
 

 

SÖZ SANATLARI TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE) 

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme 
vardır? 
A) Yalnız sen varsın beyaz gülüm 
    Evde bahçede ve sokakta 
 
B) Sana bir rüzgâr getireceğim 
     Dağlardan, tepelerden 
 
C) Sana şiirler okuyacağım, gitme 
    Güneşler doğacak yalnızlığımdan 
 
D) Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni 
    Duyarım yosunların benim için ağladıklarını 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde konuşturma 
sanatına başvurulmuştur? 
A) Ben bir ağacım 
     Eski bütün aşklara şahittir gövdem 
 
B) Filiz verir ağaçta dal 
     Dağlar bezenir yeşil al 
 
C) Yükselir topraktan bir tatlı bahar 
     Güneşin renkleri yeri sarınca 
 
D) Toprak kokar buram buram 
     Çiçek renk değişir her an 

3. 
Önümüze bir vatan haritası seriyor 
Başöğretmen Atatürk yeniden ders veriyor: 
"Türk övün, çalış, güven!" bitsin her güçlük. 
Kartal bakışlarıyla bize yol gösteriyor. 
Yukarıdaki dizelerin hangisinde bir benzetme 
vardır? 
 
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4 

4.  
Yüce dağlar birbirine göz eder, 
Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder, 
Gâhi duman bürür, gâhi yaz eder, 
Dereli, tepeli, köşeli dağlar. 
Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükte insan özelliği 
verilen varlıklardan biridir? 
A) Dağlar 
B) Dere 
C) Duman 
D) Mektup 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeden 
yararlanılmıştır? 
A) Öğretmen bir mum gibidir, kendini tüketerek 
başkalarına ışık verir. 
B) Biz Türkler ruhen asil doğmuş bir milletiz. 
C) Ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkârlığını 
severim. 
D) Alnını ne kadar yüksek tutarsan yere o kadar 
sağlam basarsın. 

 
 
 
 
6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma söz 
konusudur? 
A) Bir yandan türkü söyler 
     Bir yandan yürür ağlayarak 
 
B) Bak, seyret ağaran rengini ufkun 
     Mahmur gözlerinde süzülsün uykun 
 
C) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim 
    Minicik gövdeme yüklü Kafdağı 
 
D) Ne saklayayım gaflet ettiğimi 
    Elimle batırmışım gençliğimi 

7.  
Hep böyle bulutlar içinde başın 
Hilali kucaklar her vatandaşın 
Geçse de asırlar, tazedir yaşın 
O kadar leventsin, fidan gibisin 
Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Abartma-benzetme 
B) Kişileştirme-abartma 
C) Konuşturma-benzetme 
D) Benzetme-kişileştirme 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma söz 
konusudur? 
A) Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 
    Sokak lambaları bir bir yanıyor 
 
B) Her damlada bir umman var 
    Yüzdüm, yüzdüm tükenmiyor 
 
C) Anne güne dönmüş yüzünü 
    Saati ve takvim yapraklarını sayıyor 
 
D) Aşkınla ağladım aşkınla gezdim 
    Derdinle bu canımdan bezdim 



 

 

9. 
Yarın sabah erken uyan 
Ben yıldızıma söyledim 
Işıklar serpecek üzerine 
Nur içinde uyanacaksın 
 
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır? 
A) Benzetme 
B) Kişileştirme 
C) Konuşturma 
D) Abartma 

10. (1) Küçük ceylan, herkes uykuda iken kırda 
tek  başına koşuyordu. (2) Gökyüzü masmavi idi. (3) 
Küçük ceylan bu güzel havada neşelenmiş, şarkı 
söylemeye başlamıştı. (4) Uzak bir yerde dolaşan 
aslanları görünce birden durdu. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde küçük ceylana, insana ait bir özellik 
verilmiştir? 
A) 1     B) 2      C) 3     D) 4 

 
11.  
Şimdi şiir bence senin yüzündür 
Şimdi benim tahtım senin dizindir 
Sevgilim, saadet ikimizindir 
Göklerden gelen bir yadigâr gibi 
Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Benzetme 
B) Kişileştirme 
C) Konuşturma 
D) Abartma 

 
12. Bir fablda kaplumbağa ile karşılaşan 
konuşmaktadır. 
Tavşan: Seni tebrik ederim 
Keşke seni küçük görmeseydim 
Kendime çok güvendim 
Bu yüzden yarışı kaybettim 

Kaplumbağa: 
Üzülme sakın bu kadar 
Çul içinde aslan yatar 
Bundan sonra olmalısın dikkatli 
Sakın hiç hafife alma rakipleri 
Bu fablda insana ait özelliklerden hangisi yoktur? 
A) Alay etme 
B) Kutlama 
C) Pişman olma 
D) Öğüt verme 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme 
yoktur? 
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 
B) Yaşlı adamın küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. 
C) Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? 
D) Usta yazarın son romanında devrik cümlelere 
sıkça yer verilmiş. 

 
 
 
 
 
14. Kış güzel şeydir. Tabiat yemişleri, mahsulleri, 
kuşları ve arılarıyla insanların saadeti için çalıştığı 
gün mevsimler ne güzeldir! Çalışan bir insan için kış 
bir ılık su, yaz bir serin vantilatördü. 
Bu parçada kendisine benzetilen unsurlar 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) yemişler-ılık su 
B) vantilatör-kuşlar 
C) ılık su-vantilatör 
D) mevsimler-arılar 

 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme 
vardır? 
A) En güzel günlerini bu yaylalarda geçirmişti. 
B) Bu yaylalar, insana sanki bulutlarda yaşadığını 
hissettiriyor. 
C) Kurt görmüş koyun gibi korktuğunu söylemişti 
bizlere. 
D) Dağlar küsmüş ki bizlere köye ulaşmamıza engel 
oluyor. 

 
 
 
16. 
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, 
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! 
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, 
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları… 
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi 
kişileştirilmiştir? 
A) Çizgiler 
B) Köyler 
C) Duvarlar 
D) Çizgiler 

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.D, 4.A, 5.A, 6.C, 7.A, 8.B, 9.B, 
10.C, 11.A, 12.A,13.D, 14.C, 15.A, 16.C 


