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1. İster kâğıt üstünde olsun ister ağızda, benim sevdiğim 
konuşma, düpedüz, içten gelen, lezzetli, sinirli, sıkı ve 
kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun, zararı yok; ama 
sıkıcı olmasın; süsten, özentiden kaçsın; düzensiz, ge-
lişigüzel ve korkmadan yürüsün. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Konuşurken derin konulara girmemeli. 
B) Konuşurken her zaman gülmeli ve güldürmeli. 

C) Yazılı veya sözlü anlatımın birbirinden farkı yoktur. 
D) Anlatılan şey kısa, içten ve sade olmalıdır. 
E) Konuşulan konu herkesi ilgilendirmelidir. 

 
 

 
2. Yarın, henüz bir düş olduğu için, dün ise elimizden bir 

şeyler gelmediğinden gerçek değildir. Kendinize ve 
başkalarına olanları görmek istiyorsanız günlerinizi 
dünü ve yarını düşünmekle değil, bugünü yaşamakla 
geçirin. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Değişimlerin kabullenmesinin doğal olduğu 

B) Dünü ve yarını iyi tanımak gerektiği 
C) Yaşamak için çok sabırlı davranmak gerektiği 

D) Yarının hammaddesinin bugün olduğu 
E) İçinde bulunan anın acısıyla tatlısıyla yaşanması 

gerektiği 
 

 
 
3. Edebiyat insan ve insan sevgisini işlerken onun sorun-

larına da sırt çevirmez. Sırt çevirmişse unutulmuştur. 
Edebiyat, toplum yaşayışıyla iç içe olduğu sürece ya-
şamıştır. 

 Bu parçaya göre bir edebiyatın unutulmasının en 
önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Toplumun değişime ayak uyduramaması 

B) Toplumun sorunlarını görmezlikten gelmesi 
C) Gerçeküstü konuları işlemesi 
D) Toplumun bir kısmına seslenmesi. 

E) Sevgi konusunu yeterince ele alamayışı 

4. Bilgeler der ki: genç hazırlanmalı, ihtiyar yaşamalı. İn-
san tabiatında bilgelerin gördükleri en büyük kusur da 
arzularımızın durmadan yenilenmesidir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Kusursuzluk için arzuların sabit kalması gerekir. 

B) Gençler ve yaşlılar arasında bariz farklar vardır. 
C) Gençler çalışmak için daha uygundurlar. 

D) Bilgeler olmasa toplumda kargaşa oluşur. 
E) Herkes kendi yaşamından sorumludur. 

 

 
 

 
5. Sokakta kalabalıklar arasında rastgele yürümek, oyun 

oynamak onu doyurur. Yaşam ona o denli felek melek 
gelir ki, onu agucuklarla sarıp sarmalayanlara küfürler 
yağdırır. 

 Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Her koşulda yaşama sevinci duymalıyız. 

B) Hayat boyu acılardan kaçamayız. 
C) Sıkıntılarını unutmak isteyen. 
D) Mutlu olmak isteyen gerçekçi olmalıdır. 

E) Her sıkıntı gelip geçicidir. 
 
 

 
 

6. Kültür-sanat alanında olan bir değerimiz, bir söyleşi-
sinde: ”Eskiden bir güzel ses bir yerden yankılandığı 
zaman ona mikrofon tutulur, herkesin yararına sunu-
lurdu; şimdi bu sesi nasıl sustururuz, hesapları 
yapılıyor.” demişti. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce   
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Güzellik anlayışı zamanla değişir. 

B) Sanattaki güzellikleri gizlemeye çalışanlar vardır. 
C) Değerli sanatçılar zaman içinde önemini yitirmek-

tedirler. 
D) Sanatta dâhil her şey topluma hizmet etmelidir. 

E) Güzellik kavramı kişiden kişiye farklılık gösterir. 
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Paragraf - VII

 

7. Ahlâkın bizdeki, ba lıca kurucusu ve yayıcısı edebi-
yattır. Bir kimsenin sıkıntılar çekti ini, yüre inden ya-
ralandı ını anlamak için kendini görmemiz, diyecekle-
rini dinlememiz yeter sanırız, oysaki yetmez; görmek; 
dinlemek ba ka, anlamak gerçekten anlamak ba kadır 
da onun için. Kim ne durumdadır, anlarız, ö reniriz, 
bilgi ediniriz, ama bu bilgi içimize i lemez daima bizi 
sarmaz. Bencildir insano lu, bencil oldu u için yalnız 
kendi dertlerini dü ünür, yalnız onlara inanır, ba ka-
larında gördü ü dertleri kendisininki gibi kavraya-
maz  

 Yukarıdaki parça, dil ve dü ünce akı ına göre 
a a ıdakilerden hangisi ile sürdürülemez? 

 

A) Bencil olmasaydı bu dünya da ezilip yok olurdu.  

B) Bir toplumda ahlakın ilerlemesini düzelmesini mi 
istiyorsunuz; o toplumda sanatı geli tirmeye 
çalı ın. 

C) Bu bencillikten edebiyat; iirler, romanlar, tiyatro 
eserleri kurtarır. 

D) Çocu unuz büyüyünce ne olursa olsun siz ona 
küçükken edebiyatı sevdirmeye çalı ın. 

E) Edebiyattan geçmemi  insanın hayali i lemez, 
ba kasının dertlerine ortak olamaz. 

 
8. Sevgiyle veren, verdi i bir parıltı hediye olsa da onun 

aynı ruhla, aynı sevgiyle kabul edilmesinde bulur ödü-
lünü. Dinleme, nasıl ileti im sanatının yarısıysa se-
vinçle kabul etmek, duyguyla kabul etmek de vermek 
kadar önemlidir. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen dü ünce 
a a ıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kar ılıklı anla mak duygunun içtenli inde vardır. 

B) Anlamak için önce dinlemek gerekir. 
C) Sevgiyle kar ılık verilmeyen sevmeler anlamsızdır. 
D) Sevmenin her çe idi çok güzeldir. 

E) Sevgiye alınan kar ılık, en güzel ödüldür.  
9. Sakın bu lodosla poyraz, batı ile karayel, maestro ile 

gündo usu esen atölyede insana bin bir tane yemi  
hissi veren peyzajlara, portrelere, tablolara uzun uzun 
anlamak için bakmayın. Hepsine öyle bir göz gezdi-
rin, sonra geçin atölyenin ötesine! Kapayın gözlerinizi! 

 Bu parçada yazarın sanata bakı  açısı 
a a ıdakilerden hangisinde verilmi tir? 

 

A) Sanat anla ılamaz, hissedilir. 

B) Somutlama yapmadan sanat anla ılamaz.  
C) Sanatı anlamak için özel bir yetenek gerekli. 

D) Sanatı anlamak için duygusal olmak gerekiyor. 
E) Ortam uygun de ilse sanatı anlamayız. 

10. (I) iir saygısını üstün tutan bu insanlar aynı yerde, 
aynı ya  grubunda de illerdi. (II) Hatta birbirlerini 
tanımazlardı bile. (III) Ama tercihlerinde a ılacak bir 
benzerlik edebiyata inanılmaz bir ba ımlılıklarında 
inanılmaz bir ilke birli i ta ırlardı. (IV)  Bu evrak me-
murlarıyla bir aktörün, yatılı bir ö renciyle bir tezgâh-
tarın dikkatlerini aynı dizeye çevirdiklerini görmek, gö-
rünmez dostlukları aynı air dolayısıyla peki tirdikleri-
ne tanık olmak mümkündür. (V) Hayatlarında iire bel-
ki de aynı oranda yer vermeyen bu insanların ço u iir 
için vazgeçilmez de ildir. 

 Numaralı cümlelerden hangisinin yerine “Yalnız, 
be enilerinde bir aynılık gözlenirdi.” getirildi inde pa-
ragrafın anlam akı ı bozulmaz? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  

 
 

11. iiri tanımlamıyorum. Okuyucunun arif oldu una emi-
nim. “Edebiyat sözcüleri” ne der, ne demezler bilmiyo-
rum. Bildi im tek ey, “Kötü malın iyi pazarlaması ya-
pan simsarları” iir bahçesine sokmamak. Amma 
kızarlarmı , gücenirlermi , olsun. Aracılara ra bet 
bulmak endi emiz yoktur. Varsa günahımız sevabımız 
bize aittir. 

 Bu paragrafta yazarın yakındı ı ki iler, 
a a ıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yayıncılar 

B) Edebiyat ö retmenleri 
C) Acemi airler 

D) iirden anlamayan okuyucular 
E) Ki isel davranan ele tirmenler 

  
12. Evimiz, kentin merkezinde oldu u hâlde kuytu bir yer-

deydi. Yüksek duvarları ve gölge veren büyük a açları 
olan bir bahçesi vardı. Kerpiçten yapılmı tı; ya murda 
kızarır, kuru havada arı bir toz kaplardı. nsanlar 
önünden geçerken görmezden gelirdi. Onlar için an-
la ılmaz korkular beldesi olmalıydı; babam dı arı az 
çıkardı. Okula hiç gitmemi ti. 

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 
a a ıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Somut örneklerle soyut dü üncelerin anla ılmasını 
sa lama. 

B) Okur olayın içinde ya atılmaktadır. 
C) Ayrıntılar okurun gözünde canlandırılmaktadır. 
D) Benzetmelerle yazıyı ilginç kılma. 

E) Okurun kanılarını de i tirme. 
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