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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣİΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 
 
 

Μάθημα: Τουρκικά 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008                                                  
Ώρα: 11:00 – 13:30 
 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM: KOMPOZİSYON          (30 puan)  
 
 
Plan: 5 p. 
İçerik: 10 p. 
Gramer: 10 p. 
Kelime Haznesi: 5 p. 
 
  
İKİNCİ BÖLÜM: OKUMA PARÇASI          (30 puan) 
 
 
A. Doğru mu? (D) / Yanlış mı? (Y)           (5x1= 5p.) 
 
 Doğru Yanlış
1.   İnsanların çoğu aynı renk severler.     √ 

2.   Renkler ancak insanın ruh hâlini gösterir.    √ 

3.   Karamsar insanlar, daha çok, koyu renkli elbiseler seçerler.      √  

4.   Renklerin kişinin ruh halini yansıttığını herkes bilmez.    √ 

5.   Sonbahardaki renkler insana hüzün verebilir.      √  

 
 
B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.         (5x1= 5p.) 
 
1. b  2.  a  3. c    4. a    5.  b 
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C. Sorulara tam cevap veriniz.        (5x2= 10p.) 
 
1. İnsanların bilinç dışına hitap ederek hayatını yönlendirir. 
2. Renklerin gücünü kullanan insanlar daha mutlu olabilir çünkü renkler insanların  
    (günlük işlerini, iş faaliyetlerini ve) moral durumunu olumlu yönde     
    etkilemektedirler.  
3. Renklerin ifade ettiği duygular psikoloji tarafından incelendi.  
4. Küçük bir oda açık renklerin kullanılmasıyla daha geniş ve daha yüksek  
    görünebilir. 
5. Avrupa’daki köprülerin daha canlı renklere boyanmasının etkisi olumludur. 
 
 
Ç. Aşağıdaki kelimelerin karşıtlarını metinde bulunuz.      (4x1= 4p.) 
 
1. iyimser   ≠  karamsar 
2. cansızlık   ≠     canlılık   
3. solgun  ≠   parlak   
4. neşe  ≠  hüzün 
 
 
D. Metinde altı çizili olan ifadelerini kullanarak cümle kurunuz.       (3x2= 6p.) 
 
1. açık renkler  
2. iç içe  
3. hayat tarzı  
 
Anlam, gramer ve sentaks bakımından doğru olan cümleler kabul edilecektir. 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İLETİŞİM - GRAMER - SENTAKS       (40 puan) 
 
 
A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz.                    (5x1= 5p.)  
 
1. Dün gece hiç uyumadan   a. bol bol su içilir.  
2. İyi Türkçe öğrenmek için   b. araba lâzım değil. 
3. Sinema yakın, gitmek için  c. bir gol kaçırdık. 
4. Yazın sıcakta    d. Türkiye’de yaşamak şart. 
5. Oyunun beşinci dakikasında  e.  sabaha kadar çalıştım. 
 
 

1 2 3 4 5 
e d b a c 
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B. Doğru cevabı seçerek cümleleri tamamlayınız.   (10x1= 10p.)  
 
    1. a  2. d  3.  d  4.  b  5.  c 
      
    6. b  7.  c  8.  c  9.  a  10. c 
 
 
C. Aşağıdaki boşluklara gereken ekleri yazınız.         (5x1= 5p.)  
 
1. Ben İstanbul Üniversitesinde çalışıyorum. 
2. Vazodaki çiçekleri kim getirdi? 
3. Oğlumun adı Hasan. Seninkinin adı nedir? 
4. Gazeteciyim ama fotoğrafçılık yapıyorum. 
5. Eşim Arapça ve Fransızca biliyor. 
 
 
Ç. Aşağıda verilen on beş kelimeden on tanesini kullanarak boşlukları  
     doldurunuz.  (10x1= 10p.) 
           

 
   hiçbirimiz, kadar, birden, yanına, diye, önünde, sırada, kim,    
          daha, birkaç, hemen, ki, ortasında, bile, durmadan 
  

 
Trafik kazası 

 
Dün, bizim evin 1. önünde bir kaza oldu. Ben evde gazetemi okuyordum.  
2. Birden keskin bir fren sesi duydum. Arkasından biri “Ah, yandım!“ 3. diye 
bağırdı. Saat bir buçuktu. 4. Hemen gidip pencereyi açtım. Otuz, otuz beş 
yaşlarında bir adam yolun 5. ortasında kanlar içinde yatıyordu. 
Ayakkabılarımı giyip yaralının yanına koştum. Bu sırada 6. birkaç kişi daha geldi. 
Kazayı yapan araba kaçmıştı. Yaralının durumu ağırdı.  7. Durmadan kan 
kaybediyordu. Bir kişi hastaneye telefon edip ambulans istedi. Ne yazık 8. ki 
yaralı ambulans gelmeden öldü. 
Kaza yerinden ayrılacağımız 9. sırada bir polis geldi. Olayı ona anlattık. Polis, 
kazayı yapan arabanın plaka numarasını sordu. 10. Hiçbirimiz arabanın plaka 
numarasını görmemişti.  
 
D. Doğru cümle kurmak için kelimeleri sıraya koyunuz.    (5x2= 10p.)  
 
1.  İnsan hiç yemek yemeden kırk gün yaşayabilir. 
2.  Üniversite mezunları iş bulabilirler mi? 
3.  Alev, geçen yıl hastayken bir ay okula gelmedi. 
     Geçen yıl Alev hastayken bir ay okula gelmedi. 
4.  Duyduğuma göre sen lisedeyken sınıfın birincisiymişsin. 
5.  Fatma sigara içen arkadaşlarını evine davet etmez.  


