
 

TÜRKÇE  METİN TÜRLERİ 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

1950’li yılların başında istasyon, bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktıg ı yerdi bizim kasabada. Kasaba-
nın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi, gençler ilk kez burada 
go z go ze gelirdi. I lk ayrılık burada yaşanır, askerlik veya çalışmak için bu yu k şehre gidenlerin ardından go z-
yaşı ilk kez burada do ku lu rdu . Ayrılıg ın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu. Ben de tezkere alıp ge-
len ag abeyimi burada beklemiştim. I ki gu n boyunca istasyona her gelen trende go zlerim ag abeyimi aramıştı. 
Nihayet ag abeyim trenden indig inde boynuna sarılmış, dakikalarca ag lamıştım. 

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 

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

Deneme, bir konu u zerinde yazarın kesin yargılara varmadan, kanıtlama amacı gu tmeden kişisel go ru şlerini 
ifade ettig i yazı tu ru du r.  

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir?  

A) Bir melodi duydug umuzda beynimizde, farklı işlevleri olan birçok bo lge etkinleşir. Bir mu zik aleti çaldıg ı-
mızda ise bu etki çok daha belirgindir. Çu nku  bir mu zik aleti çalabilmek için kas hareketlerinin kontrollu  ve 
uyum ha linde olması gerekir. Bunun için de beyin daha aktif çalışır.  

B) Herkes kendi hayatından bilir ki her gu n birbirini go rmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. 
Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler, ev hayatımın tadını artırır. Unutulmamalı ki sevginin kolları, 
birbirimizi du nyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.  

C) Şefika Kutluer adına 1-21 Aralık tarihleri arasında uluslararası festival du zenleniyor. “Sihirli Flu t” unvanlı, 
Tu rk sanatçı Şefika Kutluer adına du zenlenen bu festivale bu yıl ABD, Çin, Portekiz, Slovakya, Polonya, Avus-
turya ve Filistin’den sanatçılar katılacak.  

D) On yıl kadar o nce, annemin gençlik arkadaşı Bedia Muvahhit’le karşılaşmıştım bir lokantada. Yanına gittim, 
eg ildim “Bedia Teyze, yetmişimi aştım.” diye fısıldadım kulag ına. Bu mu nasebetsiz lafımla onun da yetmişini 
çoktan aştıg ını so ylemek istedig imi hemen anladı. “Sus kız! Herkese ilan edeceksin.” diye beni şakadan azarla-
dı. 

Bizim zamanımızda şiir, hayatımızın içinde yer alan ve ruhumuzu ince so yleyişleriyle besleyen bir tu rdu . Şii-
rin etkisi, on beş yirmi sene o ncesine go re çok çok azaldı. I nternet u zerinden de dolaşıma girmesine rag men 
şiirin etkisi azalmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi, hayatın bugu nku  koşullarının heyecan, zevk, 
merak unsurlarını anlık duygular ha line getirmesidir. Şairin ilham aldıg ı bir melek yok artık! Melekler hayatı-
mızdan çekildi! Onları hayatımızdan çekilmeye zorladık. Artık ilhamı, içi boş şeylerden alıyoruz. 

Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır. 

B) Du şu nceler bir olay o rgu su  çerçevesinde dile getirilmiştir. 

C) Du şu nceler kanıtlama amacı gu du lmeden o znel bir u slupla ifade edilmiştir. 

D) Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçeklig e uygun olarak anlatılmıştır. 

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2018 LGS 

SORU-2                                    2019 LGS 

SORU-3                                   2020 LGS 

https://www.facebook.com/groups/ZTurkce/
http://www.volkanertugrul.com


 

TÜRKÇE  METİN TÜRLERİ 

Eleştiri yazı tu ru nu n amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yo nu yle deg erlendirerek anlaşılmasını sag la-
maktır.  

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir?  

A) Anadolu Tu rk’u nu n başarısını sadece savaş meydanlarındaki zaferlerle izaha kalkışmak çok yanlış bir go -
ru ştu r. Anadolu Tu rk devlet ve medeniyetini kuranlar sadece gaziler deg ildir. Mevla na, Hacı Bektaş-ı Veli ve 
Yunus Emre gibi bu tu n insanlıg ı bir felsefe etrafında birleştiren velilerin de bunda bu yu k rolu  vardır.  

B) Hu zu n du şku nlerinden deg ilim. Bu ha lden hoşlanmam, ona deg er de vermem. Ama çokları hu znu  bu yu k 
bir deg er kabul eder; onu olgun, erdemli, kafalı insanların bir o zellig i sayar.  

C) “Tu rkçe Bilen Aranıyor” çok hacimli ve titizlikle hazırlanmış bir kitap. Dili, imrenilecek derecede gu zel ve 
akıcı. Bir yandan okuyucuyu bilgilendirirken o te yandan Tu rkçenin zevkini tattırıyor.  

D) Tu rkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta aldıg ı kararla yabancı sayısına sınırlama getirmesi uzun vade-
de Tu rk Millı  Takımı’na fayda sag layacaktır. Tu rk futbolcular, takımlarında daha çok oynama şansı bulacag ın-
dan artık Millı  Takım’a oyuncu seçme konusunda bir sıkıntı yaşanmayacaktır.  

Bir kişinin, kendi yaşam o yku su nu  anlattıg ı şiirlere “otobiyografik şiir” denir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir?  
A) 
Yeşil, ipek go mleg inin yakası  
Bu yu k zamana du şer  
Her şeyin fazlası zararlıdır ya  
Fazla şiirden o ldu  Edip Cansever  

B)  
Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder  
Dante gibi ortasındayız o mru n  
Delikanlı çag ımızdaki cevher  
Yalvarmak, yakarmak nafile bugu n  
Go zu nu n yaşına bakmadan gider  

Ku çu rek hika ye; az sayıda kelimeyle yog un anlamlar aktarma gu cu ne sahip, mesaj kaygısı taşımayan, yalnızca 
bir anın saptaması olan anlatılardır. 
Bu açıklamaya göre, 
I. Ku çu kken her tarafta “Suyu Koruyun, I dareli Kullanın” yazan afişler vardı. Televizyon ve radyolar sık sık bu 
konuyu gu ndeme getirir, insanları uyarırdı. Ama hiç kimse bu ikazlara aldırış etmezdi. Şimdi bu yu du k, suyun 
sonsuza kadar yetmeyeceg ini anladık. 
II. Ag aç dikmekle meşgul, yaşlı birine sorarlar: 
― Diktig in ag açların meyvesini bu yu k ihtimalle yiyemeyeceksin, o ha lde ne diye ag aç dikmekle ug raşıyorsun? 
Yaşlı adam: 
― Bizden evvelkilerin ag açlarının meyvesini biz yedik, bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler 
yesin diye ug raşıyorum. 
III. Sadece kemanını vermedim... Yıllar sonra yeg enine armag an ettim. O da o g renememiş dog ru du ru st, evle-
rinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim... Hiçbir şey... I ç yangını anılara yol açmaktan başka. 
metinlerinden hangileri küçürek hikâye örneğidir? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.  C) I ve II.  D) II ve III. 

SORU-4                                2018 EKİM 

SORU-5                                2019 EKİM 

C)  
Anam Nergiz, babam  
Hacı U ç kardeşiz, iki bacı  
Şeref der, konuşmam acı  
Yumuşaktır huyum benim  
Bir doksan bir boyum benim  

D)  
Adı soyadı  
Açılır parantez  
Dog dug u yıl, çizgi, o ldu g u  yıl, bitti  
Kapanır parantez O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı  
Bir parantez içinde dog um, o lu m yılları 

SORU-6                               2020 MART 
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TÜRKÇE  METİN TÜRLERİ 

Eleştiri yazı tu ru nu n amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yo nu yle deg erlendirerek anlaşılmasını sag la-
maktır.  

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir?  

A) Anadolu Tu rk’u nu n başarısını sadece savaş meydanlarındaki zaferlerle izaha kalkışmak çok yanlış bir go -
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C) “Tu rkçe Bilen Aranıyor” çok hacimli ve titizlikle hazırlanmış bir kitap. Dili, imrenilecek derecede gu zel ve 
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Ku çu rek hika ye; az sayıda kelimeyle yog un anlamlar aktarma gu cu ne sahip, mesaj kaygısı taşımayan, yalnızca 
bir anın saptaması olan anlatılardır. 
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SORU-4                                2018 EKİM 
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