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Hafize Ana, Turşucu Saadet Hanım ve daha pek çok isimle 
anılan, Türk sinemasının asla ölmeyecek olan sanatçıların-
dan Adile Naşit 17 Haziran 1930’da İstanbul’da doğdu. An-
nesi tiyatro oyuncusu, babası komedyen olan Adile Naşit' in 
asıl adı Adela Özcan'dır. Adile Naşit; Minik Cadı, Ah Nerede, 
Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Süt Kardeşler,  
Aile Şerefi, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gülen Gözler, 
Kibar Feyzo, gibi pek çok filmde rol almış ve birden fazla 
efsaneleşen karaktere hayat vermiştir. Bu filmlerde Ertem 
Eğilmez ve Kartal Tibet isimli yönetmenler en çok çalıştığı 
yönetmenlerdir.  Oyunculuğu dışında ise 1980 yılında TRT’de 
Uykudan Önce programı ile Masalcı Teyze olarak çocuklara, 
uyumadan önce masallar anlatmıştır. Bütün bu filmlerde, 
programlarda canlandırdığı anne karakteri ile 1985 yılında 
Yılın Annesi ödülünü kazanmıştır. 

Bu metinden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sanatçı, yalnızca Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet’in yönettiği filmlerde rol almıştır.

B) Hafize Ana, Turşucu Saadet Hanım ve Masalcı Teyze filmlerindeki karakterleridir.

C) 1985’te Yılın Annesi ödülünü kazanan sanatçı yalnızca yukarıdaki filmlerde rol almıştır.

D) Annesi oyuncu, babası komedyen olan ünlü sanatçının asıl adı Adela Özcan’dır.

Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla 
oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel anlatıma başvurulmuştur?
A) Okuduğum öyküdeki kişilerin dördü erkek, üçü kadındır.

B) Saklambaç, bütün çocukların zevkle oynadığı bir oyundur.

C) Mavi her durumda, herkesi en çok rahatlatan renktir.

D) Bence bir konuda başarılı olmanın ilk adımı başlamaktır.

 2.

 3.

 1.

 Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bazı kurallar aşağıda verilmiştir.

• Saygı sözleri, unvanlar, lakaplar

• Hayvanlara verilen özel adlar

• Millet, devlet, dil adları

• Hitap kelimeleri büyük harfle başlar.

Aşağıdakilerden hangisi verilen kurallardan herhangi birine örnek olarak verilemez?
A) Bugün yapacağımız programa Av. Ahmet Ay da konuk olacak.

B) Sevgili Elif Hanım, öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.

C) Önümüzdeki yaz tatilimizi Japonya’da geçirmeyi planlıyoruz.

D) Her yıl 27 Mart’ta Dünya Tiyatro Günü için kutlamalar yapılır.            
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 4. Dünya var olduğu sürece insanoğlu, bir milleti millet yapan en önemli unsurun dil olduğunu çoğu zaman acı 
sonuçlarla da olsa deneyimlemiştir. Bu yüzden dilimizi, kültürümüzü koruyup onu yabancı dillerden arındırmak 
hepimizin en büyük görevidir. Bu konuda Konfüçyüs : ‘’ Bir milleti yok edeceksen önce dilini yok et.’’, Hz. Ali : ‘’ 
Dilimizi daima iyi kullanmalıyız. O, sizi mutluluğa götürdüğü gibi felakete de götürebilir.’’ , Gerhard Kessler : ‘’ Dili 
gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz 
tutmak gibi ahlaki bir ödevdir.’’ demiştir.

Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada bahsedilen durumla ilgili değildir?

 A)  B)

 C)  D)
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 5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yukarıda bahsedilen göreviyle kullanılmıştır?
A) Ben en çok müzik dinlemeyi severim.

B) Son yapılan sınavda da okulda 1. oldum.

C) Öğretmenimizle 15.00’te randevum var.

D) Bu yılki tören 25.06.2021’ e ertelenmiş.

Sıra gösteren sayıların sonuna nokta ( . ) konur. Aşağıda noktanın bu göreviyle ilgili bir karikatür verilmiştir.

 6. Yazarken veya konuşurken düşüncelerimizi daha iyi ifade etmek adına cümleleri birbirine bağlama ihtiyacı hisse-
deriz. Bizi dinleyenlerin cümlenin nasıl gelişeceğini tahmin edebilmeleri için geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır,  
anlamsal geçişler yaparız. Yani iki farklı anlamı; olumludan olumsuza, olumsuzdan olumluya, olumludan olumlu-
ya ya da olumsuzdan olumsuza olacak şekilde bir arada kullanmak için araya bu ifadeleri koyarız.

Buna göre aşağıda koyu yazılan geçiş ve bağlantı unsurlarından hangisi olumludan olumsuza geçişte 
kullanılmıştır?
A) Tüm yemekleri çok severim yalnız makarnanın yeri bir başkadır bende.

B) Yeni bir araba almak istiyorum ama hangisini alacağıma karar veremedim.

C) Bugünkü tüm konuları tekrar ettim hatta hepsinden birer test de çözdüm.

D) Özetle bağlantı ifadeleri sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlamamızı sağlar.
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 7. Akıllı telefon kullanımı günden güne yaygınlaşırken birtakım problemi de beraberinde getiriyor. Tatildesiniz ama 
bir yandan da uyanır uyanmaz iş yerinize ait elektronik postaları kontrol etmek istiyorsunuz. Kaldığınız otel-
de kablosuz İnternet yoksa veya cep telefonunuz çekmiyorsa telaşlanıyorsunuz. Telefonunuzun pili azalmışsa 
huysuzlanıyor, cep telefonunuzdan takipçisi olduğunuz sitelere giremiyorsanız sinirleniyorsunuz. Bunların hepsi, 
cep telefonu bağımlılığının yarattığı “sürekli erişilebilir olma” stresinin tipik işaretleri. Birçok gözlemci, bu bağımlı-
lıktan giderek daha fazla kaygı duymaya başladı çünkü bu durumu yaşayan kişi sayısı hiç de azımsanamayacak 
seviyede.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cep Telefonu Bağımlılığı

B) Teknolojinin Zararları

C) Cep Telefonunun Zorlukları

D) Teknolojinin Olanakları

 8.

 9.

İsim veya fiil kök ve gövdelerine gelerek, onlardan anlamları farklı yeni kelimeler oluşturan eklere yapım 
ekleri denir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Artık bu zamanda yolsuz ve susuz köy kalmadı.

B) Dün akşam hep birlikte keyifli bir yemek yedik.

C) Binanın boya işini işçiler yarına kadar bitirirler.

D) Öğretmenimizle hafta sonu pikniğe gideceğiz.

Türkçede sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden “c, d, g” ile başlayan bir ek geldiğinde, 
(c ünsüzü → ç ünsüzüne, d ünsüzü → t ünsüzüne, g ünsüzü → k ünsüzüne dönüşür) ekin başındaki 
ünsüz değişerek sertleşir. Bu ses olayına ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Tüm gün ayakta durmaktan dizlerinde derman kalmamıştı.

B) Geçen akşamki kebapçıda yediklerimiz gerçekten enfesti.

C) Ahmet, gördüğüm en çalışkan ve azimli öğrenci diyebilirim.

D) Sanırım son aylarda bu çalışmalara yoğunlaşmamız gerekecek.
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En hızlı uçan kuşlar arasında yer alan gökdoğanlar, güçlü kaslara ve sivri kanatlara sahip av kuşlarıdır. Kanat-
larındaki sert tüyler rüzgârın direncini kırar, kuşun sürüklenme ihtimalinin önüne geçer. Gökdoğanlar avlarını 
yakalamak için dalacakları zaman aşağı doğru uçuşa geçerek kanatlarını gövdelerine yaklaştırıp daha kapalı 
bir pozisyona getirirler. Kuyruklarını kıvırıp ayaklarının arasına sokarlar. Bu şekilde yüzey alanlarını küçülterek 
vücutlarına etki eden hava direncini azaltırlar. Bu sayede dalış hızlarını saatte 322 kilometrenin üzerine çıkarabi-
lirler. Gökdoğanların normal uçuş hızları ise saatte 64-96 kilometre arasında değişir. 

Bu parçaya göre aşağıdaki görsellerden hangisi avını yakalamak üzere olan gökdoğana aittir?

A)

D)C)

B)

 10.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin açıklamasına yukarıdaki 
şemada yer verilmemiştir?
A) Bunca yaşanana rağmen benimle açık açık konuştu.

B) Bu saatte açık bir fırın bulabilir misin bilmiyorum.

C) Öğleden sonra hava açılınca biz de yürüyüşe çıktık.

D) Evden çıkarken televizyonu açık unutmuşum.

 Hizmet veriyor
olmak

 Güneşli, bulutsuz 
olmak

Çalışır durumda        
olan

 

Toplamamak,
Salık bırakmak

 

 12.

 11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim cümleye uygun düşmemiştir?
A) Yasemin Hanım içimizden geçenleri bilir âdete kalbimizi okurdu.

B) Soğukta insanları yalın ayak görünce üzülüyor, içim sızlıyordu.

C) O her zaman ayağını denk alır, riskli işlere girmekten korkmazdı.

D) Bitirilmeyen işler önümüze sürekli engel çıkarıp bize ayak bağı olur.

Cevap anahtarı: 1.D  2.A  3.D  4.C  5.B  6.B  7.A  8.A  9.D  10.B  11.A  12.C  
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