
 

1-) Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa 

kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa 

kavuşturulmuş malzemeden hareketle konularını yeniden inşa eder ve 

onu bir bütünlüğe kavuşturur. 

Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden 

hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Ortaya konan önermeler kendi içinde tutarlıdır. 

B) O düşünceyi ileri süren filozofun özgün görüşüdür. 

C) Cevaplardan çok sorular önemlidir. 

D) Çözümleyici ve kurucudur. 

E) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. 

 

2-) Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme etkinliğidir. 

Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak durur. 

B) Felsefede hiçbir konuda son söz söylenmemiştir. 

C) Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir. 

D) Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel bir çabadır. 

E) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. 

 

3-) Felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça 

çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma 

bekleyemiyoruz. Bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, 

inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini 

soyutlaması güçtür. 

Bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile 

ilgilidir? 

A) Kendinden önceki düşünürlerden etkilenmesi 

B) Kesin bir doğruluk değerine sahip olması 

C) Var olan her şeyi konu edinmesi 

D) Rasyonel olması 

E) Subjektif olması 

 

4-) Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “nedir?” tarzındaki felsefi 

sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkânı ve sınırları, insanın 

evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır. Bu tip soruların eksiksiz ve kesin 

bir cevaba ulaşması varlık, bilgi ve değer üzerine bütünsel bir bilginin 

ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek 

ölçüde olgunluğa ermesi halidir. 

Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hikmet        B) Filozof  C) Erdem 

D) Ahlak   E) Metafizik 

 

5-) Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test 

edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin 

çelişkisiz olmasıdır. 

Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde 

durulmuştur? 

A) Mantıksal ve tutarlıdır.       

B) Cevaplardan çok sorular önemlidir. 

C) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.        

D) Çağın koşullarından etkilenir. 

E) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-) Felsefede sorulardan çok cevaplar değişmektedir. Her filozof, 

örneğin en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna içinde bulunduğu tarihsel 

ve sosyolojik koşullarından etkilenerek cevaplar vermiştir. Bu ise 

felsefi sonuçların mutlak bir kesinlik taşımadığını gösterir. 

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Göreli bir bilgi olduğu 

B) Aynı sorulara farklı cevaplar verildiği 

C) İçinde bulunduğu koşullardan etkilendiği 

D) Dogmatik olmadığı 

E) Sonuçlarının herhangi bir değerinin olmadığı 

 

7-) Felsefe Karl Jaspers’in dediği gibi “düşünme uğraşında yolda 

olmak” ise bu yolu yürümek için iyi bir başlangıç noktasına 

gereksinim var demektir. 

Buna göre felsefe için gerekli olan bu başlangıç noktası 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Otoritelerin görüşlerine başvurma 

B) Genel doğrulara göre düşünme 

C) Toplumsal değerleri benimseme 

D) Eleştirel ve sorgulayıcı düşünme 

E) Dünyayı olduğu gibi kabul etme 

 

8-) Felsefe köken olarak bilgiyi ve bilgeliği sevmek anlamına gelir, 

özgür düşünce ve eleştiriyle rasyonel bilgilere ulaşıp sorunları çözmeyi 

ve yaşamı buna göre düzenlemeyi amaçlar. 

Buna göre felsefenin anlamı ile ilgili en kapsamlı ifade 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Felsefe gerçeği arama çabasının bir ürünüdür. 

B) Felsefe, sorunların çözümü için sistemli ve tutarlı düşünme 

etkinliğidir. 

C) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır. 

D) Felsefe evren hakkında belirli bir görüş elde etme faaliyetidir. 

E) Felsefe, belirli konularda araştırma yapmaktır. 

 

9-) Aşağıda verilen, felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerinden 

hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) Felsefe insanlara sorgulama becerisi kazandırır. 

B) Felsefe insanın kendini tanımasına yardım eder. 

C) Felsefe toplumsal sorunlara yönelik duyarlılık kazandırır. 

D) Felsefe kendi deneyimlerimiz üzerine düşünme sağlar. 

E) Felsefe karşılaşılan sorunlara farklı yönlerden bakabilmeyi sağlar. 

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin temel niteliklerinden biri 

değildir? 

A) Deney ve gözleme dayanır.         B) Eleştireldir.           

C) Sistemli ve tutarlıdır.   D) Birikimlidir.      

E) Refleksiftir. 

 

11-) Felsefe yaparken herhangi bir ideolojinin içinde olmamak, 

yaklaşımları tartışmasız ve kesin olarak kabul etmeksizin sorgulamak 

önemli bir tutumdur. 

Bu cümlede felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 

A) Düşüncede tutarlılık  B) Sistematik bilgi 

C) Kritik düşünce   D) Dogmatik yaklaşım 

E) Yararlı düşünce 

 

 

 

 

 

 



12-) Platon: Var olanı bilmek için yöntemli düşünme etkinliğidir. 

Aristoteles: Var olmanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bilimdir. 

Farabi: Var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir. 

Karl Jaspers : Felsefe yolda olmaktır. 

Verilen görüşler felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile 

ilişkilidir? 

A) Evreni anlama çabasıdır.  B) Bilgeliğin peşindedir. 

C) Bilim olma yolundadır.  D) Eleştirel bir etkinliktir. 

  E) Evrensel bir etkinliktir. 

 

13-) Felsefede sorular çok önemlidir. Çünkü felsefe sorularla gelişir. 

İnsan zihni, gelişen ve değişen varlık, bilgi ve değerler hakkında 

sürekli bir arayış içindedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden 

biridir? 

A) Akıl ve mantık ilkelerine dayanması 

B) Varlığın özüne yönelik olması 

C) Dogmatik olmaması 

D) Kesin cevaplar içermemesi 

E) Öznel nitelikte olması 

 

14-) Hayatın her yerinde felsefe karşımıza çıkar. İleri sürdüğümüz bir 

fikrin doğru olduğunu iddia etmek için kanıtlar sunmaya 

başladığımızda, ahlaki tutumlarımızla ilgili karar vermek durumunda 

kaldığımızda, olgu ve olayları akıl yoluyla çözmemiz gerektiğinde 

felsefe yaparız. 

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Felsefe insanın hayatında kaçınılmaz bir etkinliktir. 

B) Her felsefi düşünce içinde doğduğu toplumdan etkilenir. 

C) Felsefi düşünceler birbirinden etkilenir. 

D) Evrensel ahlak ilkeleri mümkündür. 

E) Sorgulama yapma felsefenin temelidir. 

 

15-) I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır? 

       II. Kaç tarz varlık vardır? 

      III. Evrenin ana maddesi nedir? 

      IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? 

       V. İnsanlar neden ve nasıl unutur? 

Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan 

değildir? 

A) Yalnız I.         B) Yalnız V.  C) Yalnız III. 

D) I ve V.  E) III ve V. 

 

16-) Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; 

aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da 

sorgulamaktır. 

Açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde 

durulmuştur? 

A) Tutarlıdır. 

B) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir. 

C) Cevaplardan çok sorular önemlidir. 

D) Refleksif bir düşüncedir. 

E) Merak ve hayretten doğar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-) 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) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir. 

B) Akla ve mantığa dayanan bir düşüncedir. 

C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. 

D) Temellendirmeye dayanır. 

E) Subjektiftir. 

 

18-) Antik Çağ'ın ünlü filozoflarından biri öğrencisinin kendisinin 

söylediği her şeyi onayladığını fark etmiş ve şöyle demiş: 

"Söylediklerimden herhangi birine karşıt bir düşünce ileri sür ki 

karşılıklı konuştuğumuzu bileyim." 

Parçaya göre filozof öğrencisinden, aşağıdakilerden hangisini 

istemektedir? 

A) Tutarlı düşünceler üretmesini 

B) Doğru bilgi arayışında olmasını 

C) Genel-geçer konularla ilgilenmesini 

D) Sezgilerle bilgi üretmesini 

E) Eleştirel bir tutum takınmasını 

 

19-) “Felsefe, yolda olmaktır.” 

K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile 

getirmektedir? 

A) Merak sonucunda ortaya çıkması  

B) Bitmişlik ve kesinliğin olmaması 

C) Dogmatik olmaması 

D) Subjektif olması 

E) Çağın koşullarından etkilenmesi 

 

20-) Konfüçyüs öğrencisinin ruhani varlıklara hizmet etmekle ilgili 

sorduğu soruyu şöyle cevaplar:''Eğer biz insana hizmet edemiyorsak 

nasıl olur da ruhani varlıklara hizmet edebiliriz?''der. Öğrencisinin 

ölümle ilgili sorusuna ise''Eğer hayat hakkında bir bilgimiz yoksa ölüm 

hakkında nasıl olsun?''der. 

Konfüçyüs'ün bu düşüncesi felsefe ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisine örnektir? 

A) Rasyonel olma 

B) Bilgi birikimine dayanma 

C) Yaşamla iç içe olma 

D) Toplumdan etkilenme 

E) Dönemsel olma 

 

 

 

Not: Her soru 5 puandır. 

 

 

 

Başarılar dilerim. 

 

     

 

CEVAP ANAHTARI 

1-D, 2-D, 3-E, 4-A, 5-A, 6-E, 7-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 

14-A, 15-B, 16-D, 17-C, 18-E, 19-B, 20-C 
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