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10. Sınıf 
Felsefe

1.  Felsefe kelimesi Yunanca philia ve sophia sözcüklerinin birleşiminden  oluşmuştur ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. 
Felsefe ile uğraşanlara da filozof (philosophos) adı verilir. Bu ismin ilk defa Pythagoras tarafından kullanıldığı kabul 
edilir. O dönemde düşünürlere sophos denirdi. Pythagoras bu kelimenin başına philia sözcüğünü getirerek, kendisinin 
philosophos olduğunu belirtmiştir.

Buna göre philosophos kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Hayat anlayışı
B) Yaşam bakışı
C) Bilge kişi
D) Bilgiyi seven
E) Bilgelik yolu

2.  MÖ 6. yüzyılda  Antik Yunan, gelişmiş ekonomisiyle şehir devletleri tarzında yaşamlarını sürdürmekteydi. Diğer 
medeniyetlerin düşünüş, bilim, teknik ve matematik gibi alanlarındaki etkinliklerini kendilerinin bu alandaki ürünleriyle 
sentezlemişlerdi. Bu sentezin o dönemin inancı olan mitoloji ile kaynaşması felsefeyi ortaya çıkarmıştır.

Parçadan hareketle felsefenin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Antik Yunan medeniyetinin coğrafi olarak elverişli bir yerde olmasına
B) Farklı kültürlerin bir arada bulunduğu bir refah ortamının olmasına
C) Farklı fikirlerin kabul görmediği bir ortam olmasına
D) Sadece bilim ve tekniğe önem veren bir medeniyet olmasına
E) Hayatın pratik yönüne dair felsefe yapıyor olmasına

3.  İnsanı yeni arayışlara sürükleyen zihin durumudur. Bu zihin hâliyle insan, sorgulamaya ve gerçeğe ulaşmaya çalışır.

Filozofun yaşamı tanımasını da sağlayan felsefenin bu özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merak etme
B) Tutarlı olma
C) Rasyonel olma
D) Refleksif olma
E) Şüphe etme
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4.  Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen insandır.

Bu ifade felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Sistemli olma
B) Eleştirel olma
C) Yığılımlı ilerleme
D) Hayret etme
E) Merak etme

5.  Argüman; belli kanılara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır. Öncüllerden hareketle sonuca varma işlemine de 
argümantasyon denir.

I. Öncül: İncelediğim element altın veya gümüştür.

II. Öncül: İncelediğim maddenin gümüş olmadığı anlaşıldı.

Verilen argümanların sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İncelediğim madde gümüştür.
B) İncelediğim madde altındır.
C) İncelediğim madde ne altın ne de gümüştür.
D) İncelediğim madde gümüş değildir.
E) İncelediğim madde hem altın hem de gümüştür.

6.  Bir argümanın geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir şarttır?

A) Sonuç önermesinin olumsuz olması
B) Öncüller doğru olunca sonucunda doğru olması
C) Öncüllerin doğru olması
D) Sonuç önermesinin doğru olması
E) Sonuç önermesinin tümel olması

7.       I. Öncül: İstanbul’da İzmir’de denizi olan şehirlerimizdir.

II. Öncül: İzmir’de balıkçılık gelişmiştir.

 Sonuç: O hâlde İstanbul’da da balıkçılık gelişmiştir.

Verilen çıkarım aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangisine örnektir?

A) Tam tümevarım
B) Tümevarım
C) Tümdengelim
D) Entimem
E) Analoji



8. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8.       I. Argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbirleriyle olan uygunluğudur.

II. Nicelik ve nitelik bakımından farklı yapıda iki önermenin birbirleriyle aynı anda tutarlı olmamasıdır.

Buna göre tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

I II
A) Geçerlilik Geçersizlik

B) Tutarsızlık Tutarlılık

C) Geçersizlik Tutarlılık

D) Çelişiklik Geçerlilik

E) Tutarlılık Çelişiklik

9.        •  Varlığın ilk nedeni nedir?

•  Varlık nasıl ve nelerden oluşmuştur?

•  Varlık var mıdır? Yok mudur?

Verilen sorulara cevap arayan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ontoloji
B) Bilim felsefesi
C) Etik
D) Epistemoloji
E) Estetik

10.        •  Varlıklarda duyularla algılanamayan bir özün olduğu iddiasını ileri süren görüştür. Varlığın soyut yönünün olması, 
onun duyularla değil de akıl aracılığıyla fark edilebilecek bir yapısı olduğunu gösterir.

•  Hangi şekillerde olursa olsun, varlığın temelinde maddenin olduğunu ileri süren görüştür. Bu görüş insanın düşünmesi  
de dâhil olmak üzere var olanların maddenin farklı biçimleri olduğunu kabul eder.

Verilen felsefi görüşler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdealizm – Materyalizm
B) İdealizm – Düalizm
C) Düalizm – Materyalizm
D) Materyalizm – Varoluşçuluk
E) Düalizm – İdealizm
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11.  Varlık sürekli bir değişim içinde olduğundan varlığın değişmeden kalan somut ve soyut özünden bahsedilemez. İnsanın 
varlığa yönelik bilgisi, değişim ve etkileşim içinde olan nesnelerin bilgisiyle sınırlıdır.

Tanımı verilen bu varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Materyalizm
B) Varoluşçuluk
C) Oluş felsefesi
D) Düalizm
E) Fenomenalizm

12.  Bu görüşe göre varlığın bir yönü madde bir yönü ideadır. İnsanı ruh ve bedenin toplamı olarak görmek bu görüşün en 
temel özelliğidir. 

Bu açıklama aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) İdealizm
B) Düalizm
C) Varoluşçuluk
D) Materyalizm
E) Fenomenalizm

13.  Gerçeklik, söylenen şeyin, iddianın konusu olan şeydir ve dış dünyada, nesnel dünyada bulunur. Örneğin “güneş”, 
“havanın sıcaklığı” , “yağmur yağması” bir doğru değildir, gerçekliktir. Ama güneşin var olduğuna, havanın sıcak olduğuna, 
dışarıda yağmur yağdığına ilişkin yargımız “doğru”dur veya eğer dış dünyada bir güneş yoksa, hava sıcak değilse, yağmur 
yağmıyorsa “yanlış”tır.

Buna göre doğruluğu gerçeklikten ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış dünyadaki nesnel gerçekliği göstermesi
B) Zihindeki kavramlar arasındaki uygunluğu belirtmesi
C) Önerme hâlinde belirtilmesi
D) Nesnel bir varlık olması
E) Gözleme dayalı bilgiler içermesi

14.  Bilim felsefesi genel olarak bilimin doğasını, yapısını ve işleyişini, özel olarak da onun kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini 
sorgulayan felsefedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A) Doğa yasaları nasıl meydana gelmektedir?
B) Bilimsel düşünce ve yöntem nedir?
C) Bilimsel yöntemin yapı ve işleyişi nedir?
D) Bilimin değeri nedir?
E) Bilimsel kuramlar arası ilişkilerin niteliği nedir?
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15.       I. Hedonizm

II. Egoizm

III. Ödev etiği

IV. Nihilizm

Yukarıda verilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasını kabul eden görüşlerden biridir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV

16.  Evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı’nın doğrudan ya da dolaylı olarak evrene ve insanlığa müdahale ederek dini 
oluşturduğunu belirtir. Tanrı ezeli ve ebedi olan ve kendinden başka hiçbir güce ihtiyacı olmayan varlıktır.

Bu parçada Tanrı’nın varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine yönelik açıklama yapılmıştır?

A) Deizm
B) Politeizm
C) Panteizm
D) Teizm
E) Agnostisizm

17.  (…) Türlü türlü ihtiyaçları olan insanlar, bunları karşılayabilmek için birbirlerinin yardımına başvururlar ancak çok çeşitli 
ihtiyaçları olduğundan çok sayıda insanı yurttaş ve yardımcılar olarak bir yerleşimde toplarız; bu yerleşim topluluğuna 
devlet adını veririz, öyle değil mi?

(…) O zaman şimdi biz kafamızda bir devlet doğuralım. Bu devletin kökeninde bizim kendi ihtiyaçlarımız olacaktır, değil mi?

Parçadan hareketle Platon’a göre devletin ortaya çıkmasındaki neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin insan doğası temeline dayanması
B) Devletin kaynağının filozoflar olması
C) Devletin kendi ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacı hissetmesi
D) İnsanların bir arada yaşaması
E) Devletin doğasının liderlerin gücüne dayanması

18.  Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sanatçının akıl, duygu ve hayal gücünü yansıtması
B) Öznel bir yorumun sonucu olan bir bilgi olması
C) Estetik kaygılar sonucu oluşması
D) Özgün ve biricik olması
E) Gözlem sonucu elde edilmesi



8. Tekrar Testi

Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  Ockhamlı William, bir fikri ya da düşünceyi açıklarken birbirine denk gibi görünen iki açıklama ya da bakış açısından en 
basit ve en açık olanının tercih edilmesine dayanan bir yöntem geliştirir.  Buna ‘‘Ockham’ın usturası’’ denir. Bu yöntem, 
felsefeden ekonomiye kadar pek çok alanda kullanılır. Ona göre doğruluğa en basit gerçeklerden yola çıkılarak varılabilir.

Bu yöntemi günlük hayatta kullanmanın insana aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı söylenemez?

A) Gereksiz açıklama ve ifadelerden kurtulmayı
B) Hayatımızdaki işlerimizde hızlı olmayı
C) Daha hızlı kararlar almayı
D) Doğru olana kolay ulaşmayı
E) Doğruya ulaşmak için daha ayrıntılı ve fazla bilgi edinmeyi

20.  Felsefi bir metinden yola çıkarak alternatif ve özgün fikirler geliştirebilmek için bazı sorulara cevap verebilmek gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri olamaz?

A) Metnin ana konusu, fikri ve savı nedir?
B) Ne tür kavramlaştırmalar yapılmıştır?
C) Akıl yürütme ilkelerine uyulmuş mudur?
D) Metinde yer alan fikirler evrensel nitelikte midir?
E) Doğruluk ve gerçeklik değeri nedir?
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