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Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor

Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor

1-Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Benzetme
b) Abartma
c) Ad aktarması
d) Kişileştirme

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım

2-Yukarıdaki dizelerde bulunan söz sanatı-
nın özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisin-
de vardır?

a) Bir an olsun sensiz kalırsam nefes bile ala-
mam.
b) Kimi zaman hüzün kokar sokaklar kimi 
zaman ayrılık.
c) Gönül bahçemde açan en güzel gülsün.
d) Bir yağmur düşer toprağın üstüne. 

I. Hayat bir ırmak, kim ne kadar içerse…
II. Gözlerimi güzelliğinden ayıramıyorum.
III. Samanyolu kadar eşsiz bir sevgim var.
IV. Son anda sevgimi senden esirgemek iste-
dim.

3-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı 
türden söz sanatı kullanılmıştır?

a) I-II   b) II-III   
c) I-IIII   d) II-IV

I. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
II. Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor.
III. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
IV. Mehmet Bey, evine bağlı bir adamdır.

4-Yukarıdaki cümlelerde kullanılan söz sanatları 
ile aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi 
yanlıştır?

a) I. cümlede abartma söz sanatı kullanılmıştır.
b) II. cümlede benzetme söz sanatı kullanılmıştır. 
c) III. cümlede tezat söz sanatı kullanılmıştır.
d) IV. cümlede abartma söz sanatı kullanılmıştır. 

Kişileştirme sanatında genel olarak insanın karakte-
ristik özellikleri kullanılarak yapılır. 

5-Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme sanatı 
yapılmamıştır?

a) Toprak hoşgörülü davranır, bizi mahcup etmezdi.
b) Tabiat sabır günlerinin geçmesini arzulamaktay-
dı.
c) Ceviz ağacı sonbaharda yine sözünde durmuştu.
d) Kuşlar, kış gelmeden göç etmeye başlamıştı. 

“Hafta sonunu dört gözle beklemeye başlamıştık. 
Kuşlar heyecanımıza ortak olmuştu. Tüm ev o anın 
gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu.”

6-Yukarıdaki paragrafta kullanılmayan söz sanatı 
hangisidir?

a) Mecaz
b) Kişileştirme
c) Abartma
d) Ad aktarması
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Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer

Ay dolanır yıllar gecer
Dostlar beni hatırlasın..

7-Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Benzetme
b) Abartma
c) Ad aktarması
d) Kişileştirme

Yar deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban

8-Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Benzetme
b) Abartma
c) Ad aktarması
d) Kişileştirme

Gece düştü peşime.
Baykuşlar bekçi oldu,
Bulutlar ağladı.
Kaldırımlar, ıslandı.

9-Yukarıdaki şiirde kişileştirilen varlıklar arasın-
da hangisi yoktur?

a) Gece  b) Baykuş
c) Bulut  d) Kaldırım

10-“Güneşsiz kalan kardelenler, umutla beklemek-
teydi.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıda-
kilerden hangisidir?

a) Benzetme
b) Abartma
c) Ad aktarması
d) Kişileştirme

Deniz çarşaf misali,
Havalarda bir durgunluk,

Sen, uzaklardan gelen bir haberci
Ben ölümü arzulayan bir beşer

11-Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden han-
gisi yanlış bir değerlendirmedir?

a) Denizin görüntüsünü çarşafa benzetmiştir.
b) Havanın hali abartılarak anlatılmıştır.
c) Haberci sözcüğü benzetilen olarak kullanılmıştır.
d) Arzulama eylemi mecazi olarak kullanılmıştır.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi 
bir söz sanatı kullanılmamıştır?

a) Artık kuşlar gibi özgürüm.
b) Sessiz çığlıklar atan ölü ruhlar görüyorum.
c) Bir çınar gölgesinde oturmuş seni düşünüyo-
rum.
d) Bu su ab-ı hayat misali olmuş.

13-“Bu dünyada…” cümlesi aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanırsa abartma söz sanatı 
kullanılmış olur?

a) sensiz asla yaşayamam.
b) sen benim cennetimsin.
c) insanlar hep kötülük peşinde.
d) umutsuz kalırsan mevsimleri düşün.
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CEVAP ANAHTARI

1-B
2-C
3-B
4-D
5-D
6-C
7-A
8-B
9-D
10-D
11-B
12-C
13-A
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