
 

 

 

Anadolu insanı  suskundur. Birçok acı kendi içinde yaşanır, uçar ve gider.Yönetmen Atalay Taşdiken,  yü-

reğine işlemiş bir olayı bu suskunluk içinde yok olsun istememiş ve iki kardeşin hüzünlü  hikayesini filme 

dönüştürmüş.Böylelikle ilk filmi “Kız Kardeşim” ortaya çıkmış. 

Film, konusunu yaşanmış bir hikayeden alıyor. Olay Konya‟nın bir kasabasında geçiyor.Anneleri ölen, Ağa-

bey Ali(9) ve kardeşi Ayşe(7) çaresizlikler içinde hayata tutunmaya çalışırlar.Babaları çocuklara sahip çık-

maz.Tek tutunacakları kişi yaşlı ve yarı felçli dedeleridir.Kendisine bile yeterli gelmeyen dede ne zamana 

kadar bu küçük çocuklara bakabilir ki?Mecburiyetten Ayşe‟yi şehirdeki bir aileye evlatlık verirler.Ölümün 

annelerini  almasıyla başlayan bu hüzün yolculuğu, kardeşlerin birbirinden ayrılmasıyla zirveye ulaşır. 

Yönetmen gerçek olayın ruhunu  iyi yansıtmak için  çekimlerini Konya‟da  yapmış ve filmin oyuncularından 

bazılarını yöre halkından seçmiş.Çocuk oyuncuları seçerken köy okullarını gezmiş.Ayşe rolündeki Elif Bül-

bül‟ü seçerken Elif‟i yanına çağırmış ve ona adını sormuş.Elif utancından adını bile doğru dürüst söyleye-

memiş. Elif‟in öğretmeni, sınıfta da pasif bir öğrenci olan Elif‟in bu rolün üstesinden gelemeyeceğini fısılda-

mış Atalay Bey‟in kulağına. “Hayır!” demiş Atalay Bey, “Elif tam aradığım çocuk.”  Dede rolünü usta oyuncu 

Mete Dönmezer‟e uygun görmüş. Gerçekte de felç geçirdiği için doktorundan izin alınarak filme dahil edil-

miş. 

 

Filmin müziklerini Erkan Oğur yapmış. “Dizi ve film müzikleri yapmam” prensibini bu film için bozmuş Erkan

Oğur. Erkan Oğur, filmi izledikten sonra filmden etkilenerek fikrini değiştirmiş.

1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

SORU 1                                      (Cengiz YÜZER)

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

lamaz?

A) Filmin müziklerini yapan sanatçı prensiplerin-

den ödün vermek zorunda kalmış.

B) Yönetmen hafızasında yer edinmiş acı bir

olayı filme dönüştürmüş.

C) Başroldeki iki kardeşin evlatlık verilmesi büyük

bir drama sebep olmuş.

D) Babalarının hayırsız, dedelerinin yetersiz ol-

ması çocukların sahipsiz kalmasına neden

olmuştur.

SORU 2                                      (Cengiz YÜZER)

Öğretmenin Elif ile ilgili düşüncesini aşağıdaki

kavramlardan hangisi karşılar?

A) Öz eleştiri

B) Ön yargı

C) Karamsar

D) Varsayım

 

SORU 3                                      (Cengiz YÜZER) 

Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin “gerçekçi-

liğe” verdiği önemin bir örneği olamaz? 

A) Yaşanmış olaydaki mekan ile çekimlerin ya-

pıldığı mekanların aynı olması 

B) Dede rolündeki oyuncunun gerçekte de felçli 

olması 

C) Bazı oyuncuların yöre halkından seçilmesi 

D) Film müzikleri için usta bir sanatçıdan yararla-

nılması 

 

SORU 4                                      (Cengiz YÜZER) 

Bu metinde altı çizili cümlenin öge sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır? 

A) Çocuk oyuncuları seçerken köy okullarını 

gezmiştir. 

B) Olay Konya‟nın bir kasabasında geçmektedir. 

C) Yönetmen iki kardeşin hüzünlü hikâyesini fil-

me dönüştürmüştür. 

D) Filmin müziklerini Erkan Oğur yapmıştır. 
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SORU 5                                       (Kubilay ORAL) 

“TUSAŞ tarafından üretilen ve birçok parçası yerli 

savunma sanayiinin önemli katkıları ile yerlileştiri-

len ATAK helikopterinin en büyük ihracat başarısı 

geçtiğimiz günlerde açıklanan Pakistan anlaşması 

olmuştu. Toplam hacmi 1.5 milyar doları bulacağı 

söylenen anlaşmaya ABD Savunma Bakanlığın-

dan bir engel gelebilir.” şeklinde bir haber oku-

dum. Son cümledeki ibare beni oldukça tedirgin 

etmişti açıkçası ancak konuyla ilgili Türk mühen-

dislerin yerli motor üretimi konusunda çalışmaları 

olduğunu öğrendim. Yerli motorların seri üretimi-

nin 2021 yılında başlayacağı haberi de beni ol-

dukça mutlu etti. 

Bu metinde sözü edilen yerli motorun üretilme 

amacı haber bağlamında düşünüldüğünde 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Dünyadaki teknoloji yarışından geri kalma-

mak. 

B) Yerli sermayenin yurt dışına çıkmasını engel-

lemek. 

C) Yerli üretim teknolojilerimizi özgürce ihraç 

edebilmek. 

D) Ülke içerisinde yeni iş sahaları yaratmak. 

 

SORU 6                       (Meral KESER ÖÇALAN) 

İşi yapan gerçek bir öznenin olmadığı fiillere 

„‟Edilgen fiil‟‟ denir. Edilgen  fiillerde özne işi ya-

pan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. 

Edilgen fiiller, fiil kök veya  gövdelerine “-l” veya “-

n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. 

Buna açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden 

hangisinde işi yapan belli değildir? 

A) Fırtınada ilk kaybolan, en narin çiçekler olur-

ken dayanıklı olanlar kendisini savunmasını 

bilir. 

B) Bir gün teknoloji, iletişim kurmak için konuşa-

mayan insanlara yardım etmek amacıyla kul-

lanılabilir. 

C) Nörobilimciler, konuşamayan insanların ses 

üretebilmesini sağlamak için beyin sinyallerini 

konuşmaya dönüştürebilen bir cihaz tasarladı-

lar. 

D) Bilim insanları, yakın zamanda çoğunlukla tek 

heceden oluşan  kelimeleri dönüştürmek için 

yapay zekayı kullandılar. 

SORU 7                                        (Bekir ÜNVER) 

 Dilimiz tarihî gelişme sürecinde yol alıp ilerler-

ken yapısında zamana bağlı yeni birtakım 

özellikler de ortaya çıkmıştır.  

 Bunların başlıcaları ona sanatlı bir anlatım 

değer ve derinliği kazandıran atasözleri, de-

yimler, fıkralar gibi söz kalıplarıdır.  

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğ-

ru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakiler-

den hangisidir? 

A) Dilimizin tarihî gelişim süreci sayesinde anla-

tım değeri ve derinliği olan özellikler, atasözle-

ri, deyim ve fıkralar ortaya çıkmıştır. 

B) Dilimiz tarihî gelişme sürecinde ilerlerken ya-

pısında birtakım özellikler ortaya çıkmış ve bu 

özellikler atasözlerini, deyimleri ve fıkraları 

doğurmuştur. 

C) Dilimiz tarihî gelişme sürecindeyken zamanla 

bazı özellikler ve ona sanatlı bir anlatım değe-

ri ve derinliği kazandıran atasözleri, deyimler, 

fıkralar ortaya çıkmıştır. 

D) Dilimiz tarihî gelişim sürecinde ilerlerken sa-

natlı bir anlatım değeri ve derinliği olan ata-

sözleri, deyimler ve fıkralar ortaya çıkmış ve 

ona ayrı bir özellik kazandırmıştır. 

 

 

 

 

 

SORU 8                               (Mustafa GÜNESER)

Gazetecinin birinci görevi halka _________ haber

vermektir. Onu _________ ve aydınlatmaktır.

İnandırıcılığı şüpheli haberlerle kişileri ________,

onların kişilik haklarını zedelemek, onları yargısız

infaza uğratmak değildir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla

aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilme-

lidir?

A) doğru-sevindirmek-kandırmak
B) güzel-umutlandırmak-üzmek
C) doğru-bilgilendirmek-karalamak
D) güncel-yönlendirmek-yanıltmak
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SORU 9                                                          (Volkan ERTUĞRUL) 

 

 

Türkiye’nin ayakkabı ihracatı ile ilgili; 

I. Rusya‟ya 132,1 milyon TL ihracat yapılmıştır.  

II. Ayakkabı ihracatı, 2018 Türkiye ihracat ortalamasına olumlu katkı sağlamıştır. 

III. 2018 yılında ihraç edilen ayakkabı sayısı ve elde edilen gelir, bir önceki yıla göre aynı oranda artış 

göstermiştir. 

IV. Toplamda 38 ülkeye ihracat yapılmıştır. 

hangilerine ulaşılamaz? 

A) I ve II                       B) II ve IV                       C) I ve III                       D) III ve IV 
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SORU 10                                                        (Kubilay ORAL) 

Bir mağaza, beş mankenlik kıyafet vitrinini haftada bir değiştirmektedir. Mağazaya her hafta salı günleri 

teslimat gelmektedir. Her iki haftada bir ise iki farklı yerden aynı gün teslimat gelmektedir. Mağaza her hafta 

gelen ürünleri bir sol tarafa diğer hafta gelen ürünü ise sağ tarafa dizmektedir. Yeni koyulan ürünler sola ve 

sağa doğru kaymaktadır, ortaya gelmeden ise vitrinden çıkarılmaktadır. Çift teslimat geldiğinde ise vitrinin 

tam ortasında bulunan mankene fazladan gelen bir ürün yerleştirilmektedir. Mağaza vitrininde 2 Ocak 2019 

Çarşamba tarihinde aşağıdaki kıyafetler bulunmaktadır.  

 

 

 
Mağazanın “X” ile işaretlenen günlerde tatilde olduğu ve teslimatı ertelediği bilinmektedir. 

 

 

 
Mağazayı ziyaret eden bir müşteri vitrinde aşağıdaki kıyafetleri görmüştür. 

 

 

Mağazaya çift teslimatın 01.01.2019 tarihinde geldiği bilindiğine göre müşteri mağaza vitrinini aşa-

ğıdaki tarihlerden hangisinde görmüş olabilir? 

A) 10 Ocak 2019 Perşembe 

B) 16 Ocak 2019 Çarşamba 

C) 23 Ocak 2019 Çarşamba 

D) 31 Ocak 2019 Perşembe 

 

Turkceci.Net



SORU 11                            (Mustafa GÜNESER) 

Edebiyatımızın en önemli yazarlarından Reşat 

Nuri'nin romanlarında öğretmen karakteri çok 

önemli yer tutar. Üstelik onun romanlarındaki öğ-

retmenler, karanlık gecedeki ay gibi çevrelerini de 

aydınlatmayı, onlara yararlı olmayı görev bilen 

genç ve idealist kişilerdir. Uzun süren savaşlarda 

yıpranmış, ihmal edilmiş, unutulmuş ve kaderine 

küsmüş toprakların sorunlarına tüm duyarlıklarıyla 

ve sevecenlikleriyle eğilirler. “Çalıkuşu” nda Feri-

de, “Acımak” ta Zehra, “Yeşil Gece” de Şahin, 

“Kandavası” nda Ömer hep böyledir. 

Bu metnin dil ve anlatımında aşağıdakilerden 

hangisine başvurulmamıştır? 

A) Anlatma somutluk ve inandırıcılık kazandır-

mak amacıyla başkalarının düşünce ve sözle-

rinden yararlanılarak tanık göstermeye başvu-

rulmuştur. 

B) Anlatımı güçlendirmek için aralarında ortak 

nitelik bulunan iki varlık arasında benzetme 

yapılmıştır.  

C) Aralarında ilişki bulunan kavramlar arasında 

karşılaştırma yapılmıştır.  

D) Bir yargıyı daha belirgin hale getirebilmek için 

örneklendirme yapılmıştır. 

 

 

 

SORU 12                              (Kubilay ORAL) 

(I) Filipinler'in en büyük adası Luzon'da soyu tü-

kenmiş yeni bir insan türü bulundu. (II) Homo sa-

pien ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen bu 

yeni türe Homo luzonensis adı verildi. (III) Callao 

mağarasında bulunan iskelet parçaları ve dişler, 

50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde ya-

şamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait. (IV) Bilim in-

sanlarına göre, bu buluş ilk insanların Afrika'dan 

Güney Doğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıktı-

ğının da göstergesi. 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) I. cümledeki yan cümlecik cümlenin öznesi 

görevindedir. 

B) II. cümlede isim cümlesidir. 

C) III. cümlede birden fazla türde fiilimsi vardır. 

D) IV. cümle basit cümledir. 

SORU 13                     (Meral KESER ÖÇALAN)

Özne, cümlenin temel ögesidir. Yüklemde bildirilen
iş, oluş ya da hareketi yapan durumundadır.
Yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya da
bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması
anlatım bozukluğuna yol açar. Bu, daha çok sıralı
ve bağlı cümlelerde karşımıza çıkan bir bozuk-
luktur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, 

özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bo-

zukluğu vardır?

A) Fincanın sapı kırıldı, artık kullanılamaz.

B) Babam aile dostumuza telefon etti, akşam 

oturmaya davet etti.

C) Türkiye’de bu kitabı bastırmış, çok sayıda 

satmıştı.

D) Her yaz tatile gider, güzel anılar biriktirirdim.

 

 

SORU 14                              (Kubilay ORAL)

(I) bir başka görüşe göre de

(II) on binin altında olan diller

(III) bir görüşe göre altı bin

(IV) yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

(V) Konuşur sayısı

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir

cümle oluşturacak biçimde sıralandığında

son iki sırada hangileri yer alır?

A) I ve IV                      B) II ve IV
C) III ve V                     D) II ve V
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SORU 15                                                        (Bekir ÜNVER) 

 

Bu görselde yazım kurallarından bazıları verilmiştir. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerde de yu-

karıda verilen kurallardan birine aykırılık yapılmıştır.  

1. Nem oranının biraz daha düşük olduğu burada taşların üzerinde pul pul bir yapı vardır ve bu yapı-

dan dolayı eskiden yerleşim yeri olarak kullanıldığı sonucuna varılabilmektedir.                                                                                         

2. Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar, eğitime destek amacıyla okullardada izlenmesi için 

günlük aktivitelerinin videolarını çekerek öğrencilerin bu alanlara motive olmasını ve heyecan duy-

masını sağladılar.                                                                                                                                                                               

3. Toplum bilimi anlamına gelen sosyoloji, sosyal bir varlık olan insanların birlikte yaşama ve birbirleri-

ne ihtiyaç duyarak yaşama konularını da içine alır, diyebilir miyiz?                                                                                                       

4. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türkiye‟nin ve dünyanın büyük toplumsal sorunlarıyla ilgilenmiş; insanlığın 

geleceği, adalet, mutluluk, iyimserlik üzerine tertemiz şiirler yazmıştır. 

Hangi anahtarla belirtilen kurala aykırılıktan dolayı yazım yanlışı yapılmıştır?   

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D)  

 

 

SORU 16                                                       (Bekir ÜNVER) 

 

 

 

 

Bu tabloda noktalama işaretlerinden bazılarının kullanım yerleri verilmiştir. Buna göre bahsedilen 

noktalama işaretleri hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? 

A) Üç nokta - noktalı virgül - virgül - iki nokta 

B) Virgül - üç nokta - noktalı virgül - iki nokta 

C) Üç nokta - iki nokta - noktalı virgül - virgül 

D) İki nokta - virgül - üç nokta - noktalı virgül 

Soru eki 
gelenekselleşmiş 
olarak ayrı yazılır 

ve kendinden 
önceki kelimenin 

son ünlüsüne 
bağlı olarak ünlü 
uyumlarına uyar. 

İkilemeler ayrı 
yazılmaktadır: adım 

adım, ağır ağır, 
çeşit çeşit, ileri geri 

gide gele...  

Bağlaç olan -de/-da 
ayrı yazılır ve 

kelimenin son 
ünlüsüne bağlı 

olarak ünlü 
uyumlarına uyar. 

Sıfat veya zarf 
görevindeki 

pekiştirmeli sözler 
bitişik yazılır: 

apaçık, büsbütün, 
çepeçevre, 
çırılçıplak... 

3 

•Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 
cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. 

4 

•Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş 
olan özneyi belirtmek için kullanılır. 

1 

•Anlatım olarak tamamlanmamış 
cümlelerin sonuna konur. 

2 

•Kendisiyle ilgili örnek verilecek 
cümlelerin sonuna konulur. 
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SORU 17                                                                   (Volkan ERTUĞRUL)

İlk blog 1991‟de oluşturulmakla beraber geniş bir kitle tarafından tanınması, “weblog” adıyla 1997 yılında

gerçekleşmiştir. Blogların ortaya çıkış sebepleri arasında bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, inter-

net kullanımının yaygınlaşması ve kullanım alanlarının farklılaşması, müşterilerin bilinçlenmesi ve daha çok

söz sahibi olmak istemeleri gibi unsurlar yer almaktadır. Bloglar temelde sınırları olmayan üç türe ayrılmış-

tır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metin-

den bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

■  İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği

★ Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı

●  Öge

▲ Çeşit, cins
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANAHTAR SÖZCÜK 

 

 

 
 

 

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıda-

kilerden hangisi oluşur?

A) ÜÇSE    B) ÖÇSE

C) ÜPSE    D) ÖPSE

 

 

1           2          3          4

■ 

4

3

2

1

★ 

● 

▲ 
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SORU 18                             (Volkan ERTUĞRUL) 

Bir dörtlükte birinci dize ile üçüncü dizenin, ikinci 

dize ile de dördüncü dizenin kendi arasın-

da kafiyeli olmasına „‟çapraz uyak (kafiye)” denir. 

Çapraz uyak, “abab” şeklinde gösterilir. 

Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün  a 

Gelin, gelin, onu açın geceler b 

Beni yâd edermiş gibi bütün gün a 

Ötün kulağımda çın çın geceler  b 

Aşağıdaki şiirlerden hangisi çapraz uyağa ör-

nektir? 

A) Hiç anılmaz olmuş atalar adı 
Beşikte bırakmış ana evladı 
Kırılmış yetimin kolu kanadı 
Zulüm pençesinden aman kalmamış   
 

B) Tuna‟yı görmedim fakat tanırım, 
Bir ümit önünde koştuğum zaman, 
Geçmişi anarak coştuğum zaman 
Kendimi Budin‟in beyi sanırım. 
 

C) Şu bakır zirvelerin ardından 
Bir süvari geliyor kan rengi. 
Başlıyor şimdi melûl akşamdan 
Son ışıklarla bulutlar cengi 
 

D) Dağlarda kar kalmadı 
Gözlerde fer kalmadı 
Daha yazacak idim 
Kağıtta yer kalmadı 

 

SORU 19                                     (Kubilay ORAL) 

İngiltere Kralı George ile gö-

rüştüğü sırada Gandhi'nin 

üzerinde herzamanki gibi 

beyaz örtüsü vardır. Davetten 

çıkınca bir gazeteci sorar; 

Gazeteci: _______________________________ 

Gandhi:  Kral ikimize de yetecek kadar giyimliydi. 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki soru-

lardan hangisi getirilirse metnin anlam bütün-

lüğü sağlanmış olur? 

A) Bu kıyafeti tercih etme nedeniniz nedir? 

B) Bu kıyafetin üzerine yakıştığınızı düşünüyor 

musunuz? 

C) Kıyafetiniz bir kralla buluşmak için yeterli miy-

di? 

D) Bu kıyafet tam olarak neyi ifade etmektedir? 

SORU 20                                    (Cengiz YÜZER) 

 

Aşağıdaki davranışların hangisi yukarıdaki

metindeki tavsiyelerle ilgili değildir?

A) Aile kararıyla internet hattımızı kapattık. Hem

ekonomik bir külfetten kurtulduk hem de ba-

ğımlılık riskini ortadan kaldırdık.

B) Ailece bir planlama yaptık. Pazartesi tabu,salı

satranç,perşembe  sessiz sinema oyunları

oynayacağız.

C) Haberlerdeki internet bağımlılığı ile ilgili olum-

suz olaylardan  sonra, annemiz telefonları-

mızdaki  giriş şifrelerini kaldırdı. Artık teknolo-

jik cihazlarımızda ben değil,biz dönemi var.

D) Annem, evde oturup internette zaman öldüre-

ceğine el sanatları kursuna yazıldı. Şimdi he-

pimize güzel atkılar örüyor.
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