
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ
                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013

ΩΡΑ: 11.00 – 14.15

         ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.



1

BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA                                                                              30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.

1. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.    10 puan

İngiltere’de yaşayan bir arkadaşınızdan düğün davetiyesi aldınız. Çeşitli sebeplerden 
dolayı düğüne katılamayacaksınız. Arkadaşınıza, düğüne gidemeyeceğinizi bildiren 
bir e-mail yazınız!

2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.      20 puan

Sinemada ya da televizyonda son zamanlarda seyrettiğiniz en ilginç filmi kısaca 
anlatınız! (Tür, konu, oyuncular)

İKİNCİ BÖLÜM: METİN                               30 PUAN

BİRİNCİ METİN           16 Puan

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

Açken alışveriş yapmayın!

ABD’li araştırmacılar aç kalmanın yiyecek tercihlerine etkisini araştırdı ve açken 
yapılan alışverişlerde cips ve şekerleme gibi sağlıksız yiyeceklere eğilimin arttığını 
ortaya koydu. Deneyde, alışverişe gitmeden önce beş saat boyunca aç kalan 
kişilerin, tok karnına alışveriş yapanlara göre daha yüksek kalorili gıdalar satın alma 
eğiliminde oldukları izlendi.

Cornell Üniversitesi’nden araştırma ekibine göre, çalışma aşırı beslenme eğilimlerinin 
artmasının sağlık sorunları yaratabileceğini de ortaya koyuyor.

Çalışma oruç tutan, uzun süre aç kalan ya da rejim yapan kişilerin daha fazla yiyecek 
satın aldığını ve yediğini öne sürüyor.

Araştırma ekibinden Prof. Brian Wansink ve Dr. Aner Tal, araştırma sonuçlarının 
kamu sağlığına etkileri ile ilgili de fikir verdiğini söylüyor. Zira pek çok kişi dini 
sebeplerle oruç tutuyor, kilo vermek için ya da yoğun iş temposu nedeniyle aç kalıyor.

Araştırmacılar, tüketicilere verilecek en önemli mesajın, aç karnına haftalık market 
alışverişini yapmanın, tüm hafta boyunca takip edilecek yeme alışkanlığını 
etkileyeceğini akılda tutmaları olduğunu söylüyor. Yani alışverişe gitmeden önce, 
açlığınızı yatıştıracak birkaç lokma yediğinizden emin olmak, sağlığınıza iyi gelecek.

                            

(Sabah gazetesinden uyarlanmıştır)
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A. Aşağıdaki cümleleri metne göre eşleştiriniz.                  5x2=10 puan

1. Aç kalmanın alışverişe      a. daha yüksek kalorili ürünler alır.

2. Deneye, alışverişe      b. insanların alışverişe aç karnına gitmemesi.  

3. Aşırı beslenme eğilimleri      c. etkileri araştırıldı.

4. Açken alışverişe gidenler        d. sağlık sorunları yaratabilir.

5. Araştırmacıların mesajı      e. aç karnına ve tok karnına gidenler katıldı.

B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.                              3x2=6 puan

1. Aç kalan kişiler …
a. sağlığına sorunlar yaratır.
b. alışverişlerinde sağlıksız ürünler alır.
c. süpermarkette düşük kalorili gıdalar tercih eder.

2. Kısa süreli açlık bile…
a. insanların alışveriş tercihlerini etkiler.
b.  kilo almasına yol açar.
c.  yoğun iş temposu nedeni olabilir.

3. Araştırmanın sonuçlarına göre, alışverişe giderken…
a. aç karnına olmamak lâzım.
b. yüksek kalorili ürünler satın almamak lâzım.
c. önce bir liste yapmak lâzım.   

İKİNCİ METİN      4 Puan

Türkiye’nin iki dev ismi Sezen Aksu ve Ajda Pekkan Bilgi MayFest’teydi!

15 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’nin minik 
serçesi Sezen Aksu ile başarılı müzisyen Fahir 
Atakoğlu Santral İstanbul kampüsü festivalinde 
sahne aldılar.
Festivalin ikinci günü, 16 Mayıs’ta, Ece Gürsel ile 
gençlerin severek dinlediği Model grubu ve ayrıca 
“Get Over You” şarkısıyla gençlerin dilinden 
düşmeyen İngiliz sanatçı Sophie Ellis Bextor Bilgi 
Mayfest’te sahne aldı.
Festivalin son günü ise, Redd, Melis Danişmend, 

Teoman ve Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan festivalde gençlerle buluştu.

(Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır)
Yukarıdaki parçaya göre uygun cevabı veriniz.                                     4x1=4 puan                        

1. Etkinlik: …………………………   2. Tarih: ……………………………..

3. Yer: ……………………………..  4. 1. günün katılımcıları:  ………….            
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ÜÇÜNCÜ METİN              10 Puan

Aşağıda verilen başlıkların hangi metne ait olduğunu yazınız.          5x2=10 puan                                                 

En popüler işten çıkarılma nedenleri

Başlık Metin

1 Çok konuşmak ve işteyken özel konularla ilgilenmek

2 Grup çalışmasına yatkın olmamak

3 Güvenilmez iş tutumu ve davranışlar

4 Görevi kötüye kullanmak

5 Direktiflere uymamak

(Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır)

Çalıştığınız şirkete 
karşı oyun çevirmek işten çıkarmayla 
sonuçlanır. Ofis telefonuyla yapılan 
uzun süreli konuşmalar, şirket kredi 
kartından yaptığınız özel harcamalar 

gibi durumlar bu başlık altındadır.
Sizin açınızdan doğru bir 

açıklaması olsa da müdürünüz 
emirlere karşı geldiğiniz sebebiyle 

sizi işten çıkarabilir.
Sosyal davranışlarınız grup 

çalışmasının içinde yer 
almamanıza sebep oluyorsa 

müdürünüzün aklında sorunlu kişi 
olarak yer edebilirsiniz. Telefon elinizden düşmüyor mu? 

Sürekli bir sohbet havasında mı iş 
yapıyorsunuz? Adımlarınıza dikkat 

edin. İzleniyor olabilirsiniz!

İşverenler stabil çalışanlar ister. Sürekli sözler 
vermek ve bunları yerine getirmediğinizde 

bahaneler uydurmak kariyerinizi riske atabilir.

a

b

c

d

e
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI                                   20 PUAN

A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz.                      5x1=5 puan

1. Haftasonu Beyoğlu’nda a. ertesi gün çalışamam.

2. Alt kattaki b. gençlik aşkımı gördüm.

3. Ayşe köye çok c. çok güzel bir gelinlik alacağım.

4. Eğer sekiz saat uyumazsam d. komşum çok iyi bir insan.

5. Eğer evlenirsem e. yakın bir liseye gidiyordu.

B. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına uygun ekleri yazınız.  
              10x0.5=5 puan

1. Uçmak…….. korkmaz mısın?

2. Uludağ’a kayma……… gittik.

3. Sabah kalk……… sonra hemen spora başlarım.

4. Beyaz atlı prensimi tanı………  önce mutsuzdum.

5. Lütfen git……… müdürle konuşun!

6. Onu davet et……… için telefon ettim.

7. Televizyondaki filmler sen……… nasıl? 

8. Hayatım……… en önemli kişi eşim.

9. Annenin çanta……… rengi bozuk.

10. Bu halı çok pahalı ve kalite………. İran’dan aldım.

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeyle doldurunuz. Dikkat kelimelerin bir 
tanesi fazladır.                                                                                       10x1=10 puan

Amsterdam’ın büyüleyici atmosferine tanık olun!

Hollanda’nın 1.……………. Amsterdam, ismini kentin kuzeyinden gelip Kuzey 
2.…………….  dökülen Amstel Nehri’nden almıştır. Ünlü su kanallarının küçük 
adalara bölündüğü Amsterdam, 12. yüzyılda Amstel 3.……………. kıyılarında bir 
4.……………. köyü olarak kurulmuştur ve günümüzde yıllık 3,5 milyonluk turizm 
hacmiyle Avrupa’nın ilk on 5.……………. kentinden biri olmuştur. Avrupa’nın 
görülmesi gereken şehirlerinden 6.……………. Amsterdam’ın, eğlence ve 
7.……………. hayatı da oldukça hareketlidir. Peynirleri ile 8.…………….  olan 
şehirde, balıkçı 9.……………. farklı bir ambiyans altında balık yemeklerini 
10.……………. dönmeyin.

                                                Başarılar!

olan, başkenti, Denizi’ne, turistik, tatmadan, hava, kasabalarında, gece, meşhur,
Nehri’nin, balıkçı



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

 


ΜΑΘΗΜΑ: 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
10 Ιουνίου 2013

 


ΩΡΑ: 


11.00 – 14.15

         ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ

		Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.


Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.








BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA                                                                              30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.

1. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
   10 puan

İngiltere’de yaşayan bir arkadaşınızdan düğün davetiyesi aldınız. Çeşitli sebeplerden dolayı düğüne katılamayacaksınız. Arkadaşınıza, düğüne gidemeyeceğinizi bildiren bir e-mail yazınız!

2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.      20 puan

Sinemada ya da televizyonda son zamanlarda seyrettiğiniz en ilginç filmi kısaca anlatınız! (Tür, konu, oyuncular)



İKİNCİ BÖLÜM: METİN




                              30 PUAN

BİRİNCİ METİN







          16 Puan


Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.



Açken alışveriş yapmayın!


ABD’li araştırmacılar aç kalmanın yiyecek tercihlerine etkisini araştırdı ve açken yapılan alışverişlerde cips ve şekerleme gibi sağlıksız yiyeceklere eğilimin arttığını ortaya koydu. Deneyde, alışverişe gitmeden önce beş saat boyunca aç kalan kişilerin, tok karnına alışveriş yapanlara göre daha yüksek kalorili gıdalar satın alma eğiliminde oldukları izlendi.


Cornell Üniversitesi’nden araştırma ekibine göre, çalışma aşırı beslenme eğilimlerinin artmasının sağlık sorunları yaratabileceğini de ortaya koyuyor.


Çalışma oruç tutan, uzun süre aç kalan ya da rejim yapan kişilerin daha fazla yiyecek satın aldığını ve yediğini öne sürüyor.


Araştırma ekibinden Prof. Brian Wansink ve Dr. Aner Tal, araştırma sonuçlarının kamu sağlığına etkileri ile ilgili de fikir verdiğini söylüyor. Zira pek çok kişi dini sebeplerle oruç tutuyor, kilo vermek için ya da yoğun iş temposu nedeniyle aç kalıyor.


Araştırmacılar, tüketicilere verilecek en önemli mesajın, aç karnına haftalık market alışverişini yapmanın, tüm hafta boyunca takip edilecek yeme alışkanlığını etkileyeceğini akılda tutmaları olduğunu söylüyor. Yani alışverişe gitmeden önce, açlığınızı yatıştıracak birkaç lokma yediğinizden emin olmak, sağlığınıza iyi gelecek.


(Sabah gazetesinden uyarlanmıştır)

A. Aşağıdaki cümleleri metne göre eşleştiriniz.

                 5x2=10 puan

1. Aç kalmanın alışverişe
     a. daha yüksek kalorili ürünler alır.

2. Deneye, alışverişe

     b. insanların alışverişe aç karnına gitmemesi.  

3. Aşırı beslenme eğilimleri
     c. etkileri araştırıldı.

4. Açken alışverişe gidenler        d. sağlık sorunları yaratabilir.

5. Araştırmacıların mesajı
     e. aç karnına ve tok karnına gidenler katıldı.

B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.


                             3x2=6 puan

1. Aç kalan kişiler …

a. sağlığına sorunlar yaratır. 


b. alışverişlerinde sağlıksız ürünler alır.


c. süpermarkette düşük kalorili gıdalar tercih eder.

2. Kısa süreli açlık bile…

a.  insanların alışveriş tercihlerini etkiler.

b.  kilo almasına yol açar.

c.  yoğun iş temposu nedeni olabilir.

3. Araştırmanın sonuçlarına göre, alışverişe giderken…


a. aç karnına olmamak lâzım.

b. yüksek kalorili ürünler satın almamak lâzım.

c. önce bir liste yapmak lâzım.   

İKİNCİ METİN








     4 Puan

Türkiye’nin iki dev ismi Sezen Aksu ve Ajda Pekkan Bilgi MayFest’teydi!


15 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’nin minik serçesi Sezen Aksu ile başarılı müzisyen Fahir Atakoğlu Santral İstanbul kampüsü festivalinde sahne aldılar.


Festivalin ikinci günü, 16 Mayıs’ta,  Ece Gürsel ile gençlerin severek dinlediği Model grubu ve ayrıca “Get Over You” şarkısıyla gençlerin dilinden düşmeyen İngiliz sanatçı Sophie Ellis Bextor Bilgi Mayfest’te sahne aldı. 


Festivalin son günü ise, Redd, Melis Danişmend, Teoman ve Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan festivalde gençlerle buluştu.

 (Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır)

Yukarıdaki parçaya göre uygun cevabı veriniz.                                     4x1=4 puan                                                           



ÜÇÜNCÜ METİN







             10 Puan

Aşağıda verilen başlıkların hangi metne ait olduğunu yazınız.          5x2=10 puan                                                           

En popüler işten çıkarılma nedenleri

















		

		Başlık

		Metin



		1

		Çok konuşmak ve işteyken özel konularla ilgilenmek

		



		2

		Grup çalışmasına yatkın olmamak

		



		3

		Güvenilmez iş tutumu ve davranışlar

		



		4

		Görevi kötüye kullanmak

		



		5

		Direktiflere uymamak

		





(Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI


                                  20 PUAN


A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz. 
  
                   5x1=5 puan

1. Haftasonu Beyoğlu’nda 


a. ertesi gün çalışamam.

2. Alt kattaki




b. gençlik aşkımı gördüm.

3. Ayşe köye çok



c. çok güzel bir gelinlik alacağım.

4. Eğer sekiz saat uyumazsam

d. komşum çok iyi bir insan.

5. Eğer evlenirsem



e. yakın bir liseye gidiyordu.

B. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına uygun ekleri yazınız.  


              10x0.5=5 puan

1.  Uçmak…….. korkmaz mısın?


2.  Uludağ’a kayma……… gittik.

3.  Sabah kalk……… sonra hemen spora başlarım.

4.  Beyaz atlı prensimi tanı………  önce mutsuzdum.

5.  Lütfen git……… müdürle konuşun!

6.  Onu davet et……… için telefon ettim.

7.  Televizyondaki filmler sen……… nasıl? 


8.  Hayatım……… en önemli kişi eşim.

9.  Annenin çanta……… rengi bozuk.

10.  Bu halı çok pahalı ve kalite………. İran’dan aldım.

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeyle doldurunuz. Dikkat kelimelerin bir tanesi fazladır.                                                                                       10x1=10 puan




Amsterdam’ın büyüleyici atmosferine tanık olun!

Hollanda’nın 1.……………. Amsterdam, ismini kentin kuzeyinden gelip Kuzey 2.…………….  dökülen Amstel Nehri’nden almıştır. Ünlü su kanallarının küçük adalara bölündüğü Amsterdam, 12. yüzyılda Amstel 3.……………. kıyılarında bir 4.……………. köyü olarak kurulmuştur ve günümüzde yıllık 3,5 milyonluk turizm hacmiyle Avrupa’nın ilk on 5.……………. kentinden biri olmuştur. Avrupa’nın görülmesi gereken şehirlerinden 6.……………. Amsterdam’ın, eğlence ve 7.……………. hayatı da oldukça hareketlidir. Peynirleri ile 8.…………….  olan şehirde, balıkçı 9.……………. farklı bir ambiyans altında balık yemeklerini 10.……………. dönmeyin.

                                                Başarılar!




olan, başkenti, Denizi’ne, turistik, tatmadan, hava, kasabalarında, gece, meşhur, Nehri’nin, balıkçı





İşverenler stabil çalışanlar ister. Sürekli sözler vermek ve bunları yerine getirmediğinizde bahaneler uydurmak kariyerinizi riske atabilir.





Telefon elinizden düşmüyor mu? Sürekli bir sohbet havasında mı iş yapıyorsunuz? Adımlarınıza dikkat edin. İzleniyor olabilirsiniz!





Sosyal davranışlarınız grup çalışmasının içinde yer almamanıza sebep oluyorsa müdürünüzün aklında sorunlu kişi olarak yer edebilirsiniz.





Sizin açınızdan doğru bir açıklaması olsa da müdürünüz emirlere karşı geldiğiniz sebebiyle sizi işten çıkarabilir.





Çalıştığınız şirkete karşı � HYPERLINK "http://oyun.milliyet.com.tr/" \t "_blank" �oyun� çevirmek işten çıkarmayla sonuçlanır. Ofis telefonuyla yapılan uzun süreli konuşmalar, şirket kredi kartından yaptığınız özel harcamalar gibi durumlar bu başlık altındadır.








1. Etkinlik: …………………………   2. Tarih: ……………………………..


 3. Yer: ……………………………..  4. 1. günün katılımcıları:  ………….            	


		





a





b





c





d





e
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