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METİN TÜRLERİ

METİN TÜRLERİ

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Yaşanmış veya yaşanabilir olayların kişi, yer ve
zamana bağlı olarak anlatıldığı kısa olay yazılarına 
“…………….” denir.

2. İnsanların gezip gördüğü yerlerle ilgili
izlenimlerini anlattıkları yazılara “………………” 
denir. 

3. Yazarın bir konu hakkındaki düşüncelerini
kanıtlama ihtiyacı duymadan kendi kendine 
konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne “...….......” 
denir.

4. Kişinin kendi hayatını yine kendisinin anlattığı
yazılara “…………………..” denir.

5. Yazar “…………………..” türünde bilimsel bir dil
kullanır ve düşüncesini inandırıcı kılmaya çalışır.

6. “……………..” türünde yazar bir sanat eserinin
olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirir.

7. Toplumda iz bırakmış kişilerin hayatlarının
anlatıldığı yazı türüne “………………….” denir.

8. “……….” türünde insan dışı varlıklara insan
özelliği verilerek bunların yaşadıkları üzerinden 
insanlara ders verilir.

9. “………….” , yazarın yaşamış olduğu veya tanık
olduğu olayları üzerinden zaman geçtikten sonra 
yazıya dökmesidir.

10. “…………….” tekerlemelerle başlayıp mutlu
biten, olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlarla 
anlatıldığı yazı türüdür.

11. Yazarın bir konu hakkındaki düşüncesini
karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı 
türüne “……….” denir.

Metin türleriyle ilgili verilen bilgilerde doğru 
olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) 
koyunuz.

(   ) Denemelerde nesnel bir dil kullanılır.

(   ) Fabllar tekerlemelerle başlar.

(   ) Makale türünde yazarın amacı düşüncelerini 
kanıtlamaktır.

(   ) Yazar, kendi hayatını kendisi anlatıyorsa 
otobiyografi yazmıştır.

(   ) Yaşanmış veya yaşanabilir olayların anlatıldığı 
kısa olay yazılarına hikaye, uzun olay yazılarına 
roman denir.

(   ) Eleştiri türünde yazar sanat eserinin sadece 
olumsuz yönlerini ele alır.

(   ) Bir topluluğa karşı yapılan uzun ve coşkulu 
konuşmaya “nutuk(söylev)” denir.

(   ) Yazar, sohbet türünde karşısındaki biriyle 
konuşuyormuş gibi bir dil kulanır.

(   ) Yazarın yaşadığı veya tanık olduğu olayları 
günü gününe yazdığı yazı türüne “günlük” denir.

(   ) Masallarda olağanüstü olaylara ve kişilere yer 
verilmez.

(   ) Hikaye, roman, masal, fabl olay yazıları grubuna 
girer.

(   ) Gezi yazısında yazar gidip gördüğü yerlerle ilgili 
izlenimlerini anlatır.

(   ) Tiyatro, sahnede de canlandırılabilen bir yazı 
türüdür.
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