Edebi Türler Çalışma Kâğıdı-1
Olağanüstü olayların
yaşandığı bu türde
kahramanlar da olağanüstü
özelliklere sahiptir. Hayali
unsurlar yer alır.

Sahnede oynanmak
amacıyla yazılan edebi
eserdir. Konuşma ve
eyleme dayanan bir türdür.

Yaşanmış olayların,
üzerinden zaman geçtikten
sonra yazıldığı yazı türüdür.
Geçmişe ışık tutar.

Herhangi birinin başından
geçen olayları günü gününe
yazarak anlattığı edebi
türdür. Tarih atılması
zorunludur.

Yaşanmış ya da
yaşanabilecek olayların
anlatıldığı türdür. Romana
göre daha kısadır. Yer,
zaman, olay ve kişi
unsurları vardır.

Bir insanın kendi hayatını
kendisinin yazdığı eserlere
denir. Birinci ağız anlatım
kullanılır.

Herhangi bir konuda bilgi
vermek amacıyla yazılan
türdür. Araştırma ve
inceleme yazıları olduğu
için nesnel anlatım
kullanılır.

Bir yazarın herhangi bir
konuda kişisel
düşüncelerine yer vererek
yazdığı edebi türdür.

Yazarın gündelik olaylarla
ilgili düşüncelerini
okuyucuyla paylaştığı yazı
türüdür. Yazar okuyucuyla
konuşur gibi yazıyı yazar.

Toplumların ve bireylerin
başından geçen olayların
ayrıntılı biçimde anlatıldığı
türdür. Karakter sayısı
fazladır.

Bir yazarın herhangi bir
konu üzerinde görüşlerini
anlattığı türdür. Güncel
olaylar anlatılır. Gazete
köşelerinde yer alır.

Gezip görülen yerlerin ve o
yerlerle ilgili izlenimlerin
anlatıldığı edebi türdür.
Gözlem gücünden
yararlanılarak yazılır.

Bir sanat eserinin olumlu
veya olumsuz yanlarını
ortaya koymak amacıyla
yazılan yazı türüdür.
Değerlendirme yazılarıdır.

Tanınmış, eserler yazmış,
ün bırakmış kişileri
tanıtmak amacıyla yazılan
yazılara denir.

İnsan dışındaki varlıkların
konuşturularak ders vermek
amacıyla yazıldığı türdür.
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