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1.  “Yazmak” dünyanın en güç ama en rahatlatıcı 

eylemlerinden biridir. Yazmak bir dert yanma, içini dökme 

işidir. Kalemi tutan el hangi beyne ve hangi yüreğe aitse 

o kalemden dökülen mürekkep de o beynin ve yüreğin 

düşüncelerini, tutkularını, hayallerini, korkularını 

çizecektir. Ancak böyle, içtenliğe ulaşabilir bir yazar. 

Tamamen kurgusal bir yazı asla iyi bir yazı olamaz. 

Okunmaya değer bir yazıda okunan her şeyin yazar 

tarafından yaşanmış olduğunu hissetmemiz gerekir. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Yazıların, yazarlarının hayatlarından kesitler 

sunması çok normaldir. 

 B) Ancak yazarın iç dünyasının bir dışavurumu olan 

yazılar samimi ve başarılı olabilir. 

 C) Başarılı ve içten bir yazar olabilmek için oldukça 

zorlu yollardan geçmek gerekir. 

 D) Kurgusal eserler biçimce mükemmel olsalar da 

içerik açısından zayıftırlar. 

 E) Samimi bir eser oluşturmak isteyen bir yazar kalbini 

ve beynini iyi yönlendirmelidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Sanat ürünleri, toplumsal ilişkilerden doğan olgulardır. 

Her toplumun kendine özgü acıları, sevinçleri, umutları, 

özlemleri kısacası kendine göre bir iç dünyası vardır. Bu 

iç dünyanın birikimleri sanat ürünlerinde dile getirilir. 

Edebi eserler, yaşayan kültür topluluğunun ortak dünya 

görüşüne ve değerler sistemine göre şekillenir. Örneğin; 

halk ozanlarımızın şiirlerinde Anadolu halkının günlük 

yaşamının, dünya görüşünün yanı sıra estetik modelleri 

de görülür. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Edebi eserler korunmadığı sürece toplum, varlığını 

kaybeder. 

 B) Bir toplumun sanat ürünleri o toplumun yapısından 

soyutlanamaz. 

 C) Halkımızın yaşama bakışı en iyi, halk ozanlarının 

şiirine yansır. 

 D) Topluma inebilen sanat eserleri her zaman kalıcı 

olmuştur. 

 E) Toplumsal sorunlar düzeltilmediği sürece toplum 

huzura kavuşamaz. 

 

3.  Şiir, psikolojik bir olaydır, bir yaşantıdır. Şair, kendi iç 

dünyasında birtakım duyguları, düşünceleri, tavırları 

düzenler ve bu yaşantısını bir metin halinde dile getirir. 

Öyle ki, metni okuyanlarda da şairinkine yakın bir yaşantı 

meydana gelir. Ama bu aktarım işinde iki yaşantının 

özdeş olmasını engelleyecek nedenler vardır. 

Sözcüklerin anlamı her okurda az çok değişik çağrışımlar 

uyandıracaktır; çünkü her birimiz için sözcüklerin 

çağrışımları farklı bağlamlarda yer alır. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bir şiir, şairinin iç dünyasından soyutlanarak 

okunduğunda gerçek anlamını bulamaz. 

 B) Okuyucunun atacağı ilk adım, şiiri kendi ölçütlerine 

göre değerlendirmek olmalıdır. 

 C) Sözcüklerin insan ruhunda uyandırdığı anlamlar şiiri 

şiir yapan unsurlardır. 

 D) Her okurun belli bir şiir karşısındaki yaşantısı 

öbürlerinkinden ve şairinkinden farklı olur. 

 E) Belli bir sanatsal birikimi olmayan okuyucular 

şiirlerin iletisini anlamakta çok zorlanırlar. 

  

 

 

 

 

 

 

4.  Sanatsal süreci, artık, yalnızca yaratıcısının eyleminin 

sonucu sayamayız. Sanat olgusu gittikçe çok özneli bir 

nitelik kazanmaktadır. Sanat yapıtının algılanma süreci 

de daha yaratım aşamasında tasarımlanmak zorundadır. 

Sanatçı günümüzde yapıtını üretip bir kenara çekilemez. 

Yapıtının hangi koşullarda tüketicisine ulaştığını bilmek 

ve bu aşamayı da etkilemek durumundadır. Tüketici bu 

yapıtı alır ve ondan yepyeni bir sanat yapıtı yaratır. 

Çünkü ancak bu şekilde sanatsal süreç, amacına 

ulaşmış olur. 

Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Bir sanat yapıtı ancak alıcısının yeniden üretimi ile 

tamamlanır. 

 B) Sanat olgusundaki öznellik yaratım aşamasını 

kolaylaştırmaktadır. 

 C) Sanat yapıtının tüketicisi olmak üreticisi olmaktan 

daha zordur. 

 D) Her sanatçı, yapıtının hangi kitleye ulaşması 

gerektiğini bilmelidir. 

 E) Sanatsal sürecin amacına ulaşması için özgün 

eserler verilmesi gerekir. 
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5.  Tanzimat dönemi romanlarında hem eski geleneksel 

anlatı teknik ve kurgusuna ait motif ve özellikler görülür 

hem de batılı anlatı özelliklerine rastlanır. Bu dönem 

romancılarında geleneksel anlatı anlayışı baskın 

durumdadır. Örneğin; A. Mithat’ta meddah hikâyelerinin 

teknik ve üslubu belirgindir. Ancak bu dönemin 

romanlarında batıdan gelen romantik duyarlık ve 

Romantizm akımının etkileri de yer alır. 

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Yazarların tekniği ve üslubu Tanzimat’la birlikte 

değişime uğramıştır. 

 B) Tanzimat dönemi geleneksel anlatıdan batılı anlatı 

anlayışına geçiş sürecini oluşturur. 

 C) Yazarlar Tanzimat döneminde geleneksel anlatıdan 

tamamen uzaklaşmışlardır. 

 D) Batıdan gelen edebi akımlar Tanzimat döneminde 

ilk kez karşımıza çıkar. 

 E) Romancıların üslubunu belirlemesinde akımların 

önemli etkileri olmuştur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  İnsanlar, çoğunlukla çevreye yalnızca bireysel 

gereksinimlerini giderme amacıyla bakıyorlar. Oysa bu 

sırada, ikincil bir sonuç olarak bir çevre oluşuyor ve kısa 

sürede insanın her türlü eyleminin belirleyici bir etkeni 

durumuna geliyor. Kendimize bir mekan üretirken, 

kentsel çevre kaygısını güdersek hem diğer insanlarla 

hem de gelecek kuşaklarla şimdiden bir uyuşma 

sağlanabilir. Bu da kentsel çevre bilincinin insanlara 

sağladığı en büyük yarardır. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) İnsanlar kent oluşturayım derken çevreyi geri 

dönülmez biçimde yok etmektedirler. 

 B) Kentsel çevre bilinci, insanı önce öteki insanlara 

sonra da geleceğe yöneltir. 

 C) Geçmişle gelecek arasında köprü kuramazsak 

kentsel çevre bilincine ulaşamayız. 

 D) Kentlerin kimliklerinin korunması fiziksel mekanların 

korunmasına bağlıdır. 

 E) Kentler de insanlar gibi doğar, bir süre yaşar ve 

sonunda ölürler. 

7.  Tevfik Fikret bir zamanlar Galatasaray Lisesi’nin 

müdürüymüş. Bir disiplin görevlisi, sürahiyi kırdığı 

gerekçesiyle bir öğrenciye ceza vermek istiyormuş. 

Öğrenci ise sürahiyi kırmadığını söylüyormuş. Olaya 

tanık olan Fikret öğrenciye sürahiyi kırıp kırmadığını 

sormuş; öğrenci ise “Hayır” cevabını vermiş. Bunun 

üzerine Fikret disiplin görevlisine dönüp, “Bakınız, 

kırmadığını söylüyor, demek ki kırmamış.” der ve yürüyüp 

gider. Bunun üzerine öğrenci ağlayarak Fikret’in 

arkasından koşar ve “Ben kırdım.” der. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Küçük suçlar affedildiğinde, sorun olan olaylar daha 

olumlu sonuçlara götürebilir. 

 B) Çocukları kendilerine güvenilen insanlar yerine 

koyarsak, onların güvenilir insanlar olmalarına 

katkıda bulunuruz. 

 C) Yerinde ve zamanında verilmeyen bir ceza çocukları 

aynı suçu işlemeye sevk edebilir. 

 D) Çocukları yalan söyleme alışkanlıklarından 

uzaklaştırabilmek için onlara ceza yerine ödül 

vermeliyiz. 

 E) Bazı hataları görmemezlikten gelmek, o hataların 

tekrar edilme olasılığını azaltır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Bir toplumdaki üretim biçimi ile yaşama, düşünme ve 

kişilerarası iletişim biçimleri arasında yakın ilişki vardır. 

Söz konusu öğelerdeki genel değişmeye paralel olarak 

kişilerarası iletişim biçimde de değişme ortaya çıkacaktır. 

Örneğin; yalnızca bir tarım toplumu olmaktan uzaklaşıp, 

sanayileşen, ihracat yapan bir toplum haline geldikçe, 

üretimi belli düzeyde tutabilmek ve rekâbette 

bulunabilmek için, iş yerlerimizde, ahbaplık ilişkilerini 

azaltıp, akılcı yetişkinler olmaya çalışacağız. İşe 

“dostumuzu” değil, “becerikli adamı” almaya çalışacağız. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Teknolojiyle tanışıp gelişen toplumlarda insan 

ilişkileri zayıflar, zamanla yok olur. 

 B) Bir toplum, doğal ortamdan uzaklaştıkça dostluk 

kavramını da yitirir. 

 C) Yaşamın düzenli ve kurallı olduğu toplumlarda 

iletişim daha rahat olur, toplum huzura kavuşur. 

 D) Kişilerarası iletişimin güçlü olabilmesi için 

toplumların sanayileşmemesi gerekir. 

 E) Bir toplumdaki kişiler arası iletişim şeklinin 

değişmesi, çeşitli kurumların değişmesinden 

bağımsız değildir. 
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