ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
3 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:15

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.
1. Aşağıda verilen konuda 80–100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

20 puan

Geçen sene Erasmus programı ile Avrupa’da bir ülkede altı ay kaldınız. Kısaca orada
nasıl vakit geçirdiğinizi ve her gün neler yaptığınızı anlatınız.

1

2. Aşağıda verilen konuda 40–60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

10 puan

Aşağıdaki yaz okulu ile ilgili ilanı okuyarak hangi programa katılmak istediğinizi belirtiniz.
Ayrıca kalacak yer, haftalık ders programı, spor aktiviteleri, fiyat ve ödeme seçenekleri
için bilgi isteyiniz. (Dikkat!! Yorgo veya Maria adlarını kullanınız)

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dil kursuna katılarak hem dil öğrenin
hem de çeşitli aktivitelerle yazın tadını çıkarın!!!
Satranç, tiyatro, Latin dansı, spor v.b. pek çok aktivitelerle keyifli zaman
geçireceksiniz.
 20 saat Türkçe + tiyatro = €200
 15 saat Fransızca + spor + Latin dansı = €250
Kalacak yer, fiyat ve program içeriği ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize
ulaşın.
Tel : (0357) 21 32 45 31

yazokulu@yahoo.cy

İKİNCİ BÖLÜM: METİN

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

16 Puan

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.
Türk kahvaltısı bir efsanedir
Türk kahvaltısı gibi bir kahvaltı dünyanın hiçbir yerinde
yok. Bir efsanedir Türk kahvaltısı. Bir diğer güzelliği de
her bölgenin kendine özgü kahvaltısı olması.
Türk kahvaltısında bal, kaymak ve reçel önemli bir yer
kaplıyor. Peynirlerden ise Van peyniri, Erzincan tulum
peyniri ve Kars peyniri en beğenilen peynir türü. Zeytin ise Türk kahvaltısında yer alan
olmazsa olmazlar arasında. Siyah zeytin, yeşil zeytin ve Kalamata zeytin en akla
gelenleri. Peynir ve zeytinden sonra en ünlü şey tereyağı. Zengin Türk kahvaltısında
domates, salatalık, yeşil biber ve maydanoz da yer alıyor. Bunların dışında pek çok
börek, çörek ve gözleme çeşitleri de kahvaltıda tercih edilen lezzetler arasında.
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Sıcak yiyecek olarak ise vazgeçilmez tat tabi ki yumurta. Dünyanın birçok ülkesinde de
Türkiye’deki gibi kahvaltıda yumurta yeniyor ama Türk kahvaltısındaki yumurta zenginliği
hiçbir yerde yok. Yumurta haşlama ve sahanda ile sınırlı değil, pastırmalı ve sucuklu
yumurta ile menemenin yanı sıra Karadeniz’de kavurmalı yumurta, Ege’de yumurtalı ot
kavurması gibi lezzetler de kahvaltı sofrasında yerini alabiliyor. İçecek olarak ise demli
çay bir numara. Çayın dışında kahve ve meyve suyu da içiliyor. Bu kadar zengin kahvaltı
tabağını başka hiçbir ülkede bulmak mümkün değil!
Ünlü Fransız kahvaltısında, kruasan, tereyağı, reçel ve sütlü kahve var. İngilizler ise
kızarmış tost ekmeğinin üzerine yağda yumurta ve mantar yiyorlar. İtalyanlarda zaten
kahvaltı kültürü yok. Batı ülkelerinin kahvaltısındaki en güzel lezzet, belki de Belçikalılara
ait waffle ile Amerikalıların pancake’i. Kakaolu fındık kreması sürülerek yenen waffle’lar
ve pancake’ler genellikle Türklerin çok hoşuna giden lezzetler.
www.milliyet.com

A. Aşağıdaki cümleleri metne göre eşleştiriniz.

10 puan

1. Her bölgenin kendine özgü

a. yumurta çok tercih ediliyor.

2. En beğenilen peynir

b. demli çay bir numara.

3. Börek, çörek ve gözlemeler

c. Kars ve Erzincan peyniri.

4. Sıcak yiyecekler arasında

d. kahvaltısı var.

5. Kahvaltıda içecekler arasında

e. kahvaltıda ayrıca tercih edilen yiyeceklerdir.

B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.

6 puan

1. Türk kahvaltısı gibi …
a. dünyanın hiçbir yerinde yok.
b. sadece Avrupa’da var.
c. birkaç ülkede var.
2. Türkler…
a. kahvaltıda yumurta tercih etmiyor.
b. sadece pastırmalı yumurta yiyor.
c. her türlü yumurta yiyor.
3. Genellikle kahvaltının yanında…
a. meyve suyu içiliyor.
b. demli çay tercih ediliyor.
c. bir tek kahve içiliyor.
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İKİNCİ METİN

10 Puan

Yukarıdaki reklâmları okuyup hangi ürüne ait olduklarını bulunuz.
1

Anfora yemek
odası takımı
Aklınızdan geçeni
bilircesine
tasarlanmış
Moderno Serisi’nin
en karizmatik
isimlerinden biri
olan Anfora yemek
odası, yemekleriniz
kadar size özel
detaylarla dolu.

Pure & Natural kırışıklara karşı doğanın gücünü
kullanın.

Yeni nivea pure & natural kırışık karşıtı bakım kremi
-Kırışıkları azaltarak daha genç görünümlü bir cilde sahip
olmanız sağlar.
-Paraben, silikon, renklendirici ve mineral yağlar içermez.

Günde 100 tel saçınız
dökülüyor.
3

Phytokeratin,
bitkilerden elde edilen
yüksek koruyuculuk
özelliğine sahip bir
proteindir. Saça nem
sağlar, parlaklık
kazandırır. Kırık saç
uçlarının tamirine
yardımcı olur.

Yöresel kurabiyeler sizin için
4
hazırlandı
Beş çayı keyiflerimizde kurabiyeler
genellikle vazgeçilmezimizdir. Bir de bu
kurabiyeler yöresel bir lezzetse o
zaman değmeyin keyfimize. Ancak
yöresel kurabiyeleri hem yapmak çok
zor hem de satın almak. Biz sizin için
hazırladık…
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2

Temizlik efsanesi

Temizliğin vazgeçilmez malzemesi Arap sabunu,
ABC tarafından sıvı hale getirildi. “ABC Sıvı Arap
Sabunu”, Arap sabunun suda erittirilmesini
ortadan kaldırarak kolayca kullanılmasını
sağlıyor.
Ürün
a. Temizlik malzemesi
b. Yüz kremi
c. Mobilya
d. Şampuan
e. Tatlı

Reklâm numarası
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ÜÇÜNCÜ METİN

4 Puan
Afacan Periler Dünyasında
Müzikli danslı çocuk oyunu

Mekanlar ve Saatler (30 Haziran 2014)
30 Haziran Pazartesi günü, saat 8.00’de,
en keyifli, en eğlenceli çocuk oyunu Ankara’ya
geliyor. Küçükleriniz ve siz unutulmaz bir
gece geçireceksiniz.
Bilet: 10 TL

www.bilet.com

1. Yer:………………………..

2. Etkinlik: …………………………

3. Tarih:……………………...

4. Ücret: ……………………………

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI

20 PUAN

A. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeyle eşleştiriniz.
1. Bir akrabanız evlendi.

a. Geçmiş olsun!

2. İş arkadaşınız ameliyat oldu.

b. Çok yaşa!

3. Bugün Cuma.

c. İyi hafta sonları!

4. Yanınızdaki kişi hapşırdı.

d. Hoş geldiniz!

5. Evinize misafir geldi.

e. Mutluluklar!

5

5 puan

B. Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı seçin.
1. Ahmet …….. nefret ediyor.
a. kedileri
b. kedilere

c. kedilerden

2. Bu akşam sinemaya…….. çok istiyoruz.
a. gitmeyi
b. gitmeye

c. gidip

3. Öğrenciler …….. önce kafeteryada kahve içiyorlar.
a. ders
b. derse
c. dersten
4. Ninem …….. birlikte yaşıyor.
a. bizimle
b. biz

c. bize

5. Lütfen ceketinizi …….. bahçeye çıkın!
a. giydi
b. giymiş

c. giyip

6. Bu konsere gitmek…….. günlerdir heyecanla bekliyoruz.
a. için
b. ile
c. ise
7. Bu ayakkabılardan hangisi …….. daha güzel?
a. sence
b. seninle
c. senin
8. Annem sürekli …….. kahve içiyor çünkü diyet yapıyor.
a. şekerli
b. şekersiz
c. şekerden
9. Kardeşimin…….. çok hızlı.
a. arabayı
b. arabası

c. araba

10. Bu çocuk çok zeki ve……..
a. akıllı
b. akılsız

c. akılla
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5 puan

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Dikkat kelimelerin bir tanesi
fazladır.
10 puan
Bir kedi 1.…………….. Çok yalnızmış çünkü kedinin annesini babasını kaybetmiş. Her
gün yollarda gezermiş aç aç. 2.……………. yaşarmış. Bir gün bir evin yanından
geçerken bir çocuğa 3.…………….. Çocuk kediyi 2-3 dakika sevdikten sonra onu evine
götürmüş, kedi ise hiçbir şey dememiş çünkü kedi hiç evde yaşamamış, gittiği evden çok
memnunmuş. Eve geldiklerinde çocuk babasına;
- Baba bu kedi bizim olabilir mi? diye sormuş.
Babası ise birazcık 4.……………. şöyle bir cevap vermiş:
“Olamaz çünkü onun bir ailesi var.” Demiş. Ancak çocuk ısrar etmiş ve babasını ikna
etmiş. Çocuk da mutluymuş kedi de. Kediyi 5.……………. başlamışlar. Bir sene
6.……………. sonra kedinin annesi ve babası ortaya çıkmış. Yavrularını bulmak için
çabalamışlar ve sonunda bulmuşlar. Kedi ilk önce gitmek istememiş fakat onların annesi
babası olduğu 7.…………….

hemen onların yanına gitmiş. Çocuk 8.…………….

başlamış. Ve babalarıyla aralarında bir diyalog geçmiş.
- Baba neden kedi 9.……………. gidiyor, neden bizi bıraktı? diye sormuş.
- Oğlum kedinin annesi ve babası onlar. Biz değiliz öyle olması gerekiyor, demiş.
- Anladım baba, mutlu mutlu 10.……………., demiş.
Kedi ve ailesi yola çıkmışlar, iyi bir hayata yeniden başlamışlar.

ağlamaya,
varmış,

üzülerek,

yaşasınlar,

beslemeye,

küçük,

anlayınca,

rastlamış,

Başarılar dileriz!
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geçtikten,

onlarla,

çöplükte

