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3.

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, eski zamanların birindeyken, zaman da zaman içinde
iken… Uzak mı uzak, gözün bile görmediği, kulakların adını hiç işitmediği diyarların birinde,
ben diyeyim yıllar önce siz deyin asırlar önce...
Giriş kısmı verilen metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye
C) Destan

2.

B) Roman
D) Masal

1

Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış.
Hasta ve çok zayıﬂamış olan kurt, ayakta zor
durabiliyormuş. Köpek, kurdun bu hâline çok
üzülmüş. “Ne kadar kötü görünüyorsun böyle
kurt kardeş.” demiş. “Herkes bizi düşman bilse
de biz uzaktan akrabayız. Doğrusu sana yardım
etmek isterim.” demiş.

2

Ziraat fakültesini yeni bitirmişti. Bir gün babasına:
– Ne kadar modası geçmiş yöntemlerle çalışıyorsunuz babacığım, dedi. “Eğer bu şekilde
çalışmaya devam ederseniz mesela şu ağaçtan
yılda on kilo elma dahi elde edemezsiniz.” Babası onayladı:
– Elbette edemeyiz oğlum çünkü bu ağaç armut ağacı.

A) Hikâye
C) Masal

4.

Bu metinlerin türü hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

1. Metin

2. Metin

A)

Fabl

Masal

B)

Masal

Hikâye

C)

Fabl

Mizahi fıkra

D)

Destan

Hikâye

Türkçe

Hulin Dağı’nda birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. Biri kayın ağacıydı. Halk, bir gece kayın ağacının arasında ışık gördü ve ürpererek
takip etti. Kutsal bir ışıktı, kayın ağacının üstünde kaldığı müddetçe kayın ağacının gövdesi
büyüdükçe büyüdü, kabardı. Oradan çok güzel
türküler gelmeye başladı. Bir gün ağacın gövdesi ansızın yarıldı. İçinden beş küçük çadır,
beş küçük odacık hâlinde meydana çıktı. Her
odacığın içinde bir çocuk vardı. Halk bu mukaddes çocuklara çok büyük saygı gösterdi. Bu
çocukların Tanrı tarafından gönderildiğine inanan halk, içlerinden birini hakan yapmak istediler. Bögü Han en büyükleri idi hem de ötekilerden daha güzel, daha zeki ve daha yiğit
görünüyordu. Bögü Tekin’in hepsinden her
hususta üstün olduğunu anlayan halk onu hakan olarak seçti.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

1. Gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan, bazen olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanca işler yapmış kişilerle ilgili
eserlere .................. denir.
2. Bir milletin kahramanlık olaylarını, olağanüstü maceralarını uzun bir biçiminde
anlatan eserlere .................. denir.
3. İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu
alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resimlere .................. denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde boş
bırakılan yerlerden birine getirilemez?
A) destan
C) efsane

1

B) Roman
D) Destan

B) mizahi fıkra
D) karikatür
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5.

7.

A) Sıcak, aydınlık bir yaz akşamı başlıyordu.
Güneş, uzaklara bir yere gitmişti ama alaca
karanlığa daha çok vardı. İki evin arasındaki
alanda oynayan çocukların sesleri geliyordu kulaklarına.
B) Kaya ile Cem, yerden yarım metre yükseklikte olan kuyu çemberine tırmanmışlardı.
Amaçları yaramazlık değildi. Sadece kuyunun içini merak ediyorlardı.
C) Daha önce hiç böyle bir manzarayla karşılaşmamıştı küçük çocuk. Balık tutmak için
geldiği bu küçük göl, âdeta cennetti. Fakat
rüzgâr biraz moralini bozmuştu.
D) Meteoroloji, özellikle atmosferin alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının
oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemdeki hava durumu tahminlerini yapmayı amaçlar.

Kaynak: www.turkiyecocuk.com.tr
Bu görsel aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
A) Masal
C) Karikatür

B) Çizgi roman
D) Tiyatro

8.
6.

Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya
gidiyordu. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalktı.
Yataktan yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı. Sabahları Ali’nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde
bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıkıp duraktaki
arkadaşları ile buluştu ve birlikte fabrikaya yürüdüler.
1. Hikâye
2. Masal
3. Tiyatro
4. Roman
Bu metin numaralanmış yazı türlerinin hangilerinden alınmış olabilir?
A) 1 - 2
C) 3 - 4

Türkçe

Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden
farklı bir yazı türüne aittir?

B) 2 - 3
D) 1 - 4

2

Sınıftaki öğrencilerinden bazıları, okudukları
metinlerin türleri hakkında ipuçları vermişlerdir:
Güzin: Kahramanlar olağanüstü varlıklardan
oluşuyordu.
Barış: Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış
bir yazıydı.
Leyla: Kahramanlar hayvanlardan oluşuyorduve sonunda ders veriliyordu.
Senem: İç içe geçmiş birden fazla olay anlatılıyordu. Çok detaylıydı.
Buna göre bu metinlerin türü hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

Güzin

Barış

Leyla

Senem

A)

Masal

Tiyatro

Fabl

Roman

B)

Hikâye

Roman

Fabl

Tiyatro

C)

Masal

Fabl

Tiyatro

Hikâye

D)

Roman

Tiyatro

Masal

Fabl
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3.

15 Kasım 1911
Sevgili Salih,
Seferin ilk devresindeki sıkıntıları giderdik.
Şimdi ikinci sefere çıkıyoruz. Bakalım Allah ne
gösterecek? İnşallah dönmek nasip olursa size
günlerce anlatacak hikâyelerimiz var. Senin
gözlerinden, validenizin ellerinden öperim.
Bizim valide acaba ne âlemdedir? Maaş alabildiniz mi? Kuzum Salihciğim, Necati’ye söyle
maaşımdan borçlarımı kessin. Dönüşümde
borç filan dinlemem. Kim bilir ne kadar züğürt
(parasız) döneceğim. Ruşen Bey’e, Mustafa
Bey’e mahsus saygılar. Kendilerine mektup
yazamayışımın sebebi, adresleri bende olmayışıdır. Lütfi Bey’e, Mehmet Ali’ye, Rauf’a, İsmail
Hakkı’ya, Derviş’e ve cümleye selam.
Mustafa Kemal

Evimizin en eski eşyası konumundaki çamaşır
makinemiz geçenlerde bozuldu. Yıllara meydan okuyan bu makineyi tamirciler de iyileştiremeyince yenisini almak şart oldu. Babam da
öyle yaptı. Yeni makinemizin kurulumu yapıldı.
İlk yıkamayı yapmaya çalışan annem bu işi pek
beceremedi ve makinenin nasıl çalışacağı konusu evde konuşulunca ben hemen atıldım: “E,
kutusundan ........... çıkmadı mı? Orada her şey
yazıyordur.” deyince babam, “Sahi neden bu
aklımıza gelmedi?” dedi. ........... incelendikten
sonra makinemizi çalıştırabildik.
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kılavuz
C) afiş

B) broşür
D) ilan

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup
C) Röportaj

B) Dilekçe
D) Sohbet

4.
2.

Bu görsel aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?
A) Afiş
C) Kılavuz

Türkçe

B) Efemera
D) Broşür

1

1. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren,
yol yöntem gösteren kitapçıklardır.
2. Gündelik hayatta kullanılan kâğıt türünde
malzemelerin biriktirilmesi ile ortaya konan
koleksiyon türüdür.
3. Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan,
sayfa sayısı az, küçük kitapçıklardır.
Hakkında bilgi verilen türler hangi seçenekte
doğru gösterilmiştir?

1. Cümle

2. Cümle

3. Cümle

A)

Kılavuz

Efemera

Broşür

B)

İlan

Reklam

Efemera

C)

Kılavuz

Efemera

İlan

D)

Reklam

Broşür

Aﬁş
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8.

5.

1

Gazeteci: Klasik bir soruyla başlıyoruz. Yazmaya
nasıl başladınız? Ne zamandan beri yazıyorsunuz?
Yazar: Öğrenciyken günlük tutardım. Yazı yoluyla
bir şeyler anlatmayı seviyordum. Sonra çok az yazı
yazdığım çok uzun bir dönemim oldu. Kafamda
öyküler, başlangıç cümleleri hep vardı ama pek
oturup yazamıyordum. Bir şeylerin eksik olduğunu
hissediyordum. Oğlum doğduğunda bir blog açtım.
Ondan sonra yazı yazmaya hayatımda daha çok yer
vermeye başladım.
Gazeteci: Yazdığınız metinlerin öykü olması bilinçli
bir tercih mi? Başka türlerde de yazıyor musunuz?
Yazar: Başka bir türde yazmıyorum. Öyküde daha
net bir ses tonu kullanabiliyorsunuz. Az sözcük kullanarak yakalanan yoğunluk hoşuma gidiyor.

2

Bu görsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

1

1. görsel afiş, 2. görsel reklamdır.
1. görsel broşür, 2. görsel kılavuzdur.
1. görsel ilan, 2. görsel reklamdır.
1. görsel reklam, 2. görsel afiştir.

2
SITKI BEY – Abdullah, buraya gel! Şimdi beyi alırsın, doğru benim odama götürürsün, her hizmetine bakarsın. Cerrah çağırırsın, hekim getirirsin. Ben
gelinceye kadar bir dakika yanından ayrılmazsın,
anladın mı?
ABDULLAH ÇAVUŞ – İyi ama ya düşman kavgaya
başlarsa ben bulunmayacak mıyım?
SITKI BEY – Bulunmadığın vakit, kıyamet mi kopar?
ABDULLAH ÇAVUŞ – Evet, öyle ya… Kıyamet mi kopar? Kıyamet kopmaz ama… Her ne ise… (Kendini
toparlayarak) Ben de, bir kaleyi kurtarmaya çalışacağıma, böyle kalelere değer bir yiğidi kurtarmaya
çalışırsam kıyamet mi kopar? (İslam Bey’i kucaklayıp kaldırmak ister.)

6.
1

Gerçek dışı olayların anlatıldığı, kahramanlarının olağanüstü varlıklar olduğu yazı türüdür.

2

Birbirinden uzakta bulunan kişi veya kurumlar
arasında haberleşmek için yazılan yazılara
denir.

3

Güncel bir olay hakkında okuyucunun
merakını gidermek için gündelik dille yazılan
yazılardır.

Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin açıklaması verilmemiştir?
A) Haber yazısı
C) Mektup

7.

Bu metinlerin türleri hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

B) Dilekçe
D) Masal

• Kişilerin bir4 istekte veya şikâyette bulunmak
istediği yazıya denir.
• Bilgi edinmek ya da bilgi vermek amacıyla
resmî makamlara yazılır.
Özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Deneme
C) Mektup

Türkçe

B) Dilekçe
D) Haber yazısı

2

1. Metin

2. Metin

A)

Sohbet

Tiyatro

B)

Deneme

Roman

C)

Röportaj

Tiyatro

D)

Röportaj

Sohbet
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Ahmet, ödevi için bir yazı hazırlamış ve yazısında aşağıdaki görseli kullanmıştır.

Aşağıdaki grafikte bir ailenin aylık giderleri verilmiştir.

Kira
350 TL
800 TL

Giyim
Faturalar

300 TL

Eğitim

250
TL
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) Giyim ve fatura giderleri arasında 50 TL fark
vardır.
B) Gelirin büyük kısmı kira için harcanmıştır.
C) Kira gideri, diğer giderlerin toplamından
fazladır.
D) En az para eğitim için harcanmıştır.

Buna göre Ahmet’in yazısının başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Temizliğin Önemi
C) Değerlerimiz

2.

B) Su Tasarrufu
D) Sağlıklı Yaşam

4.

Aşağıdaki görsellerden hangisi diğerlerinden
farklı bir konu ile ilgilidir?
A)

B)

C)

D)

Bu görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Türkçe

1

Dede heyecanlı bir masal anlatmaktadır.
Odanın pencereleri açık durumdadır.
Evdeki herkes hâlinden çok memnundur.
Mutlu ve fakir bir aile resmedilmiştir.

Anlam Bilgisi, Yazım / Noktalama

5.

7.

Afişteki yarışmaya katılmak isteyen biri, aşağıdaki sorularından hangisine afişe bakarak cevap
alamaz?

“Yazı yazmayı çok seviyorum, bu yüzden ileride yazar olmak istiyorum.” diyen birinin aşağıdaki afişlerden hangisi dikkatini çeker?
A)

B)

C)

D)

A) Yarışmayla ilgili daha fazla bilgiyi nereden
alabilirim?
B) Ne zamana kadar başvuru yapabilirim?
C) Dereceye girersem hangi ödülü alacağım?
D) Hangi konuda çizdiğim karikatürle yarışmaya katılabilirim?

8.

6.

Aşağıdaki grafikte bazı öğrencilerin bir yılda
okuduğu toplam kitap sayıları verilmiştir.
Okunan Kitap Sayısı
35
30
25
20
15
10
5
Mert

Melis

Öğrenciler

A) Melis, Mert’in yarısı kadar kitap okumuştur.
B) Salim’in okuduğu kitap sayısı Füsun’un iki
katına eşittir.
C) Mert, en fazla kitap okuyan öğrencidir.
D) En az kitap okuyan öğrenci Kaan’dır.

Sağlıklı beslenme
Beslenmenin sağlıktaki yeri
Yararlı ve zararlı besinler
Hastalıklardan korunma yolları

Türkçe

Kaan

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?

Bu görsel aşağıdaki konulardan hangisi ile
ilgili değildir?
A)
B)
C)
D)

Füsun Salim

2

