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YAZI TÜRLERİ TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE) 

1. Hacivat: Merhaba Karagöz’üm! 

Karagöz: Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı. 

Hacivat: Aman Karagöz’üm benimle güzel konuş. 

Gel seninle Bursa’yı gezip dolaşalım. 

Karagöz: Kime dalaşalım. 

Hacivat: Dalaşalım değil, Karagöz’üm dolaşalım. 

Karagöz: Nereyi dolaşalım? 

Hacivat: Bursa’yı dolaşalım dedim ya Karagöz’üm 

sen beni dinlemiyorsun. 

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Tiyatroya özgü nitelikler ağır basmaktadır. 

B) Diyaloglara yer verilmiştir. 

C) Mizahi ögeler içermektedir. 

D) Öğretici bir niteliği vardır. 

 

2. Evinin bahçesine düşen sarı yaprakları süpürüp çöp 

bidonlarına atanları, hüzün toplayan insanları 

görüyorum. “Hüznü toplayıp çöpe atan adam” sözü 

yerleşiyor dilime. Sahi böyle bir deyimimiz var mı? 

Hüzünleri toplayıp çöpe atmak… Hayatımızdaki 

sayısız güzellikleri yakalayamıyoruz ya da tutup 

çöpe atıyoruz. Hayatımız dolu dolu 

yaşayamadığımız zaman çöpe gidiyor dense yeridir. 

Zaten en çok çöpe attığımız şey zaman değil midir? 

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine 

özgü nitelikler ağır basmaktadır? 

A) Deneme 

B) Makale 

C) Roman 

D) Eleştiri  

 

3. Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Sözcüklerin mecaz anlamlarına pek yerilmediği 

B) Düşünce ağırlıklı olduğu 

C) Bir olayı aktarmak için yazıldığı 

D) Daha çok gazete çevresinde geliştiği 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı 

vardır? 

A) Araştırma sonuçlarını yazıyla anlatacak olan kişi 

makale türünde bir yazı yazar. 

B) Öğretici metinler içinde roman ve hikâye de 

vardır. 

C) Yazar denemeyi kendisiyle konuşuyormuş gibi 

yazar. 

D) Eleştiri, yazarların yetişmesine etki eden bir 

türdür. 

5.                                            10 Nisan 1953 Perşembe 

Yeni bir kitabım çıktı: Karalama Defteri. Bugün 

şöyle bir karıştırayım, birkaç yerini okuyayım 

dedim. Boğuluyordum. Boyuna yanlışlar var içinde. 

Bütün ki’ler ayrı yazılmış, seninki, benimki de. 

Okurlarımdan dileğim, o kitabı okurlarsa o yanlışları 

da bana yüklemesinler. 

Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Deneme 

B) Fıkra 

C) Sohbet 

D) Günlük 

 

 

6. Akdeniz’in doğu kıyılarındaki onlarca kent arasında 

en ünlüsü kuşkusuz Beyrut şehri. Beyrut farklı 

inançların, onlarca mezhebin birer sokak arayla 

görülebileceği çok farklı ve renkli bir âlem. Bu 

farklılık mimaride de çok çarpıcı biçimde 

görülmekte. Beyrut’ta dolaşırken kendinizi bir anda 

İtalya, Fransa ya da İspanya’nın güneyinde 

zannedebilirsiniz. 

Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Gezi yazısı 

B) Deneme 

C) Fıkra 

D) Mektup  

 

7. O dönemde okullar saat 13.00’te hafta tatiline 

girerdi. Bir mayıs günüydü. Okul dağıldıktan sonra 

kitaplarımı bisikletin arkasındaki seleye bağladım, 

okuldan ayrıldım; ilçenin içinden geçip köy yoluna 

sapınca çantalı küçük radyomu boynuma asıp 

açtım. Ağır ağır bisikletle gidiyor, Ankara 

Radyosu’nu dinliyordum. Bayan sunucu, haftanın 

en çok istek toplayan Klasik Batı müziği 

parçalarından seçmeleri sunmaya başladı. Yol 

boyunca bağların, bahçelerin koyu canlı yeşilliği 

arasında ilerlerken zihnim radyoda çalan müzikle 

bütünleşmeye başladı. İşte müzikle tanışmam 

böyle oldu. 

Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Mektup 

B) Deneme 

C) Makale 

D) Anı 
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8. Necip Fazıl Kısakürek 1905’te İstanbul’da doğdu. 

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okudu. 

Bir dönem Paris’te bulundu. Çeşitli kurumlarda 

çalıştı. Gazetelerde fıkralar yazdı; Ağaç ve Büyük 

Doğu dergilerini çıkardı. Türk edebiyatının bu usta 

şairi, ilk şiirlerini Millî Mücadele yıllarında yazdı. 

Şiirlerinde çoğu zaman insan-evren ilişkilerini, 

insanın iç âlemini, tutkularını dile getirdi. 

Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Anı 

B) Deneme 

C) Günlük 

D) Biyografi 

 

 

9. Yıl 1922’ydi. İçinde bulunduğumuz İtalyan vapuru 

İzmir’e doğru döndü. Henüz şehrin elimizde olup 

olmadığını bilmiyoruz. Kalbim köklerinden kopmuş 

gibi göğsüme vurarak çarpıyor. İlk Türk bayrağını 

görme arzusu gözlerimin içini yakıyor. Dürbünle 

bakanlar Kadifekale’nin direği üstündeki bayrağın 

bizimki olduğunu söyledikleri zaman duyduğum 

sevinci tarif etmemin hiç imkânı yoktu. 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Deneme 

B) Hatıra 

C) Biyografi 

D) Makale 

 

 

10. 2000’de Antalya’da doğdum. Babamın 

memuriyetinden dolayı yurdun birçok yerini 

gördüm. İlk ve orta öğrenimimi çok farklı okullarda 

okuyarak tamamladım. Üniversite öğrenimimi 

İstanbul’da tamamladım. Şu anda İstanbul’da bir 

özel hastanede doktor olarak çalışıyorum. 

Çocukken ve gençliğimde çok farklı yerlerde 

bulunmama rağmen şimdi İstanbul dışında bir yere 

gitmek istemem. 

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine 

özgü nitelikler ağır basmaktadır? 

A) Günlük 

B) Hatıra 

C) Deneme 

D) Otobiyografi 

 

 

11. Aşağıda verilenlerden hangisi otobiyografi ile 

biyografinin ortak özelliği değildir? 

A) Kişilerin yaşamları hakkında bilgi vermeleri 

B) Sanat yapma kaygısından uzak, yalın bir dille 

yazılmaları 

C) Birinci kişi anlatıcı tarafından yazılmaları 

D) Kişilerin yaşadıkları dönemle ilgili bilgiler 

içermeleri 

 

12.                                                Cumartesi, 6 Mart 1920 

Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer’in odasına 

girdim. Öylece yatıyordu. Elini elime aldım. Ter 

içindeydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi. 

Nefesi de düzensizdi. Hizmetçi kadınlara sordum. 

Gece çok sayıklamış, “Burası hastane değil, 

tımarhane… Ben Canip’e gideceğim!” demiş. 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir? 

A) Günlük 

B) Eleştiri 

C) Gezi yazısı 

D) Biyografi 

 

13. Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve 

orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam 

etti. Babasının ölümü ve evlerinin yanması üzerine 

mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle 

bitirdi. Tarım Bakanlığında veteriner olarak görev 

yaptı. Memuriyetinin yanında çeşitli okullarda 

edebiyat dersleri vermiştir. Mehmet Akif, milletini 

ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir 

mizaca sahip bir şairimizdir. Türk milletine “İstiklal 

Marşı”nı armağan eden büyük bir şairdir. 

Bu metinde aşağıdaki yazı türlerinden hangisine 

özgü nitelikler ağır basmaktadır? 

A) Gezi yazısı 

B) Deneme 

C) Biyografi 

D) Günce 

 

14. I. Kullanılacak kâğıt, düzenli ve temiz olmalıdır. 

II. Sol alt köşesine isim ve soy ismi yazılmalıdır. 

III. Hitap ifadesi, gönderileceği kişiye göre değişir. 

IV. İş mektubu, özel mektup, edebî mektup gibi 

türleri vardır. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde 

mektupla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 

A) I.    B) II.   C) III.    D) IV. 
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CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.B, 

5.D, 6.A, 7.D, 8.D, 9.C, 10.D, 

11.C, 12.A, 13.C, 14.B 


