
 
 

Metin Türleri Test-2 

“Öncelikle çok uzun olacak yazım. Bir ana olaya bağlı 

bir sürü başka olayları anlatacağım. Yazımda geçen 

olaylar farklı zamanlarda, farklı yerlerde ve geniş bir 

şahıs kodrosuyla gerçekleşecek. Olayları sanki her şeyi 

görüyor, herkesin ne düşündüğünü duyuyormuş gibi 

ifade edeceğim.” 

1. Yukarıdaki yazarın yazmak istediği yazının edebi 

türü ağıdakilerden hangisidir? 

A) Roman 

B) Deneme 

C) Makale 

D) Günlük 

 

 

 

 

 

2. Olayların gerçekleşme sırasına göre sahnede jest 

ve mimiklerden yararlanılarak canlandırılması 

amacıyla yazılan düzyazı türü  aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Makale 

B) Deneme 

C) Tiyatro 

D) Makale 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazı türü ile 

açıklama cümlesi uyuşmamaktadır? 

A)  İyilerin kazandığı kötülerin kaybettiği, 

olağanüstü olayların ve karakterlerin yer aldığı 

metinlerdir.(Masal) 

B) Yazar kendi yaşamını anlatır.(otobiyografi) 

C) Yazar kendi kendisi ile konuşuyormuşçasına 

rahat bir dil kullanarak yazar.(Sohbet) 

D) Yaşanan olayların en geç aynı günün sonunda 

yazıya geçirilmesine denir.(Günlük) 

4. Aşağıdakilerden hangisi hikayenin genel 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Geniş bir şahıs kadrosu yoktur. 

B) Betimlemelerden yararlanılabilir. 

C) Farklı bakış açılarından anlatılabilir. 

D) Sadece duyulan geçmiş zaman kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

“İspatlı yazılardan değildir. Ortaya atılan fikri kanıtlama 

amacı ile deliller ortaya konulmak zorunda değildir ama 

yönledirme düşüncesi hakimdir. Yazar yazısını 

okuyanların kendi düşüncesini benimsemelerini 

sağlama amacıyla yazar. Bunu içinde rahat bir üslupla, 

ikna edici bir tarzda ifade eder düşüncelerinii. Güncel 

yazılardır bunlar. Genelde gazetelerde günübirlik 

yazılır. Ancak günümüzde artık internet ortamında da 

ulaşabiliyoruz bunlara.” 

5. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Deneme 

B) Günlük 

C) Fıkra 

D) Makale 

 

 

 

6. Masal ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İyiler kazanır kötüler kaybeder. 

B) Olağanüstü olay ve varlıklar vardır. 

C) Millidirler yani tek bir millete hitap ederler. 

D) Duyulan geçmiş zaman kipi ağırlıklı olarak 

kullanılır. 

Dinledebiyat Yayınları 



 
 

Ali:”Tanınmış  insanların yaşamlarını, ilgi çekici yönleri 

ön plana çıkararak anlatan yazı türüdür.”  

Akif: “Eserin ortaya çıkabilmesi için hayatı anlatılan 

kişiyle ilgili  araştırma yapılması, mümkünse  bizzat 

kendisinden bilgi alınması önemlidir.” 

7. Ali ve Akif’in özelliklerini verdikleri edebi tür 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Roman 

B) Hikaye 

C) Biyografi 

D) Makale 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazı türününün 

açıklaması yanlış verilmiştir? 

A) Deneme: Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi 

düşüncelerini aktarır. 

B) Makale: İspatlı bilimsel yazılardır. 

C) Öykü: Olayların ayrıntılı olarak anlatıldığı, 

geniş şahıs kadrosu olan yazılardır. 

D) Fıkra: Günlük konularla ilgili yazılan ispatlama 

kaygısı olmayan yazılardır. 

 

 

 

  

 

“Edebiyatçıların yazdığı  edebi konularla ilgili olan ya 

da edebi özellik gösteren mektup türüdür.” 

9. Yukarıda bahsedilen mektup türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel Mektup 

B) Resmi Mektup 

C) Açık Mektup 

D) Edebi Mektup 

 

“Okuduğum yazı çok hoşuma gitti. Bir ara yazar 

karşımdaymış da benimle konuşuyormuş gibi geldi. 

Çok samimi bir şekilde düşüncelerini aktarırken ispat 

endişesi de taşımamış.   

10. Yukarıdaki parçada anlatılan edebi eser 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneme 

B) Roman 

C) Makale 

D) Sohbet 

 

 

 

11. Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi olay merkezli 

değildir? 

A) Destan 

B) Hikâye 

C) Deneme 

D) Fabl 

 

 

 

 

 

“Yazarın bir konu hakkında söz sahibi kişi ya da 

kişilerle soru-cevap yöntemiyle bilgi edinip bu bilgileri 

kendi bilgileri ve araştırmaları ile birleşitrip ortaya 

çıkardıkları yazıya denilir. Bu tür, çoğunlukla, sadece 

ilgili kişiye sorulan sorular  ve kişinin verdiği cevapların 

olduğu gibi yazıldığı „mülakat‟ türü ile karıştırılır. ” 

12. Yukarıda bahsedilen yazı türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Deneme 

B) Röportaj 

C) Fıkra 

D) Öykü 

 



 
 

Cevaplar:  

1- A 

2- C 

3- C 

4- D 

5- C 

6- C 

7- C 

8- C 

9- D 

10- D 

11- C 

12- B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


