
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 ΜΑΘΗΜΑ:  ΤΟΥΡΚΙΚΑ    
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3 Ιουνίου 2015  
 ΩΡΑ:   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. 
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Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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B. ΥAZMA                                                                                                                30 PUAN 
 
DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız. 
 
1. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.             10 puan 
 
Aşağıdaki afişteki etkinlik hakkında facebookta duvarınıza yazarak arkadaşlarınıza bilgi 
veriniz. 
 

       
                                                                                                                                

Resim: www.bigstock.com 
 
 

 
2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.                20 puan 
 
1 Mayis’ta yurtdışından uzun zamandan beri görmediğiniz kuzeniniz geldi. Tatil boyunca 
birlikte nasıl vakit geçirdiğinizi yazınız.  
 
Aşağıdaki fikirlerden yararlanabilirsiniz: 
 

 Tarihi yerler ve müzeleri ziyaret 

 Bir restoranda yemek  

 Troodos’a gezi 

 Limasol Marina’da kahve 

 Ayia Napa’da gece kulüpleri   

                                       Barış ve Arkadaşlık Lisesi’nin Öğrencilerinin 

 2. Müzik ve Dans Gecesi 
Dans ve Şarkı Yarışmaları  

Hediyeler - Sürprizler 
 

                                                          20 Haziran 2015 Cumartesi                                                                             
                                                                                                          Saat: 21.00 

 
                                
  

 Barış ve Arkadaşlık Lisesi’nin Spor Salonu’nda 
                                   

Katılım için:                                                                                                          
                                                                   www.barisvearkadasliklisesi.com 

                                                                                                                                       
                                Giriş: Ücretsiz 

 
 

 

                                                                                                                      

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.baskiloji.com/Ara/?keyword%3Ddans&ei=r4VoVbb6N8vmyQO1x4HgCQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNGj5bpI6R8daYzLsH62wH9dsq7sJQ&ust=1432999691323309
http://www.bigstock.com/


 2 

C. OKUMA - ANLAMA                                                 30 PUAN 
 
BİRİNCİ METİN                                16 Puan
  
Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.  
 

Ev ödevi, öğrenmeyi gerçekten destekliyor mu? 
 
Ev ödevi konusundaki tartışmalar gittikçe alevleniyor. Aşırı 
ders çalışma aslında olumsuz sonuçlar mı doğuruyor, yoksa 
başarının artmasında temel bir etken mi? Ev ödevi kaliteli 
eğitimin vazgeçilmez bir parçası mı, yoksa değerini yitirmiş bir 
uygulama mı? Ödevleri çocuklar için daha faydalı bir hale 
getirebilir miyiz? Bu konudaki son gelişmeleri inceledik ve bir 
uzmanların görüşüne başvurduk. 
 

Finlandiya: Ev ödevini günlük sadece yarım saate düşürüp kalan vakitlerde çocukların 
dinlenmesini ve başka etkinliklere vakit ayırabilmesini sağlayabilir miyiz? Finlandiya eğitim 
kalitesinin en iyi olduğu ülkelerden bir tanesi. Ülkede özellikle ilkokulda öğrencilere 
neredeyse hiç ev ödevi verilmiyor. Bu yüzden okul saatleri çok yoğun geçiyor çünkü burada 
istenilen şey öğrencilerin konuları eve bırakmadan derste öğrenmesi. Eğitimdeki genel 
felsefeye göre tüm öğrenme işleminin okulda olması gerekiyor. Ev ödevi ise günde yarım 
saati geçmeyecek kadar veriliyor. Okul günlerinde çocuklar ayrıca okul bahçesini ziyaret 
ediyor ve doğayla içi içe olma fırsatını yakalıyor. Çocukların 
anlattıklarına göre her birinin ev ödevi için ayırdığı süre farklılık 
gösteriyor: 
Finlandiya’da okullar ve genel olarak eğitim sistemi son derece 
başarılı. Bunun bir ispatı ise OECD tarafından yapılan Pisa 
sınavları. Testlere göre Finlandiya eğitim kalitesi bakımından 
dünyada ilk beş ülke arasında bulunuyor. 
 
Arjantin: Arjantin’deki çoğu okul gibi burada da ev ödevi eğitimin önemli bir parçası. 
Ödevleri savunanlara göre bu sistem öğrencilere öğrendiklerini gözden geçirmek, 
sorumluluk almak ve öğrenme metotlarını uygulamak gibi fırsatlar sağlıyor. Ve bu 
sistemden geri dönüş imkânsız gibi görünüyor. Burada farklı olan uygulama ise ev 
ödevlerinin öğleden sonra okuldayken yapılması. Öğle yemeğinden sonra 4. sınıf 
öğrencileri bir buçuk saat boyunca ödev yapıyor. 
Ev ödevi öğretmenle aile arasındaki iletişimi güçlendiriyor, ayrıca ailenin okulla bağlantısını 
da artıyor. Ebeveynler çocuklarını almak için okula geldiklerinde öğretmen onlarla sohbet 
ediyor ve çocuklarının durumuyla ilgili aileye bilgi veriyor. 
                                                                                                                           (http://tr.euronews.com) 

Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz.      
 
1.  Ev ödevi hakkında tartışmalar günden güne…                                                      2 puan 
 

a. başlıyor.   
 

b. azalıyor.    
, 

c. büyüyor. 

http://tr.euronews.com/tag/finlandiya/
http://tr.euronews.com/tag/egitim/
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2. Finlandiya’daki eğitim seviyesi çok yüksek.                                                              2 puan 
 
 Doğru       Yanlış    
       
       
3. Finlandiya’da ….                                                                                                       2 puan 
 

a. ilkokulda neredeyse hiç ev ödevi verilmiyor. 
     

b. ev ödevi eğitimin önemli bir parçası. 
 

c. bir saat ev ödevi veriliyor. 
 
 
4. Finlandiya’da öğrenciler ayrıca….                     2 puan  
     

a. spor yapıyor. 
 

b. okul bahçesinde vakit geçiriyor. 
 

c. öğrencilerin doğayla iç içe olmalarına hiç önem verilmiyor. 
 
 
5. Arjantin’deki okullarda ev ödevi çok önemli.                                                             2 puan 
 
 Doğru    Yanlış  
 
 
6. Arjantin’de …                                                                                                            2 puan 
 

a. öğretmenin rolü ebeveynlere veriliyor. 
 

b. eğitim kalitesi Pisa test sonuçlarına göre çok iyidir. 
 

c. ev ödevi kaliteli eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
 
 
7. Arjantin’de ilkokul öğrencilerine bir buçuk saat ev ödevi veriliyor.                            2 puan 
 

Doğru    Yanlış  
 
 
 
8. Arjantin’de öğrencilere ev ödevi vermek ailenin okulla bağlantısını güçlendiriyor.   2 puan 

 
Doğru    Yanlış  
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İKİNCİ METİN                      10 Puan 
 
Aşağıdaki metinleri okuyup verilen başlıkların hangi metne ait olduğunu yazınız.                                                                      
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Milliyet ve Sabah gazetelerinden uyarlanmıştır) 

 

 Başlık Metin 

A Yaş meyvelerin kurutulması  

B Açılmayan kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz  

C Arı sokmasına iyi gelen önerleri  

D Meyveler ve sebzeler dolapta taze saklanabilir  

E Limonun faydaları  

1 
 
 
 

Oldukça popüler olan bu 
yöntem özellikle ağrının 
geçmesini sağlar. Bir diş 
sarımsağı ezin ve arının 
soktuğu yere sürün. 
Karbonat ve suyu 
karıştırıp elde ettiğiniz 
macunu arının soktuğu 
bölgeye sürün. Soğanı 
ortadan kesin ve sulu iç 
kısmını bölgeye sürün. 
Arı sokmasına arının 
yaptığı balın iyi gelmesi 
sizce de garip değil mi? 
Ancak bal neredeyse her 
türlü sağlık sorununda bir 
numaralı yardımcımız. 
Balı arının soktuğu 
bölgeye sürün. İşe 
yaradığını göreceksiniz. 

 
 

1 

        Bu sarı meyveler aynı zamanda eski insanlar                              
tarafından çeşitli zehirlere karşı bir panzehir, bir ilâç 
olarak ve böceklere karşı da kullanılıyordu. Ortaçağ 
kaşifleri, tarih içinde sürekli büyüyen bir şekilde, 
iskorbüt hastalığından korunmak için bu meyveden 
faydalandı. Viktorya döneminde yaşayanlar ise bir statü 
sembolü olarak evlerinde yetiştirdi. 

 

 
Kurutmak için iri, düzgün, beyaz etli ve sert dokulu olan elmalar kurutmaya 

uygundur. Elmalar önce iyice yıkanır, kabukları soyulur, çekirdek evleri çıkarılır, 
yarım parmak kalınlığında dilimler halinde veya halkalar şeklinde kesilir. Kurutma 
tepsilerine dizilir. 60 dk. kadar kükürtlenir veya kararmamaları için tuzlu suda 5 
dakika bekletin. Fırınlarda kurutulur. 
 

Buzdolabında meyve ve sebze raflarının ayrı                                            
olmasının önemi, birbirine değmemeleri gerektiği. 

Çünkü bazı meyveler yanındaki sebzelerin daha çabuk 
bozulmasına neden olur. Meyveleri pazardan 
aldığınızda yıkayıp buzdolabına koyuyorsanız 

hatalısınız. Çünkü nemlenen sebze ve meyvelerin 
çürüme hızını arttırmış oluyorsunuz. En sağlıklısı 

önceden değil, tüketeceğiniz zaman yıkamanız. 

     
  Lastik bulaşık eldiveni takarak veya streç film ile 
tutarak kapağı açmayı deneyin. 
Böylece kapağı elinizden kaymadan kolayca 
kavrarsınız, genellikle kapak açılır.  

1. Daha inatçı durumlarda ise tahta bir kaşıkla 
kapağın kenarlarına vurun ya da kavanozu ters çevirip 
kapağını sertçe mutfak tezgâhına vurduktan sonra 
sıkışan kapağı açmayı deneyin. 

 

2 

3 

4 

5 
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ÜÇÜNCÜ METİN                                  4 Puan 

 
 

             
 

    Yukarıdaki afişe göre boşlukları  doldurunuz. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. DİL KULLANIMI                                        20 PUAN 
 
A. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.                                            5 puan 
 
1. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim,    a. kaybettim galiba. 

2. Anahtarımı bulamıyorum,   b. ama köpeklerden hoşlanmıyorum. 

3. Ben kedileri seviyorum,    c. çöpe attım.  

4. Kış mevsimi geldi,    d. karnım çok acıktı. 

5. Dolaptaki yumurtalar çürüdü,   e. havalar soğudu. 

 
 

Barış caddesi, no. 28, Lefkoşa 
Tel: (0842) 545454 Cep: (0923) 787878 

1) Bir yemek çeşidi: ………………….  2) Açılış tarihi: ………………….. 
 

3) Adres: …………………….....……    4) Restoranın adı: ……………… 
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B. Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı seçiniz.                          5 puan               
 
1.   Telefona cevap vermiyor,  ____________  evde değildir. 
        

a. yahut        b. ancak         c. galiba  

 
2.   Sınav çok kolaydı. Tembel öğrenciler  ____________ çok yüksek not aldı. 

 
a.  bile        b. çünkü        c. ile  

 
3.   Bugün doğum günüm ve kimse beni aramadı,  ____________  annem beni arasaydı. 

 
a. dahi            b. keşke            c. bununla birlikte  

 
4.   Düğünüm yaklaşıyor.  ____________  hazırlanmam gerek.  

 
a. Ama           b. Bu yüzden  c. Ki 

 
5.   Tatil günlerinde babam evde oturuyor, annem  ____________  geziyor. 

 
a. ile             b. ise    c. ama  

 
6.   Bu yıl futbol takımını çalıştıran  ____________  çok para isteyince başkasını buldular.  

 
a. okutman               b. doçent   c. antrenör 

 
7.   Dün gece çok kötü bir  ____________  gördüm, uykumdan bağırarak uyandım.  

 
a. kabus            b. hayal           c. film  

 
8.   Her ayın on beşinde  ____________  alıyoruz, ama ayın sonuna  kadar para   
      yetmiyor. 

 
a. uyarı           b. ödül          c. maaş  

 
9.   Yüzümü banyoda yıkadım ve  ____________  sildim. 
 

a. yorgana        b. çarşafa            c. havluya 
 

10.  Sana bazen çok kızıyorum, ama o kadar tatlısın ki hemen  ____________  . 
 

a. bağırıyorum         b. affediyorum          c. nefret ediyorum 
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C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.  
 
    DİKKAT! Kelimelerden bir tanesi fazladır.                                                         10 puan                                                                                                              
 
 

Yaz geliyor... Karpuz deyip geçmeyin 
 

Yaz aylarının favori ____________(1) biri olan karpuzu 
özellikle aşırı sıcaklarda besleyici ve elektrolit bakımından 
zengin bir su kaynağı olarak tüketebilirsiniz. ____________(2) 
gibi karpuza da kırmızı rengini veren likopenin kanser riskini 
azaltmaktan, göz sağlığını ____________(3) kadar pek çok 
faydası bulunuyor. 

Likopen aynı ____________(4) kalp ve damar sağlığının 
korunması için önemli bileşenler arasında yer alıyor. C vitamini 

bakımından zengin karpuzun bir diğer faydası ise bağışıklık sistemini ____________(5) 
vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırması. C vitamini aynı zamanda cildi güneşin 
zararlı etkilerine karşı koruyor ve saçların ____________(6) önlüyor. 

Kilo Kontrolü: Karpuz oldukça ____________(7) kalori içerir ve 1 kase karpuz ortalama 45 
kaloridir. Karpuz sadece düşük kalorisi ile diyetinize ____________(8) olmaz aynı zamanda 
lifli yapısıyla uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Canınız çok tatlı çektiğinde karpuz 
____________(9). Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun da şeker 
içerdiğidir. Yani 1 kase yerine bütün 1 karpuzu yerseniz (4.5 kg kadar) hem kan 
____________(10) yükselir hem de yaklaşık 250 gram şeker yemiş olursunuz. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                Başarılar! 
 
 

şekeriniz – kurumasını –  az –  meyvelerinden  – güçlendirerek –  yiyebilirsiniz – 
domates  –  korumaya  –  destek  –  zamanda  –  karpuz 

 


