
 

1. MÖ 6.yy-MS 2.yy arasında doğa filozoflarının 
açıklamalarında varlığı düzenleyen maddesel ilke 
(ilk neden) hangi kavramla ifade edilmiştir? 

A) İdea          B) Logos  C) Arkhe
 D) Oluş   E) Değişim 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ  (MÖ 6.yy-MS 

2.yy) dönemi filozoflarından biri değildir? 
A) Thales   B) Herakleitos  
C) Anaksimenes  D) Anaksagoras
  E) Descartes 
 
3. Antik Yunan filozoflarından olan Herakleitos 

“Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” sözüyle 
aşağıdakilerken hangisini vurgulamıştır? 

A) Hiçbir şeyin var olmadığını   
B) Varlığın durağan olduğu  
C) Varlığın yokluktan meydana geldiğini 
  
D) Varlığın sürekli bir değişim içerisinde olduğu 
E) Var olan şeylerin algılanamayacağını 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi Protagoras’ın “İnsan her 

şeyin ölçüsüdür.” sözüyle örtüşmemektedir? 
A) Annesinin yaptığı yemeği ev ahalisinin 

beğenmesine karşın Ayşe’nin tuzlu bulması 
B) Kimya dersinde yaptıkları deney sonucu 

öğrencilerin suyun yüz derecede kaynadığını tespit 
etmeleri 

C) Eylül’ün izlediği filmi arkadaşına nazaran 
beğenmemesi  

D) Aslı’nın yeşil dediği elbiseye annesinin mavi 
demesi üzerine renk konusunda uzlaşamamaları 

E) Her insanın hoşuna giden parfüm kokusunun farklı 
olması 

 
5. Aristoteles’in görüşlerine göre insanın toplumsal 

yaşamdaki refahı neye bağlıdır? 
A) İyi yönetim  
B) Cömertlik  
C) Bilgelik 
D) Güç ve nüfuz      
E) Çoğunluğun idaresi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Ahlakın kaynağı mutluluktur ve mutluluğa iyi 
ideasına ulaşmaya çalışmakla varılır. Platon’a göre 
iyi ideasına aşağıdakilerden hangisiyle ulaşılır? 

A) Ödev bilinci taşımak 
B) Sorumlu davranmak 
C) Erdemli olmak 
D) İyi niyetle hareket etmek 
E) Faydalı olana yönelmek 
 
7. Platon’un “Devlet” adlı eserindeki görüşleri dikkate 

alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil 
olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
bu düşüncenin gerçekleşmesinin koşuludur? 

A) Topluluğun erke itaat etmesi   
B) İnsanın toplumsal yaşama uyumu 
C) Yurttaşların eğitimden geçmesi 
D) Yöneticilerin filozof olması 
E) İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi 

 
8. MS 8.yy-MS 15.yy arasındaki dönemi kapsayan ve 

Hristiyanlığın öğretilmesi için okullaşma 
hareketinin gerçekleştiği Hristiyan felsefesi dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Patristik Dönem  B) Skolâstik Dönem 
C) Açılım Dönemi  D) Gelişim Dönemi
     E) Apoloji 
 
9. Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca 

rastlar. Ağacın dallarına keser, toplayarak 
atölyesine götürür. Dalları yontar ve şekil verir. 
Sonunda bir sandık yapar. Metinde geçen “usta” ve 
“sandık” kavramları Aristoteles’in aşağıda verilen 
hangi nedenleriyle sırasıyla karşılık gelmektedir? 

A) Fail neden-Formel neden 
B) Maddi neden-Ereksel neden 
C) Ereksel neden-Maddi neden 
D) Maddi neden-Formel neden 
E) Fail neden-Maddi neden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. İslam felsefesinin üzerinde çalıştığı problemlerden  dört tanesini yazınız. (10 puan 
 
 
 

 
11. Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 puan) 

 
 

 
 

 
12. Aşağıdaki filozof ve ilk neden görüşlerini eşleştiriniz. Rakamları boşluklara (…) yazınız. (15puan)                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Aristoteles’in “altın orta” görüşünden hareketle boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız. 
(10 puan) 
 

Dengeli olma Dostluk Cesaret Cömertlik Bilgelik Sorumluluk 
 

EYLEMİN EKSİKLİĞİ ALTIN ORTA EYLEMİN AŞIRILIĞI 
Güdümlü Olma  Asilik 

Korkaklık  Delice Atılganlık 
Savurganlık  Cimrilik 
Arkadaşlık  Adanmışlık 

Vurdumduymazlık  Aşırı Kaygılılık 
Cahillik  Bilgiçlik 

 
14. Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. (10 puan) 

 
Felsefenin insana yöneldiği dönemde Platon ve Aristoteles görüşleriyle ön plana çıkmıştır.  

Sokrates, kötülüğün insanın bilgisizliğinden kaynaklandığını söyler.  

Sofistler ve Sokrates felsefe tarihinin ilk sistem filozoflarıdır.  

Platon doğuştan zihinde hazır bulunan ideaların bilgilerine episteme demektedir.  

MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesi, bilimin merkezde olduğu bir felsefedir.  

Stoa felsefesine göre insanlar arasında ayrım yoktur.  

 

         
    BAŞARILAR 

 

1.Empedokles …  Su 
2.Anaksimandros …  Toprak, su, hava, ateş 
3.Anaksimenes …  Ateş 
4.Herakleitos …  Atom 
5.Demokritos …  Hava 
6.Thales …  Aperion 
7.Parmenides …  Tao 
8.Lao Tse …  Bir olan 


