ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006
Μάθηµα: Τουρκικά
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006
11:00 – 13:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Να απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα.
BİRİNCİ BÖLÜM: KOMPOZİSYON

(30 puan)

Aşağıdaki konulardan birini seçerek 150-200 kelimelik bir kompozisyon
yazınız:
1. En sevdiğiniz bir kişiyi anlatınız (karakteri ve görünümü).
2. Ülkeniz hakkında yabancı bir arkadaşınıza mektup yazınız.
3. Piyangoda bir milyon lira kazansanız ne yapacaktınız?

İKİNCİ BÖLÜM: OKUMA PARÇASI

(30 puan)

Aşağıdaki metni okuyup onunla ilgili alıştırmaları yapınız.
Sağlıklı olmak için
Siz de biliyorsunuz ki, hayatımızda bazı faktörler sağlığımızı etkiler. Her şeyden
önce sağlıklı ve mutlu olmak için yediğimiz besinlere dikkat etmeliyiz. Ayrıca da
psikolojik ve çevre faktörlerini de unutmamalıyız. Hastalanmadan önce onu
önlemek için yapılan işler, hastalıktan sonra yapılan terapiden daha iyidir.
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Doktorlar da "diyet" yapmayı tavsiye etmektedirler. Bugün "şişmanlık" batı
dünyası için en çok korkulan bir hastalıktır. Şişmanlık, şeker hastalığı, kalp
hastalıkları ve kanser gibi hastalıklara sebep olabilir. Stres, tansiyon, uykusuzluk
gibi etkenler de vücuda doğru beslenmemesiyle ilgilidir.
Son yıllarda, araştırmalar spor yapmanın sağlığa iyi geldiğini doğrulamaktadır.
Devamlı, yapılan fizikî aktiviteler, sağlık için çok önemlidir. Spor kalp
hastalıklarına birebirdir. Kan balansını kontrol etmek, kan dolaşımını düzenlemek
ve formda olmak için spor yapmalıyız.
Günlük hayatta insanların en çok karşılaştığı problemlerden biri de strestir. Bir
yakınının ölmesi, evlilik, iş değişikliği, boşanma gibi durumlar stresin sebepleri
olabilir. Stres, başka hastalıklar çıkabilir. Stresli olduğu bilmek bu hastalıkları
önleyebilir.
Çevre faktörleri de sağlığımız için çok önemlidir. İnsan hayatının uzamasına
rağmen kanserden ölümler artmıştır. Bunun en önemli sebebi kimyasal
maddelerin kullanımının artmasıdır.
A. Sorulara tam cevap veriniz:

(15 p.)

1.

Hastalanmadan önce nelere dikkat etmeliyiz?

2.

Şişmanlık hangi hastalıklara sebep olmaktadır?

3.

Niçin spor yapmalıyız?

4.

Stresin sebepleri hangi olabilir?

5.

Niçin kanserden ölümler artmıştır?

B. Parçaya göre uygun cevabı seçiniz:
1. Sağlıklı olmak için ………………………..
a. yediğimiz şeylere dikkat etmemeliyiz.
b. soğuk havalarda dışarıda kalmamalıyız.
c. soğuk su içmemeliyiz.
d. daha az yemeliyiz. Diyet yapmalıyız.
2. Kan balansını kontrol etmek için………………………
a. sebze ve meyve yemeliyiz.
b. sigara içmemeliyiz.
c. spor yapmalıyız.
d. doktoru sık sık ziyaret etmeliyiz.
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(10 p.)

3. "İnsanın ömrünün uzamasına rağmen kanser ölümleri artmıştır."
Bunun en önemli sebebi hangisi olabilir?
a. Çok şeker yemek
b. Endüstride kullanılan kimyasal maddeler
c. Hava kirlilikleri
d. Spora gerektiği kadar yapmamak
4. ………………………….. stresin sebebi olabilir.
a. bekârlık
b. kanser
c. işsizlik
d. iş değişikliği
5. "Diyet" ne demek?
a. jimnastik
b. rejim
c. vejetaryenlik
d. şişmanlık

C. Metinde çizgili kelimelerin karşıtlarını yazınız:
1.
2.
3.
4.
5.

(5 p.)

sağlıklı #
mutlu #
şişmanlık #
evlilik #
başka #

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GRAMER

(40 puan)

A. Doğru cevabı seçerek cümleleri tamamlayınız:
1. Sen......... anne.......... baba............ gazete verdim.
a. in / sinin / sından
b. in / nin / sına
c. in / ninin / sine
d. in / nin / sını
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(15 p.)

2. Onlar bana dikkat ............ söylediler.
a. etmemi
b. etmeni
c. etmemı
d. etmenizi
3. Bir şey ............................ önce babama sorarım.
a. yaptığım zaman
b. yapan
c. yaptığında
d. yapacağım zaman
4. Ahmet Bey çok iyi araba ......................................
a. kullanebilir
b. kullanabilir
c. kullanabilmem
d. kullanemez
5. Havuzda ....................... bacağını güçlendiriyor.
a. yüzerek
b. yüzerken
c. yüzüp
d. yüzen
6. Ben tenis ……………................... seviyorum.
a. oynamak
b. oynamayı
c. oynamaktan
d. oynamaya
7. Ceket ............................ sokağa çıktı.
a. giyerek
b. giymeden
c. giyup
d. giydiğim için
8. Yarın mağazadan renk.......... bir pantolon ve kare............ bir ceket
almayı düşünüyorum.
a. –li / -li
b. –lı / -siz
c. –sız / -li
d. –li / -lu
9. Sen …………………………..................... çok sıkıldım.
a. yokken
b. yokyken
c. yoktu
d. yokarken
10. Annesi Ahmet’e her zaman çok yemek ..............................
a. yer
b. yedirir
c. yenir
d. yendirir
11. Karnım aç ............................ kafam çalışmaz.
a. olduğu zaman
b. olan
c. olacağım zaman
d. olduğu
12. Kardeşlerim küçükken çok kavga …………….. şimdi de bazen
kavga ediyorlar.
a. etti
b. ediyorlardı
c. etmiş
d. ederdi
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13. Bu sorular öğretmenim tarafından ........................................
a. hazırlandı
b. hazırlanıldı
c. hazırlandık
d. hazırlayacaklar
14. Ahmet΄in................ göre, Fatma çok hastaymış.
a. söylemiş
b. söylediğime
c. söylediğine
d. söylemesi
15. İki yıl yurtdışında ………………………dönecekler.
a. kalacak
b. kalıp
c. kaldığından sonra
d. kalacaklarında
B. Parantez içindeki fiillerin bileşik zaman biçimleriyle cümleleri
tamamlayınız:

(10 p.)

1. Sizinle beraber ………………………. , fakat gitmeliyim (yemek).
2. Eskiden çok sigara ………………………. , şimdi içmiyorum (içmek).
3. Çöp arabası eskiden her gün ……………………, şimdi iki günde bir
geliyor (gelmek).
4. Ali eskiden de çok yalan ………………………. (söylemek)
5. Ben geldiğimde yangın çoktan …………………… (sönmek)
C. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına gereken ekleri yazınız:
1.
2.
3.
4.
5.

(5 p.)

Çalış…………. .çalış…………… sınavlarda iyi not aldı.
Ben çok mutlu olduğumu herkes……… söylüyorum.
İki oda………… bir daire arıyorum.
Senin göz…………. çok beğeniyorum.
Ahmet Bey’in sarı………. yüzünü görünce çok şaşırdım.

Ç. Doğru cümle kurmak için kelimeleri sıraya koyunuz:
1. gönderildi – şirkete – banka – bir – tarafından – mektup
2. insanlar – yalan – çok – söylüyor
3. üniversiteden – buluştuk – restorana – bir – dün – gittik –
arkadaşlarla – ve
4. mi – bu – beraber – akşam – gidelim – yemeğe - ?
5. de – tenis – öğrenmen – senin – artık – oynamayı – lazım
SON
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(10 p.)
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