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SINIF Münazara
1. İki karşıt görüşlü grubun belirlenen bir tez ya da konu
hakkında düşüncelerini jüri ve dinleyici önünde savunmasına ---- denir.

4. Aşağıdakilerden hangisinde jürinin konuşmacıları
değerlendirirken göz önünde bulundurduğu ölçütlerden biri değildir?

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Fikirleri savunma tarzı
B) Demagoji yapma
C) Karşı tezi çürütebilme
D) Telaffuz yeteneği
E) Jest ve mimikler

2. Münazara hazırlarken aşağıdakilerden hangisine
dikkat etmek gerekmez?
A) Görüş ve karşı görüş şeklinde ifade edilebilecek bir
konu seçimine
B) Farklı görüşleri savunacak iki grup belirlemeye
C) Konuşmaları değerlendirecek hakem kurulu belirlemeye
D) Gruplara diledikleri kadar söz hakkı vermeye
E) Konuyla ilgili araştırma yapıp bilgi edinmeye

3. Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir?
A) Araştırma becerisi kazandırma
B) Başkasının görüşlerine itibar etmeme
C) Konuşma becerisini geliştirme
D) Doğru düşünme becerisini kazandırma
E) Düşünceleri karşılaştırma olanağı sunma
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A) tartışma
B) seminer
C) konferans
D) sunum
E) münazara

5. Aşağıdakilerden hangisi münazarada konuşmacıların dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A) Sağlam fikirler ileri sürmek
B) Delillerle fikirleri destekleyebilmek
C) Süslü söyleyişlerle jüriyi etkileyebilmek
D) Dili güzel ve etkili kullanabilmek
E) Diğer konuşmacıları sabır ve dikkatle dinleyebilmek

6.

I. Okullarda eğitim amaçlı düzenlenmesi
II. Tartışma becerisi kazandırması
III. Yarışma havasında yürütülmesi
IV. Bir başkan tarafından yönetilmesi
V. Dinleyicilerin bulunması
Yukarıdakilerden hangileri münazarayı diğer tartışma türlerinden ayıran belirgin özelliklerdendir?
A) I. ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.
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Münazara
7. Aşağıdakilerden hangisi münazara konusu olamaz?

9 ve 10. soruları münazara metninden alınan
aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

A Grubu
Birinci Konuşmacı: Kıymetli Öğretmenlerim ve Sevgili
Arkadaşlarım; turizm, bir ülkenin doğal, tarihsel, kültürel güzelliklerini ve değerlerini görmek üzere zevk için
yapılan gezidir. Turistler doğal güzelliklerimizi, tarihî
kalıntılarımızı, kültürümüzü görmek için gelirler. Zaten
kendi ülkelerinde bulunan tesislerin birer kopyası olan
tesisleri görmek için uzak ülkelerden başka ülkelere gidecek değiller herhalde. Turizm olayında bir memleketin coğrafi yapısı, yeraltı, yerüstü servetleri gibi bilinen
değerlerin rol oynayacağı bir gerçektir.
		
B Grubu
Birinci Konuşmacı: Bir ülkenin ekonomik gücü, o
ülkenin coğrafi ve jeolojik yapısı, yeraltı ve yerüstü
zenginlikleri gibi bilinen değerler üzerine teşekkül eder.
Ancak bu konu ekonomik gelişme ve refah akımının bir
kutbudur. Tek taraflı hiçbir anlamı olmaz. Eğer bu kutup, insan zekâsıyla birleşirse akım sağlanır ve devre
tamamlanır.
Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika örnekleri bir
yana, kızgın kum çölleri üzerinde yemyeşil bir uygarlık
kuran İsrail, insan beyninin gücü ile bağdaşan anlayış
ve gayreti içinde neler yaptı ve yapılabilecek en güzel
örneği oluşturdu.
Münazaradan alınan bu metin için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu
düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen
yasaların bütünüdür.” Kanun veya yasa, bir anayasal
hukuk rejiminde, yetkili organlarca meydana getirilen
hukuk kurallarıdır.
Kanun, yazılı ve yazısız olabilir. Yazılı kanunların
en ünlüsü MÖ 1700’lerde yazılmış Hammurabi
Kanunları’dır. Roma hukuku, Cermen hukuku, Katolik
hukuku, İslam hukuku yazılı kanunlara dayanır.
Demek oluyor ki yazılı kanunlar ilk çağlardan beri
vardır. Sizler yazısız kanunların yaptırım gücünün
daha fazla olduğunu savunuyorsunuz. Önceleri
yazısız kanunlar yani töreler olduğu halde insanoğlu
niye yazılı kanunlara ihtiyaç duymuştur? Niye
yazının icat edilmesinden sonra bütün yasalar yazılı
hale getirilmiştir? Hammurabi Kanunları, 12 Levha
Kanunları niçin yazılmıştır? Yazısız kanunlar yani töre
yeterliydi de insanoğlu sırf iş olsun diye, canı sıkıldığı
için mi bu kanunları yazılı hale getirdi? Sizce bunda bir
terslik yok mu?

9. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanıma yer verilmiştir.
B) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Bağlaşıklık ilkesine uyulmamıştır.
D) Çıkarımda bulunulmuştur.
E) Karşılaştırma yapılmıştır.

10. Parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Her iki konuşmada da öznel ifadelere yer verilmiştir.
B) Turizm için A grubu doğal güzellikleri, B grubu insan
beyniyle üretilen yenilikleri savunmuştur.
C) A grubu konuşmasına selamlamayla başlamıştır.
D) B grubu savını örneklerle desteklemiştir.
E) Her iki konuşmacı da konuşmasına tanımla başlamıştır.
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A) Turizmin gelişmesinde eğitim mi, para mı önemlidir?
B) Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
C) Başarı için zekâ mı, çalışmak mı gerekir?
D) Teknoloji faydalı mıdır, zararlı mıdır?
E) Kadın istihdamını artırmak için neler yapılmalı?
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