
 

1. 

 
             TARÇIN 

  Tarçın isimli tavşanın kurduğu cümlede 

hangi söz sanatı kullanılmıştır? 

 
A) Kişileştirme                B) Benzetme 

C) Konuşturma    D) Abartma 

 

2. Bir özelliğin ya da durumun olduğundan 

daha çok gösterilmesine abartma sanatı 

denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

abartma sanatı yapılmıştır? 

 

A) Manda yuva yapmış söğüt dalına .               

B) İnsanlar kitap okumaya özen göstermelidir. 

C) Konu en fazla iki cümleyle verilir.                

D) Ormana kimse gelmediği için ağaçların canı 

sıkılmış. 

 

3. Hasan amcanın altın gibi bir kalbi 

vardı.Cümlesinde yer alan söz sanatının bir 

benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

vardır? 

 

A) Dürüst ve ahlaklı bir insan olmak gerekiyor.                

B) Kendi dünyasına uygun insan bulmak gerekiyor. 

C) Mine küçük yaşta ailesini kaybetti.                

D) Kalem gibi kaşlarıyla  mükemmel  görünüyordu. 

 

4. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner 

aşarım.” mısrasında hangi söz sanatı 

kullanılmıştır?  
 

A) Kişileştirme                B) Benzetme 

C) Konuşturma    D) Abartma 

 

 

 

5. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda  

    Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında  

   Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatı 

kullanılmıştır?  

 

A) Kişileştirme                B) Benzetme 

C) Konuşturma    D) Abartma 

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 

benzetme yapılmıştır? 

 

A) Adamın iyisi iş başında belli olur.                

B) Söz gümüşe, sükût altındır. 

C) Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 

D) Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme 

yoktur? 

  
A) Çıkarım kürsüye, en iyi konuşmamı yaparım.            

B) Ağaçlar bizi saygıyla karşıladı. 

C) Sonbahar, son şarkısını söylüyor.  

D) Uzaktan uzağa ağlıyor çoban çeşmesi. 

 

8. 

 
 

 

A) Bir sarmaşığın dalları şefkat gösterir bize.        

B) Öğretmenimizin inci dişleri çok güzeldir.  
C) Bulutlar pamuk balyaları gibi yayılmışlardı.  

D) Fazla oyun oynayınca telefon bozulmuş. 
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bitiverdi,önümde  selam 

getirdi anamdan. 

   Aşağıdaki dizelerin 

hangisinde kişileştirme  

yapılmıştır? 
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9. 

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır  

Bugün posta günü canım sıkılır  

Ellerin mektubu gelmiş okunur  

Benim yüreğime hançer sokulur  

 

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili mısrada hangi 

söz sanatı kullanılmıştır?  

 

A) Kişileştirme                B) Benzetme 

C) Konuşturma    D) Abartma 

 

10.  Güzel bir kış akşamıydı.(1)Henüz ortalık 

yeni kararıyordu.(2)Gökyüzünün kızıllığı yeni 

kaybolmuştu.(3)Bulutlar tüle benzeyen 

eteklerini ağır ağır toplamaya başlamışken 

bir kuş yanımızdan geçiverdi.(4) 

 

   Parçanın hangi bölümünde kişileştirme 

yapılmıştır? 

 

A) 1                         B) 2 

C) 3                         D) 4 

 

11.  Bir yağmur başlar gökyüzünde 

       Bak da gör topraktaki sevinci. 

    Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Benzetme                B) Kişileştirme  

C) Konuşturma    D) Abartma 

12.  Baharda çoşan bulanık sular 

       Durmadan kendini taşlara vurur 

       Eşinden ayrılmış bir geyik bağırır 

       Dağlar ses verir inler 

Dörtlükte hangi varlığa insana ait bir özellik 

verilmiştir ? 

 

A) Dağlar                B) Geyik 

C) Taşlar                D) Bahar 

 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 

yoktur ? 

A) Üflesen uçacak kadar zayıflamış.     

B) Dünyalar kadar işim var. 
C) Sinemada gülmekten öldük. 

D) Güneş uyuduğu zaman şiir yazabilirdi. 

 

14. Hayat bir aynadır, sen ona gülersen o da 

sana güler. 

 

   Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz 

sanatlarından hangisine başvurulmuştur? 

 

A) Kişileştirme                B) Benzetme 

C) Konuşturma    D) Abartma 

 

15.  Aslıma karışıp toprak olunca 

       Çiçek olur mezarımı süslerim 

       Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar 

       Gökyüzünde dalgalanır seslerim 

 

   Yukarıdaki şiirde kişileştirilen unsurlar 

hangileridir? 

 

A) Toprak – çiçek               B) Bulutlar – sesler 

C) Dağlar – sesler    D) Dağlar – bulutlar 

 

16. 

 

A) Kuşlar kuzeye doğru gidiyordu. 

B) Arılar telaşla yuvalarına  dönmeye çalışıyordu. 

C) Ağaçlar ilkbaharda  çiçek açar. 

D) Bulutlar gökyüzünde bir araya geliyorlardı. 

 

 

 

   Aşağıdakilerin 

hangisinde insana özgü 

nitelik doğa varlıklarına 

aktarılmıştır? 
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17.  Islak kanatlarında güneşi taşıyor kuşlar, 

       Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. 

       Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, 

       Ümidin berrak eli gökten uzanıyordu. 

 

    Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi 

kişileştirilmiştir? 

 

A) Kuş                                      B) Badem çiçekleri 

C) Gök                           D) Rüzgar 

 

18.  (1) Yavru kedi, köpeği karşısında 

görünce korkup ağaca tırmandı. (2)  Kedi: 

“Biraz ağaçta kalırsam köpek benden 

umudunu kesip gider.” dedi. (3)  Bir süre 

kedinin inmesini bekleyen köpek, ümidini 

kesip kulübesine döndü. (4)  Kedi, köpeğin 

gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan 

indi. 

 

   Parçadaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde kedi konuşturulmuştur? 

 

A) 1                         B) 2 

C) 3                         D) 4 

 

19. Dünya kızdı Ay’a; Ne dönüp dolaşırsın 

etrafımda? 

  Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatının 

bir benzeri aşağıdaki cümlerin hangisinde 

vardır? 

A) Pencereden odama giren güneş “Günaydın!” dedi.  

B) Üç gün çalışarak işi ancak bitirebilmişti. 

C) Gideceğin yere beni de götür. 

D) Toprak, ipek gibi yumuşacıktı. 

 

20. Birden, havada karanlığını bir ustura gibi 

kesen beyaz şimşek parladı.” cümlesinde bir 

benzetme vardır.  

      Buna göre ne, neye benzetilmektedir? 

 

A) Karanlık – Usturaya 

B) Şimşek - Usturaya 

C) Ustura – Şimşeğe                        

D) Hava – Usturaya 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

 

1-A  11-B  

2-A  12-A 

3-D  13-D 

4-B  14-B 

5-A  15-D 

6-B  16-B 

7-B  17-D 

8-A  18-B 

9-D  19-A 

10-C  20-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


