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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyo-
ruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!

23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑ-
yışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin 
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik norm-
ların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn 
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.

Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemen-
lik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve 
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir. 
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma 
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en 
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal  Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine 
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi i le egemenlik hakkını ve 
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal 
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi 
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu 
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.

Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu 
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn 
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor, 
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle ne-
ticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uy-
masını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı 
yürekten temenni ediyorum.

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sabahattin DÜLGER
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Sevgili Çocuklar;

Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taç-
lanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi 
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.

Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza 
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin 
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha 
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.

Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp 
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına 
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek 
ve görmektir.

En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke 
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük 
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı, 
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara 
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza 
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz 
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay 
ulaştıracak.

Sevgili Çocuklar;

Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele 
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için 
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha 
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu 
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere 
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki? 
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf 
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir. 
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretme-
nim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim 
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100. 
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda 
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!” 
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçim-
den kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamı-
zın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu 
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları 
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda 
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söyle-
meme gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın 
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken 
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğ-
raşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türki-
ye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu… 
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap 
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt 
düt dü dü düt düt düt”

NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize 
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem 
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım 
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya ver-
meden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başla-
manız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti, 
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar? 
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.” 
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek. 
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü 
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En gü-
zel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giy-
dim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi 
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada 
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış… 
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki 
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapış-
tırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün 
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle 
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluştu-
ruyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi 
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız 
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi 
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel 
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü 
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size 
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şans-
lıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes 
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı. 
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı. 
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona 
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar 
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te 
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere 
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok 
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir biraz-
dan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı 
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışla-
rınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!

Aylin Altınbaş

YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
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ETKİNLİK 1

Postane Sokağı’ndaki evlerin hemen tümü aynı tipte yapılmış; iki 
katlı, cumbalı, arkasında bahçesi olan evlerdi. Alt katlarına eskiden 
hayvan bağlanırken sonraları temizlenmiş, odalara bölünmüş, kiraya 
verilmekteydi. Bazısı da dükkân yapmıştı eski ahırları. Yan komşuları 
Muzaffer Bey ve Nefise Hanım’ın da bir kızları vardı Samiye’nin 
akranı. Bir seferinde de o kalmıştı Samiyelerde. Ailesi gittikten sonra 
yukarı çıktı Samiye. Akşama vakit vardı daha. Kolay kolay evde 
yalnız kalmıyordu ne de olsa, biraz keyif çatmak onun da hakkıydı. 
Teybi çıkardı kapaklı dolaptan. Bir tanıdığa hacdan getirtilmiş Japon 
malı teybe, karışık kasetlerinden birini koydu. Kahve pişirdi kendine, 
mavi emaye cezvede. Oturma odasında, cam kenarındaki sedire 
oturup ayaklarını uzattı. Camı açtı biraz.

Verilen paragrafın dil ve anlatımı ile ilgili alttaki bilgilerden hangileri doğrudur? İşaretleyiniz.

Benzetmeler yapılmıştır.

Betimleyici detaylar vardır.

Olay 3. kişi ağzından anlatılmıştır.

Atasözlerinden yararlanılmıştır.

Öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır.

Anlatıcı, olayın kahramanlarından biridir.

Anlatımı güçlü kılmak için deyim kullanılmıştır.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olay anlatılmıştır.
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ETKİNLİK 2

                                                 
     

 

Bir konu hakkında 
bilgi vermek 

amacıyla yazılan, 
nesnel yazılardır.

Anlatılanların 
okuyucunun 

zihninde izlenim 
oluşturması için 

yazılan tasvirlerdir.

Yer, zaman, 
mekân ögeleriyle 

okuyucuyu 
anlatılan olay içinde 
yaşatmak amacıyla  
yazılan yazılardır.

Okuyan kişinin bir 
konu hakkındaki 

fikrini değiştirmesi 
için yazılan 
yazılardır.
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Göçmen kuşlar geçiyordu gölün üstünden, gölgeleri gölü tamamen kaplıyordu. 
Göl, her zaman rengârenkti. Sabah saatlerinde güneş gibi ışıl ışıl, sapsarı; 
öğleden sonra bulutların gölgeleriyle mosmor olurdu. Hafif bir rüzgâr olduğunda 
köpüklenen kenarları pamuk gibi beyaz, günbatımında kıpkızıl olurdu.

Bursa, Ulu Şehir… Asırlardır kadim Türk milletinin elinde imar olmuş bir şehir.  
Uludağ’ın eteklerine boydan boya uzanan bir şehir. Bursa’da kapalı çarşıda 
gezilir, Altıparmak’a inilir; Heykel’e çıkılır, sabahları tahinli pide ile sıcak çayın 
sohbetinde dertler bir kenara bırakılır.

Edebiyat, insanla doğayla iç içe olmaktır. Ancak son günlerde bundan bir kopuş 
var. Modern dünyanın insanı gibi edebiyatı da sanal olana, elle yapılmış olana 
yaklaştırma gayreti var. Hayır, yapmayın. İnsani duygularımızı besleyen edebiyatı 
gerçek olmayandan uzak tutun. Onu koruyun. Ben buna varım. Ya, siz?

Sınıflarımla Pamukkale’ye geziye gitmiştik. Güne güzel bir kahvaltıyla 
başlayıp rehberle birlikte Hierapolis’e geçmiştik. Gün boyu orada kalmış, 
açık hava tiyatrosundan müzelere; travertenlerin pamuk sularına her noktayı 
güzelce gezmiştik. Denizli’ye gitmişken horoz heykeliyle fotoğraf çektirmeden 
dönemezdik. Güzel gündü, unutulmayacaktı.

Aşağıdaki metinlerde kullanılan anlatım biçimini bulunuz. Bulduğunuz anlatım biçiminin simgesini 
metnin yanındaki halkaların ortasına çiziniz.
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ETKİNLİK 3

1

4 5

2 3
Benzetme

Konuşturma Karşıtlık
(Tezat)

Kişileştirme Abartma

Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki 
şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir.

İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilmesine kişileştirme denir.

Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye 
abartma denir.

İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma (intak) denir.

Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanılmasına karşıtlık (zıtlık) denir.

Yukarıdaki kutucuklara “Söz Sanatları” yazılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatları kullanıldıysa 
kutucuk numaralarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1.Yollar ve nehirler, köyleri saran eskimiş çerçeveler gibiydi.

2. Yağmur geliyor yavrularım, koşun koşun yuvanıza, dedi minik serçe.

3. Sesiyle yeri göğü inletiyordu.

4. En güzel türküyü bir kalem söyler.

5. Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman.

6. Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.

7. Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman.

8. Deniz ve mehtap sordular seni, neredesin?

9. Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum.

10. Akşamki maça gelemem, dünyalar kadar ödevim var.
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7. SINIF
TÜRKÇE

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi

ETKİNLİK 4

İstasyon tekniği kullanılarak öğrencilerin söz sanatları ile ilgili örnekler oluşturmaları sağlanacaktır. 
İstasyon tekniğinde öğrenciler gruplara ayrılır ve her grup bir istasyonda çalışır. Etkinlik başladığında bu 
istasyonlardaki öğrenciler beş dakika çalışıp bir sonraki istasyona geçer. Gelen grup, arkadaşlarının yarım 
bıraktığı etkinliğe devam eder. Beşer dakika arayla bütün istasyonlar sırayla dolaşılır. 

1. istasyonda “kişileştirme, konuşturma, benzetme, karşıtlık ve abartma” söz sanatlarının tanımları 
oluşturulup birer örnek verilecektir.
2. istasyonda söz sanatlarının kullanıldığı bir metin oluşturulacaktır.
3. istasyonda söz sanatlarının kullanıldığı  bir şiir yazılacaktır.
4. istasyonda söz sanatlarının kullanıldığı atasözleri bulunacaktır.

1.grup 1. istasyonda olmak üzere bütün gruplar yerlerini almıştır. Her grubun özel bir rengi vardır. 
1. grup yazılarını kırmızı kalemle, 2. grup mavi, 3. grup turuncu ve 4. grup mor kalemle yazacaktır.
Etkinlik sona erdiğinde aşağıdaki çalışmalar ortaya çıkmıştır:

Kişileştirme, insan özelliklerinin insan dışındaki varlıklara verilmesi ile oluşan söz 
sanatıdır. Örnek: Ağrı Dağı’nın yüzü gülmeye başlamış, başındaki dumanlar dağılmıştı.

Konuşturma sanatı; insan dışındaki canlı, cansız varlıkların insan gibi konuşturulmasıdır. 
Örnek: “Yaşasın!” diye bağırdı tavşan. 

Karşıtlık ise iki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Örnek: Bir gülüp bir ağlıyoruz.

Benzetme, benzer yönleri olan iki şeyden güçsüz olanın güçlü olana benzetilerek 
anlatımın güçlendirilmesidir. Örnek: Senin gibi bir çocuk görmedim.

Abartma sanatında bir şeyin olduğundan daha fazla ve mantık sınırları dışında 
gösterilmesi söz konusudur. Örnek: Seni dünyalar kadar seviyorum.

Kardeşimle vakit geçirmekten çoğu zaman keyif alıyorum. Fakat bazen beni o kadar 
kızdırıyor ki başımdan duman çıktığını sanıyorum. Hep kendi istediği olsun istiyor. 
Neymiş, küçük kamyonuyla ben de konuşmalıymışım. Bir sorunu varmış ve sadece 
bana anlatacakmış. Daha neler?  

Kardeşim “Onunla oynamak istiyorum ama o oynamak istemiyor. Sen neden oynamak 
istemediğini sorar mısın?” demez mi? Annem kenardan idare et, der gibi göz kırpıyor. 
“Ah! Abi olmak ne kadar zor.” deyip oturuyorum kamyonun başına. “Merhaba, küçük 
kamyon. Kardeşim seninle oynamak istiyor. Sen neden oynamıyorsun. Bir sorun mu 
var?” diye başlıyorum küçük kamyonla konuşmaya. Bir anda küçük kamyon “Ben 
de oynamak istiyorum ama beni önce temizlemeli kardeşin.” diyor ve beni şaşkına 
çeviriyor.

Kardeşime durumu anlatıyorum. O da sevinçle ıslak mendili almaya gidiyor. Küçük 
kamyon konuşur mu? Konuşmaz tabii ama bazen küçük kardeşinin dilinden konuşmak 
da güzel oluyor.

1.
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TÜRKÇE

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi

NEDEN SÖZ SANATLARI

Söz sanatlarını neden kullanırız biz?                 “Dağlar kurban olam yol ver, 

Güçlensin anlatımımız, anlaşılsın derdimiz.          Sevdiğimi son bir olsun yakından görem.”

Çok sevindiğimiz zaman                                     Diyerek dağlarla paylaşırız                                                

Dünyalar benim oldu, deriz.                                Hasretimizi.

        

Sonra, çevremizdekileri anlamak için                 Bir güzel bahçe görür benzetiriz

Konuştururuz onları                                            Cennet bahçelerine.

Kapının dili yok ki anlatsın                                     Kişileştirme yaparız, koşup gelen arıların

“Menteşelerim, kolum gitti!”                                Sevinçle dans ettiklerini söyleriz.  

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkla bilinir.

Denize düşen yılana sarılır.  

Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım, demiş.  

Gözü hiçbir şeyi görmez, burnunun dikine gider..

Etkinliğin sonunda ortaya çıkan çalışmalar incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgilerden 
doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

D Bütün gruplar dört istasyona da uğramıştır.

1.grup 4. istasyonda söz sanatlarına örnek olabilecek bir atasözü bulamamıştır.        

3. istasyonda 4. grup yazdıkları dörtlükte bir söz sanatı kullanmıştır.

1.istasyonda verilen örneklerden birisi yanlıştır.

2.istasyonda metni ilk yazmaya başlayan grup abartma sanatından yararlanmıştır.

3.istasyonda yönergede verilen bütün söz sanatları kullanılmıştır.

4.istasyonda 3.grup paylaştığı iki atasözünde “karşıtlık ve kişileştirme” söz 
sanatlarını bulmuştur.

3.
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Yukarıdaki manzarayı, okuyucunun gözünde canlandıracak şekilde ayrıntılı olarak anlatmak için 
aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Açıklayıcı anlatım

B) Tartışmacı anlatım

C) Betimleyici anlatım

D) Öyküleyici anlatım

1.

2. Umut kadar büyük nimet var mı şu dünyada? Çocuk gülümsüyordu koskocaman. O an bütün Bursa şehri 
bir çocuk yüzü olup gülümsedi. Hacivat gülümsedi, Karagöz gülümsedi. Ağaçlar rüzgârla hışır hışır edip 
alkış tuttular. O gün öğleden sonra kimsenin yüzü asılmadı, herkes herkese gülümsedi Bursa’da. Çaycı 
İsmail bile izin verdi çırağına.

Verilen paragrafta kullanılan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Kişileştirme

Kişileştirme

Abartma

Abartma

Konuşturma

Benzetme

Benzetme

Konuşturma

A)

B)

C)

D)
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TÜRKÇE

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi

Yukarıdaki görselle ilgili öyküleyici anlatım tekniğinin kullanıldığı bir metin yazılmıştır.
Buna göre bu parça aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Flamingolar; 1-2 m uzunluğunda, tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları siyah olan göçmen bir kuş 
türüdür. Güney Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’da yaşar. Uzun bacaklı ve perdeli ayaklı bir kuştur. Alt 
gaga geniş, üst gaga ise kapak biçimli ve ortadan kıvrık olup beslenme sırasında bir tulumba gibi çalışarak 
besinlerini seçmeye uygun bir biçim almıştır. 

B)   Uzun bir yolculuktan sonra yanındaki eşi ve diğer sürüyle birlikte varmışlardı Erçek Gölü’ne. Her yıl, 
göç zamanı takip ettikleri rotanın içerisinde bu sulak alan önemli bir uğrak yeriydi onlar için. Uzun zamandır 
kanat çırptıkları için hemen yiyecek bir şey aramaya koyuldular. Eğri gagalarını gezdirip suyun içinde bir 
şeyler bulmaya başlamışlardı bile.

C)   İkisinin de birer ince, uzun bacağı kalkık duruyordu. Suyun içerisinde bir şeyler arıyorlarmış gibi narin 
boyunlarını  suya eğmişlerdi. Siyah uçlu, sarı gagalarını mavi suların üzerinde yiyecek bir şeyler yakalamak 
için hazırda bekletiyorlardı. Az ötede diğer sürü üyelerinin sudaki yansımaları görünüyordu.

D)  Çok büyük topluluklar halinde, diğer hayvan ve kuş türlerinin yaşamak için pek tercih etmeyeceği, 
sıra dışı doğa koşullarının olduğu bölgelerde yaşarlar. Bu kuş türü zor yaşam koşullarına dayanabilir. 
Bulundukları ortamda sayıları yaklaşık olarak bir milyonu bulabilir. Flamingolar ülkemizde ise yaşamak için 
Denizli’deki Acı Göl’ü tercih eder.

4. Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Normal 
bir insan okuma, yazma ve anlama gibi işlerde beyninin sol ön lobunu kullanır. Disleksi olan kişiler sol ön 
lobu kullanmakta zorluk yaşarlar. Disleksi olan kişilerin zekâları düşük ya da geri değildir. Disleksi olan 
insanlar arasında üstün zekâlı insanlar vardır. Mesela Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill 
Gates bunların bazılarıdır.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleyici anlatım

B) Betimleyici anlatım

C) Tartışmacı anlatım

D) Açıklayıcı anlatım

3.

BU
RS

A 
İL

 M
İL

Lİ
 E

Ğ
İT

İM
 M

Ü
DÜ

RL
Ü

Ğ
Ü

BU
RS

A 
İL

 M
İL

Lİ
 E

Ğ
İT

İM
 M

Ü
DÜ

RL
Ü

Ğ
Ü



9

7. SINIF
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Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki 
şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir.

İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilmesine kişileştirme denir.

İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma (intak) 
denir.

Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanılmasına karşıtlık (zıtlık) denir.

Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük 
göstermeye abartma denir.

5. Söz sanatları abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma ve karşıtlık olmak üzere beşe ayrılır:

“Üçgen şeklindeki toplantı yeri, çocukların hazırladığı oyun alanı gibi düzensiz ve derme 

çatmaydı.”cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A) Orman yolunda gördükleri bir ağaç kütüğüne benzeyen ayı, onları korkutmuştu.

B) Kalabalıklar içerisindeki yalnızlığına üzülse de bunu belli etmemeye kararlıydı.

C) Çığlıklarıyla kulakları sağır eden çocuğa, dünyaları verseler susmayacaktı.

D) Gürültüyle hışırdayan yapraklar, yağmurun ses vermesiyle gülümsediler.

6. Bazı insanlar kahve içmenin güzel bir uykuya engel olduğunu iddia eder. Bu sebeple akşamları kahve 

içme teklifini “Uykum kaçıyor!” diyerek reddeder. Bence kahve uykusuzluk yapmaz. Bunu bazı araştırmalar 

da destekliyor. Eğer öyle olmasaydı her akşam kahve içmeme rağmen mışıl mışıl uyuyamazdım. 

Bu ifadeleri söyleyen kişi aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini kullanmıştır? 

A) Öyküleme                    B) Açıklama           C) Betimleme       D) Tartışma BU
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Ben kozalaklarıyla oyun oynadığınız Çam! 
Bir orman ağacıyım. İğne gibi yapraklarım 
vardır. Her mevsim yeşilim, yapraklarım 
dökülmez. Beni her yerde görebilirsiniz. 
Çünkü dünyanın her yerini çok severim. Pek 
çok faydam var, bunun yanında size kendimle 
ilgili çok önemli bir ipucu vereceğim, yaklaşın: 
Ben şehirlerdeki tozun çok büyük bir kısmını 
yok ederim. Beni gelecek güzel günler için 
gördüğünüz her yere dikin!

“Ağaçları Yapraklarından Tanıyalım” metninde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Kişileştirme
B) Benzetme
C) Abartma
D) Konuşturma

8. Hava yağmurluydu. Tren ara sıra şiddetli sağanakların arasından geçiyor; pencere camları, vagonların 
üstü, yanları dakikalarca kamçılanıyor; bazen su serpintilerinin içeriye girdiği bile oluyordu. Sonra bu şiddet 
duruyor, gök biraz daha yukarıya çekiliyor; yüksekte açık, mavi, menevişli, tek bir çiçek gibi tepemize 
asılıyordu. Sonra yine simsiyah bir bulutun ülkesine girerek kamçılanıyor ve yine ince ağların içine 
hapsediliyordu.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

A) Benzetme – Kişileştirme

B) Abartma – Kişileştirme

C) Benzetme – Karşıtlık

D) Karşıtlık – Abartma

7.
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YUDUM ERDEM MUSTAFA 
EGE NAZ FATMA

A)

B)

C)

D)

Yerlerde gezen hatıralar var korulukta;
Yapraklar, atılmış nice mektuplara eştir.
Mehtaba çalan sapsarı benziyle ufukta,
Binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir.

Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız,
Gövdeniz Tanrım gibi gökte yaşardı, dağlar!
Engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız
Tepenizden bir güneş, bir ay aşardı, dağlar!

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa  çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

Ömrümce neden yılları zincir gibi çektim,
Mademki bir aşk uğruna can vermeyecektim?
Bir müjde taşır her gün uzaktan bana rüzgar;
Elbet gelecek, gelmedi, bir beklediğim var!

Deniz güldü halime, 
Bir avuç su verdi elime, 
"Biterse gözyaşın al." dedi,
"Doldur tekrar yerine."  

7/C sınıfının Türkçe dersinde söz sanatları konusu işlendikten sonra,  öğretmenin getirdiği örnekleri bazı 
öğrenciler sırayla okumuş ve sınıfça bu dörtlüklerdeki sanatlar tespit edilmiştir.

Öğrencilerin okudukları dörtlüklerle ilgili bilinenler şunlardır:

     Yudum’ un okuduğu dörtlüğün her dizesinde sanatlı söyleyiş vardır.

    Mustafa Ege’nin okuduğu dörtlükte tek söz sanatı kullanılmıştır.

     Fatma’ nın okuduğu dörtlükte diğerlerinde olmayan bir sanata yer verilmiştir.

     Naz, iki farklı sanatın kullanıldığı dörtlüğü okumuştur.

     Erdem'in okuduğu dörtlükte üç farklı sanat kullanılmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde öğrencilerle dörtlükleri simgeleyen yüz ifadeleri 
doğru eşleştirilmiştir?

9.
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CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 B

4 D

5 A

6 D

7 C

8 A

9 C

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 4

(  ) Benzetmeler yapılmıştır.
(X) Betimleyici detaylar vardır.
(X) Olay 3. kişi ağzından anlatılmıştır.
(  ) Atasözlerinden yararlanılmıştır.
(X) Öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır.
(  ) Anlatıcı, olayın kahramanlarından biridir.
(X) Anlatımı güçlü kılmak için deyim kullanılmıştır.
(  ) Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olay anlatılmıştır.

1             2             3             4

1.Yollar ve nehirler, köyleri saran eskimiş çerçeveler gibiydi. 1
2. Yağmur geliyor yavrularım, koşun koşun yuvanıza, dedi minik serçe. 4
3. Sesiyle yeri göğü inletiyordu. 3
4. En güzel türküyü bir kalem söyler. 2
5. Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman. 5
6. Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. 2
7. Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman. 1
8. Deniz ve mehtap sordular seni, neredesin? 4
9. Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum. 5
10. Akşamki maça gelemem, dünyalar kadar ödevim var. 3

D Bütün gruplar dört istasyona da uğramıştır.

D 1.grup 4. istasyonda söz sanatlarına örnek olabilecek bir atasözü bulamamıştır.        

Y 3. istasyonda 4. grup yazdıkları dörtlükte bir söz sanatı kullanmıştır.

D 1.istasyonda verilen örneklerden birisi yanlıştır.

D 2.istasyonda metni ilk yazmaya başlayan grup abartma sanatından yararlanmıştır.

Y 3.istasyonda yönergede verilen bütün söz sanatları kullanılmıştır.

Y 4.istasyonda 3.grup paylaştığı iki atasözünde “karşıtlık ve kişileştirme” söz sanatlarını bulmuştur.
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