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1.  Görmeye, daha iyi görmeye alışabilmek için gözleri 

eğitmek gerekir. Gözler, görme yeteneği arttıkça 

güzelleşir ve anlamlaşır. Güzeli görmeyen gözler, çirkini 

hoş görür. İğrençten, pisten, adiden iğrenmeyen gözler, 

hayatta güzeli, temizi, yüceyi aramazlar. Pislikle 

savaşmak mı istiyorsunuz, ulusun gözlerini eğitiniz. 

Ulusça güçlü bir yaşama sevgisi mi uyandırmak 

istiyorsunuz, gözlerini güzel karşısında hayran kalma 

yeteneğini artırınız. Hayat zevki, çalışma şevki, yaratma 

heyecanı insanın içine gözlerinden doğar. Görebildiğimiz 

ölçüde ileri inanırız. 

Bu parçanın anadüşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Değerliye önem vermeyenler değersizi önemli 

görmeye başlar. 

 B) Gözlerdeki anlam görmenin kalitesiyle doğru 

orantılıdır. 

 C) Görme derecemiz ölçüsünde medeniyette ileri 

sayılabiliriz. 

 D) Toplumu her türlü kötülükten kurtaracak olan 

görebildiklerimizdir. 

 E) Her insan güzeli görürse güzel olmayana değer 

vermez. 

  

 

 

 

 

 

 

2.  “Hemen her milletin geçmişte birtakım değerler ortaya 

koyduğu bir gerçektir. Bu değerleri bilmek benliğimizi 

genişletir, bizi terbiye eder. Bunları sevmek, sahip 

çıkmak bize çok şey kazandırır. Yaşayan neslin 

geçmişle ilgisi bu sınırda kalmalıdır. Geçmişten örnek 

alıp, geleceğe yönelmeliyiz. Ancak bunun tersini yapar, 

geçmişi körükörüne taklit edersek geleceğimizi sokağa 

atmış oluruz.” 

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Her insan kendi değerlerini bilmek ve benliğinin 

sınırlarını tam olarak kavramak zorundadır. 

 B) Gelecek için geçmiş örnek alınmalı; fakat birebir 

şekilde taklit edilmemelidir. 

 C) Geçmişimize verdiğimiz değer bizim geleceğimize 

yön vermemizi sağlar. 

 D) Mutlu bir gelecek için sağlam temele oturmuş bir 

tarihe ihtiyacımız vardır. 

 E) Tarihimize sahip çıkarken ona gereken değeri 

vermeyi de ihmal etmemeliyiz. 

 

3.  “Toplum, kendi yapısı ne kadar bozuk olursa olsun, 

kişilerin ideal olmalarını ister. Aslında bu, kişinin 

vicdanındaki yücelik duygusunun topluma yansımasıdır. 

Böylece bir taraftan toplum gerçekleri, öbür taraftan 

kişilerin idealizmi, zaman zaman toplum ve kişiyi kendi 

etkisine alır. Bu da toplumun bireyden, bireyin de 

toplumdan bağımsız olmadığını gösterir. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Bireyler toplumların beklentilerine göre 

geleceklerini şekillendirir. 

 B) Vicdan kişinin dünyaya bakışını etkileyen en önemli 

unsurdur. 

 C) Toplum ve birey birbirlerini etkileyen unsurlardır. 

 D) Her toplum yön gösterici bireylere sahip olmak 

ister. 

 E) Kişiler toplumun etkisinden hiçbir zaman 

kurtulamaz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  İyi, güzel ve doğrunun başlıca alameti, “açıklık”tır. 

Herkes tarafından kontrol edilebilen fikirler doğrudur. 

Kontrol edilemeyen her şeyden şüphe etmek lâzımdır. 

Bir fizik, matematik veya kimya âlimi, bulduğu gerçeği 

gizlemez, aksine herkesin tecrübesine sunar. Dünyanın 

her yerinde en şüpheci kafaların kontrol edebileceği 

hakikatler “evrensel hakikatler” dir. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilim adamları buldukları gerçekleri kamuoyuyla 

paylaşmalıdır. 

 B) Gizli gerçekler bilimin önünde en büyük engeldir. 

 C) En şüpheci insanlar bile evrensel gerçeklerden 

zerre kadar şüphe duymazlar. 

 D) Bilim adamları bulunan gerçekleri başkalarının 

deneyimine sunmalıdır. 

 E) Herkesin sorgusuna açık düşüncelerin yanlış 

olması beklenemez. 
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5.  “Waat, insanların en çalışkanlarından biriydi; onun hayat 

hikâyesi şu gerçeği ispat eder: En yüksek sonuçları elde 

etmeyi başaran insan, en büyük doğal gayrete ve 

yeteneğe sahip olan değil; kendinde bulunan kuvvetleri 

büyük bir çalışkanlık ve titizlikle disiplin altına alarak 

ustalıkla kullanan insandır.” 

Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Çalışkanlık doğuştan getirilen alışkanlıklar bütünü 

olarak karşımıza çıkar. 

 B) Başarmak için, üstün bir gayretle çalışmak ve 

fedakarlık yapmak gerekmektedir. 

 C) Başarılı sonuçlar elde edebilmek için insanın 

özünde bulunan yeteneklerin ustalıkla kullanılması 

gerekir. 

 D) İnsanlar hayal ettiklerini gerçekleştiremedikçe 

başarılı olarak nitelendirilemez. 

 E) İnsanların hayat hikayeleri incelenerek onların 

başarılı ya da başarısız oldukları gözlemlenebilir. 

  

6.  Sanat, insana hayatı yaşanılır kılan, tahammülümüzü 

zorlayan anlarda bize hayatın farklı boyutlarını gösteren 

insani bir faaliyettir. O yüzden tarlada çalışan köylüden, 

büroda strese giren patronlara kadar herkesin sanatla 

ilişkisi vardır. Tabii, her insanın sanattan ve hayattan 

anladığı şeyler farklı olabilir. Herkesin ilgilendiği sanat 

formu da birbirinden farklıdır. Bu formları belirleyen şey 

de insanların hayat karşısındaki konumlarıdır. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Sanatçıların hepsi birbirlerinden farklı şeyler 

anlatmak için uğraşırlar. 

 B) İnsanlar kültür seviyelerine ve içinde bulunduğu 

çevreye göre farklı sanat ürünleriyle ilgilenir. 

 C) En etkileyici sanat ürünleri toplumun bütün 

kesimlerini kucaklayıp onlara seslenen ürünlerdir. 

 D) Her insan kendi yaşam tarzına göre farklı sanat 

eserleriyle ilgilenmek zorundadır. 

 E) Sanatta önemli olan eserlerin kalitesi değil; 

seslendiği insan sayısının çok oluşudur. 

  

 

7.  “Her bölgenin kendisine ait bir sanat anlayışı vardır. Bir 

bölgede sanat zevkinin gelişiminde tabiat yapısının da 

etkili olduğu görülür. Örneğin; tütün yetişen bölgenin 

elişlerinde pamuk motifi bulunmadığı gibi, pamuk 

yetiştiren yöre halkı da tütünü sokmaz oyalarına, 

yazmalarına. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Her bölgenin coğrafi yapısı o bölgenin sanatını 

doğrudan etkiler. 

 B) Sanat zevkinin gelişmesi için farklı coğrafi 

özelliklere sahip olmak gerekir. 

 C) Sanatsal özelliklerin incelenebilmesi içtin coğrafya 

bilgisine sahip olunmalıdır. 

 D) Tütün ve pamuk yetiştirilen bölgelerde sanatsal 

zevk üst düzeydedir. 

 E) Her sanatçının eseri kendi toplumunun bir 

görüntüsüdür. 

 

8.  “Sanat ve edebiyat, hiç kuşkusuz, toplumun en duyarlı 

kesimini temsil eder. Gelişmeye dönük her filiz, her 

tomurcuk, önce sanat ve edebiyat alanında görülür. Bu 

açıdan, sanatçı ve edebiyatçının toplumsal işlevinin 

“öncülük” olduğunu söylemek abartmalı bir yargı 

değildir. Biçimi, yani estetiği, gözden kaçırmadığı 

sürece, kullandığı “öz” ister istemez ona “öncülük” 

görevi yükleyecektir. Yaratıcı kişinin toplumsal duyarlılığı 

onu ütopyalara dek götürür. 

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Sanat ve edebiyat toplumda ilerlemeyi temsil eden 

unsurlardır. 

 B) Sanat ve edebiyat toplumların gelişmesine her 

zaman katkıda bulunur. 

 C) Sanatçı yaşadığı toplumda bir lider olarak 

değerlendirilir. 

 D) Şekle önemden ödün vermeyen sanatçı işlediği 

konuyla toplumun öncüsü konumuna gelecektir. 

 E) Sanatçı, yarattıklarıyla ulaşılmaz görünenleri yakın 

kılar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Tarih içinde kendine belli oranda yer bulmuş toplumlara 

baktığımızda şiirin sadece kişisel işlevi olduğunu 

söylemek doğru olmaz. Örneğin; Yunan dramı, dinsel 

ayinlerden doğar ve geleneksel bayramlarla resmi 

törenlerde kendisini gösterir. Türk tarihine baktığımızda 

bunu daha belirgin şekillerde görürüz. Düğünlerde, 

bayramlarda kazanılan zaferlerde ve kaybedilen 

savaşlarda hep şiir vardır. Bazen dramatik, bazen 

öğretici, bazen de daha farklı konular ve temalarla 

karşımıza çıkar. 

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Yunan edebiyatı şiir yönünden çok fazla 

gelişememiştir. 

 B) Şiir, Türklerin hayatında vazgeçilmez bir unsur 

olarak yer almıştır. 

 C) Şirin toplumsal hayatta önemli bir yerinin olduğu 

inkâr edilemez bir gerçektir. 

 D) Başarılı şairler yaşadıkları dönemlerin her yönüyle 

tanıklarıdır. 

 E) Şiir bireysellikten uzaklaştığı ölçüde evrenselliğe 

yaklaşarak taraftar bulur. 
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