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KAZANIMLAR 

 

Metnin tür özelliklerini belirler.

Edebiyat ile sinemanın benzer ve farklı yönlerini belirler.

Metin türlerinin özelliklerini dikkate alarak yazar.

Metnin üslup özelliklerini belirler.

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 
Metni başka metinlerle karşılaştırır. 
Öyküleyici metinlerde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
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1.

2.

3.

4.

5.

İh�yaç yaman bir akıl vermiş karabatağa.

Gitmiş bir yengeç bulmuş kıyıda:

–  Ahbap, demiş, hemen git,

Balık mille�ne şu haberi ilet:

Ölüme hazır olsun hepsi…

Neden dersen, tam sekiz gün sonra

Ava çıkacak buraların efendisi.

Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir fabldan alınmış�r.

B) “Yaman” kelimesi sıfa�r.

C) Teşhis ve intak sana� vardır.

D) 3 ve 4. mısralar arasında tam kafiye vardır.

E) “Karabatağa” kelimesinde ünsüz yumuşaması var.

Kardeşim Kaplan,

Bir yığın can sıkın�sı, üzüntü ve yorucu iş arasında 

mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel 

makalene de vak�nde teşekkür etmek lazımdı. Fakat daha 

iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. 

Ar�k birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe 

etmiyorum. Orhan Seyfi biraderimiz, daha doğrusu Yusuf 

Ziya Bey'in biraderi, Raks manzumesi için yap�ğı la�f 

tenki�en sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. 

Ben okumadım. Yine kafiyelere ça�yormuş…

Bu mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Edebî mektup  B)  Özel mektup

C)  İş mektubu                D)  Resmî mektup

                  E)  Açık mektup 

Sinemada, film çekimine uygun olarak hazırlanan ve belirli 

yöntemlerle yazılan, kurgulanmış me�nlere denir. Bu me�nler, 

bir filmin ilk aşaması ve en önemli ögesidir. Bu me�nlerde 

zaman ve mekân notları verilir, sahne değişimleri gösterilir. 

Ancak çekimle ilgili hiçbir detaya yer verilmez. 

Özellikleri verilen me�n türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tiyatro  B)  Roman           C)  Hikâye

     D)  Senaryo      E)  Tuluat

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla sinemanın ortak 

özelliklerinden değildir?

A) Sanat dalı olmaları

B) İle�şim aracı kabul edilmeleri

C) İnsanları kültür ve bilgi bakımından geliş�rmeleri

D) İnsanlarda este�k zevk uyandırmaları

E) Aynı dönemde ortaya çıkmaları

 

Bir varmış, bir yokmuş... Evvel zaman içinde, kalbur saman 

içinde... Develer tellallık eder eski hamam içinde... Vak� 

zamanında memleke�n birinde çok iyiliksever bir padişah 

varmış. Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek 

dağı�rmış. Yılda bir gün de sarayının karşısındaki çeşmenin bir 

musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akı�r, herkesin 

duasını alırmış. Gene böyle çeşmenin musluklarından yağ ile 

bal ak�ğı bir gün, ih�yar bir kadın çeşmeye gelmiş.

Yukarıdaki me�nden masalın hangi özelliği çıkarılamaz?

 

A) Bir tekerlemeyle başlar.

B) Olağanüstülükler bulunur.

C) Olayın geç�ği yer ve zaman belli değildir. 

D) Miş'li geçmişle anla�lır.

E) Serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur.



Ölçme ve Değerlendirme Birimi

TÜRK DİLİ 
VE

EDEBİYATI

9.
SINIF

KAZANIM TESTİ

T
O

K
A

T
 İ

L 
M

İL
Lİ

 E
Ğ

İT
İM

 M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

 Ö
LÇ

M
E

 V
E

 D
E

Ğ
E

R
LE

N
D

İR
M

E
 B

İR
İM

İ 
Ç

A
LI

Ş
M

A
S

ID
IR

 

2	

6.

7.

8.

9.

10.

“Akşam televizyonda bir program izledim. Konusunda uzman 

kişiler bir başkan yöne�minde toplumu ilgilendiren bir sorunu 

tar�şıyorlardı. Başkan konuşmacılara eşit süre verdi ve 

programın sonunda konuyu özetledi. Programın sonunda 

konuyla ilgili bilmediğim birçok şeyi öğrenme �rsa� buldum.”

Bu kişinin izlediği program aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sempozyum  B)  Konferans

C)  Açık oturum  D)  Forum

                     E)  Münazara

Bu tür, bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden 

aydınla�lması için küçük bir topluluk önünde, bir sohbet 

havası içinde tar�şılmasına dayanır. Bir başkan yöne�r. 

Tar�şmacı sayısı en az 3, en fazla 6 olur. Tar�şmacıların her biri 

ayrı bir meslek kolundan seçilir. Bu türde amaç, bir konuyu bir 

sonuca bağlamak değil, bütün yönleriyle irdelemek ve ortaya 

koymak�r.

Özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Konferans               B)  Panel

C)  Forum               D)  Sempozyum

                     E)  Nutuk

Aşağıdakilerden hangisi �yatronun yapı unsurlarından

değildir?

A)  Drama�k Örgü     B)  Yer (Mekan)

C)  Zaman      D)  Ça�şma

                      E)  Anla�cı

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki

terimle uyuşmamaktadır? 

A) Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip 

hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adıdır. (Dekor) 

B) Tiyatroda sanatçıların oyunlara uygun alarak 

giydikleri kıyafetlerdir. (Kostüm)

C) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun 

sözlerdir. (Pandomim)  

D) Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz 

hareketleriyle anla�lmasıdır. (Mimik)

E) Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından 

kapanmasına kadar geçen bölümdür. (Perde)

Senarist yazdığı senaryo metnini zihnindeki 

görüntülerden hareketle oluşturur. Kendi zihnindeki bir 

kurguda hayal e�ği bir dünyayı yakalamaya çalışır. Bunu 

yaparken yönetmen, oyuncular, görüntü yönetmeni, ses 

ve efekt uzmanı gibi elemanların da ortaya çıkan ürünün 

uygulama aşamasında büyük katkısı bulunur. Mekanın 

yansı�lmasında görüntü yönetmeninin, jest ve 

mimiklerde oyuncuların, tabiata ait seslerin 

yansı�lmasında ses ve efekt uzmanlarının filme katkısı 

olur. Ancak bu çerçeveyi senarist belirler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş�r?

A) Senarist, senaryosunu kurgusal bir gerçeklikle yazar.

B) Senaryonun yazımında yönetmenin, oyuncuların ve 

görüntü yönetmeninin de katkısı olur.  

C) Senaryodaki mekânın yansı�lmasında görüntü 

yönetmeni katkı sağlamaktadır.

D) Senarist, hayalinde oluşan dünyayı yakalayarak 

senaryoya aktarmaya çalışır.

E) Senaryonun uygulama aşamasında katkıda 

bulunanların etki çerçevelerini senarist belirler.
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12.

13.

14.

15.

Bir tarla faresi bir şehir faresiyle arkadaş olmuş, bir gün onu 

yemeğe çağırmış. Ev faresi gelmiş, ama bakmış ki otla 

buğdaydan başka bir yiyecek yok. Hoşlanmamış. Tarla 

faresine: “A dostum!” demiş, “Bu senin yaşamana karınca gibi 

yaşamak derler. Bense, yediğim önümde, yemediğim ardımda, 

bolluk içinde yaşarım. Sen benimle gel, bizim evdekileri 

paylaşır, ikimiz de mis gibi geçiniriz.” İkiside hemen kalkıp yola 

düzülmüşler. Ev faresi arkadaşına sebzeler çıkarmış, buğday 

çıkarmış, incir, peynir, bal, yemiş çıkarmış. Tarla faresinin ağzı 

kulaklarına varmış: “Ben ne dedimde bu güne kadar tarlalarda 

kaldım!” diyerek dövünmüş. Tam yemeğe oturacakları sırada 

bir adam gelmiş, kapıyı açmış. İki fare, gürültüden korkup her 

biri bir deliğe girmiş. Gürültü dinince çıkmışlar, incirden 

tadacaklarmış bu kez de başka biri odadan birşey almaya 

gelmiş. Gene bir deliğe kaçmışlar. Bunun üzerine tarla faresi 

karnının açlığını unutup arkadaşına: “Dostum” demiş, “Bana 

izin! Sen doyasıya yiyip içiyorsun, can besliyorsun ama türlü 

türlü tehlikeler, türlü türlü korkular geçiriyorsun. Ben gene 

gidip buğdayımla arpamı yiyeyim, yoksul yemeğidir ama ne de 

olsa gönül raha�yla yenir.”

Me�nle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış�r?

A) Me�n fabl türünde yazılmış�r.

B) Benzetme sana�ndan yararlanılmış�r.

C) Birden fazla ünsüz yumuşaması vardır.

D) Birden fazla yazım yanlışı vardır.

E) Kahraman bakış açısı kullanılmış�r.

Ali, eşeği duvarın dibine çekerken, anası ürkek,     
                           I
sordu: "Kim bu herif Ali, ne ister?" Beş yıl boyunca 

       II
oğlunun öğretmenini hiç görmemiş�. Ya da görmüş 
  III
de, kimdir, diye sormamış�. Okulun önünden hiç 
                       IV
geçmemiş�. Ali'nin amcası,"Oğlunun okula gitmesi 
                               V
lâzımmış." demiş, alıp götürmüştü. Ali de beş yıl boyunca çok 
söz etmedi öğretmeninden. 
Bu me�ndeki al� çizili tamlamalardan hangisinin türü 
diğerlerinden farklıdır?
A) I         B) II                C) III              D) IV             E) V

11. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden

değildir?

A) Haya�n hem gülünç hem de trajik yanı dramın 

konusudur.

B) Dramda üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu vardır. 

C) Kahramanlar her tabakadan seçilebilir.    

D) Konular tarihten ve günlük haya�an seçilir.  

E) Şiir ve düz yazı karışık yazılır. 

Fa�h'teki ev rehine konmuştu ve bu ağır faizli borcu 

ödemek için babası her ay tekâüt maaşının bir kısmını 

ayırmaya mecburdu. Hele son hadiseden sonra, bir balo 

tuvale� için babasına yeni bir fedakarlık teklif etmeye hiç 

cesare� yoktu. Fakat Neriman, sımsıkı, açılmamak üzere 

kapanmış imkân kapılarının hepsini kurcalıyordu. Bu 

baloya muhakkak gitmesi lâzım. Saydı: Dokuz gün var.

Sıfat türündeki al� çizili sözcüklerin çeşitleri aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmış�r?

A) Niteleme sıfa�, belgisiz sıfat, işaret sıfa�, sayı sıfa�

B) Belgisiz sıfat, niteleme sıfa�, işaret sıfa�, sayı sı�ı

C) Niteleme sıfa�, sayı sıfa�, işaret sıfa�, sayı sıfa�

D) Niteleme sıfa�, işaret sıfa�, sayı sıfa�, belgisiz sıfat

E) İşaret sıfa�, sayı sıfa�, belgisiz sıfat, niteleme sıfa�

Aşağıdakilerden hangisi tragedya ile komedyanın ortak

özelliğidir?

A) Üç birlik kuralına(zaman, mekan ve olay birliği) 

uymaları

B) Konularını tarihten ve mitolojiden almaları

C) Çirkin sayılan vurma, yaralama gibi olayların 

sergilenmemesi

D) Kahramanların her kesimden olması

E) Kullanılan dilin seçkin olması
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19.16.

17.

Teknik bilgi gerek�rmeden kendi istedikleri şeyleri, kendi 

düşündükleri biçimde yazan insanların oluşturabildikleri, 

günlüğe benzeyen internet siteleridir. Bu siteler insanların 

kendilerini özgürce ifade etmeleri, bilgi ve düşüncelerini 

paylaşmaları için oluşturdukları kişiye özel pla�ormlardır. 

Bu özelliğiyle günlüklerden ayrılmaktadır.

Parçada hakkında bilgi verilen tür hangisidir?

A) Günlük           B)  Blog           C) Mektup

     D) Makale  E) Sohbet

Aşağıdakilerden hangisinde hâkim(ilahi) bakış

kullanılmış�r?

A) Dışarı çık�m. Ölümüne başım dönüyordu. Aklım 

başımda değildi. Koşmaya başladım. “Ben o sesi 

sustururdum.” diyordum. Olanlar oldu, susturdum.

B) Sır�nda yıpranmış ince bir ceket, ayağında kadife 

pantolon, soğuktan �r �r �treyerek, geniş adımlarla 

yürüyordu. Damalı bir mendilden yapılan çıkını çok 

rahatsız ediyordu onu.

C) Aykırı kaçmayacağını bilsem onların gelmesini 

beklemeden, hemen gidip görürdüm. Anama da 

söyledim bunu, anlamlı anlamlı güldü.

D) İh�yar avcı, torbasının yanına bağdaş kurdu. Çi�esini 

kucağına uza�. İri ela gözleriyle dik yarın keskin 

kenarına, karşıdaki yağmurda ıslanarak koyu kan 

rengine giren derin granit uçurumlara bak�, bak�.

E) Korkarak gözlerini aç�. Saatlerdir balyozla 

dövülüyormuş gibi zonklayan başının sol yanındaki 

ağrının kalmadığını hisse�. Bundan önceki krizlerde 

olduğu gibi şiddetli bir mide bulan�sı yoktu.

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden

değildir?

A) Günü gününe kayda geçirilir.

B) Birinci kişi ağzından yazılmış öznel me�nlerdir.

C) İçten bir anla�mla kaleme alınırlar.

D) Tarih a�larak yazılır.

E) Edebî me�nler içinde değerlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiya�nda romanın gelişimi 

için söylenemez?

A) Edebiya�mıza Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği 

“ Telemak" isimli eserle girmiş�r. 

B) Edebiya�mızda bu türün ilk örneği Semse�n Sami'nin 

"Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat" isimli eseridir.

C) İlk romanlarda genellikle yanlış ba�lılaşma, kölelik gibi 

toplumu ilgilendiren konular işlenmiş�r.

D) Recâizâde Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı "İn�bah" ilk 

realist romanımızdır.

E) Ba�lı anlamda ilk psikolojik romanı Mehmet Rauf "Eylül" 

adlı eseriyle vermiş�r.

Aşağıda roman ve hikâye ile ilgili verilen karşılaş�rmalardan 

hangisi yanlış�r? 

A) Hikâyede tek olay vardır, romanda ise ana olayın yanı sıra 

küçük olaylar da yer alır.

B) Hikâyede kişi sayısı azdır, romanda ise kişi sayısı daha 

fazladır.

C) Hikâyede ve romanda karakterlerin ruhsal be�mlemesi 

yapılmaz, dış görünüşleri ayrın�lı verilir.

D) Hikâyede mekân(yer) sınırlıdır, romanda ise mekân sınırı 

bulunmamaktadır. Olaylar birçok mekânda gerçekleşir. 

E) Hikâyede olaylar dar bir zaman diliminde gerçekleşir, 

romanda ise olaylar geniş bir zaman diliminde gerçekleşir.

18.

20.
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