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SINIF Forum
1. “Latince bir sözcük olan ----, Roma’da halkın toplandığı
alan, pazar yeri; kamusal ve özel işlerin görüldüğü,
toplumsal sorunların karara bağlandığı yer anlamına
gelmektedir.”

4. Aşağıdakilerden hangisi forum ve panelin ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Bir başkan tarafından yönetilme
B) Toplumun genelini ilgilendiren bir konuyu işleme
C) Dinleyicileri de tartışmaya katabilme
D) Konuyu farklı yönleriyle ele alma
E) Sohbet havasında gerçekleşme

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) arena

D) forum

B) meydan

E) amfi

C) stadyum

A) Konuya hâkim olma, olay ve konuşmaları iyi algılama
B) Tartışmaya katılacak konuşmacıları ve dinleyici topluluğunu tanıma
C) Konuşmaların akışına müdahale etmeme
D) Farklı düşünceler arasında ilişki kurabilecek kültür,
anlayış ve yeteneğe sahip olma
E) Hem hoşgörülü hem de otoriter olma

3. Etimize, kemiğimize sinmiş kelimeleri atmak için
uğraşmamalıyız. Türk Dil Kurumu da aslında cami,
namaz, çarşı gibi yerleşmiş kelimelere dokunmuyor.
Oysa Kurumun dışında kelime türeten -iyisine bir şey
demeyeceğim, kötü kelime türeten- işgüzarlar hiç de
az değildir. Özellikle edebiyatımıza bu tür kelimeler
sokulmamalıdır. Halkın binlerce yüzyıl kolay kolay vazgeçemeyeceği kelimelerin yerine öz Türkçe kelimeler
kullanarak yazılan eserler, daha baştan ölü olarak doğmaktadır.
Forum metninden alınmış bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
B) Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir.
C) Anlatılmak istenen kısa ve öz olarak aktarılmıştır.
D) İkilemeye yer verilmiştir.
E) Açık ve akıcı bir anlatım tercih edilmiştir.
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2. Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerinden biri değildir?
5. BAŞKAN: Siz nükleer kirlenmenin boyutlarına dikkat
çekiyorsunuz. Evet, biraz da bu taraftan devam edelim.
1. KONUŞMACI: Arkadaşlarımın da dediği gibi önce
eğitime önem vermeliyiz. Kişileri bilinçlendirmeliyiz ve
çevre konusundaki sorumluluğu sadece devlete yüklememeliyiz. Kişilerin kendilerini eğitmeleri lazım. Çünkü
çevreyi temizleyen devlettir sadece ama bunu kirleten
milyonlarca kişidir.
BAŞKAN: Doğru. Sadece bu işi, bu işle görevli örgütlere bırakmamalıyız, onların işlerini kolaylaştırmalıyız.
Ne kadar az kirletirsek onlara da o kadar az iş düşer
ve işlerini layıkıyla yaparlar, başarırlar diyorsunuz. Siz
ne diyorsunuz?
2. KONUŞMACI: Benim en son tanık olduğum bir olay
var. Çok güzel bir turistik yöremizde devlet turizmi
desteklemek için, teşvik için birçok tesis yapılmasına
izin vermiş fakat bu yapıların hiçbirinin kanalizasyon
sistemi yok. Altyapısı yok. Birtakım çukurlar açılmış,
kanalizasyon artıkları oraya gidiyor. Turistler aynı yerde
oturuyorlar.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hem konuşmacılar hem de başkan açık, anlaşılır bir
dil kullanmıştır.
B) Nükleer kirlenme konusuna dikkat çekilmiştir.
C) Başkan sözleriyle konuşmayı yönlendirmektedir.
D) Konuşmacılar birbirlerinin düşüncesini kendi düşünceleri aracılığıyla eleştirmektedir.
E) Ele alınan soruna çözüm yolları önerilmiştir.
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6. Sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün
ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin de aktif
olarak katıldığı tartışma çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

8. Tiyatroda yeni kelimeleri tatmanın da yeri vardır.
Deneysel oyunlarda yeni kelimeler yadırganmadan
kullanılabiliyor. Kleist’in ‘‘Kırk Testisi’’nden ‘‘Âdemin
Kavuğu’’ adıyla Türkçeye Haldun Marlalı tarafından
uyarlanan eser, yaklaşık olarak bundan üç yüzyıl
öncesinin Türkiye’sinde geçiyor. Burada kullanılan
öz Türkçe kelimeler işte o çağda da kullanılıyormuş
izlenimi yaratıyor. Hatta bunlar esere arkaik bir lezzet
katıyor. ‘‘Onarmak için kavukçuya yollamışlar.’’ “hay
tamuya yollanası’’, ‘‘bakındı şu bilgice’’ gibi sözleri seyirci hiç yadırgamıyor.
Forum metninden alınan bu parçada konuşmacı
düşüncesini daha çok hangi yöntemle desteklemiştir?

A) Forum
B) Münazara
C) Sempozyum
D) Panel
E) Açık oturum

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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A) Konuşmacılar, düşüncelerini sade ve anlaşılır olarak
aktarmıştır.
B) Bir başkan ve katılımcılar bulunmaktadır.
C) Başkan sorularla konuyu yönlendirmektedir.
D) Dilin edebiyat ve sanatla ilgisi tartışılmaktadır.
E) Dil heyecanı dile getirme işleviyle kullanılmıştır.
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7. GEVGİLİLİ (Başkan) — Bir toplumun dilinin gelişmesinde edebiyat vazgeçilmez rol oynar. Sayın Prof.
Kaplan, özellikle Türk dilinin gelişmesinde edebiyatın
rolü sizce nedir? Dil ve edebiyat ilişkileri Türkçeyi dünden bugüne nereye getirmiştir?
Prof. KAPLAN — Hayatta cereyan eden her şey, dile
akseder. Bu bakımdan dil ile hayat arasında çok sıkı
bir münasebet vardır. Türk tarihi ne gibi safhalar geçirmişse, dilde de aynı safhaları yaşamıştır.
GEVGİLİLİ — Dilin gelişiminde sözlü edebiyat ve oyun
sanatlarının ayrı, özel bir yeri vardır. Sayın Özdoğru,
hem bir tiyatro adamı hem de dil konularına ilgi gösteren bir yazar olarak Türkçemizin bugünkü durumunu,
özellikle sahne sanatları yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÖZDOĞRU — Tiyatronun temeli dildir. Dile karşı duyarlılığı olmayan bir tiyatrocu iyi bir tiyatro sanatçısı
olamaz. Her yerde iyi bir sahne oyuncusu o toplumun
en iyi dilini de temsil etmiştir. Bugün tiyatro sanatçısı dil
açısından büyük sorumluluk taşır, dilde öncülük görevi
vardır.

A) Benzetme
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma
D) Tanımlama
E) Tanık gösterme

9. Türk dili, yüzyıllar boyunca oluşmuş bir dildir. Kültür
dili de zamanla değişmiştir. Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh
Galip gibi büyük şairlerin dili artık anlaşılmamaktadır.
Bu sanatçıları yok mu farz edeceğiz? Bunlar okunmazsa toplum nasıl millî benliğe kavuşacaktır? Bu noktayı
ben de çözümlemiş değilim. Fakat kendi kültürümüzü
reddedersek millî varlığımız ortadan kalkar, kendimize
yabancılaşırız. Kültür dilini bilim dilinden ayrı düşünmek lâzım. İşte bu noktada Dil Kurumundan ayrılıyorum.
Forum konuşmasından alınan bu metinden hareketle forumlarda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını söyleyebiliriz?
A) Betimleyici - Düşsel
B) Öyküleyici - Açıklayıcı
C) Kanıtlayıcı - Tartışmacı
D) Emredici - Öyküleyici
E) Açıklayıcı - Tartışmacı
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