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Ekleyen : mehmet | Tarih : 30-04-2017, 02:27 | Kategori : Testler Ortaokul Testleri Ortaokul Türkçe Testleri 8. Sınıf Türkçe Testleri | Okuma : 5253 İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor
bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca
bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak
kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan
alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu
tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 2 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam
mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha
iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere
dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 3 1 Aradığınızı en
ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı,
pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler
Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için
ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde
olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 4 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara
satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın.
Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak
kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan
alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu
tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 5 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam
mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha
iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere
dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 6 1 Aradığınızı en
ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı,
pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler
Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için
ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde
olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 7 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara
satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın.
Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak
kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan
alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu
tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 8 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam
mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha
iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere
dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 9 1 Aradığınızı en
ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı,
pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler
Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için
ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde
olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 10 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara
satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın.
Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak
kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan
alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu
tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 11 1 Aradığınızı en ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam
mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı, pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha
iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili satıcıdan alınmalıdır. akakce.com'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere
dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com sorumlu tutulamaz.akakce.com'da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Page 12 1 Aradığınızı en
ucuzfiyata bulun. Binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izliyoruz. Aradığınız ürün hangi satıcıda ne kadara satılıyor bir arada listeliyoruz. 2 Gerçek indirim veavantajları yakalayın. Kalabalık reklam mesajları, ilgisiz Google sonuçları arasında kaybolmayın. Akakçe'de birebir aynı ürün için fiyatlar karşılaştırılır. 3 Çarşı,
pazar ya da internette,her alışverişte Akakçe yanınızda. Nerede olursanız olun alışverişe Akakçe'den başlayın. Yalnızca bir ürünü bir gün değil, her ihtiyacınızı her gün en ucuza alın. Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler
Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.© 2000-2021 Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akakcebilgiteknolojileri@hs06.kep.tr Mersis No: 0011056436000001 akakce.com tüketiciler için
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