzyılda İslam’ın yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. 

4- Aşağıdaki açıklamaların yanındaki numaraları kavramların yanına yazınız?  (10P)  

1. Genelden özele doğru yapılan akıl yürütme yöntemidir. 

                           AÇIKLAMA    Kavramlar 

( …... )   Tümdengelim 

2. Benzerliklerinden hareket edilerek yapılan akıl yürütme yöntemidir. ( ...… )   Tümevarım 

3. özelden genele doğru yapılan akıl yürütme yöntemidir. (..…...)    Analoji 

4. Bilinenlerden hareketle bilinmeyenler hakkında bilgi etme işlemidir. (….…)   Argüman  

5. Belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır. ( …… )  Akıl Yürütme 

 

 
 



Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi 

olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan 

ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.  

6. Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği 

üzerinde durulmuştur? 

A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.  

B) Çağın koşullarından etkilenir.  

C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.  

D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.  

E) Mantıksal ve tutarlıdır. 

 

7. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, 

kendisine sunulanla yetinen bir insan için, felsefe 

gerekli değildir. Bu açıklamada felsefi düşüncenin 

aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?  

A) Subjektiftir (öznel).  

B) Akla ve mantığa dayanan bir düşüncedir.  

C) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.  

D) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.  

E) Temellendirmeye dayanır. 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı 

niteliklerden biridir? 

A) Görüneni olduğu gibi benimser. 

B) Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır. 

C) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler 

getirir. 

D) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla 

yetinir. 

E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalır. 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri 

arasında yer almaz? 

A) Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.  

B) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır. 

C) Kendi başına anlamlı olan sorulardır. 

D) Cevaplardan daha önemlidirler. 

E) Sadece somut olana yönelik sorulardır. 

 

10. Felsefeyi içselleştirmiş bir toplumda 

aşağıdakilerden hangisi görülür? 

A) Demokrasi bilinci gelişmiştir.  

B) Akıl ve bilim değer görür.  

C) Bireylerin farkındalıkları yüksektir. 

D) Kararlar gündelik değil geleceğe yönelik planlama 

ile alınır.  

E) Yukarıdakilerin hepsi görülür. 

 

11.“Doğru ya da yanlış değerler alabilen ifadelere 

önerme denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir 

önermedir? 

A) Akşam maça gelecek misin? 

B) Ne güzel resim!           

C) Rize’nin çayı güzeldir. 

D) Bir gazoz lütfen.          

E) Ah bir sınıfı geçsem! 

 

 

Felsefe düşünce üzerine düşünmek hatta zihnin nasıl 
düşündüğü üzerine düşünmektir. Bir kişi ben 
düşünürken zihnimde neler olup bitiyor diye 
düşünmeye, sorgulamaya başladığı anda felsefe de 
başlar. Öyleyse felsefe aklın yine akıl üzerine 
düşünmesidir.  
12-Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi açıklanmıştır?  
A) Refleksif olma             
B) Subjektif olma             
C) Tümel olma                          
D) Kümülatif olma                  
E) Evrensel olma 
 

*İnsanın kendisini, çevresini ve olan biteni tanıma, 

algılama, kavrama ve fark etme yetisi 

*Bireyin kendine dönük farkında olma yetisi 

*Bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişkiden 

ortaya çıkan ürün. 

13- Tanımı yapılan kavramlar aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 

A) Hakikat, Gerçeklik, Doğruluk 

B)Bilinç, Özbilinç, Bilgi 

C) Öznellik, Özbilinç, Doğruluk 

D) Farkındalık, İçedönüklük, Gerçeklik 

E) Bilme, Bilgelik, Hikmet 

 

Doğruluk bilginin nesnesine uygunluğudur. Nesne soyut 

yada somut olabilir. Bilgi nesnesine uygunsa doğru, 

değilse yanlıştır. Gerçeklik ise bir tür var olma-olmama 

durumudur. “Kar beyazdır.” önermesinin doğruluğu, 

yağan karın gerçekte beyaz olup olmadığına bakmaktan 

geçer. 

14- Bu parçaya göre doğruluğu gerçeklikten ayıran 

temel fark aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Farklı kaynaklardan edinilmesi 

B) Yöntemli olarak edinilmiş olması 

C) Dış dünyada gözlenebilir olması 

D) Bilginin nesnesiyle örtüşmesi 

E) Nesnel ve denetlenebilir olması 

 

15- Felsefi bir anlayışa sahip olan birinin 

aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? 
A) Anlama ve tahmin yeteneği yüksek olduğu için 

olayların önceden önlemini alır               

B)Kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşır  

C)olaylar karşısında akılcı tutum takınır  

D) Bilimsel buluşların asla değişikliğe uğramayacağını 

savunur 

E)Evrensel düşüncelere sahiptir ve savunur  
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