
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης –  Κατανόησης αποτελείται από τέσσερις 
(4) σελίδες.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013

Αρ. Ταυτότητας: ….………..Κωδ. Υποψ.: …………..

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………

ΣΧΟΛΕΙΟ: …………………………… ΤΜΗΜΑ: ………

Εξεταστικό Κέντρο: …………………………………..

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο
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DİNLEME – ANLAMA                                                                            (20 PUAN)

BİRİNCİ BÖLÜM:                                                                                     5 PUAN

KİRALIK DAİRE                                            

                             

Doğru mu?  / Yanlış mı?             5X1=5 puan  

Doğru Yanlış

1. Daire üç odalı.

2. Daire çok sessiz ve sakin bir yerde.

3. Dairenin manzarası çok güzel. 

4. Tüm odalar güneş alıyor.

5. Daire şehir merkezinde.

AÇIKLAMALAR
Aşağıda üç farklı bölümde birbirinden farklı parçalar dinleyeceksiniz. 
Her bölümde:
 Soruları okumak için 1 dakika süreniz olacak.
 Her bölümdeki parçaları dinleyip cevaplamak için 1 dakika süreniz 

olacak.
 Parçaları ikinci kez dinledikten sonra cevapları gözden geçirmek için 

1 dakika süreniz daha olacak.
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İKİNCİ BÖLÜM:                                                                                          5 PUAN                                                            
                             

                                                                       

TATİLİMİZ

Doğru seçeneği işaretleyiniz.              5X1=5 puan  

1. Sevda ve Orhan’ın kaldığı otelin denizi   …………………….  .

a) kirliydi b) derindi c)  dalgasızdı

2. Sevda’ya göre kaldıkları oda  …………………….  .

a) küçüktü b) balkonluydu c)  kirliydi

3. Otel odasında   …………………….  yoktu.

a) klima b)  televizyon c)  havalandırma

4. Orhan’a göre otelin yemekleri  ………………….  .

a) acılıydı b) lezzetliydi c) berbattı

5. Sevda ve Orhan akşamları  ………………….  gitti.

a) bara b) sinemaya c) tiyatroya
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:       10 PUAN

Aşağıdaki diyalogları dinleyerek boşlukları doldurunuz.          10X1=10 puan  

1. Diyalog

Hande: Alo?
Tülay : Selam Hande ne  .....................(1)? Dün seni aradım ama evde
                    yoktun.
Hande: Aaa! Ama dün hiç evden .....................(2).
Tülay : O zaman telefonu duymadın. Saat 2’de aradım ama açmadın.
Hande: Anladım, saat ikide temizlik yapıyordum. Elektrik süpürgesi açıktı.    

Belki bunun için telefonu duymadım.

2. Diyalog

Ezgi: Biliyor musun İdil, dün senin .....................(3) Onur’a rastladım.
İdil: Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu?
Ezgi: Evet, ben bir mağazada .....................(4) yapıyordum. O da vitrine 

bakıyordu. Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz konuştuk.
İdil: Ne güzel! Ben de Onur’u çok .....................(5). O zaman bu hafta 

sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Tamam mı?
Ezgi: Tamam, çok iyi fikir.

3. Diyalog

Ahmet: Üff! Böyle bir .....................(6) nasıl oldu anlamıyorum. Memur Bey, 
ben yolun sağından gidiyordum ama o araba ters yönden geliyordu.

Polis: Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz?
Ahmet: Hayır, 50 ile gidiyordum. Bir anda o arabayı .....................(7)

gördüm ve çarpıştık. Ben hemen arabadan indim ama o sırada 
diğer araba kaçıyordu.

Polis: .....................(8) tamam sakin olun.
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4. Diyalog

Ayşen: Alo?
Pelin: Merhaba Ayşenciğim.
Ayşen: Aaa Pelin, selam! Biz de Esra ile senden bahsediyorduk.
Pelin: Öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka! 

Ayşenciğim benim çok .....................(9) ağrıyor. Bu yüzden derse 
gelmiyorum. Akşama ödevleri senden almak istiyorum.

Ayşen: Elbette, .....................(10) olsun canım, görüşürüz.

Tömer
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi


