
SORU 1 

Mona Lisa tablosu niçin bu kadar ilgi çekmekte? Bir 

çokları bunu Mona Lisa'nın gizemli gülüşüne bağılıyor. 

Aslında dikkatli incelendiğinde gülüşün gerçek bir gülüş 

olmadığı görülmekte. Gizemli gülüş, izleyicinin bakış 

açısına göre mutluluğu veya üzüntüyü yansıtır Ressam, 

bu etkiyi bilerek yaratmıştır. Mona Lisanın dudaklarına 

ve ağız çevresine dikkatlice baktığınız zaman kenar-

larının hiç de belirgin çizilmediğini görürsünüz. Mona 

Lisa'nın dikkat çekici bir diğer özelliği de bakışları. 

İzleyici nereden bakarsa baksın, Mona Lisa sanki hep 

doğrudan doğruya onun gözlerinin içine bakıyor gibi 

resmedilmiştir. 

Bu metnin türü, aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Deneme  B) Biyografi  
C) Makale  D) Gezi yazısı 

 

 

 

 

SORU 2 

Eski çağlarda Romalı bir imparatora, falcılar tarafından 

eşinin öleceği söylenir. O da kraliçesini korumak için 

Kız Kulesi’ni yaptırır ve onu Kız Kulesi’ne yerleştirir. 

Kendisinden ve özel hizmetlilerden başka kimsenin 

yanına girmesine izin vermez. Yine de kaderin önüne 

geçemez ve kraliçeye gönderilen yiyecek sepetinin 

içinden çıkan yılan onu orada sokarak öldürür. 

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden 

alınmıştır? 

A) Efsane 

B) Desten 

C) Roman 

D) Hikaye 

 

 

SORU 3 

Halk şairi, eserlerinde çoğunlukla halktan biri gibi 

konuşmakta; sokakta, çarşıda, pazarda yaşayan insan 

gibi hitap etmektedir. Bunun için atasözlerini ve 

deyimleri bol bol kullandığı gibi zaman zaman seslenme 

ünlemlerine başvurmakta, zaman zaman küçültme 

eklerini kullanmakta, bazen halk arasında kullanılan 

şahıs isimlerini saymaktadır. Tüm bunlar onun 

üslubundaki samimiyeti oluşturan unsurlardır. 

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden 

alınmıştır? 

A) Biyografi 

B) Anı 

C) Roman 

D) Makale 

 

 

 

 

 
SORU 4 

"Millî birlik ve beraberlik, hiç ayrılık olmadan milletin 

bütün olmasıdır. Millî birlik ve beraberlik ruhu, bir 

milleti oluşturan fertleri birbirine bağlar. Bu ruha sahip 

olamayan milletler, üzerinde yaşadıkları topraklara 

sahip çıkamazlar ve bu toprakları koruyamazlar. Daha 

önceki yazılarımda da söylediğim gibi Türk milleti, millî 

birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde taşıyan 

milletlerden biridir, öyle ki bu eşsiz milletin karşısında 

hiçbir kuvvetin duramadığını 15 Temmuz tarihinde 

bütün dünya görmüştür.” 

Yukarıda yer alan paragraf, hangi metin türünün 

özelliklerini taşımaktadır? 

A) Fıkra 

B) Makale 

C) Günlük 

D) Söyleşi 

Mor Test Serisi
Özenle Seçilmis,  Sorular METIN TÜRLERI - 2

 .                  .

Turkceci.Net - Kubilay ORAL



SORU 5 

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler 

altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. 

Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçlan arkasında 

kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul'a gittiği için benden 

bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un 

yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu. babamın seyisi, yaşlı 

bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En 

sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya 

götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir 

zevkti. 

Bu metnin türü için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Hikâye  B) Masal 
C) Fabl   D) Günlük 

 

SORU 6 

İyi bir dinleyici olmak için birtakım alışkanlıklar 

gerekir. Bu alışkanlıkları edinmedikçe dinlediklerimiz-

den iyice yararlanamayız. Bazıları vardır; gözlerini 

konuşmacıya diker, sessizce otururlar, "İşte iyi bir 

dinleyici." dersiniz. Ama gözleri konuşanda, akılları ve 

dikkatleri başka yerdeyse bunlar iyi bir dinleyici 

değillerdir. İyi bir dinleyici, gözleriyle değil sorularla 

dinler, yani konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan 

sorulara cevap arar. Dinlediklerini bu sorularla 

değerlendirir.  

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Anı (Hatıra)  B) Sohbet (Söyleşi)  
C) Eleştiri  D) Deneme 

 

 

SORU 7 

Aldırmayın, okumak üzerine şunun bunun dediklerine. 

Benim dediklerime de aldırmayın. Belki siz bir kazanç 

beklediğiniz için okuyorsunuz, kitapların içine türlü 

türlü çizgiler çizmekten hoşlanıyorsunuz, bir kitabı pek 

beğenmişsiniz de baştan aşağı ezberlemek istiyorsunuz. 

Ben ne karışırım? Keyifsizindir, bildiğiniz gibi okuyun. 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneme  B) Makale 
C) Söyleşi D) Hikâye 

SORU 8 

Yiğittir ölüsü dağlarda kalan 
Yiğittir yiğidin öcünü alan 
Soytarıdan yiğit olur mu ulan 
Sen bizim dağlara gir hele hele 

Yukarıdaki şiirin türü nedir? 

A) Satirik  B) Lirik 
C) Pastoral  D) Didaktik 

SORU 9 

Ahmet Ümit’in İstanbul hatırası kitabın da özgünlüğün 

tadını alamasam da, Türk edebiyatı açısından kitabı 

beğendiğimi söyleyebilirim. Sonuçta ne Dan Brown’da 

ne Khoury ne de Grange’de Zeki Mürer’in söylediği bir 

şarkı vardır. İşte Ahmet Ümit bu cinayet zincirinin 

içinde bile özümüze döndürmeyi başarmıştır ve 

başarısının sırrı bence budur. 

Bu metin hangi metin türünde yazılmış bir eserden 

alınmıştır? 

A) Eleştiri  B) Söyleşi 
C) Deneme  D) Anı 

SORU 10 

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünde bir eserden 

alınmış olamaz? 

A) Pazar akşamı NTV’de çok güzel bir belgesel vardı. 

‘Nasıl genç kalırız?’ adlı bu belgeselde Los 

Angeles’ın 100 km doğusunda yer alan Loma 

Linda’daki yaşam süresinin ABD’nin geri kalan 

yerlerinden daha uzun olmasının sebeplerini 

araştırıyorlardı. 

B) Burada bir itirafta bulunmak istiyorum: Artık eskisi 

gibi her gazeteyi okumuyorum; okuduğum 

gazetelerin sayısı çok sınırlı… Okuduğum 

gazetelerde yazılarına hiç göz atma ihtiyacı 

duymadığım yazarlar da var. Hatta okumadıklarım 

her gün göz atıp okuduklarımdan daha çok… 

C) Referandum kampanyası henüz başlamamış iken. 

sonradan en fazla sürtüşme yaşadığımız ülkelerden 

birinin diplomatik temsilcileri ile sohbet etme 

imkânı bulmuştum. 

D) Bundan 12,800 yıl önce Dünya’nın aniden mini 

buzul çağına girdiği düşünülüyor. Başlıca 

teorilerden biri, gezegenimize çarpan bir kuyruklu 

yıldızın bu mini buzul çağını başlatmış olma 

olasılığı.  
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