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 Hititler, MÖ 2.000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Orta Anadolu’da Kızılırmak nehri 

civarında kuruldular. Hititler, birbirinden farklı çok sayıdaki feodal beyliğin birleştirilmesiyle 

oluşan merkezî yönetime sahip bir devlettir. Hititler, krallıkla yönetilmekle birlikte soylulardan 

oluşan ve danışma meclisi niteliğinde olan Pankuş Meclisi’ne de sahipti. Hitit ekonomisi 

ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanırdı. Bunun yanı sıra dokumacılık, madencilik gibi 

faaliyetlerde de bulunurlardı. Hitit Devleti’ne bağlı devletlerden alınan vergiler ve savaş 

ganimetleri de önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktaydı. Gelişmiş bir sanat anlayışına sahip 

olan Hititler; özellikle mimari ve heykeltıraşlık alanında önemli eserler vermiş, resmî bina ve 

tapınaklar inşa etmişlerdir  

(1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.) 

1. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? (5) 

A) Hititlerin faaliyet alanları nelerdir? 

B) Hititlerde halk, sınıflara ayrılmakta mıdır? 

C) Pankuş Meclisi ne işe yaramaktadır? 

D) Tarımın ekonomiye katkısı ne kadardır? 

 

2. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (5) 

A) Hititlerin inandığı bir din söz konusu değildir. 

B) Hitit Devleti, başka devletlere de hükmetmektedir. 

C) Soylu sınıfı, Hitit yönetiminde söz sahibidir. 

D) Ana vatanı Orta Anadolu olan Hititler, feodal bir beyliktir. 

 

 Dostluk, paylaşmak demektir. (I) Onun temelinde sevgi vardır. (II) Dostlukta hiçbir şey 

yalan ve yapmacık değildir çünkü dostlukta her şey gerçektir ve içten gelir. (III) Bu yüzdendirki 

dostluk, ihtiyaçlar ve çıkarlar gözetilerek doğmaz. (IV) Hiç bir menfaate dayanılmadan sadece 

sevgi üzerine kurulursa kalıcı olur, aksi takdirde ellerimize aldığımız kum taneleri gibi 

parmaklarımızın arasından kayıp gider. 

(3 ve 4. soruları verilen metne göre cevaplayınız.) 

3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? (5) 

A) I ve II  B) I ve III  C) II ve IV  D) III ve IV 

 

4. Numaralanmış cümlelerin hangisinde destekleyici ve bağlayıcı bir unsur 

kullanılmamıştır? (5) 

A) I   B) II  C) III  D) IV 
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5. Aşağıdaki cümlelerde büyük harfle başlaması gereken kelimeleri yuvarlak içine 

alarak belirtiniz. (10 puan) 

a) Kapı açılınca minnoş yanımıza miyavlayarak geldi. 

b) Selçuk üniversitesinden bir profesör okulumuzda seminer verdi. 

c) Gül sokaktaki durakta otobüs beklerken yağmura tutulduk. 

d) Kız kulesi manzarasında oturup birer çay içmeliyiz. 

e) Çöpçüler kralı, en sevdiğim filmlerden biridir. 

 

6.Aşağıdaki grafikte üç radyo kanalının belirli bir saat içerisinde yayımladığı müziklerin 

türlere göre dağılımı gösterilmiştir. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (10 puan) 

A) Yabancı müzik dinlemek isteyen biri Radyo 2’yi dinlememelidir. 

B) Yalnız pop müzik türündeki şarkılar tüm radyolar tarafından yayımlanmaktadır. 

C) Radyo 1’de verilen türlerin hepsinden şarkılara yer verilmektedir. 

D) Radyo 3’te en çok pop müzik türünde şarkılar çalınmaktadır. 
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Gerçek anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve bu anlama bağlı kalarak ortaya çıkan 

diğer anlamlarıdır. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak 

kazandığı yeni anlamıdır. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor gibi herhangi bir alanda o alana özel 

anlamda kullanılmasına da “terim anlam” denir. 

7. Buna göre aşağıdaki tabloda altı çizili olarak verilen sözcüklerin gerçek, mecaz veya 

terim anlamda kullanılıp kullanılmadığını işaretleyerek belirtiniz. (10 puan) 

 CÜMLELER GERÇEK MECAZ TERİM 

a Pastanın malzemeleri için ölçü belirtmedi. X   

b Ödemeler için hesabına bir miktar para havale ettim.   X 

c Akşam yemeğinde hafif şeyler yemeyi seviyorum.  X  

d Komşularıyla sıkı ilişkiler kurmayı başarmıştı.  X  

e Memleketinden oldukça uzak bir ülkeye taşındı. X   

 

 

8. Aşağıdaki sözcükleri yapı bakımından inceleyerek tabloda uygun yerlere yazınız. 

 (20 puan) 

Sözcük İsim kökü Fiil kökü Yapım eki Çekim eki 

taraklarımız  tara- -k -lar, -ımız 

gözcülük göz  -cü, -lük  

suladı su  -la -dı 

 

9. Sitemize üye olup tamamen ücretsiz olarak tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Çok 

kolay adımlarla gerçekleştireceğiniz üyelik sonucunda size özel oluşan kişisel sayfanızdan tek 

tıkla tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde yer alan sözcüklerden herhangi birinin yerine 

kullanılamaz? (5 puan) 

A) has  B) basit C) yalan D) şahsi 

 

10.Çocuk, çok sevdi ağacı... 

Verirdi ona, her kış 

Çiçekleri olaydı! 

Ağaç, çok sevdi çoçuğu... 

Öperdi altın saçlarından 

Dudakları olaydı! 

Bu şiirde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerden hangileridir? (5 puan) 

A) Kişileştirme-Konuşturma  B) Kişileştirme-Benzetme  

C) Benzetme-Karşıtlık  D) Konuşturma-Karşıtlık  
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11. Aşağıdakilerin hangisi “kendiniz çalışarak kazanmadıkça, başkaları tarafından gelen 

küçük yardımlar ile hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz” anlamında kullanılan bir 

atasözüdür?  

(5 puan)  

A) Taşıma suyla değirmen dönmez. 

B) Lafla peynir gemisi yürümez. 

C) Damlaya damlaya göl olur. 

D) Atın ölümü arpadan olsun. 

 

12. Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarını işaretleyerek belirtiniz. (15 puan) 

 Ünsüz 

benzeşmesi 

Ünsüz türemesi Ünlü daralması Ünlü düşmesi 

resmini    X 

tüketti X    

reddetmiş  X   

oynuyoruz   X  

sınıftan X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


