
 

 

 

1- Felsefenin tanımını ve kelime anlamını yazınız?(10 puan) 

 

 

 

2- Felsefenin Antik Yunan’da doğmasında etkili olan faktörlerden beş tanesini yazınız. (10 puan) 

  

  

  

  

  

3- Aşağıdaki verilen Felsefi düşüncenin özelliklerini ilgili boşluklara yazınız. (1*10=10 puan) 

        Refleksif Sistemli Yığılımlı ilerleme Şüphe duyma Tutarlı olma 

Temellendirme Merak etme Rasyonel olma Sorgulayıcı Evrensel 

 

 Her filozofun kendinden önceki düşüncelere yeni bilgiler katması ve felsefede derinleşmenin olması ( ………………..  )  

 Sürekli bir soru sorma, arama ve yanıt bulma etkinliğidir.                                                                      ( ………………..  ) 

 Felsefe belli bir düzen ve uyuma sahiptir.                                                                                                ( ………………..  ) 

 Felsefede düşünceler akıl ve mantık ilkelerine uygundur.                                                                        ( ………………..  ) 

 Felsefenin ortaya çıkışını sağlayan duygu, insanın çevresinde olup bitenlere hayret etmesi                   ( ………………..  ) 

 Filozofların düşüncelerinin birbiriyle çelişmemesi, uyumlu olması.                                                        ( ………………..  ) 

 Felsefede her bilgiye karşı körü körüne bağlılığın olmaması.                                                                  ( ………………..  ) 

 Felsefe de  düşünce üzerine düşünce üretme                                                                                             ( ………………..  ) 

 Felsefi düşüncenin belli bir gerekçeye dayanması, rastgele ortaya atılmaması                                        ( ………………..  ) 

 Felsefi sorunların çağını aşması ve herkes için genellik taşıması durumudur                                          ( ………………..  ) 

4- Filozoflarla ilgili verilen ifadeleri doğru/yanlış şeklinde işaretleyiniz? (2*5=10 puan) 

İFADELER DOĞRU YANLIŞ 

Kendilerinden önceki otoriteleri sorgulamadan görüşlerini doğru kabul eden kimselerdir.   

Şüpheci ve sorgulayıcı yapıya sahip kimselerdir.   

Yaşadığı çağın ve toplumun özelliklerinden bağımsız görüşler geliştirirler.   

Önyargısız ve Hoşgörülü kimselerdir.   

Bilgeliğe ulaşmak isteyen kimsedir.   
 

5- Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri yönelik verilmiş olan ifadeleri uygun yere işaretleyiniz.  (2x5=10 puan) 
 

Felsefenin İşlevleri Bireysel İşlevi Toplumsal İşlevi 

Farklı toplumların bir arada yaşama olanağını sağlaması   

Felsefe, bir yönetim biçimi olarak demokrasinin gelişmesine ve işleyişine katkıda 

bulunmuştur. 
  

Felsefe, insanlara dogmatik olmamayı, ön yargısız ve hoş görülü olabilmeyi 

kazandırır. İnsanlarda bu temel alışkanlıkları ve erdemleri geliştirir. 

  

Felsefe, insana birçok konuda doğru ve açık düşünebilmeyi öğretir.   
Felsefe ürettiği sorularla bilime yardımcı olur ve bilimleri peşinden sürükler; çünkü 

bilimlerin verilerini deney dışında yorumlar; böylece bilimlere, yeni bilim alanları, 

yeni ufuklar açar. 
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6- “Felsefi sorular kendi başına anlamlı sorulardır. Her çağda sorulan evrensel sorulardır. Belli bir kişiye, eyleme, mekâna ve 

zamana bağlı değildirler. Sorgulayıcı ve eleştireldirler.”  Bu açıklamalar eşliğinde 3 felsefi soru ve 2 tanede felsefi 

olmayan soru yazınız? (2x5=10 puan) 

 

Felsefi Soru Felsefi Olmayan soru 

1.  1.  

2.  2.  

3.   
 

7-  Aşağıdaki ifadelerin önerme olup olmadıklarını nedenleriyle birlikte yazınız? (2x5=10 puan) 

 

ÖRNEK İFADELER Önermedir. Önerme değildir. Neden? 

Kediye mama ver!    

Kitabı uzatır mısın?     

Kartallar uçan memelidir.     

Bitkiler fotosentez yapan canlılardır.     

Eyvah sınav varmış!    

8- “Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefeyi şu şekilde eleştirir: Felsefe bize bir 

yarar sağlamaz. Bu yüzden felsefe gereksiz ve boş bir uğraş gibi görülür. Parçada söz edilen Felsefenin pratik fayda sağlamadığı, 

bu yüzden gereksiz olduğu görüşüne karşıt bir görüş ileri sürünüz. (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Aşağıdaki örneklerin hangi akıl yürütme türüne ait olduklarını alttaki boş kutulara yazınız. (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Edward sapir’in “Diller düşüncemizi kuşatan elbise gibidir” sözünü felsefi açıdan yorumlayınız?(10 puan) 

 

 

 

 

 

 

            BAŞARILAR 
          Erdal AYDEMİR 
Felsefe Grubu Öğretmeni 

 

            

Bütün insanlar ölümlüdür. 

Sokrates bir insandır. 

Öyleyse Sokrates 

ölümlüdür. 

Sergen çalışkandır ve başarılıdır. 

Ali çalışkandır ve başarılıdır. 

Ömer çalışkandır ve başarılıdır. 

O halde tüm çalışkanlar 

başarılıdır. 

Türkiye de İtalya da yarımadadır. 

İtalya’da balıkçılık yapılır. 

O halde Türkiye’de de balıkçılık 

yapılır. 


