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Hikayenin Unsurları / Metnin Dil ve Anlatım özellikleri ile ilgili bilgileri geçtiğimiz
haftalarda öğrenmiştik. Konu ile ilgili testi çözünüz.
Test sonuçlarını aşağıdaki e-mail adresime en geç bir hafta içerisinde
göndermeni rica ediyorum.
( tijen_peker@yahoo.com )

Ödev Teslim Tarihi : 08.02.2021

1. Babam, annem ve amcamlar bizi eve bırakıp gezmeye gittiler. Biz ise dört
kardeş, evde istediğimiz gibi oynayabileceğimiz için çok sevindik.
Saklambaç, körebe ve birdirbir oynadık. Minderlerin, yastıkların üstünde
hoplamak hoşumuza gidiyordu. En çok da Güven`i ebe yapıyorduk. Hepimiz
yorulmuştuk. Mutfağa geçip ne varsa yedik. Leyla kestane pişirdi ve
hepimize paylaştırdı. Enver, bir kestanesi çürük olduğu için onun yerine
sağlamını istemişti. Bu yüzden Güven`le kavgaya tutuştular. Onları ayırıp
Enver`e kestanemin birini verdim.
Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Olay

B)Yer

C) Zaman

D)Şahıs

2.Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3.kişi ağzından yapılmıştır?
A) O gün akşama kadar canım sıkıldı, bir tek kelime etmeden dışarı çıktım.
Yapılacak şok iş vardı ama ben de güç kalmamıştı.
B ) Ağzını musluğa dayayarak kana kana su içti; akan suda kollarını , yüzünü
yıkadı. Biraz kendine gelmişti.Artık okulun yolunu tutabilirdi.
C ) Önümde nasıl geçireceğimi bilmediğim bir gece ve ertesi günün beni
şimdiden korkutan uzunluğu vardı. Böyle zamanlarda kendimi çok çaresiz
hissediyordum.
D ) İlkokul 4. sınıftayken odalarının kapıları bahçeye açılan bir evde
oturuyorduk. Odamızın kapısını açınca kar ve buzla karşılaştık. Saçaklardan
öyle uzun buzlar sarkardı ki...
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3. İki arkadaş arabadan inip caddede dolaşmaya başladı. Naciye`nin karnı
çok acıkmıştı. Adeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde
siyah siyah lekeler uçuşuyordu. Güneş ufukta kayboluyor ; gök pembe ve
kırmızı bulutlarla doluyordu. Tatlı bir kızıllık kaplamıştı her yanı. Caddedeki
kalabalığın içinde bazı bisikletli çocuklar da vardı.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde
gerçekleşmektedir ?
A) Sabah
B) Ögle
C) Akşamüstü
D) Gece yarısı
4. Aşağıdakilerden hangisinde olay 3. kişi ağzından anlatılmıştır?
A) Yavaşça kapıyı açtım ve bağcıklı ayakkabılarımı giydim. Korkuluklara
tutunarak merdivenleri teker teker inmeye başladım. Merdivenlerden
inerken komşumuzun köpeği Çakıl’ın sesini duydum. O da benim gibi erken
kalkmış olmalıydı. Onu da yanıma almak iyi bir fikir gibi görünüyordu.
B) Dedemin köyü çok güzel ve eğlenceli bir yer. Bu yaz orada annemle
meyveler topladık, kelebeklerin peşinden koştuk, çeşit çeşit tohumlar
gördük. Tohumların hepsi birbirine benziyordu.
C) Nuriye, sepetine meyveleri doldurmuş, annesiyle birlikte evin balkonuna
gelmişti. Etrafta derin bir sessizlik vardı. Bahçedeki ağaçların hışırtısı
duyuluyordu bazen. Nuriye’yle annesi hem topladıkları meyvelerin tadına
bakıyor hem de sohbet ediyordu.
D) Bugün Harun amcaya bazı sorular soracağım: “Bu yaz neden çok sıcak
geçiyor? Haberlerde, havalar mevsim normallerinden daha sıcak olacak,
deniyor; sebebi nedir?” Bu sorulara cevap bulmam gerekiyor.
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5. Genç bir adam, ülkenin uzak bir şehrinde yaşayan bilgeyi
ziyaret etmek ister. Şehre gider, bilgenin evine misafir
olur. Evde hiçbir lüks eşya yoktur. Sadece kitaplar
ve oturmak için minderler vardır. Evde mobilya olarak
sadece küçük bir sehpa ve bir eski iskemle vardır.
“Sizin hiç mobilyanız yok mu?” diye sorar genç adam
hayretle. “Peki, seninkiler nerede?” diye karşılık verir
bilge. “Benimkiler mi?” der genç adam. Şaşırmıştır.
“Ben yolcuyum, biliyorsunuz.” der. Bilgenin cevabı kısacıktır:
“Ben de öyle!..”
Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

Olay

A)

B)

C)

D)

Yer

Zaman

Kişiler

Genç
adamın
bilgeyi
ziyareti

Bilgenin
evi

Belirsiz

Genç
adam,
bilge

Genç
adamın
yolculuğu

Bilgenin
evi

Akşamüzeri

Genç
adam,
bilge

Genç
adamın
misafirliği

Şehir

Belirsiz

Genç
adam,
yazar

Bilgenin
yaşayışı

Şehir

Akşamüzeri

Bilge,
yazar

