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ÜNİTE 3
TESTİ 1
HareketPARAGRAFTA ANLAM

Paragrafta Anlam - 1 (Ana Düşünce, Başlık, Konu, Yardımcı Düşünce, Şiirde Ana Duygu)

1.	 Aşağıdakilerin	hangisi	metinden	çıkarılabi-
lecek	yargılardandır?

A)	 Charlie	Chaplin	çok	pahalı	eşyalar	kullan-
mıştır.

B) Time dergisine ondan önce kapak olan bir 
ünlü	yoktu.

C)	 Konuşması	çok	iyi	olmadığından	sessiz	fil-
mi	tercih	etmişti.

D)	 Kendisini	canlandırdığı	bir	yarışmada	üçün-
cü	olduğu	söylenir.

 

2.	 Charlie	 Chaplin’in	 Albert	 Einstein’e	 söy-
lediği	 “Beni	 anladıkları	 için	 alkışlıyorlar,	 seni	
anlamadıkları	için...”	sözünden	yola	çıkılarak	
aşağıdaki	yorumların	hangisi	yapılamaz?

A)	 İnsanlar	Albert	Einsten’i	anlamadıkları	hâl-
de	alkışlamaktadır.

B)	 Charlie	Chaplin	anlaşıldığı	için	beğeni	top-
lamaktadır.

C)	 Albert	Einstein	anlayışsız	bir	insandır.

D)	 Her	 iki	 isim	 de	 insanlar	 tarafından	 takdir	
görmüştür.

3.	 Verilen	 metnin	 yazılış	 amacı	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A)	 Charlie	Chaplin’in	 ne	 kadar	 iyi	 bir	 sanatçı	
olduğunu	anlatmak

B)	 Charlie	 Chaplin’in	 hayatı	 hakkında	 bilgi	
vermek

C)	 Bir	sanatçının	kolay	yetişmediğini	vurgula-
mak

D)	 İnsanların	sanata	bakış	açısını	ortaya	koy-
mak

4.	 Metinden	Şarlo	 ile	 ilgili	olarak	aşağıdakile-
rin	hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Sistem	tarafından	ezilmiş,	hor	görülmüşle-
rin	simgesidir.

B)	 Charlie	Chaplin’in	ortaya	çıkardığı	en	aylak	
ve	en	önemli	karakterdir.

C)	 Konuşmadığı	 hâlde	 davranışlarıyla	 sosyal	
mesaj	vermektedir.

D)	 Paytak	yürüyüşe	sahip,	 şapkalı,	 bıyıklı	 ve	
bastonlu	bir	karakterdir.

Charlie	Chaplin	beyaz	perdedeki	en	aykırı	ve	aylak	karakterlerden	birini	or-
taya	çıkardı.	Komik	bıyığı,	melon	şapkası,	paytak	yürüyüşü	ve	durmadan	
salladığı	bastonu	ile	en	sevilen	antikahraman	Şarlo’ydu	o.

Sistem	 tarafından	 ezilmiş,	 hor	 görülmüşlerin	 sessiz	 sesiydi.	 Uzun	 uzun	
konuşmasına	 veya	 avaz	 avaz	 bağırmasına	 gerek	 yoktu.	Ayakkabı	 bağ-
cıklarını	spagetti	gibi	çatalına	dolarken	veya	dişlilerin	arasında	sıkışırken	
derdini	anlatıyordu	zaten.

Hollywood’daki	 film	 şirketlerinin	 baskılarına	 rağmen	 sessiz	 filmde	 diret-
mesini	açıklarken	“Konuşursam	beni	sadece	 İngilizce	bilenler	anlayacak	
ama	sessiz	bir	filmi	herkes	anlayabilir	ve	dünya	Amerika’dan	ibaret	değil!”	
diyordu.

Charlie	Chaplin,	yaşarken	bir	efsaneye	dönüşmüştü.	88	yıllık	ömrü	birbi-
rinden	ilginç	anekdotlarla	doluydu.	Kaliforniya’da	düzenlenen	“En	İyi	Şarlo	
Taklidi”	yarışmasına	kimseye	haber	vermeden	katıldığı	ve	ancak	üçüncü	
olduğu	da	rivayet	edildi.	Albert	Einstein’a	“Beni	anladıkları	için,	seni	anla-
madıkları	için	alkışlıyorlar.”	dediği	de...

Chaplin	6	Temmuz	1925’te	“Time	dergisine	kapak	olan	ilk	aktör”	unvanını	
kazandı.	1975’te	Sir	unvanını	aldı.	Ölümünden	sonra	da	efsanesi	bitmeye-

cek,	1987’de	melon	şapkası	ve	bastonu	150	bin	dolara	satılacaktı.

(1,	2,	3	ve	4.	soruları	metne	göre	cevaplayınız.)

Anahtar Sözcük

Paragrafta en çok vurgulanan, 

tekrarlanan, konuyu veren söz-

cüklere “anahtar sözcük” denir.

Nedir?

Edebiyatta ve sanatta unutul-
maz dönemler vardır. Tüm iyi 
şair ve yazarlar, yetenekli ressam 
ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak 
için o dönemleri beklemiştir san-
ki. Böyle dönemlerde, olağanüs-
tü ikramların bulunduğu sofrada 
ne yiyeceğini şaşırmış bir misafir 
duygusuyla “Ama haksızlık bu!’’ 
diye düşünürsünüz.

***Yukarıdaki metnin anahtar 
sözcükleri “sanat ve unutulmaz 
dönemler” olabilir.

Örnek

Anahtar sözcük, paragrafın nere-

deyse her cümlesi ile ilgilidir.

Örnek paragrafın belirlenen 

anahtar sözcüklerinin paragrafta 

bulunan her cümleyle ilişkilendi-

rilebildiği görülür.

Uyarı

Anahtar sözcükler, paragrafı 

okumadan paragrafın ne ile ilgili 

olduğu bilgisini verir.

Yukarıda verilen örnek paragrafı 

okumadan onun “sanat ve sana-

tın unutulmayan dönemleri” ile 

ilgili olduğunu anlayabiliriz.

Dikkat!
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5. 

Bugün	rakip	devletler	nasıl	birbirlerinden	bilim	adamı	çalmaya;		parayla,	statüyle	götüremediklerini	
ortadan	kaldırmaya	çalışıyorlarsa	geçmiş	devirlerde	de	başka	bir	ülkeye	yahut	şehre	girdiğinde	
bir	hakanın	ilk	yaptığı	işlerden	biri	oradaki	âlim,	şair	ve	sanatkârları	toplayıp	kendi	ülkesine	götür-
mek	oluyordu.	Tarihçiler,	Timur	Han’ın	1402’deki	Ankara	Zaferi’nden	sonra	Anadolu’da	ne	kadar	
kıymetli	insan	varsa	toplayıp	götürdüğünü	söylüyorlar.	Fatih	Sultan	Mehmet	ise	daha	kibarca	dav-
ranıp	büyük	maaşlar	ödeyerek	Asya’dan,	Avrupa’dan	bilginleri	davet	yoluyla	İstanbul’a	toplamıştı.	
Yavuz	Sultan	Selim	ise	gözüne	kestirdiği	kişiyi	doğrudan	İstanbul’a	“sürgün”	ediyordu.

Bu	parçanın	ana	düşüncesi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Türk	yöneticiler	bilim	ve	bilim	adamlarıyla	yakından	ilgilenmişlerdir.

B)	 Bilim	insanları	geçmişte	çok	zor	şartlarda,	zorbalıkla	çalıştırılmıştır.

C)	 Fatih	Sultan	Mehmet	diğer	devlet	adamlarının	aksine	bilim	insanlarına	çok	değer	vermiştir.

D)	 Bilim	insanları	bugün	olduğu	gibi	geçmişte	de	yöneticiler	tarafından	çok	önemsenmiştir.

6. 
Siberhondrik	bozukluk;	kişinin	kendinde	var	olduğunu	düşündüğü	hastalıklar	hakkın-
da	 internet	ortamında	bilgi,	belge	ve	 tedavi	yöntemlerini	araştırarak	kendisine	 tanı-
koymaya	çalışması	ya	da	tedavi	etme	uğraşında	olması	durumudur.	Siberhondrik	bo-
zukluğu	olanlar;	acaba	gözümden	kaçan	bir	belge	ya	da	makale	var	mı	diye	günlerce,	
haftalarca	 tekrar	 tekrar	araştırır.	Hatta	ve	hatta	kendi	araştırmaları	neticesinde	 ilaç	
kullanmaya	başlarlar.	İşin	ehli	olmadan	yapılan	bu	müdahaleler	zamanla	ciddi	sağlık	
sorunlarına	yol	açar.

Bu	metinden	çıkarılabilecek	en	kapsamlı	yargı	aşağıdakilerin	hangisidir?

A)	 İnsan	sağlığıyla	ilgili	internetteki	bilgilerin	güvenilir	olmadığı	bilinerek	hareket	edilmelidir.

B)	 İnternetin	hayatın	her	alanına	girmesiyle	birlikte	yeni	bedensel	rahatsızlıklar	ortaya	çıkmıştır.

C)	 Uzman	olunmayan	konularda	yapılacak	uygulamalar	kişinin	kendisine	zarar	vermesine	yol	açabilir.

D)	 Sağlığın	bozulması	durumunda,	en	kısa	sürede	bir	sağlık	kuruluşuna	başvurulması	gerekir.

7 .	 Bir	toplumda	ahlakın	ilerlemesini,	düzelmesini	istiyor	musunuz?	O	toplumda	edebiyat,	sanat	merakı-
nı	uyandırmaya,	geliştirmeye	çalışın.	Çocuklara,	gençlere	şiirler,	hikâyeler,	romanlar	okutturun;	onları	
tiyatrolara,	sinemalara	gönderin.	O	hikâyelerin,	romanların,	oyunların	 insanlarıyla	tanışsınlar,	onların	
hayatlarını	hayallerinde	yaşasınlar,	öğrensinler;	onların	içlerini,	böylece	gerçekteki	insanları	da	daha	iyi	
anlarlar.	Çocuğunuz	büyüyünce	ne	olacaksa	olsun,	küçükken	siz	ona	edebiyatı	sevdirmeye	bakın;	ilim,	
bilgi	sonradan	gelecektir,	önce	çocuğun	insanlığını	kurmak,	hayalini	işletmek	gerekir.

Bu	metnin	anahtar	sözcükleri	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A)	 Ahlak,	toplum,	sanat	 B)	 Gençlik,	sinema,	edebiyat

C)	 Eğitim,	merak,	çocuk	 D)	 Birey,	toplum,	insanlık

Sosyal medyada bulunan içe-
rikler, bunlardan yararlananla-
rın tutumunu ve sosyal medya 
pazarlamasını biçimlendirmek-
tedir. İnsanlar, bir ürünü satın 
almaya karar verme noktasında 
sosyal medyadaki kullanıcı veya 
firma tarafından oluşturulmuş 
içeriklerden etkilenmektedir. 

***Verilen metin için “Sosyal 
Medyanın Tüketici Davranışları-
na Etkisi” başlığı uygundur.

Örnek

Anahtar sözcük, sözcük veya 

sözcük grubu şeklinde olabilir.

Uyarı

Anahtar sözcükler başlık için 

yardımcı olur.

İyi Haber


