
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız. 

 

 

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suların kaynağının nerden geldiği 

bilinmemektedir.  

B) Her geçen gün zemzem suyunun yeni bir gizemi 

açığa çıkmaktadır. 

C) Yapılan testler sonucunda suyun yapısında kükürt 

bulunmuştur. 

D) Hacdan gelenlerin getirdiği hediyelerin en başında 

zemzem gelmektedir. 

 

 

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcük aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde bu metinde kullanılan 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Onun gözlerinde derin bir acı vardı. 

B) Şehrin derin sessizliği bizi korkuttu. 

C) Bahçedeki derin çukur suyla dolmuş. 

D) Sınavdan sonra derin bir nefes aldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

 

Ebeveynleri tarafından kimi zaman yemek yedirirken 

oyalamak için kimi zaman da evde yaramazlık 

yapmasın diye eline tablet tutuşturulan çocuklar, bir 

süre sonra farkında olmadan tablet bağımlısı olabilirler. 

Tablet ekranındaki renkler, uygulama marketlerinde 

heyecan yaratan ve sürekli güncellenen oyunlar; 

çocuklar için tableti vazgeçilmez kılar. Oyuncakçılarda 

satılan oyuncakların büyük kısmı tablet kadar rağbet 

görmez, çünkü oyuncaklar bir süre sonra çocuklara 

sıkıcı gelmeye başlar. Peki, çocukların tablet bağımlısı 

olmaması için ne yapmalı? 6 yaşına kadar, günde 15 

dakikadan fazla tablet kullanımına izin verilmemelidir. 

6 yaşından sonra ise anne baba kontrolünde gerektiği 

kadar, bağımlılık yaratmayacak şekilde kullanılabilir.  

Bu paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Anne babaların uslu çocuk yetiştirmek için tablet 

kullanması, çocukları birer tablet bağımlısı haline 

getirebilir. 

B) Tabletlerin çocuklar için vazgeçilmez olmasında 

birden fazla sebep vardır. 

C) Oyuncakçılarda satılan oyuncakların hiçbiri 

tabletler kadar ilgi çekmemektedir.  

D) Çocukların tablet bağımlısı olmamaları için yaş ve 

zaman kısıtlaması olmalıdır. 

                  TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ "Evrak ve Bilgi Paylaşımı"  

     FACEBOOK GRUP  DENEMESİ 

 

AD:    SOYAD:   DOĞRU:   YANLIŞ: 

8. SINIF 

LGS 

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun esrarı, 

günümüz teknolojisindeki tüm araştırmalara rağmen çözülemiyor. Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 

kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, 

araştırmacıları şaşkına çeviriyor. Sadece 1,5 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı 

tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor. İçenin açlığını ve susuzluğunu gideren 

suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor. Avrupa'da laboratuvarlarda yapılan araştırmalarda, 

zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi. Amerika'da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, 

içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliği taşıyor. WHO tarafından da zemzem, 

dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıklandı. 

 

SORU 1            (Cem GÜLDEN) 

 

  NO: 1 

SORU 2            (Cem GÜLDEN) 
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SORU 3         (Nuri ESENGİN) 

Çeltik MEM
Dikdörtgen

Çeltik MEM
Dikdörtgen



 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki paragraf hangi türden bir metne aittir? 

A) Söyleşi 

B) Hikaye 

C) Makale 

D) Deneme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen  metinde aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Suyun katı hali olan buz,insanların kaymasına hatta 

düşmesine neden olur. 

B)İnsanlar  katı maddelerden  sadece buzun üstünde 

kayabilir. 

C) Buzun üstündeki su ayaklar ile buz arasındaki 

sürtünmeyi azaltır. 

D)Buzun üzerinde çok ince bir sıvı su katmanı vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda verilen cümleye bakarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisine kesinlikle 

ulaşılır. 

 

 

 

A) Haldun TANER, kabare tiyatrosuyla ilgili 

eğitimine Almanya'da başlamış ve eğitimini burada 

tamamlamıştır. 

 

B) Kabare tiyatrosunun Türkiye'deki kurucusu ve bu 

tiyatroyla ilgilenen tek yazarı Haldun TANER'dir. 

 

C) Almanya'da 1967 yılından önce de yazılan kabare 

türü oyun, Türkiye'de 1967 yılından önce 

yazılmamıştır.  

 

D) Haldun TANER tarafından 1967 yılında yazılan 

‘Vatan Kurtaran Şaban’ adlı oyun kabare türünün en 

seçkin oyunudur. 

 

 

Atasözleri törelere, geleneklere, tecrübelere, akla ve 

gerçeğe dayanır. Halkın ortak düşüncesini, inancını, 

duyusunu, ahlak anlayışını, kültürünü, felsefesini 

yansıtırlar. Kültürün aynasıdırlar. Eğitici ve 

öğreticidirler. Genellikle mecazi bir anlam taşırlar. 

Anonimdirler. Halk arasında dilden dile dolaşarak 

gelecek kuşaklara aktarılırlar. Söz ve mâna sanatlarıyla 

örülmüşlerdir. Kalıplaşmış, doğal, kısa ve özlü 

sözlerdir. Hemen her konuda söylenmiş bir atasözümüz 

vardır: (I)Çalışkanlığı vurgulayan ‘’Akan su yosun 

tutmaz, (II)sabrı, azmi vurgulayan ‘’Tekkeyi bekleyen, 

çorbayı içer.’’, (III) eğitimin büyük yaşlarda başlaması 

gerektiğini vurgulayan ‘’Ağaç, yaş iken 

eğilir.’’,(IV)dayanışmanın önemini vurgulayan ‘’El el 

ile, değirmen yel ile...’’sözleri bunlardan bazılarıdır. 

 

Yukarıda parçada numaralandırılmış atasözlerinin 

hangisinde açıklama yanlış yapılmıştır? 

A)I     B)II 

C)III     D)IV 
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SORU 4            (Mikail BALCI) 

Ne çok zarar veriyoruz değil mi dünyaya? 

Çevremize dikkatle baktığımızda bunu ziyadesiyle 

anlıyoruz. Ağaçların yerlerini betonlar almış. Oyun 

oynanabilecek bahçelerin yerlerini caddeler… 

Hatta öyle ki yüksek binaların arasından 

gökyüzünü görmenin dahi hayli zor olduğu o kadar 

çok yer var ki… Buna bir dur demenin vakti 

gelmedi mi? 

 

SORU 5         (Melek Kurt GÜNGÖR) 

’’Buz suyun katı halidir.Peki,başka katılarda 

olmazken niye buzun üzerinde insanlar 

kayar?Bunun nedeni buzun üzerinde çok ince bir 

sıvı su katmanının bulunmasıdır.Ayaklar ile buz 

arasındaki sürtünmeyi azaltan su,insanların 

kaymasına hatta düşmesine neden olabilir.’’ 
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SORU 6     (Tayfun BAŞDEMİR) 

"Haldun TANER, eğitimini sürdürdüğü 

Almanya’da, kabare tiyatrosu ile ilgilendi ve bu 

türün Türkiye’deki kurucusu ve öncü yazarı 

oldu. 1967 yılında yazdığı ‘Vatan Kurtaran 

Şaban’ adlı oyunu, kabare türünün ilk 

oyunudur."   

 

 

 

 

SORU 7        (Murat AYDOĞAN) 

Çeltik MEM
Dikdörtgen



 

Osmanlı mezar taşlarındaki her sembol, şekil veya obje bir mesajı belirtir. Mezar taşlarında sık kullanılan bitki, 

meyve ve vb. objelerin Türk halk kültüründeki anlamları taşlara nakşedilmiştir. Örneğin lale çiçeğinde Allah’ın 

birliğini, azametini ve Allah sevgisini, Gül’de Hz. Peygamber sevgisinin boyutlarını, Servi ağacında yüce 

yaratana boyun eğmeyi ve tevekkül içinde kadere rızayı, hançer motifi ile mevtanın çok kısa bir ömür sürdüğünü 

veya salgın bir hastalıktan öldüğünü, Hurma meyvesi ile ahirette cennette olmayı, üzüm salkımı ile bereketi ve 

bolluğu anlarsınız.  

Bilhassa 1730 Lale devrinden itibaren klasik sanatlarımızda başlayan bozulma ve batı etkisi mezar taşlarına da 

yansımıştır. Geleneksel bezemelerle birlikte bazı meslek remizleri taşlara nakşedilmiş ve hatta heykel 

boyutlarında anıtsal eserler yapılmıştır. Çapa ile mevtanın denizci ,Ay-yıldız ile vatanını çok sevdiğini, Kılıç 

kabartması ile subay, Top arabası ile topçu, Barutluk ile Harbacı, Osmanlı arması ile yüksek rütbeli devlet 

memuru olduğunu hemen anlarsınız. Bu semboller, Yeniçeri ordusu bölük remizlerinin 19.ve 20. yy.da şekil 

değiştirip mezar taşlarına yansıtılmasıdır. Ayrıca binlerce senelik bazı motifler mezar taşlarında kullanılmıştır. 

Çark-ı felek çileli bir ömrü, Mühr-ü Süleyman ile Allah’ı en güzel ismi ile anmayı, Duvak motifi ve Ters lale ile 

evlenemeden ölen genç kızı, Cami kabartması ile dindarlığı ve Kandil ile kabirde nur içinde yatmayı anlar ve 

derin tefekküre dalarsınız. (Kaynak: http://www.turizmhaberleri.com/) 

     1        2 

3    4 

 

 

6 

 

Yukarıdaki metin ve görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Metinde bahsedilip görsellerde yer almayan motifler şunlardır: kılıç, kandil, arma, çapa, ay yıldız, 

hurma, top arabası, çark-ı felek, Mühr-ü Süleyman, ters lale, cami, barutluk.. 

B) Binlerce senelik motiflerden hiçbiri görsellerde mevcuttur değildir. 

C) 5 Numaralı görseldeki mezar taşı, o kabirde yatan kişinin çok kısa bir ömür sürdüğünü simgeler. 

D) 1 Numaralı görseldeki mezar taşı evlenemeden ölen genç bir kızı simgelemektedir. 

 

SORU 8                                                                                           (Ertuğrul DEMİR) 
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Çeltik MEM
Dikdörtgen



 

Şair Bedrettin Nazmi, şiirlerine konu olarak 

daima ölümü, ayrılığı ve aşkı seçmiştir. Aynı 

zamanda her şiirine en az bir fiilimsi 

katmaktadır. Ancak ölümle ilgili şiirlerine özgü 

fiilimsilerden bir tek adlaşmış sıfat fiile yer 

vermektedir. 

* Fiilimsi: Fiil kök veya gövdelerine getirilen 

çeşitli eklerle cümlede isim, sıfat, zarf görevinde 

kullanılan kelimelerdir. Örnek: koşan, 

okumak…   

* Adlaşmış sıfat fiil: Sıfat fiilin yanında bulunan 

ve sıfat fiille tamlama oluşturan ismin 

cümleden düşürülmesiyle yapılır. Örnek: 

Ağlayanlar elbet susar 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki 

şiirlerden hangisi Şair Bedrettin Nazmi’ye 

ait olabilir? 

A)  Bir ay vaktiydi gidiverdin gölgemden 

      Su sesinden öte bir burukluktu 

      Merhamet dilencisi sözler dökülmüştü 

      Bir garip ruh esintisiydi bahar 

 

B)  Hani ömür çürütüp biriktirdiğin o dünler 

     Birer birer terk-i dünya eylediler 

     Şimdi vardın mı karanlık kuyuya 

     Düşün de dur; kabir misin, kabirde misin? 

 

C)  Geleni gidenini aratmaz bu hülyada 

      Dört yanı dualarla çevrili yurdumun 
      Ceddi kahraman bir millet, tutsak olur mu sandın 

      Elbet kurtulur, kurtulur bu mazbut ruhumuz 

 

D) Ansızın gidiverirsin sevdiklerinin ömründen 

      Önce anılırsın, ağlanırsın sonra unutulursun   

      Bir bir sıyrılırsın küçücük yüreklerden 
      En nihayetinde bir vardın bir de yoktun olursun 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teknolojiyle küçülen bir dünyada teknolojinin esiri 

olarak yaşıyoruz. Eskiden günlerce süren yolculukları 

şimdilerde birkaç saate düşüren, dünyanın dört bir 

yanını evimize getiren, gurbetteki sevdiklerimizle 

istediğimiz zaman görüşmemizi sağlayan teknoloji, 

bazen ayağımızın en büyük bağı bazen de bizi içine 

çekip gerçek yaşamdan koparabilen bir gelişmedir.  

  

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teknolojiyle hayat kolaylaşmıştır.  

B) Teknolojinin insan hayatına yararları olduğu kadar 

zararları da olabilir.  

C) Teknolojinin sunduğu olanaklarla insanlar 

kendilerine daha çok zaman ayırabilmişlerdir.  

D) Teknoloji, insan hayatını çok çeşitli yollarla 

değiştirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin 

öge dizimi diğerlerinden farklıdır. 

A) Yiğit ödevlerini düzenli olarak yapar. 

B) O bütün eksiklerini zamanında tamamlamış. 

C) Tahsin konuyla ilgili düşüncelerini hiç 

çekinmeden paylaştı. 

D) Merve bütün anılarını yazdığı defterini 

kaybettiğini fark etti.  

 

 

 

 

 

SORU 9          (Ertuğrul DEMİR) SORU 10       (Tuğçe GÜRPINAR) 

SORU 11               (Mikail BALCI) 
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Çeltik MEM
Dikdörtgen



 

Gerçekte olmayan ve gerçekleşmesi mümkün 

dahi olmayan olayların, durumların ifade 

edildiği cümlelere “kurgusal unsurlar” denir.  

 

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden 

hangisi kurgusal unsur olmayan cümlelerde?  

 

A) Kuzu: Tilki Kardeş, seninle bir oyun 

oynayalım mı?  

Tilki:  Nasıl bir oyun?  

Kuzu: Sahibine senin ölmek üzere olduğunu 

yerine beni gönderdiğini söyleyeceğim. Bakalım 

seni ne kadar çok seviyormuş?  

Tilki: Beni o kadar çok sever ki kesinlikle 

haberi duyunca helvamı dağıtacaktır.  

 

B) Öğrenci: Öğretmenim biraz güler misiniz?  

Öğretmen: Neden çocuğum? 

Öğrenci: Bugün gelmediğiniz için sınıfımız 

aydınlanmıyor.  

 

C) Süt kalesini yaptıran hükümdarın 

sürülerinin sütü o kadar çokmuş ki sütün 

fazlası derelere, çaylara dökülürmüş. Hatta 

yöredeki çaylar da sür rengi olmuş ve zamanla 

herkes oradan süt ihtiyacını gidermeye 

başlamış. Sütü gelmeyen anneler çocuklarına 

oradan süt içirmişler ve zamanla herkes süt 

kardeş olmuş.  

 

D) Orta Asya’da sürekli konargöçer durumda 

olan Türk oymakları, Anadolu’ya göçtükten 

sonra da geleneklerini sürdürmeye devam 

etmişler aynı zamanda yeni yaşam şartlarına da 

ayak uydurmuşlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"(1)Deniz suyu tuzludur,içinde bol miktarda 

tuz vardır.(2)Bu tuz yemeklerimizde 

kullandığımız tuzla aynıdır.(3)Denizlerdeki 

tuzun büyük bölümü karalardaki kayalardan 

gelir.(4)Yağmur kayalardaki tuzu eriterek 

nehirlere,nehirler de denizlere taşır."  

Yukarıdaki paragrafa göre verilenlerden 

hangisi yanlıştır? 

A)1.cümle iki yüklemli cümledir.  

B)2.cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir.  

C)3.cümle tek yüklemli cümledir.  

D)4.cümle içinde fiilimsi bulunan birleşik 

bir cümledir. 

 

 

 

Pırıl pırıl bir sabahtı. Güneş ışınları her yeri 

ısıtıyor; palmiyelerin, mor salkımlarla donanmış 

konsolos çiçeklerinin, balkonlardaki 

sardunyaların üzerine sımsıcak dökülüyordu. 

Sokakta ki insanlar, tatlı bir telaş 

içindeydi.Öğrenciler konuşa konuşa okul 

yolunu tutmuş, esnaflar da dükkanlarını açmıştı. 

Bir delikanlı, elinde hortum yerleri yıkıyor; 

şalvarlı sütçü evlere süt dağıtıyordu. Evinin 

balkonuna çıkan Fatma teyze, ‘’Bugün, çok güzel 

bir gün!’’ diyordu. 
 

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından 

hangisine uyulmamıştır? 
 

A) Akrabalık bildiren sözcüğün yazımı 

B) Pekiştirilmiş sözcüğün yazımı 

C)’’de’’ bağlacının yazımı 

D)’’-ki’’ ekinin yazımı 

 

 

 

SORU 12       (Tuğçe GÜRPINAR) SORU 13  (Melek Kurt GÜNGÖR) 
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SORU 14        (Murat AYDOĞAN) 

Çeltik MEM
Dikdörtgen



 

 

“Düşünceyi geliştirme yolları altı tanedir: 

tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, benzetme, 

tanık gösterme ve sayısal verilerden 

yararlanma.” diyen Türkçe Öğretmeni Tayfun, 

dersinden proje görevi alan altı öğrencisinden 

düşünceyi geliştirme yollarını araştırıp, 

kendisinin söylediği sıralamaya uyarak bir 

sunum hazırlamalarını istemiştir. 

 

>Projeyi Sevcan, Davut, Eyüp, Şeyma, Veli ve 

Işıl hazırlayacak, her biri bir maddeyi sınıfta 

sunacaktır. 

>Davut, projesi için birçok ünlü kişinin 

sözlerini araştırmış, beğendiklerini projesinde 

kullanmak üzere not etmiştir. 

>Sevcan, proje sunumu için sözlük getirip 

sınıfta uygulama ile anlatmayı planlamıştır. 

>Eyüp, Veli’den önce; Işıl’dan sonra sunum 

yapacaktır. 

 

 

Bu bilgilere göre, öğrencilerin hangisinin 

söylediği cümle kendi ödev konusu ile ilgili 

doğru bir örnek olur? 

A) EYÜP: Hayatımda onun kadar dürüst birini 

daha tanımadım. 

B) ŞEYMA: Çocuğun elma gibi yanakları vardı.  

C) VELİ: Buz, suyun donmuş hâlidir. 

D) IŞIL: Atatürk “Türk; öğün, çalış, güven.” 

demiştir.  

 

 

 

 

 

1. Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek 

yumurtalar pişene kadar bekleyin. 

2. Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak 

domateslerin iyice pişmesini bekleyin. 

3. Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi 

dönünceye kadar kavurun. 

4. Domatesler çok suyu değil, tavaya yapışıyorsa 

birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. Genellikle de bu 

duruma gerek kalmayacaktır. 

5. Üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış 

domatesleri ilave edin. 

6. Domatesler piştikten sonra yumurtaları 

kırabilirsiniz. Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp 

ekleyin isterseniz de tavaya kırıp tavada 

karıştırabilirsiniz. 

7. Kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu 

aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz. 

Menemeni sıcak olarak servis yapın. 

   Yukarıda menemenin yapılması sırasında 

izlenmesi gereken aşamalar 

numaralandırılmıştır. Aşağıdaki 

sıralamalardan hangisi doğru sıralamayı 

vermektedir? 

  A) 6-5-2-4-3-1-7  B) 3-5-2-4-6-1-7 

  C) 2-5-3-4-6-1-7             D) 7-5-2-4-6-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 15            (Emel Canpolat OĞZUHAN) SORU 16                            (Erhan ÇAPOĞLU) 
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Bu görselle ilgili  

I. Nüfusu en az olan canlı türü, yüzergezerlerdir. 

II. Kıvrık boynuzlu oriksin türünden canlı 

kalmamıştır. 

III. Canlı türlerinin yaşadığı sıkıntıda, insanın 

hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkisi 

vardır. 

IV. İncelenen tür sayısında gelecek yıllarda artış 

beklenmektedir.  hangilerine ulaşılamaz? 

A) I ve II B) II ve III 

C) I ve IV D) III ve IV 

 

 

 

Bir işin birden fazla kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte 

yapıldığını bildiren fiillere işteş fiil denir. Bu fiiller, 

fiillere -ş, -ış, -iş, -uş, -üş eki getirilerek yapılır. Örneğin 

“Yıllar sonra lise arkadaşıyla buluştu.” cümlesindeki 

buluştu fiili işin karşılıklı yapıldığını, “Ağaçtaki kuşlar 

patlama sesiyle uçuştu.” cümlesindeki uçuştu fiili işin 

birlikte yapıldığını bildirir. Buna göre aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde işin karşılıklı yapıldığını 

bildiren işteş bir fiil yoktur? 

A) Babam yurt dışında çalışırken annemle yıllarca 

mektuplaşmış. 

B) Yasin’in anlattığı fıkraya tüm sınıf gülüştü. 

C) Salondaki misafirlerle tek tek tokalaştım. 

D) Ali Dayı, askere giden oğluyla sımsıkı kucaklaştı. 
 

 

 

 

SORU 17                                                                                                           (Volkan ERTUĞRUL) 

SORU 18                                                                                                               (Nuri ESENGİN) 
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2006 doğumlu Ferah, ödevi için 2006-2015 yılları arasında Nobel Edebiyat ödülü alan yazarların kronolojik olarak 

sıralamasını yazıp yazarlar hakkında kısa bilgiler hazırlayacaktır. Yaptığı araştırmada bu sıralamaya doğrudan 

ulaşamamış ve şu bilgileri kullanarak sıralamayı kendi oluşturmuştur. 

-Listedeki iki Fransız yazar arasında beş sene vardır ve Fransız Yazar Jean Merie Gustave, Türk yazardan sonraki yıl 

ödül alan İngiliz Yazar Doris Lessing ile Alman Yazar Herta Müller arasındaki yılda ödül almıştır. 

-Guan Moye (Çin); Alice MUNRO’dan (Kanada) bir önceki, İsveçli yazardan bir sonraki yıl ödül almıştır. 

-Ferah’ın doğduğu yıl Orhan Pamuk Nobel alarak ülkemizi gururlandırmıştır. 

-İsveç vatandaşı Tomas Tranströmer’den sonra listede dört kişi daha vardır. 

-2010 yılında Peru’dan Mario Vargas Nobel almış, kendi ödül aldıktan beş yıl sonra izlemeye gittiği törende Rus 

Yazar Svetlana Aleksiyev’in başarısını alkışlamıştır. 

Bu bilgilere göre Ferah, aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. 

SIRA SENE YAZAR ÜLKE 

1. 2006 Orhan PAMUK TÜRKİYE 

2. 2007 Doris LESSING İNGİLTERE 

3. 2008 Jean Merie GUSTAVE FRANSA 

4. 2009 Herta MÜLLER ALMANYA 

5. 2010 Mario VARGAS PERU 

6. 2011 Tomas TRANSTRÖMER İSVEÇ 

7. 2012 Alice MUNRO KANADA 

8. 2013 Guan MOYE ÇİN 

9. 2014 Patrick MODIANO FRANSA 

10. 2015 Svetlana 

ALEKSİYEVİÇ 

RUSYA 

Ferah’ın ödevindeki bilgilerin doğru olması için 

hangi sıradaki bilgilerin yerini değiştirmesi 

gerekir? 

A) 3 ve 9 B) 2 ve 4 

C) 7 ve 8 D) 1 ve 6 

 

 

Yukarıdaki görsele bakıldığında Bayezit 

Külliyesi hakkında aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Bu külliye adını veren padişah tarafından 

yaptırılmıştır. 

B) O zamanın birçok büyük âlimi bu külliyede 

dersler vermiştir. 

C) 1950 yılından itibaren hem müze hem 

kütüphane olarak kullanılmıştır. 

 D) Bu yapı kesme taşı adı verilen 

malzemelerden yapılmıştır. 

SORU 19                                                                                                   (Emel Canpolat OĞUZHAN) 

SORU 20                                                                                                                (Erhan ÇAPOĞLU) 
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CEVAP ANAHTARI 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. A 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10.  B 

11.  D 

12.  B 

13.  D 

14.  D 

15.  A 

16.  B 

17. A 

18.  B 

19.  C 

20.  C 
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