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1.  Felsefenin bir zaman savurganlığı olmadığını, ancak 

zihinsel değer ve faaliyetleri yüksek olanlar algılayabilirler. 

Felsefi düşünmenin verdiği hazlar, ne herhangi bir hazla 

değiştirilebilir, ne de para karşılında satın alınabilir. 

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

 

  

 A) Felsefi etkinlik, düşünmeye endeksli bir etkinliktir. 

 B) Felsefe, insan düşüncesinin gelişmesini sağlayan bir 

etkinliktir.  

 C) Felsefe, mutlu bir yaşam sürmenin en önemli yoludur. 

 D) Felsefe, sadece mutlu olmak için değil, maddi çıkarlar 

güderek de yapılabilir.  

 E) Felsefe, bireyin yaşamına anlam katar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Felsefede önemli olan cevaplardan daha çok, bu 

cevaplara ulaşma biçimidir. Başka bir deyişle felsefe de, 

örneğin bilimlerde olduğu gibi herkes tarafından kabul 

edilen ya da kabul edilmesi gereken doğru, kesin bilgiler 

veya sonuçlar söz konusu değildir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  

 A) Felsefe yığılan bir bilgidir. 

 B) Felsefede asıl olan, kesinliklere ulaşmaktır. 

 C) Felsefede süreç önemlidir. 

 D) Bilimsel bilgi, ilerleyen bir bilgidir. 

 E) Felsefede soru sormak önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Bir bilim adamı, başka bir bilim adamının bilimsel bir 

görüşünü paylaşmak zorundadır. Oysa bir filozofun, başka 

bir filozofa ait bir felsefi görüşü paylaşması beklenemez, 

hatta bu durum istenilmez de… 

Yukarıdaki paragrafta, felsefenin hangi özelliğinden 

bahsedilmektedir? 

 

  

 A.)  Sistemli olması 

 B.) Öznel bir bilgi olması  

 C.) Yöntemli olması 

 D.)  Yarar sağlaması 

 E.) Akla dayalı olması 

4.  Felsefe tarihinde, felsefi sistemler birbirlerini takip etmiş; 

her filozof, kendisinden önce gelen filozofun sistemini 

çürütmeye çalışırken, kendisinden sonra gelen filozoflar 

tarafından da reddedildiğini görme kaderiyle 

karşılaşmıştır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Felsefe yığılan bir bilgidir. 

 B) Felsefe tarihinde oy birliği ile kabul edilen bir sistem 

yoktur. 

 C) Felsefi sistemler, yıkılmak için kurulurlar. 

 D) Bilimde söz konusu olan ilerleme, felsefe de yoktur. 

 E) Felsefe, her filozofun kendi sistemini inşa etme 

çabasıdır. 

  

 

 

 

 

 

5. Felsefede yeni ve özgün bir felsefi sorunu ortaya atmanın, 

en az bir felsefi soruna yeni bir cevap vermek kadar 

değerli olduğundan söz edebilir. Hatta felsefe de, sorular 

cevaplardan daha önemlidir. 

Yukarıda bahsedilen felsefenin hangi özelliğidir? 

  

 A) Sürekli bir soru sorma etkinliği olması 

 B) Eleştirel bir disiplin olması 

 C) Sistemli ve akılcı olması 

 D) Her konuda soru sorabilmesi 

 E) Metafizik ile ilgilenmesi 

  

 

 

 

 

6. Felsefe, bilginin bilgisi veya düşünme üzerine düşünme 

faaliyetidir. Bu noktada zihin, kendi üzerine dönerek, 

sahip olduğu bilgiler üzerinde düşünür. Felsefe "bilgiler" 

üzerinde düşünmek, onların temelini ve değerini 

yoklamak, soruşturmak faaliyetidir. 

Felsefenin bu tanımından hareketle, felsefe ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Felsefi bilgi eleştirel bir düşüncedir. 

 B) Felsefe, kendisine sağlanan malzeme üzerine de 

düşünebilir. 

 C) Felsefe, tıpkı bilim gibi ilke ve yasalar ortaya atar. 

 D) Felsefe, bilimden farklı olarak deney-dışı bilgilerle de 

ilgilenir. 

 E) Felsefe soru sormaktır. 
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7. Felsefi düşüncenin bilimden farklı olan en önemli özelliği, 

bilimin yalnızca olgularla ilgilenmesine karşılık; felsefenin 

bilimin yanında değerler, anlamlar, idealler ya da erekler 

diye adlandırılan alanı veya bunları içine alan bir varlık 

alanını kendisine konu etmesidir. 

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisini daha çok 

bilim sormalıdır? 

  

 A) İdeal devlet düzeni gerçekleşebilir mi? 

 B) Bilimin ahlaki değerinden bahsedilebilir mi? 

 C) İnsan ahlaki eylemde özgür müdür? 

 D) Güzel, öznede mi nesnede mi aranmalıdır ? 

 E) İlk güneş tutulması ne zaman gerçekleşmiştir? 

  

 

 

8. Felsefe bilgiye sahip olma iddiası değil; bilginin, bundan 

çok daha özel olarak bilgeliğin sevgisidir. Bilgelik, en basit 

anlatımıyla, insan hayatının anlamı ve değerine ilişkin 

derin bilgidir. Bilgelik, kendisine sahip olana mutluluk ve 

kurtuluş sağlayacağı varsayılan bilgidir. Bilgelik, 

Sokrates'in ölümü göze aldığı bilgidir. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Felsefe daima yolda olmaktır. 

 B) Felsefe insanla ilgili her şeyi bilmek ister. 

 C) Filozoflar, bilgelik uğruna ölüm bile göze almışlardır. 

 D) Felsefe bilimlerden daha fazlasını bilemez. 

 E) Bilgelik sahip olana mutluluk verir. 

  

 

 

 

9. Felsefede, bilimin ele almadığı iyi veya kötü, güzel veya 

çirkin gibi değerleri inceleyen alna, değerler felsefesidir. 

Aşağıdaki sorulardan hangisi değerler felsefesi 

kapsamında değildir ? 

  

 A) Genel-geçer iyi var mıdır? 

 B) İyi olan her şey, aynı zaman da güzel midir? 

 C) İnsan her şeyi bilebilir mi? 

 D) Sanat iyiye hizmet edebilir mi? 

 E) İyi birey mi iyi devlet mi ön planda olmalıdır? 

  

 

 

 

10. Felsefe ile bilim arasındaki ortak noktaları şu şekilde 

özetlememiz mümkündür: 

– Her ikisi de akıl adına konuşur. 

– Her ikisi de bilinçli, yöntemli ve sistemli birer 

araştırma faaliyetidir.  

– Her ikisi de kavram ve soyutlamalar kullanarak ilke ve 

yasalara ulaşmak ister, genellemeler yapar. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 

  

 A) Her ikisi de varsayımlarını aynı yöntemlerle ispatlar. 

 B) Her ikisi de sistemli disiplinlerdir. 

 C) Her ikisi de akla dayanan gerekçeler sunar. 

 D) Her ikisi de çeşitli yöntemler kullanır. 

 E) Her ikisi de kendi içinde tutarlıdır. 

11. Herhangi bir bilimde , her zaman öğrenilmesi mümkün bir 

bilgi, bir hakikat vardır. Örneğin matematikte bir teoremi, 

fizikte bir doğa yasasını, tarih biliminde geçmişteki insan 

topluluklarının hayatına dair bir şeyleri öğrenirsiniz. 

Felsefe de ise, filozofların özgün düşünceleri ve 

sistemleriyle karşılaşırız ki; bu düşünceler genel – geçer 

olmak kaygısı taşımayan, öznel bir yapıdadırlar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Felsefede her filozofu bir yasa olarak kabul etmemiz 

gerekir. 

 B) Filozofların düşünceleri, sistemleri bilimi de 

etkilemiştir. 

 C)  

 D) Felsefe bize kesin bilgiyi vermez, bu yüzden felsefe- 

de genel-geçer bir yasa söz konusu olamaz. 

 E) Fizikte geçerli olan doğa yasasını felsefe de kabul 

eder. 

  

 

12. Filozof mu olmak istiyorsun? Filozof olduğunda, ancak 

yaşayabilecek kadar yiyip- içebileceğini, uykuyu eski 

tadında uyuyamayacağını, ailenden ve dostlarından bile 

uzaklaşacağını unutma! Filozof olmak, yeri geldiğinde 

sıradan bir insanın oyuncağı olmayı; insanların şeref ya da 

makam olarak adlandırdıklarının peşinde koşmalarına 

gülüp geçmeyi gerektirir. 

Bu paragrafa göre, felsefeye ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Felsefe, diğer insanların düşündüklerinden farklı 

düşünceler üretmeyi sağlar. 

 B) Felsefe, günlük yaşamın sıradan telaşlarından 

uzaklaşıp; insanın yaşamını sorgulamasını sağlar. 

 C) Felsefe, insanın yaşama karşı erdemli bir duruş 

sergilemesini sağlar. 

 D) Felsefe, insanların kendi özgür iradeleri 

doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. 

 E) Felsefe, bireye toplumsal yaşamda çok önemli kabul 

edilen statüler kazandırır. 

  

 

13. Felsefe, bir düşünme etkinliği olması dolayısıyla, bireylerin 

zihinsel gelişimlerini gerçekleştirmelerini sağlar. İnsanlar, 

bedensel sağlıkları için, nitelikli beslenmeleri gerektiğini 

düşünürler. Ama zihnin beslenmesini yok sayarlar. 

Buna göre,  felsefenin ne tür bir etkinlik olduğundan 

söz edilebilir? 

  

 A) Felsefe, bireyin sağlıklı olmak adına dengeli 

beslenmesi gerektiğini öğütler. 

 B) Felsefe, bir zaman savurganlığından başka bir şey 

değildir, önemli olan yaşamını sürdürebilmektir. 

 C) Felsefe, bu güne dek kimseye hiçbir fayda 

sağlamamıştır. 

 D) Felsefe, filozofların boş vakitlerini değerlendirmek için 

ortaya koydukları sistemlerden ibarettir. 

 E) Felsefe, insan zihninin düşüncelerle beslenmesini 

sağlar. 
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