ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2012

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΣΟΤΡΚΙΚΑ
12 Ιοσνίοσ 2012
11.00 – 14.15

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕ (5) ΕΛΙΔΕ

Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο ηεηράδιο απανηήζεων.
Πριν από κάθε απάνηηζη να ζημειώνεηε ηα ζηοιτεία ηης ερώηηζης.

BİRİNCİ BÖLÜM: ΤAZMA

30 PUAN

Aşağıda verilen konuda 150-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
Hayatınızda unutamayacağınız bir olayı anlatın.
İKİNCİ BÖLÜM: METİN

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

16 Puan

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

Bisiklete binmek migrene iyi geliyor
İsveçli bilim adamları bisiklete binerek migren ataklarından korunmanın
mümkün olduğunu belirtti.
Gothenburg Üniversitesi Nörobilim ve Fizyoloji Enstitüsü’nden bilim adamları, fiziksel
aktiflik ile migren ağrılarından kurtulmanın mümkün olduğuna değindi.
Uzmanlar ağrı kesiciler ile fiziksel aktivitenin migren üzerindeki etkisini kıyaslamak
için bir deney gerçekleştirdi. Deneye katılan 91 gönüllü 3
gruba ayrıldı. Birinci gruba ilaç verildi, ikinci gruba
rahatlama terapisine katılmaları söylendi ve üçüncü
gruba bisiklet sürmeleri talimatı verildi. Bisiklet sürmek
efor sarf edilecek bir egzersiz olduğu için tercih edildi.
Araştırmanın sonucunda tüm tedavi yöntemlerinin eşit
etkiye sahip olduğu görüldü. Deneye katılanların migren ataklarında azalma
gözlemlendi. Uzmanlar ilâç içmek yerine fiziksel aktivite sayesinde migrenden
korunmanın mümkün olduğuna değindi. Bisiklet sürmek gibi fiziksel bir aktivitenin
yarar sağlamasının sebebi olarak ise hareket ederken stresten uzak zaman
geçirilmesi ve uyku kalitesini arttırması gösterildi.
(http://kisiselbakim.milliyet.com.tr)

A. Aşağıdaki cümleleri metne göre eşleştiriniz.

5x2=10 puan

1. İsveçli bilim adamları

a. 91 gönüllü katıldı.

2. Deneye

b. fiziksel aktivite tercih edildi.

3. Üçüncü grup için

c. migren üzerinde bir deney yaptılar.

4. Birinci gruba

d. insanları stresten uzaklaştırır.

5. Fiziksel bir aktivite

e. ağrı kesici verildi.
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B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.

3x2=6 puan

1. Bisiklet sürmek …
a. migren ilâcının yerini alabilir.
b. migreni tedavi eder.
c. hastalıklara iyi gelir.
2. Deney için …
a. gönüllülere rahatlama terapisi uygulandı.
b. İsveçli bilim adamları gönüllü olarak çalıştı.
c. doksan bir kişi kullanıldı.
3. Deneyde uyguladıkları tüm tedavi yöntemleri…
a. sonuçsuz kaldı.
b. uyku kalitesini arttırdı.
c. migreni azalttı.
İKİNCİ METİN

4 Puan

Boğaziçi Üniversitesi 32. Uluslararası "Sports Fest
2012" 18 Haziran'da Başlıyor
18 Haziran 2012 – 21 Haziran 2012
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından otuz iki yıldır
düzenlenen uluslararası "Sports Fest", 18 Haziran
Perşembe günü Uçaksavar Kampüsü atletizm pistinde
yapılacak törenle başlayacaktır. 18-21 Haziran tarihleri
arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklere yaklaşık 600
yabancı 400 yerli sporcunun katılması beklenmektedir.
Dört farklı kıtadan 25 üniversitenin sporcularının 13 farklı
branşta yapacakları müsabakaların yanında farklı
etkinlikler de düzenlenecektir.

A. Doğru mu?/Yanlış mı?

4x1=4 puan
Doğru

1.

İlk Sport Fest 1980’de düzenlendi.

2.

Sport Fest, 18 Haziran’da başlayacak.

3.

Etkinliklere sadece altı yüz kişi katılacak.

4.

13 farklı branşta karşılaşmalar yapılacak.
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Yanlış

ÜÇÜNCÜ METİN

10 Puan

Aşağıdaki metni soruları yanıtlayınız.

FACEBOOK YALANLARI
Kabul edin. Facebook ya da diğer sosyalleşme sitelerini kullanma mazeretleriniz hiç
de öyle asil ve farklı değil. Dört maddede maskenizi düşürüyoruz.
- Raina Kelley
Sadece tanıdığım kimseleri arkadaşlığa kabul ediyorum:
kendinizi kandırmayın. Herkesle arkadaş oluyorsunuz. Ben
20 senedir bir kere bile karşılaşmadığım ve hatta yolda
görsem bile tanıyamayacağım kişileri kabul ediyorum.

Ben
insanlarla
iletişimi
koparmamak
için
Facebook’tayım: Yalan, her şeye burnunuzu sokuyorsunuz.
Hepimiz herkesin profilini köşe bucak tarıyoruz ki kirli işlerini
görelim, bulalım. Her şeyin ortada olması heyecan veriyor.
Ben Facebook’u çoktan aştım: Biz de inandık! Bu alaycı
pozlar hiç inandırıcı değil. Eski kız arkadaşlarınızı bulmak için
saatlerinizi Facebook’ta geçiriyorsunuz ve tanımadığınız
kişilerle gönül eğlendiriyorsunuz!
Ama ben Facebook’ta hırs yapmıyorum: Bu da yalan. Hem
daha çok arkadaşımız olsun istiyoruz hem de oyunlarda en
yüksek skoru kırıyorsunuz. Bu arada Scramble skorunuz
147’den yukarıysa bana arkadaşlık göndermeyi düşünmeyin
bile.
Türkiye Newsweek dergisinden uyarlama
Yukarıdaki metinde altı çizili deyimlerin en yakın anlamlarını işaretleyin.
5x2=10 puan
1) Kendini kandırmak
a) eğlenmek
b) kanamak
c) aldatmak
2) Burnunu sokmak
a) karışmak
b) ilgilenmek
c) yalanlamak
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3)
a)
b)
c)

Gönül eğlendirmek
hoş vakit geçirmek
kırılmak
aşık olmak

4)
a)
b)
c)

Skor kırmak
küsmek
en iyi puanı almak
kazanmak

5)
a)
b)
c)

Köşe bucak taramak
iyice incelemek
titiz olmak
kaybetmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI

20 PUAN

A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz.

5x1=5 puan

1. Şaban Bey yorgunluktan

a. kadar araba kullanamazsın.

2. Seninle evlenince

b. insanlara sırrınızı söylemeyiniz.

3. Yaşın on sekiz gelinceye

c. halde geziye gelmedi.

4. Serpil, bana söz verdiği

d. dünyanın en mutlu insanı olacağım.

5. Tanımadığınız

e. uyuyakalmış.

B. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına gereken ekleri yazınız.
10x0.5=5 puan
1. Babamın araba…….. lastiği aniden patladı.
2. Dün ben sigara iç…….. kız kardeşim bana bakıyordu.
3. Kira……..bir daire arıyorum.
4. Uzun topuk…….. ayakkabılar giymeyi sevmiyorum.
5. Oğlum köpek…….. çok korkuyor.
6. Masa…….. tabak koyuyorum.
7. Orhan çakmak…….. kâğıdı yakıyor.
8. İnsanlar genellikle şeker…….. çay içmiyor.
9. Altı yıl…….. beri buradayım.
10. Sokak…….. kediler insanlardan kaçıyor.
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C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeyle doldurunuz. Dikkat kelimelerin bir
tanesi fazladır.
10x1=10 puan

katılan, bağlarla, bozulan, zaman, aksine, halde, göre, gelince, konuşmaları,
için, sonra

Başarılar
dileriz!
‘‘Aşkımız
Ölmesin’’
Çiftler, bir çocukları dünyaya geleceği 1.……………. mutluluklarının
tamamlanacağını düşünürler. Doğacak çocuk karı kocayı birbirine daha sağlam
2.……………. bağlayacaktır. Fakat genellikle bebek dünyaya 3.……………. evdeki
hesap çarşıya uymaz. Aileye yeni 4.……………. bebek, karı kocanın günlük
yaşantısını altüst eder. Artık evde her şey bebeğin gereksinimlerine 5.…………….
düzenlenmek zorundadır. Özellikle evlilik hayatının düzeni 6.……………. genç
kadınlar, büyük hayal kırıklığına uğrarlar. Bebeğin bakımı için çaba harcanırken
evlilikte çatırdamalar başlar.
Eşler birbirlerine zaman ayırmalıdırlar. Eşlerin birbirleriyle 7.…………….
büyük önem taşır. Özellikle babalar evde kendi kaderlerine terk edilmekten
yakınırlar. Onların böyle hissetmemeleri 8.……………. kadınlar bebeğin bakımına
mutlaka kocalarını da ortak etmeliler. Çocuk doğduktan 9.……………. evlilikte aşkı
bitirmek yanlış olur. 10.……………. eşler bu dönemde birbirlerine daha çok
bağlanmalıdırlar.

Başarılar!!
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