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1.  Şiir, her sanat eseri gibi bir şeyi anlatmak veya 

açıklamak için yazılmaz. Daha doğrusu şiir ile bir şey 

“söylenmez”... Ama şiir kalarak, sadece kendisi olarak 

bir şeyler anlattığı, açıklayabildiği olur. Çünkü 

“anlatmak” şiirin değil düzyazının üstlendiği ve mesele 

edindiği şeydir. Şiir, çok çok bir şeyi ortaya koyar, dile 

getirir ve anlaşma zemini için bir takım ip uçları verir. 

Buna; yakalamak, ifare ekmeye çalışmak da diyebiliriz. 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Şiirin ifade gücü düzyazıdan daha kuvvetlidir. 

 B) Şiir, düzyazı gibi bir konuyu açıklamaz, sadece 

konuların anlaşılmasına zemin hazırlar. 

 C) Şiirin anlatımdan daha fazla söyleyişe önem verdiği 

su götürmez bir gerçektir. 

 D) Düzyazı ustalarının hepsi kendi fikirlerini 

benimsetmek için eser yazar. 

 E) Düşüncelerini tam olarak anlatmak isteyen her 

insan şiirin ileti gücünden yararlanmalıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  İnsan yaradılışında, başkalarını sevmeye gizli bir eğilim, 

bir akış vardır. Bu sevgi bir ya da kaç kişiye yönelmekle 

sınırlanmazsa doğal olarak birçok insana yayılıverir. 

Kişiyi insansever ve hayırsever yapar. Aksi taktirde bir 

ya da birkaç kişiye yönelen sevgi artık sevgi olmaktan 

çıkar ve ihtirasa döner. İnsanlığa faydalı olmadığı gibi bu 

sevginin sahibine de zarar verir. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Sevgi istenildiği zaman kontrol edilemeyen soyut 

bir kavramdır. 

 B) Sadece birkaç kişiye ayrılan sevgi kişinin çevresine 

fayda sağlamadığı gibi kendine de zarar verir. 

 C) Sevgi tam insanların hayatını yönlendirme gücüne 

sahip tek unsurdur. 

 D) Toplumun tüm katmanlarına sevgi kavramını 

yayarak toplumsal mutluluk sağlanır. 

 E) İnsan hiçbir şekilde içinde barındırdığı sevgiyi 

dizginleme gücüne sahip olacak kadar güçlü 

değildir. 

 

3.  Toplumsal gelişme için şart olan, toplumsal eleştiride 

can alıcı olan, değerlendirmelerin diğer toplumlarla 

karşılıklı olarak yapılmasıdır. Bir toplum nerede 

durduğunu, nereye gitmek istediğini ve belirlediği hedefe 

nasıl ulaşacağını sağlıklı olarak ortaya koymak istiyorsa 

karşılaştırmalı eleştiriye hazır olması gerekir. Toplumu 

sadece kendi içinde değerlendirmek, kendi içinde 

eleştirmek pek yapıcı olmaz. 

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Karşılaştırma olmadan eleştiri, gelişme olmaz. 

 B) Eleştiri tarafsız olduğu sürece yapıcıdır. 

 C) Toplum için en önemli kavram eleştiridir. 

 D) Gelişmek isteyen her toplumun kendine ideal 

belirlemesi gerekir. 

 E) Bir toplumun gelişmesi bireylerin kendilerini 

eleştirmelerine bağlıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Herhangi bir ozanın yapıtlarından, tam bir kanıya 

varmak için ne kadarı okunmalıdır, sorusu ince bir 

sorudur. Bu, hem ozanın yazdıklarının çokluğu ile de 

ilgili değildir. Ozan var, her dizesi eşsiz değer taşır; ozan 

var, herkesin üzerinde birleştiği birkaç şiiri yeterlidir. 

Kimi ozanlar ancak seçmelerden okunur; ama bu 

seçmelerin ne olduğu önemli değildir? 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Ozanların hepsinin eserlerini aynı şekilde okuyarak 

değerlendiremeyiz. 

 B) Çok eser yazar ozanların duygu dünyası daha 

zengindir. 

 C) Her ozandan eşsiz nitelikte dizeler oluşturmasını 

beklemek yanlış bir düşüncedir. 

 D) Antolojileri oluştururken şairlerden çok şiirleri ön 

plana alınmalıdır. 

 E) Şiir yazan her insana ozan denilmesi, karşı 

çıkılacak bir davranıştır. 
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5.  Bir araç yolda kendinden başka hiçbir araç yokmuş gibi 

hareket ederse trafik kazası olur. Bir kişi konuşurken 

karşısındakini nasıl etkilediğini düşünmeden kendi bildiği 

yönde istediğini söylerse aynen trafikte olduğu gibi 

iletişimde kaza olur. İletişim kazalarının sonucunda da 

yaralananlar ve ölenler vardır: Küsenler, ayrılanlar ve 

gücenenler yaralıları; kendi içine kapanıp yalnızlığa 

gömülenler ölenleri oluşturur. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Söylenen her söz fiziksel bir etki gibi karşıdakinde 

bir tepki yaratır. 

 B) Herkes konuştuklarının değerine göre iyi ya da kötü 

davranışlarla karşılaşır. 

 C) Akla her gelenin dille ifadesi bazen elde olmayan 

sonuçlar doğurabilir. 

 D) Söylenen her sözün, sözün muhatabı üzerinde 

düşündüğümüzden daha çok etkileri vardır. 

 E) Doğru bildiğimiz şeyleri doğru olmayan mekan ya 

da zamanda dillendirmemiz bize zarar verir. 

  

 

6.  “Anadolu’da yapılan elişlerinde, bir süs varlığı olarak 

işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin, bir 

bitkinin bütün bölgelerde örnek alınmadığı görülür. 

Karadeniz köylerinde örülen oyalarda karanfil, zambak, 

sümbül, lale türünden, özel bir ilgiyle yetiştirilen çiçekler 

pek görülmez. Güneydoğu Anadolu illerinde örülmüş bir 

elişinde ise fındık yaprağı oyası aramak boşunadır.” 

Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Coğrafi etkenlerin kültür eserlerini ortaya 

koyarlarkenki etkisi yadsınamaz. 

 B) Bazı bitki ve çiçekler sadece yetiştikleri yörede 

kültürlü etkiler. 

 C) Anadolu’da görülen elişlerindeki motifler genellikle 

bitki ve çiçeklerden oluşur. 

 D) Karadeniz elişlerindeki çiçek desenleri, farklılığı 
bakımından zayıftır. 

 E) Anadolu insanı çiçekleri sevmiş, onu evine süs 
olarak elişine taşımıştır. 

  

 

7.  Dünya tarihine bakıldığında, terörizmin savaş şartlarının 
tükenmeye başladığı dönemlerde yükselişe geçtiği 
görülecektir. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya 
üzerindeki terörist faaliyetlerde olan artış çok geçmeden 
sinemadaki terörizm konulu filmlerin sayısını da 
arttırmıştır. Özellikle topraklarında terörist eylem fazlaca 
meydana gelen ülke sinemaları daha çok bu türde eser 
vermiştir. 
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Toplumsal hayata meydana gelen olaylar sinemaya 

da aktarılır. 

 B) Bazı coğrafyalar terörist eylemlerin 

gerçekleşmesine daha fazla olanak sağlar. 

 C) Şiddet, her dönemde sinemanın en ilgi çekici 

konusu olmuştur. 

 D) Terör olaylarının artmaması için savaşları sürekli 

olması gerekir. 

 E) Sinema, insanları etkileyebilmek için değişik teknik 

imkanlardan faydalanmak zorundadır. 

 

8.  Ana babaların sevinçleri de üzüntüleri de korkuları da 

gizli kalır; sevinçlerinden söz edemezler, ötekilerden de 

söz etmek istemezler. Çocuklarla yaşamın güçlükleri 

tatlı, mutsuzlukları ise daha acı görünür; çocuklar ana ve 

babaların yaşam kaygılarını arttırırlar, ölüm tasalarını 

azaltırlar. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünceyle aynı 

doğrultuda olan cümle aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Çocuklar, anne ve babaların hayata bakışlarını 

değiştirir. 

 B) Anne ve babalar duygusal anlamda daha hisli 

davranırlar. 

 C) İnsanın mutsuzluğunu arttıran çok farklı nedenler 

olabilir. 

 D) Her insanın yaşamdaki kaygıları birbirlerinden 

farklıdır. 

 E) Çocuk sayısı fazla olan ana ve babalar hayatta 

daha mutlu olur. 

  

 

9.  “İnsan, kendi içine döndüğü zaman bir düş kırıklığına 

uğrar çoğu kez. Dostunuzun düşündeki güzel insan 

değilsinizdir, olmazsınız da. Dostlar nasıl da idealleştirir 

birbirini. Aslında hiç de öyle değillerdir. Ama, yaşam için 

kaçınılmaz bir şeydir bu. Sevdiğiniz insanı yücelere 

çıkarmazsanız, silinir yok olursunuz. 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) İnsan kendine baktığında dostlarının gözündeki iyi 

insanı göremez. 

 B) Sevdiklerimizi olduğundan yüce görmemiz 

kendimizi yüceleştirmemizdendir. 

 C) Dostlar birbirleri hakkında objektif yargılara kolay 

ulaşamazlar. 

 D) Dostlar arasında idealeştirme çabası vardır ve bu 

çok yanlıştır. 

 E) Yaşamın kaçınılmazları arasında dostların 

birbirlerini yüceltmesi vardır. 

  

 

10.  Ölmek de doğmak gibi doğal bir şeydir. Yeni doğan bin 

bebek için doğmak da ölmek kadar acı verir. Bir yararlılık 

göstermeye çalışırken ölen kimse, kızgın bir kavgada 

yaralanıp da yarası sıcakken acı duymayan kişiye 

benzer. Dolayısıyla kendini iyi bir iş görmeye adamış 

kararlı insan, ölüm korkusundan uzak olur. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşüne 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) Ölüm ve doğum arasında sıkı bir ilişki olduğunu 

unutmamalıyız. 

 B) İnsanlar her durumda acılarını aynı derecede 

hissetmezler. 

 C) Ölümden korkan insanlar faydalı bir iş yapmayarak 

kararsızlık gösterenlerdir. 

 D) İnsanlar hayatlarının her döneminde kararlı olmak 

zorundadırlar. 

 E) Ölüm insanların hayata karşı duruşlarını hiçbir 

zaman etkilememelidir. 
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