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1. Aşağıdakilerden hangisi sözel tartışma sonucunda 
ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

A) Ortak bir sonuca ulaşmak zordur.
B) Birden fazla sonuç çıkabilir.
C) Tartışma sonuçlanmayabilir.
D) Olgusal sonuçlar ortaya çıkar.
E) Öznel durumlar ortaya çıkar.

2. “En iyi matematik öğretmeni Ayşe hocadır.” ifadesi “Dün-
yanın uydusu Ay’dır.” ifadesine göre tartışmaya daha açık 
bir konudur.

 Verilen bilgiye göre bu durumun nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Göreceli ifadelerde uzlaşmak daha zordur.
B) Nesnel durumlar zaman içerisinde değişebilir.
C) Mantık bilimine hakim olmak tartışmaları 

sonuçlandırmada etkilidir.
D) Dile hakim olmak tartışmalardan galip çıkmak için 

gereklidir.
E) Her tartışma mutlaka bir sonuca bağlanır.

3. Aşağıda tartışma konusu olan iddialardan hangisinin 
sonuçlanması diğerlerine göre daha zordur?

A) Futbolda takımlar sahaya on bir kişi ile çıkarlar.
B) İncir yaz meyvesidir.
C) Bugün hava kar yağışlıdır.
D) Esra'nın boyu 3 cm uzamış.
E) En sevdiğim renkler yeşil ve beyazdır.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde belirsizlik durumu 
diğerlerinden daha fazladır?

A) Sınıfın sıcaklığı 30°C’yi buldu.
B) Az kalsın düşüyordum.
C) Bu güzel bir yemek oldu.
D) Biraz daha koyarsan bardak dolar.
E) Araba çok hızlı gidiyordu.

5. Az belirsiz olan kavramlar, çok belirsiz olan kavramlara 
göre daha rahat anlaşılır. Az belirsiz kavramların üzerinde 
daha az tartışma yapılır ve bir sonuca ulaşmak çok belir-
siz kavramlara göre daha kolaydır.

 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerine 
göre daha az belirsizdir?

A) Güzel bir gün geçirdik.
B) Köpek evin kapısına bağlı.
C) Çok kirlendiği için kıyafetlerini değiştirdi.
D) Çalışkan insanlar her zaman başarılı olmuştur.
E) Çürümüş olduğu için o kasadaki şeftalileri almak 

istemedi.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin anlam belirsizliği 
bakımından günlük hayatta sorun çıkartma ihtimali di-
ğerlerine göre daha azdır?

A) Çayıma çok az şeker koy.
B) Müziğin sesi çok yüksek biraz kısar mısın?
C) Bahçemize iki tane fare girmiş.
D) İçerisi çok sıcak oldu camları açalım.
E) Şoför bey hızlı gitmezseniz uçağı kaçıracağım.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Aşağıdakilerden hangisi dildeki belirsizliklerin pratik 
yaşamda oluşturduğu olumsuz sonuçlar arasında yer 
almaz?

A) Bilgi aktarımının istenilen seviyede olmaması
B) Tartışmaların ortaya çıkması
C) İş hayatında verimin azalması
D) Bireyler arası sorunların azalması
E) Yanlış anlaşılmalara yol açılması

8. Bilimin ifadeleri evrenseldir. Dünyanın neresine giderseniz 
gidin bilimsel semboller aynı anlamı taşır. Bu nedenle bi-
limde belirsizliğe ve çok anlamlılığa yer yoktur. Örneğin 2 
sayısı her yerde 2’dir veya suyun sembolü H2O’dur.

 Buna göre bilimin dildeki çok anlamlılığı ve belirsizliği 
ortadan kaldırmak için nasıl bir yola başvurduğu söy-
lenebilir?

A) Kendine özgü ortak bir dil kullanmıştır.
B) Deney ve gözleme dayanmıştır.
C) İnsan hayatını kolaylaştırmıştır.
D) Olguları sorgulamıştır.
E) Genel geçer bir bakış açısı geliştirmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi olgusal tartışmaya örnektir?

A) Türkiye’nin en güzel bölgesi Ege'dir.
B) Kiraz herkesin sevdiği bir meyvedir.
C) Doktorlar güler yüzlü insanlardır.
D) Nil Nehri Güney Yarım Kürededir.
E) Kırmızı sana hiç yakışmamış.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgusal bir tartışma ko-
nusudur?

A) Uludağ’ın güzel bir yer olup olmadığı
B) Ayranın meyve suyundan daha lezzetli olup olmadığı
C) Kırmızının siyahtan daha canlı bir renk olup olmadığı
D) Kanatlı atın var olup olmadığı
E) Hattuşaş Boğazköy Antik Kenti'nin Çorum'da olup 

olmadığı

11. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde anlama gerçekleşir?

A) Ağaç uçandır.
B) Tavuk süt verir.
C) İnsan yeşil kanlıdır.
D) Kuşlar yumurtlayandır.
E) Çiçekler iki ayaklıdır.

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamak daha 
zordur?

A) Elma
B) İnsan
C) Sevgi
D) Kitap
E) Gözlük


