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Antalya’nın en sevilen insanlarından Naziye ve Hakkı çifti güncel olayları torunları Okyanus ve 

Antalya’ya aktarıp onların bu konularda bilgi sahibi olmalarını çok önemli görürlerdi. Bugünkü konu ise 

çok ciddi bir konuydu. 

KORONAVİRÜS  

Çin’in Yuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, solunum 

yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür.  

Bazı hayvanlarda bulunan virüs, hayvanlardan insanlara bulaşabilir 

ve bu şekilde yayılabilir.  

Yeni koranavirüsün hangi hayvandan insana geçtiği henüz saptana-

madı.  

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya saçtığı damlacıklar 

yoluyla bulaşıyor.  

*** Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtileri iken hastalarda 

zatüre,ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği görülmektedir. 

 

*El hijyenine önem verilmeli,  kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. 

*Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı. (1) 

*Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. (2) 

*Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortam-

dan uzak durulmalı. (3) 

*Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve 

suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.(4) 

 

EVDE KAL ANTALYA 1  

Yukarıdaki verilenlerden aşağıdakilerden han-

gisi kesin olarak çıkarılamaz?  

A) Bu hastalıktan en fazla solunum yetmezliği 

ve böbrek yetmezliği olanlar etkilenmektedir. 

B) Kalabalık ortamlarda uzak durmak bu hasta- 

lığın önlemleri arasındadır. 

C) Hasta kişilerin belirli şekillerde ortaya 

çıkardıkları damlacıklar bulaşıcılık özelliği 

göstermektedir. 

D) Virüsün hangi hayvandan insana geçtiği tam 

olarak tespit edilememiştir.  

EVDE KAL ANTALYA 2  

Bu dönemde evde kalan Mehmet, Yaren, Meli- 

ha, Bihter ve Çağrı fiilimsi konusuna beraber 

çalışıyorlardı. Bihter : “Başlangıçta fiil olan bir 

sözcük çeşitli ekler sayesinde isim, sıfat, zarf 

özelliği kazanabilir.” dedi ve yukarıdaki cümle-

leri numaralandırdı. 

Buna göre bireyler Bihter’in numaralandırdığı 

hangi cümlede fiilimsi olmadığını iddia ede-

cektir?  

A) 4            B) 3           C) 2          D) 1  
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Bihter, Okyanus, Nazif ve Antalya çok ilginç bir alfabeye ulaştılar. Bu alfabe şifrelere dayanıyor ve her 

harf kendinden sonra gelen dördüncü harfle değiştiriliyordu.  

 

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z 

 

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç 

 

                                                                                    3 ve 4. Soruyu Yukarıda Verilenlere Göre Cevaplayınız 

 

Evde Kal Antalya 3  

Bu alfabeye göre bireylerden hangisi ismini yanlış yazmış olabilir?  

 

A)                                                                            B) 

 

 

 

C)                                                                           D) 

  

 

EVDE KAL ANTALYA 4 

 

Öğretmenlerinden bu harfi öğrenen Alper, Altan, Aysema,Azra Naz, Çağsu, Dilay şu kelimeleri yazmak 

istediler : Keşkek, Şilofta, haluşka, bağaça 

 

Buna göre öğrenciler kelimelerden hangisini doğru yazmış olabilir?  

 

 

A)                                                                                  B) 

 

C)                                                                                   D) 

 

 

 

 

EMKYHU 

DRYDOCD RDÇMI 

SOCDRZÜ          

 KDÖZVOD OHÜOHO 

VNÖSIYD EDJDGD 
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EVDE KAL ANTALYA 5  

Cümlenin ögeleri konusunda sıralama çok önemlidir. Önce temel öge olan yüklem ve özne, daha 

sonrasında da yardımcı ögeler nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci bulunur. 

Cümlenin ögelerinde diğer önemli unsur da söz gruplarının yani birbiriyle bağlantılı söz gruplarının 

parçalanmasıdır.  

Yüklem bir cümlenin en önemli yeri ve ilk bulunan yeridir. Yani bir cümlenin ana fikri konumundadır. 

Özne : Yüklem bulunduktan sonra “ ne ve kim” veya “ neler,kimler” sorusuna cevap verilerek bulunur. 

Nesne : Temel ögeler bulunduktan sonra, burası çok önemli temel ögeler bulunmalıdır, nesne 

bulunmalıdır. Belirtisiz nesne “ne” sorusuyla ; belirtili nesne “neyi,kimi” sorularıyla bulunur. 

Dolaylı tümleç : İsmin “ e, de, den” hal eklerini alan ve bu hal eklerinden oluşan sorulara cevap aranarak 

bulunur. (nereye,kime,nerede,kimden…)  

Zarf tümleci : Yüklemi durum,zaman,sebep, hal, miktar, yön gibi anlamlar bakımından tamlayan ögedir. 

“ ne zaman,niçin, nasıl, ne kadar” gibi sorulara cevap aranak bulunur. 

Dikkat : Belirtisiz nesnenin sorusu ile öznenin sorusu aynı olduğu için bir cümlede özneyi bulmadan 

diğer ögelere geçilmemelidir.                                                                        

Bu bilgilerden yola çıkan  Duygu,Efecan, Ege Han, Elif Sude Antalya ile ilgili cümleler kurmuştur. 

Duygu : Geçen gün gördüğüm güzellikleri, Kurşunlu Şelalesi’nden aktarmıştım.  

Efecan : Karaalioğlu Parkı’nda geniş manzara ve taş kule vardır. 

Ege Han : Lara Plajı, oraya gelenleri sevgiyle karşılıyordu. 

Elif Sude : Antalya’ya gidince ters evi görmemizi istediler. 

Buna göre yukarıdaki bireylerin hangisinin cümlesinde nesneye yer verilmemiştir ?  

A) Duygu                 B) Efecan            C) Ege Han          D) Elif Sude  

 

EVDE KAL ANTALYA 6  

 

Emin :  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına virgül konur. 

Esma Kifayet : Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül 

konur. 

Esra : Genel ağ adreslerinde iki nokta kullanılır. 

Filiz : Özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrımında kesme işareti kullanılır. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan noktalama işareti veya işaretleri yukarıdaki açıklama-

lardan farklı bir durumun özelliğini yansıtmaktadır?  

A) Antalya’ya gidince Saklıkent Kayak Merkezi’ne uğradık, orada biraz vakit geçirdik. 

B) Aspendos, Antalya’nın kültür merkezi, ülkemizin tarih hafızalarından biridir. 

C) Kaleiçi ile ilgili bilgi almak için http://www.antalya.gov.tr/kaleici adresini ziyaret edebilirsiniz. 

D) Antalyalı gelir, dünya zengin olur ; Alanyalı gelir, dünya cennet olur. 

http://www.antalya.gov.tr/kaleici
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Gülsen, Hatice Aysima, İlhan Süleyman, Kadriye Kader, Melissa,Musa bizlere Termessos hakkında 

aşağıdaki bilgileri toplamıştı :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                        7 ve 8. SORUYU METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

EVDE KAL ANTALYA 7 

Mustafa, Necmi Batu, Ömer Kaan, Büşra yukarıdaki parçada geçen bazı sözcüklerin anlamlarını şu 

şekilde bulmuştur :  

1.Eski yapı ve kent kalıntısı. 

2. Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol. 

3. Kale duvarı, yüksek duvar. 

4. Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan, yasal olmayan işler çeviren kimseler topluluğu. 

Buna göre hangi sözcüğün anlamını tam olarak belirleyememişlerdir? 

A) Ören                 B) Sur             C) Şebeke             D) Patika  

 

EVDE KAL ANTALYA 8  

Sıfat fiiller de başlangıçta fiil olmalarına rağmen aldıkları ekler sayesinde fiil olmaktan çıkıp sıfat 

görevinde kullanılır.  

 

Buna göre yukarıda metinde altı çizili olarak verilen sözcüklerin hangisi sıfat fiil görevinde 

kullanılmamıştır? 

A) aynı adı taşıyan 

B) sola tırmanan 

C) başlar 

D) ayakta kalmış 

 

                                                                  TERMESSOS 

Orman içinde korunan ören yerlerinin en çarpıcılarından biri olup aynı adı taşıyan Milli Park içinde 

yer alır. Beydağları-Termessos Milli Parkı; bitki örtüsü ile bölgenin botanik, yaban keçisi sürüleri ile 

de açık hayvanat bahçesi görünümündedir. Antalya-Korkuteli karayolunun 24. km.den sola tırmanan 

özel yolla 1050 m. yükseklikte, Güllük Dağı'ndaki kalıntılara ulaşılabilir. Şehrin kalıntıları, Antalya-

Korkuteli karayolu üzerindeki Yenicekahve yakınında bulunan Hellenistik Devir Suru ile başlar ve 

Güllük Dağı’nın zirvesine kadar devam eder. Otoparktan sonra şehre tırmanan patika takip 

edildiğinde sağ yanda İmparator Hadrian devrinde yapılmış İon düzenindeki tapınağın basamak ve 

anıtsal girişine rastlanır. Aşağı şehir surları ve su koyağının bulunduğu alanda güneye doğru 

tırmanmaya devam edilirse solda yer yer birinci katı ayakta kalmış Gymnasiuma ulaşılır. Birçok oda 

ve salondan oluşan yapının güneybatısında, arkalarında dükkânlar bulunan sütunlu cadde yer alır. 

Hemen yakınında kanalizasyon şebekesinin mükemmelliğini gösteren kanallar hala görülebilir.  
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Ahmet Görkem, Alan, Amina, Baha Okan, Berrin Zehra her hafta sınıf panosuna bir şeyler asıyordu. 

Bu haftaki konu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          9 ve 10. SORUYU PANODAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 

EVDE KAL ANTALYA 9  

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Belek kıyıları ülkemizin en büyük yumurtalama alanıdır. 

B) 2007 yılında Anamur 1040 adet yumurtalama alanıyla Belek’i geçmiştir. 

C) Ülkemizin dışında da bu türün varlığının olduğunu söylemek mümkündür. 

D) Belirli sebeplerden dolayı sayıları giderek azalmaktadır. 

 

 

EVDE KAL ANTALYA 10  

 

Bu parça aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirilseydi ortaya neden sonuç bildiren bir durum 

çıkardı?  

A) İnsanlar üzerlerine düşen görevleri yaparsa bu tür kolaylıkla çoğalabilir. 

B) İnsanlar bu türü kurtarmak için çeşitli önemleri almalıdır.  

C) İnsanlar doğanın ve canlıların değerini her zaman bilmeli ve onlara sahip çıkmalıdır. 

D) İnsanlar bu alanlara da müdahale ettiği için bu türler de nesli tükenmekle karşı karşıyadır. 

                                                            CARETTA CARETTA  

Oksijeni   havadan  almasına  rağmen  uzun süre su  altında  kalabilir. Yumurtalarını gece kumsallarda 

açtıkları çukurlara gömerler. Bir defasında  100  yumurta  bırakabilir, bu  sayı  162'ye kadar tespit edil- 

miştir. Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece  vakti yumurtadan çıkarak  denize giderler.Ak- 

deniz sahillerine yayılmıştır. En önemli yumurtlama bölgesi Adana'nın Yumurtalık ilçesi ve Belek, Ana- 

mur, Köyceğiz, Dalyan Sahili’dir. Belek   kıyıları, Caretta   carettaların  Yunanistan'ın Zakintos Adası’nın 

ardından Akdeniz'deki ikinci  ve Türkiye'nin en büyük yumurtlama alanıdır. 2006  yılı  içinde  Belek'te ise  

1000 civarında, Anamur'da 2007 yılında 1040 adet yuva tespit edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 

Kabuk boyları 1 metre kadar büyüyebilir. Balıklar, kabuklular ve su canlıları (özellikle deniz anaları) ile 

beslenir. 

Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülmektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma 

kapasitesi  yüzünden  ve  ışık kirliliği  nedeniyle  bugün  sayıları  giderek  azalmaktadır . Nesli tükenme 

altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır…  

 
 



 

ASLA PES ETME                                                   VE                                   İNANDIĞIN YOLDA DEVAM ET ! 

METİN METE İLE  8.SINIF  

                  

                 TÜRKÇEYE “TAM” DESTEK  

ANTALYA’YA ÖZEL TÜRKÇE DENEMESİ  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     11 ve 12.SORUYU METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

EVDE KAL ANTALYA 11  

 

Bu metnin anlatım biçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Bu metin, bilgi verme amacı taşıdığı için açıklama metnidir. 

B) Bu metin, gördüklerini sözcüklerle resmettiği için betimleme metnidir. 

C) Bu metin, bir olayı aktarmaya çalıştığı için öyküleme metnidir. 

D) Bu metin,  bir durumu tartışma havasında aktardığı için tartışma metnidir. 

 

 

EVDE KAL ANTALYA 12  

 

Bu metinde altı çizili olarak verilen varlıkların dostça hareket etmesi yani insana ait bir özelliğin bu 

varlıklara aktarılması kişileştirme sanatına işarettir. Kişileştirmede insan ait bir varlık insan dışındaki 

varlıklara aktarılır. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme olabilecek bir durum söz konusudur?  

A) Antalya, Akdeniz’in parlayan bir yıldızıdır. 

B) Portakallar, buranın rengine renk katar. 

C) Deniz, masmavi görünümüyle çıkar karşımıza. 

D) Akdeniz, her zamankinden daha içten ve hasretle selamlar bizi. 

 

 

 

Herkesin huzur için olduğu bir yılda değerli arkadaşım Sarp’ın konuğu olarak Antalya gitmiştim. Tabii ki sadece 

Sarp değildi ziyaret sebebim. Berre,Bilge, Cahit, Can, Çınar, Doğa Zeynep, Doğaç, Duru Zuhal de vardı. Tarihin, 

tarımın, ticaretin merkezinde bu değerli insanları görmüş ve Antalya’yı onlarla adeta gezmek değil 

damarlarımda yaşamıştım. İncecik kumlarla bezeli plajlarına, geçmişin izlerini taşıyan tarihi varlıklarına, yeşil 

ormanlarına bu değerli insanlarla açmıştım kalbimi. Kaleiçi, Düden Şelalesi, Aspendos Tiyatrosu, Konyaaltı Plajı 

dostça bizi gezdirirken hülük çorba, zerde, Toros salatası, hibeş damak lezzetimizi okşamıştı. Antalya o güne 

kadar gördüğüm en güzel rüyaydı….  
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EVDE KAL ANTALYA 13  

Ekin Ada, Emre Can, Esma, Ezgi Nur bugünlerde insanların bilinçsiz davranışlarına dikkat çekmek için 

sınıf panosuna bir şeyler asmıştı. 

 

Buna göre yıkarıda verilenlerden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? 

A) Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde’de asılsız çağrı olayı hiç olmamıştır. 

B) Asıl çağrıların büyük bir bölümü genç nüfus tarafından yapılmıştır.  

C) Asıl çağrı yapanların hepsine idari para cezası verilmiştir. 

D) Asılsız çağrılar doğru çağrıların iki katından fazla bir durum seyretmiştir. 
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EVDE KAL ANTALYA 14  

 

Hasan, İrem, Rana, Renk Tüten, Simay Türkçede bir sözcüğün birden fazla anlama geleceğini ifade 

ettikten sonra “almak” kelimesi ile ilgili cümleler kurdular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre bireyler “almak” sözcüğünü kaç farklı anlamda kullanmıştır?  

A) 5                     B) 4                  C) 3               D) 2  

 

EVDE KAL ANTALYA 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangilerin hangisinde dolaylı anlatıma yer 

verilmiştir? 

A) Tuana : Öğretmenimiz Aspendos Antik Kenti Serik ilçemizde yer alır, dedi. 

B) Yağmur : Antalya’da şiş köfte,serpme börek, yanık donurma yenir. 

C) Düriye Yaren : Manavgat Şalalesi ve Köprülü Kanyon’un gezmek istediği yerler olduğunu söyledi.  

D) Ceren Cennet : Düden Kıyı Şelalesi, Kaleiçi ,Hadrian Kapısı,Antalya Ters Ev gezilecek yerler arasında. 

1. Altın Portakal Film Festivali’nde biz de en sıradaki yerimizi almıştık. 

2. Antalyalı bir kız almak için uğraştı ama nasip Muğlalı olmuştu. 

3. Kemer’e giderken kardeşini de almayı düşünüyordu. 

4. Antalyalı bu virüs yüzünden selam almaktan bile çekinir oldu. 

5. Seradaki bütün zararlı otları aldı ve sezon için hazırlıklara başladı. 
 

Bir ifadenin hiçbir değişikliğe uğratılmadan direkt aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Bu 

anlatımda kişinin söylediği ifade birinci kaynaktan direkt verilir. Ancak bu ifadenin birincil kaynaktan 

çıkması yani başkası tarafından bir şeyler katılarak orijinalliği bozulması halinde doğrudan anlatım 

yerini dolaylı anlatıma bırakır. Doğrudan anlatımda değiştirilme yokken dolaylı anlatımda 

değiştirilme vardır. 
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Doğa, Derin, Kerem, Can Cihan, Batuhan ve Damla’dan bize değişik bir şey anlatmalarını istedik, onlar 

da bize Antalya’da yetişen bir şeyi anlattılar. 

 
Bergamot Ağacı, Turunçgiller familyasının çok bilinmeyen bir ağacı da Bergamot ağacıdır. Ilıman iklim 
kuşağında yetişen bu ağaç Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin çoğunda yetişir. Ayrıca Fildişi sahillerinde ve 
Gine'de bol miktar da yetiştirilmektedir. Bergamot ağacı limon ağacının bir benzeridir. Meyveleri 
limona benzemekle birlikte kabuk yüzeyi biraz daha pürüzlü ve biraz armuda da benzer.  
 
Bergamot ağacı yaklaşık 1 metreye ulaştığında meyve vermeye başlar ve 2 metreye kadar uzar. 
Meyveleri portakal büyüklüğünde olan Bergamot ağacı meyvesi yeşil limon sarısı, esansı güzel kokulu 
bir ağaç olup meyve suyu üretiminde kullanımına pek rastlanmaz. Ülkemizde özellikle Antalya ve Muğla 
civarında yetiştiriciliği yapılmakta ve istenildiğinde evlerde saksı içinde, seralarda ve diğer şartları 
uygun olan alanlarda yetiştirilebilir. 

 

                                    16 ve 17. SORUYU YUKARIDA VERİLENLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

EVDE KAL ANTALYA 16  

Yukarıdaki verilenlerden hareketle bergamot meyvesi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?  

 

A)                                                                                      B)                                                         

 

 

 

 

 

C)                                                                                    D)                                                                          

 

 

 

 

 

 

EVDE KAL ANTALYA 17  

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?  

A)Bergomot, genellikle Antalya ve Muğla çevresinde meyve suyu yapımında kullanılır. 

B) Limon ağacıyla bergomot ağacını birbirinden ayırmak çok zordur. 

C) Bergomot ağacının özellik bakımından tamamen limona benzeyen bir meyvesi vardır. 

D) Bergomot,büyüklüğü portakal ve tadı armuda benzeyen bir meyvedir. 
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Ülkemizin şuan için zor bir durumda olduğu günlerde önemini daha iyi anladığımız ama boş bırakmak 

zorunda kaldığımız kütüphanelerin haftası içerisindeyiz. Türkiye’de 1964 yılından beri kutlananan bu 

önemli gün, Mart ayının sonlarına ve Nisan ayının başlarına doğru kutlanır. Haftanın amacı, 

öğrencilerde okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, okuyucuların 

kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için 

bilinçlendirmektedir. Hafta sürecince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuyoyuna 

duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir, ama bu yıl bu tarihlerde okullar olmadığı  

için hatırlatma görevi de bizlere düşmektedir. 

Biz de bu durumlardan yola çıkarak evde kal Antalya kitap oku diyoruz. 30 Mart 2020 pazartesi 

gününden 5 nisan 2020 perşembe gününe kadar evde okuyacağımız kitap sayısı ne kadar artarsa bizim 

ve çevremize olan katkımız da o kadar artacaktır. Bu yıl okuyacağımız her kitap, ileriye atacağımız 

adımların daha da sağlam olmasını sağlayacaktır. Evde kal Antalya sözleriyle sizleri evden çıkmamaya 

ve kitap okumaya davet ediyoruz… 

                                                                    18 ve 19. Soruyu Metne Göre Cevaplayınız. 

    

 

EVDE KAL ANTALYA 18  

 

1. Bu yıl Kütüphaneler Haftası toplu alanlarda kutlanılmayacaktır. 

2. Kütüphaneler Haftası sadece okullar aracılığıyla duyurulan bir haftadır. 

3. Bu yıl bu haftanın olduğu tarihlerde okunacak kitaplar ilerisi için çok önemli olacaktır. 

4. Bu haftada ülkemizin dışındaki yerlerde de aynı tarihlerde kutlanmaktadır. 

Buna göre yukarıdaki metinden numaralandırılmış yerlerin hangisine kesin olarak ulaşabiliriz? 

A) 1-2                            B) 1-3             C) 2-3                 D) 3-4  

 

EVDE KAL ANTALYA 19  

 

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki parçada altı çizili olan yerlerdeki yazım yanlışını düzeltmede 

bir hata yapılmıştır?   

A) Nisan sözcüğü büyük harfle başlatılarak yazılmalıydı. ( 5 NİSAN)   

B) Pazartesi ve Perşembe günleri büyük harfle başlatılarak yazılmalıydı. (2020 Perşembe…) 

C) Mart ayı ve nisan ayı sözcükleri küçük harfle başlatılarak yazılmalıydı. (mart ayı…) 

D) Gününden ve gününe sözcüğü büyük harfle başlatılarak yazılmalıydı. ( Perşembe Gününe… ) 
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EVDE KAL ANTALYA 20  

Son dönemlerin en farklı ve kaliteli seslerinden olan Şafak Pala Gülistan isimli albümünü müzikseverler 

ile buluşturmuştur. Halk müziğini rock anlayışı ile yorumlayan Şafak 

Pala’nın albümüne vermiş olduğu isim ise annesinin ismidir. 
İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini aslen memleketi olan 
Antalya’da tamamlamıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Müziği Konservatuvarı’nda 5 sene, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 
ise 4 sene birçok değerli sanatçıdan eğitim almıştır. 

Şafak Pala ayrıca Yeditepe Üniversitesinde gelişim ve eğitim 
psikolojisi üzerine master yapmış, sahne hayatına 1993 yılında adım 
atmıştır. 

Günümüzde müzik öğretmenliği, çocuk ve gençlik koroları yöneticiliği, 
sahne çalışmaları, vokal koçluğu, şan eğitimciliği ve ses terapistliği 
yaparak müzik kariyerini sürdürmektedir. 

Yukarıda verilen parçayı yazı türlerinden hangisinin içine alabiliriz?  

A) Otobiyografi               B) Biyografi            C) Anı           D) Günlük  

 
Bu deneme çalışması değerli Türkçe öğretmeni arkadaşlarımız için ülkemizin zor günlerinde ülkemize 

ve öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Her soru Antalya ilini 

temsil etmekte ve evde kalmamızı vurgulayan niteliktedir. Bu süreçte evlerimizden zorluluk halleri 

dışında çıkmamak kendimize ve çevremize büyük faydalar sağlayacaktır. Bu beladan ancak birlik ve 

beraberlik içinde bize düşen görevleri yerine getirerek kurtulmak mümkün olacaktır. Allah, ülkemizi bu 

girdaptan kurtarsın, aydınlık günlere eriştirsin…  

Bu denemede isimleri geçen Bihter Demiröz Ay öğretmenimizin ailesine, öğrencilerine; Engin Bilgin 

öğretmenimizin ailesine ve bütün Antalyalılara selamlarımızı gönderiyoruz… 

@EvdekalANTALYA@ 

                                                          CEVAP ANAHTARI  

 

 

 

BU DENEMELERİMİZİN HEPSİ VATAN SEVDASIYLA YAZILMIŞ OLUP İSTEYEN HERKESE ÜCRETSİZ 

OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.  

BİZİ METİN METE FACEBOOK KİŞİSEL SAYFASI VEYA LGS TÜRKÇE “TAM” DESTEK GRUBUNDAN TAKİP 

EDEBİLİRSİNİZ…. 

1.  
 
A 

2. 
 
C 

3. 
 
D 

4. 
 
B 

5. 
 
B 

6. 
 
B 

7. 
 
C 

8. 
 
C 

9. 
 
B 

10. 
 
D 

11. 
 
C 

12. 
 
D 

13. 
 
D 

14. 
 
A 

15. 
 
C 

16. 
 
C 

17. 
 
B 

18. 
 
B 

19. 
 
D 

20.  
 
B 
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