
                                    10.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA SORULARI 
 

Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz. 

I Bireyin değil, toplumun çıkarları ön planda olmalıdır.  DEĞER YARGILARI 

II “Akıl keşfettiği yasalara özgürce itaat eder. “  SOSYAL DEVLET 

III “Hayatın hakkını vermek, nasıl bir insan olacağına dair seçim yapmak 

ve ona göre yaşamak bizim elimizdedir. “ 

 OTODETERMİNİZM 

IV Bireylerin davranışlarında hiçbir toplumsal kısıtlama olmaması 

gerektiğini savunan siyasi ideolojidir. 

 DETERMİNİZM 

V Olaylar ve seçimler karşısında verilen iyi ve kötüyü ifade eden 

yargılardır. 

 LİBERTERYANİZM 

 

Aşağıda verilen bilgileri doğru olması durumunda D ( X  ) Yanlış ise Y ( X ) şeklinde işaretleyiniz. 

 Devlet; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak amaç ve ülkü birliğine sahip insanların, 

egemenlik içinde oluşturdukları en büyük siyasal örgütlenmedir. D (  ) Y (  ) 

 Kant, ahlakın temeline faydayı yerleştirir.D (  )  Y (  ) 

 “İnsan, her şeyin ölçüsüdür.” diyen Protagoras’a göre ideal devlet düzeni kurulamaz. D (  )  Y (  ) 

 Liberalizm; siyasette, ekonomide, dinde ve diğer alanlarda bireysel egemenliğe önem verirD(  )Y (  ) 

 Evrensel ahlak yasasını öznel temele dayandıran H.Bergson’a göre insan neyin iyi neyin kötü olduğunu 

ancak FAYDA eylemi ile bilir.  D (  )  Y (  ) 

 Devletin yapma bir kurum olduğunu savunan J.J.Rousseau’ya göre, devletin kaynağı insanın doğasında 

bulunan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. D (   ) Y(   ) 

 Nietzsche’ye göre, ahlaki eylemin amacı “üstün insana” ulaşmaktır.D (  )   Y (   ) 
 

 K. Marx’a göre insanlar ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda sınırsızca özgür olmalıdır.D (  )   Y (   ) 
 

 Determinizm; özgürlüğün toplum, fiziki doğa ve insanın kendisi tarafından sınırlandırılmasıdır.D(  ) Y (  ) 

 

 Sofistler ve Nihilistler ideal düzenin olabileceğini kabul ederler.                                  D(   )  Y (   ) 

 
 

Ütopyayı tanımlayarak, istenilen ütopyaların adlarını yazınız . 

 

 

 

 

 

 

Ahlak felsefesinin problemlerinden beş tanesini yazınız. 

 

  



 

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ilgili kavramları yazınız. (vicdan,adalet, sorumluluk,egoizm, meşruiyet, 

Faziletli Şehir, Devlet,Hazcılık) 

 I. …………………………; özgürlüğü ve eşitliği içeren bir ilkedir . 

 II. Yaşamın en güçlü kuralı bireyin kendisini koruma kuralı görüşünü savunan ahlak felsefesi     

anlayışına……………………………………….denir. 

III.Bir iktidarın yönetilenler tarafından kabul görmesini sağlayan temel unsura 

uygunluğa…………………………..denir. 

IV. Platon’un devleti insana benzeterek tasarlamış olduğu ütopyasının adı…………………………………..tir. 

 

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tanımı yapılan ilgili kavramları yazınız. 

………………………..: Bir toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kuralların bütünüdür. 

…………………….…: Ahlaki eylemlerimizi iyi-kötü değerlendirdiğimiz yargılardır. 

………………………….: Hukuku oluşturan yazılı metinlerin her biridir. 

………………………..: Önemli olan fazla sayıda insana fayda sağlayan eylemin olduğunu savunan ahlak anlayışıdır. 

 

1-)Aşağıda verilenlerden hangisi bilginin en doğru tanımı olur? 

A)Çeşitli etkinlikler sonucu elde edilen şey   

B)objenin süje üzerinde edindiği izlenimler   

C)obje ile suje arasındaki bağdan(ilişkiden) ortaya çıkan ürün  

D)insanın bilgi birikimleri   

E)Deney ve gözlem sonucu elde edilen kümülatif her şey 

 

2-)Bilgi Felsefesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir? 

A) Ontoloji             B)aksiyoloji             C)metafizik             D)mitoloji            E)epistemoloji  

 

3-)Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorabileceği bir soru değildir? 

A) Ne kadar bilebiliriz           B)bilginin sınırları nelerdir       C)Bilgi nereden kaynaklanır 

  D)var olan her şeyin mahiyeti nedir         E)bilgilerimizin değeri nedir  

 

4-) “Benim Zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan başka bir şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu beyaz sayfa yavaş yavaş 

kirlenecek ve zamanla dolacaktır.” Görüşünü savunan biri aşağıdaki bilgi kuramlarından hangisini savunuyor olabilir? 



A) rasyonalizm        B)kritisizm        C)entüisyonizm         D)fenomenoloji          E)ampirizm  

5) 10-G sınıfında bazı öğrenciler “felsefe dersini öğretmenimiz değil, biz konuları aramızda paylaşarak, biz öğrenciler 

hazırlanalım ve biz anlatalım.” Görüşünü ortaya atmış ve sınıfın çoğunluğu tarafında bu görüş kabul görmüştür.  

Yukarıdaki ifade ile bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi ile açıklanabilir? 

 A)Uygunluk              B)Tutarlılık             C)Apaçıklık               D)Yarar            E)Tümel uzlaşım. 

 

6-)”Sevgili öğrenciler biliyorsunuz çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Örneğin 90 yaşında ama köyünden hiç çıkmamış başka 

yerleşim yerlerinin farkında dahi olmayan Satılmış Bey ile 25 yaşında ama dünyanın her yerini gezmiş olan Havva hanımın 

edilmiş olduğu bilgileri karşılaştırdığımızda zaman; Havva hanımın bilgi birikiminin Satılmış Bey'in bilgi birikiminden kat kat 

fazla olduğunu göreceksiniz. Bu da benim bilgi konusundaki görüşlerimi destekliyor.” diyen Ziya öğretmenin savunduğu bilgi 

kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) rasyonalizm      B)septisizm        C)kritisizm          D)entüisyonizm     A)ampirizm.  

 

7-) Aşağıda verilenlerden hangisi bilim insanında görülen bir özellik olamaz?  

A)Mantıklılık             B)Önyargılı olmak           C)Azimli olmak           D)Kuşkucu olmak           E)Gözlemci olmak 

 

8-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir? 

A)Olgusal olma               B)Mantıksal olma    C) Genellemeler yapma    D) Subjektif olma            E)Birikimli olma 

 

9-) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur. 

Anaksimandros : Doğada var olanların "apeiron - belirsiz" adlı bir maddeden meydana gelmiş tir. 

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen havadan oluşmuş tur. 

Empedokles : Her şeyin dört  temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su. 

Buna göre adı geçen filozoflar, felsefe alanında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar? 

A) Evren değişir mi?    

B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?   

C) Bilgimiz ne ile başlar?  

D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?   

E) Sonsuz olan nedir? 

 

 10-)"Çocuklar, yılbaşı günü ödül kahramanı Noel Babanın gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Ancak 

yetişkinler   arasında da varlığın sadece maddeden ibaret olmadığını savunanlar vardır." 

Aşağıdakilerden hangi görüşü savunan biri, Noel Babanın mevcudiyetine inanmasa  bile,  ruhsal varlıkların var olabileceğine 

inanır? 



A)Pragmatist     B) İdealist    C) Varoluşçu    D) Materyalist    E) Entuisyonist 

11)Aşağıdakilerden hangisi, din felsefesiyle ilgilenen bir filozofun dikkat etmesi gereken koşullardan biri değildir? 

A) Felsefe dini temellendirirken rasyonel açıdan bakmak zorundadır. 

B) Felsefe dini temellendirirken nesnel olmak zorundadır. 

C) Felsefe dini temellendirirken dine ait her türlü kavram ve problemi sorgulamalıdır. 

D) Felsefe dini temellendirirken konuya olabildiğince geniş kapsamlı ve kuşatıcı bir bakışla yaklaşmalıdır. 

E) Felsefe dini temellendirirken dinin sınırlarını aşmamalı, din ile çelişmemelidir. 

 

12)Aristoteles’in düşüncesinin temeli istikrardır. Orta sınıf iktidara hâkim olmalıdır. Aşırı zenginlik veya aşırı yoksulluk 

istikrarı bozar. Önemli olan, halkın yönetime katıldığı izlenimini uyandırmaktır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in düşüncesini destekler? 

A) Alt ve üst sınıflar orta sınıflar üzerinde egemen olmalıdır. 

B) Orta sınıflar ticaretle uğraşmalıdır. 

C) Halk meclisleri olabilecek reaksiyonları önler. 

D) Alt sınıflar yönetimin başında olmalıdır. 

E) Düzen bir kesimin zenginleştirilmesiyle sağlanabilir. 

 

13)– Tanrı dünya ve insanla devamlı ve sürekli ilişki içindedir. 

– Tanrı dünya ve insana sürekli müdahalelerde bulunur. 

– Evrende olup biten her şey Tanrı’nın iradesinin ürünüdür. 

Yukarıda verilen bu özellikler Tanrı’nın varlığı ile ilgili hangi anlayışa aittir? 

A) Deizm     B) Teizm     C) Panteizm    D) Monoteizm    E) Ateizm 

 

14-) Temel konusu ‘insan eylemleri’ olan ahlak felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenir? 

A) İnsan inanma duygusunu nereden getirmiştir? 

B) İdeal bir düzen kurulabilir mi? 

C) Güzellik nasıl oluşur? 

D) Varlık Tanrısal bir öz mü taşır? 

E) İnsan davranışlarının yöneldiği en yüksek amaç nedir? 

 

 



15-Sürekli mutlu…mutluysan, mutluluk anlamını yitirir.Beyaz bir duvarın üstüne ,bembeyaz bir tebeşirle yazı yazmak 

yararsızdır.Ne kadar yazsan kimse bir şey okuyamaz.Gece; gündüz kadar gereklidir.Acı, üzüntü dolu günler;mutluluk, sevinç 

dolu günler kadar bilinçlenmektir. 

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İnsanların kendi çıkarları gerçeği görmelerinin engelleridir. 

B)Evrensel ahlak yasası adil olmayı gerektirir. 

C) Hayatta her şeyin mutlaka bilinmeyen yönleri de vardır. 

D) Yaşamı anlık olarak yaşamak bütünsel gerçeği gözden kaçırır. 

E) Bir şeyin değeri ancak karşıtı ile bilinebilir. 

 

16- Demokritos’a göre, mutlu olmanın yolu, insanın elinde bulunanla yetinmesinden, gereksinim duyduğundan daha 

fazlasını istememekten geçer. İsteklerin sınırlanması yoksulluğu zenginliğe çevirir.Çok isteyen kimse elindekiyle yetinir.Aşırı 

olan her haz,sonunda acı getirir. Akıllı insan ,elinde olanlardan sevinç duyar,elinde olmayanlar içinse üzülmez. 

Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak, Demokritos’un mutluluğa ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini önerdiği söylenebilir? 

A)Eylemlerinden ötürü pişmanlık duymama 

B)Duygu ve isteklerinde ölçülü olma 

C)Toplum kurallarına uygun davranma 

D)Tanrı ve ölüm korkusunun üstüne gitme 

E)Her türlü yargıdan uzak durma 

 

17- İyi-kötü gibi değer yargıları toplumdan topluma, hatta aynı toplumda zamanla değişir.Bugün yasaklanan bir davranış 

zaman içinde ödüllendirilebilir.Bu anlamda aynı davranış farklı ahlaki yargılar açısından hem iyi hem kötü olarak 

nitelendirilebilir. 

Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliğini vurgular* 

A)Göreceliliğini          B)Nesnelliğini         C)Kaynağını                D)Niteliğini     E)Evrenselliğini 

 

18- ‘Kimsenin müdahalesiyle karşılaşmadığım için özgürüm’ diyen bir filozofa göre, özgürlüğün temel şartı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Ekonomik bağımsızlığın kazanılması 

B)Davranışların sınırlanmaması 

C)Eylemlerin belli kurallara göre ayarlanması 

D)Farklı anlayışlara öncülük yapılması 

E)Düşünce ile eylemin birbirini desteklemesi 

 


