ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
30 Μαΐου 2018
08:00-11:15

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

B. ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) alıştırmayı yapınız.

(10 Puan)

1. Kız arkadaşınız Ayşe Çiçek’le 1 Ağustos’tan 8 Ağustos’a kadar, İstanbul’daki
Hayat Oteli’ne gideceksiniz. Bir oda için rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz. Ayşe
24.05.90’da Ankara’da doğdu. Adresi Namık Kemal Sokağı 23. Öğle ve akşam
yemeğini otelde yemeyeceksiniz. Ayrıca odanızda internet bağlantısı istiyorsunuz.
Mümkünse havuz manzaralı bir odayı tercih ediyorsunuz. Odanızın sigara içilmeyen
bir oda olmasını istiyorsunuz. Köpeğinizi de otele götüreceksiniz.
Lütfen rezervasyon formunu arkadaşınızın bilgileriyle tamamlayın. İsteklerinizi not
bölümüne yazınız.
(6x1=6 puan)

İstanbul
Rezervasyon Formu

İsim:

_______________________

Soyadı:

_______________________

Doğum Tarihi:

_______________________

Adres:

_______________________

Giriş tarihi:

______________________

Çıkış tarihi:

_______________________

(4 puan)

Not:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız. (20 Puan)

İdealinizdeki evi anlatınız.
 Nerede olmasını istiyorsunuz?
 Nasıl olmasını istiyorsunuz?
 Kimlerle birlikte yaşayacaksınız?

C. OKUMA - ANLAMA

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

(8x2= 16 Puan)

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.
Robot öğretmen ‘Elias’ derslere giriyor
Reuters’in haberine göre, Finlandiya’da bir
ilkokulda robot bir öğretmen derse giriyor.
İngilizce, Almanca ve Fince gibi 23 dili
konuşabilen robotun en önemli özelliklerinden
biri de, öğrencilerin beceri düzeylerine göre
hareket
etmesi.
Ayrıca
çocukların
gelişimleriyle ilgili raporlar da hazırlayabiliyor.
Finlandiya Tempere’de bir ilkokulda son günlerde dünya kamuoyunun dikkatini
çeken bir gelişme yaşanıyor. Buna göre ‘Elias’ adı verilen robot öğretmen ilkokulda
derslere giriyor ve yabancı dil eğitimine yardımcı oluyor. 23 dile kadar konuşabilen
Elias’ın şu an kullanılan versiyonu İngilizce, Almanca ve Fince ile sınırlandırılmış
durumda.
Finlandiyalı yapay zeka ve robotik firması AI Robots tarafından geliştirilen; mobil bir
uygulama ile sınıfın dili ve öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilen robot 25
santimetre boyunda. Elias, sınıfta öğretmenlere öğrenciler hakkında sunduğu
raporlarla yardımcı oluyor, dersleri daha heyecanlı ve eğlenceli bir hale getiriyor.
Eğitimciler de farklı aktivitelerde yardımcı olduğu için Elias’a tam destek veriyor. Aynı
şirket tarafından geliştirilen ‘OVObot’ da öğrencilere matematik konusunda yardımcı
oluyor. Özellikle ilkokul öğrencilerine matematik işlemlerini eğlenceli bir yolla
öğretiyor.
(Hürriyet gazetesinden uyarlanmıştır)
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1. Elias robottur.

Doğru

Yanlış

2. Robot öğretmen ...
a. yirmi üç dil konuşabiliyor.
b. yabancı dil bilmiyor.
c. sadece Fince öğretiyor.

3. Kırk cm uzunluğundaki Elias farklı hareketler yapabiliyor.
Doğru

Yanlış

4. Elias öğrencilerin raporlarını hazırlayabiliyor.
Doğru

Yanlış

5. Elias Finlandiya ilköğretim okullarında yabancı dil eğitimine destek veriyor.
Doğru

Yanlış

6. Al Robot ...
a. yapay zeka ve robotik bir şirkettir.
b. Finlandiya’da bir köydür.
c. Finlandiya’da bir ilkokuldur.

7. Öğretmenler robota destek vermiyor.
Doğru

Yanlış

8. Minik robotlar...
a. bütün derslerin öğretilmesini daha heyecanlı yapamıyor.
b. dersleri daha zor yapıyor.
c. yabancı dil ve matematik eğitiminde öğrencilere yardımcı oluyor.
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İKİNCİ METİN

(4x1=4 Puan)

Afişe göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Oyunun adı: ……………………...

2. Yer:…..…………………..

3. Ücret: …………………….....…….

4. Saat: ……………………..
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ÜÇÜNCÜ METİN

(5x2=10 Puan)

Aşağıdaki ilanları tablodaki mesleklerle eşleştiriniz.

1



3

MÜNHAL
Alanında deneyimli (usta)
Et bölüm takımını
yönetebilecek
Alanında deneyimli yardımcılar

Aranıyor!!!
Ekmek ve çeşitleri
Unlu mamül ve çeşitleri
(pilavuna, açma, simit, poğaça
vs.)
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Aranıyor

2

Cihan & Meral
Kuaför’e
2 kuaför
alınacaktır.

Münhal
İzmir Hayal Ev
mağazamızda
çalışabilecek
BAY/BAYAN Satış
Temsilcisi ve Mağaza
sorumlusu arıyoruz.
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Üsküdar’daki anaokulumuza
İngilizce öğretmeni aranıyor.

İlan

Meslek
A
B
C
D
E

Satıcı
Öğretmen
Berber
Fırıncı
Kasap
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D. DİL KULLANIMI

20 PUAN

1. Lütfen eşleştiriniz.

(5x2=10 Puan)

1

2
a. Özür dilerim!
b. Eline sağlık!
4

3

c. Güle güle kullanın!
d. Doğum günün kutlu olsun!
e. Memnun oldum!
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2. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.

(5x1=5 Puan)

1. Bence biraz daha düşün

a. ama bugün yaramazlık yapıyor.

2. Pastacıyım

b. hemen karar verme!

3. O çok sakin bir çocuk

c. Temmuz’un sekizinde başlıyor.

4. Tatilim

d. artık yazmıyorum.

5. Eskiden şiir yazıyordum

e. ama fırıncılık yapıyorum.

3. Aşağıdaki boşluklara uygun seçeneği seçiniz.

(10x0,5=5 Puan)

1. 20 yıl ________ rahat yaşıyorduk, şimdi hayat daha zor.
a. önce

b. beri

c. artık

2. Pamuk________ beyaz bir kuş balkona geldi.
a. ile

b. sonra

c. gibi

3. Alışveriş ________ istiyorum.
a. yapmaktan

b. yapmak
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c. yapmaya

4.

Sınıfımda ________ yabancı öğrenci yok.
a. hep

b. her

c. hiç

5. Bugün ________ ________ bize geliyor.
a. onların arkadaşları

b. onun arkadaşım c. onların arkadaşların

6. Kitaplarımın ________ masada.
a. hepsi

b. hepimiz

c. hepsine

7. Sen hangi ________ hoşlanıyorsun?
a. spor

b. spordan

c. sporu

8. Her gün ________ yardım ederim.
a. annemin

b. annemi

c. anneme

9. Cevap ________ iyi düşün.
a. vermek

b. vermeden önce c. vermeden sonra

10. Geç saatlere ________ televizyon seyrediyorum.
a. kadar

b. önce

Başarılar dileriz!
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c. sonra

