ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022
08:00-11:00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΤΑ (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.

Β. OKUMA - ANLAMA
4.

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

(8x2= 16 Puan)

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Annem ve Νinem
Benim adım Gökçe. Ben, annem, babam ve
ninem birlikte oturuyoruz. Benim ninem çok iyi,
sempatik ve gözlüklü bir hanım. O ne kısa boylu ne
de uzun boylu. Ben 13 yaşındayım ve okula
gidiyorum. Ninem her sabah çok erken kalkıyor.
Nineme göre erken kalkmak çok faydalıdır. Çünkü
o zaman işler daha çabuk bitiyor ve akşam bize
daha çok zaman kalıyor. Ninem babamı çok
seviyor. Çünkü babam ninemin ilk çocuğu. Ninem
pazar günleri parka gidiyor. Bazen ben de onunla birlikte gidiyorum. O, parkta bir
banka oturuyor ve örgü örüyor. Her zaman bana “Kuş seslerini dinliyorum” diyor. Hafta
içi ninem evden çıkmıyor. O hep iş yapıyor. Bazen mutfakta yemek pişiriyor, bazen
balkonda çamaşır asıyor.
Annem ve ninem çok iyi anlaşıyor. Annem onu çok seviyor. Annem nineme her şeyi
soruyor. Her zaman makasın yerini, babamın kravatını ve gömleğini soruyor. Ninem
hem sakin hem sabırlıdır. Ara sıra annem sinirleniyor, ninem onunla konuşuyor,
“Merak etme! Her şeyi iyi olacak” diyor.
Akşamları babam eve geç geliyor. Yemek yiyoruz ve o televizyon seyrediyor. Annem
ve ninem de beraber sohbet ediyorlar.
Ara sıra ninem hepimize eski günleri anlatıyor. O zaman babam televizyon
seyretmiyor. Ninemi dinliyor. O, babamın çocukluğunu anlatıyor. Hepimiz buna çok
gülüyoruz. Annem çay getiriyor, sonra babam her şeyi anlatıyor. Eski komşuları, yeni
arkadaşları, işini… Babam emekli olmak istiyor. Sonra küçük bir ev alacak. Ama şehir
merkezinde değil. Babam sonra küçük bir atölye açacak. Çünkü o eskiden
marangozdu. O emekliliğinde marangozluk yapmak istiyor. Küçük dekoratif mobilyalar
yapacak ve satacak.
Dilmer Yayınları

1. Nine orta boylu.
Doğru

Yanlış

2. Gökçe, her sabah çok erken kalkıyor.
Doğru

Yanlış
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3. Nine, Gökçe’nin babasının annesi.
Doğru

Yanlış

4. Nine, parka arkadaşlarıyla gidiyor.
Doğru

Yanlış

5. Nine, hafta içi sadece yemek pişiriyor.
Doğru

Yanlış

6. Gökçe’nin annesi ninesini çok seviyor.
Doğru

Yanlış

7. Nine, bazen babasının çocukluğunu anlatıyor.
Doğru

Yanlış

8. Gökçe’nin babası şimdi marangozluk yapıyor.
Doğru

5.

Yanlış

İKİNCİ METİN

(4x1=4 Puan)

Afişe göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Giriş
bedeli
100 TL

1. Etkinliğin adı:

………………

2.Tarih:

……………...

3. Yer:

……………...

4: Ücret:

……………...

2

6.

ÜÇÜNCÜ METİN

(5x1=5 Puan)

Aşağıdaki bilgileri okuyup cümlelerle eşleştiriniz. Dikkat! Bir hesap fazladır.

2 kilo domates
1 kilo salatalık
4 tane soğan
1 tane marul
5 kilo patates

1 kilo incir
2 kilo portakal
3 kilo mandalina
1 kilo muz
½ kilo kiraz

1

3

2
110TL

150TL

1 porsiyon şiş kebap
patates
çoban salatası
cacık
1 kutu kola

1 paket ağrı kesici
1 şişe şurup
1 paket tansiyon hapı

4

160 TL

2 kilo şeftali
1 demet maydanoz
2 adet sarımsak
3 kilo patlıcan
1 kilo üzüm

1 porsiyon karışık baklava
1 kremalı kadayıf
2 sütlaç
1 kahve
2 çay
5

130 TL

6

180 TL

170 TL

Hesap
a.
b.
c.
d.
e.

Dedem hasta. Doktordan sonra eczaneye gitti.
Nuray, bir lokantaya gitti.
Osman Bey ve çocukları bir pastaneye gittiler.
Ninem, pazara gidip öğle yemeği için sebze aldı.
Ablam, meyvelerden çok hoşlanıyor. Bunun için çok meyve aldı.
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7.

DÖRDÜNCÜ METİN

(5x1=5 Puan)

Aşağıdaki metinleri okuduktan sonra tablodaki cümleler kime ait yazınız.
Kim ne yiyor?

Merhaba ben Mine. Çok yoğun bir iş ortamında çalışıyorum. Sabah sadece bir
bardak çay içip erkenden evden çıkıyorum. Öğlene kadar sadece bol su ve bitki
çayı içiyorum. Öğlen genellikle kebap, döner gibi yiyecekler yiyorum. Saat dört ve
beş arası işimiz biraz hafifliyor. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. Saat
yedide işten çıkıyorum. Akşam sebze ve salata gibi yemekler yemeye dikkat
ediyorum. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. Gece bir fincan bitki çayı içip
uyuyorum.

Ben Emre, öğrenciyim. Ailemden uzakta yaşıyorum. Bu nedenle ‘‘Çok iyi
besleniyorum.’’ diyemem. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum. Öğlen
genellikle hamburger, pizza, sandviç gibi yiyecekler yiyorum. Okulda genelde
maden suyu içiyorum. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Akşam arkadaşlarla
genellikle makarna, yumurta gibi yemekler yiyoruz. Bazen dışarıdan yemek siparişi
veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama
akşam yemeklerinden sonra mutlaka meyve yiyorum. Çünkü meyve yemek benim
çocukluğumdan beri alışkanlığım.

Selam, ben Semih. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu sahil kasabasında
yaşadım. Babam gibi balıkçıyım. Haftanın üç dört günü balık yiyorum. Tabii balığın
yanında bol salata var. Bazı akşamlar balığın yanında bir iki kadeh şarap içiyorum.
Zeytinyağı bizim en önemli besinimiz. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiyoruz. 75
yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. Bunu çok balık ve sebze yemeye
borçluyum. Tek kötü alışkanlığım var: Tatlıyı çok seviyorum. Hafta sonları
yemekten sonra mutlaka birkaç tane baklava yiyorum.

Hitit, Ankara Üniversitesi, TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi

4

Kim?

1.

Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor.

2.

Akşamları sebze ve salata yiyor.

3.

Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor.

4.

Tatlı yemeyi çok seviyor.

5.

Haftada üç dört defa balık yiyor.

C. DİL KULLANIMI

20 PUAN

Aşağıdaki dilekleri eşleştiriniz. Dikkat! Bir cümle fazladır.

8.

(5x2=10 Puan)

1
a. Ne haber?
2

b. Güle güle kullanın!
c. Allah acil şifalar versin!
3

4

d. Hoşça kal!
e. İyi tatiller!
f. İyi geceler!

5

9.

Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.

(5x1=5 Puan)

1. O uzun boylu, güler yüzlü adam kim?

a. Tansiyonum düşük.

2. Osama nereli?

b. Orta okulunun yanında.

3. Neyiniz var?

c. Döner kebap ve cacık.

4. Yemeklerden ne var?

d. Erkek kardeşim.

5. Eviniz nerede bulunuyor?

e. Afrikalı.
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10.

Aşağıdaki boşluklara uygun seçeneği seçiniz.
1. Fransa’ya gitmek
a. kadar

(10x0,5=5 Puan)

________ internetten bilet aldım.
b. ile

c. için

2. Ali her sabah _________ ________ yüzünü yıkar.
a. uyandıktan sonra

b. uyanmadan önce

c. uyana uyana

3. Nine saat 9.00’da şekersiz kahve _________ .
a. içiyor

b. içer

c. içir

4. Gazeteye göre Asya’da yeni bir savaş ________ .
a. başladı

b. başlamış

c. başlıyor

5. Öğretmen sınıfa ______ bütün pencereleri açtı.
a. girip

b. girmeden önce

c. gire gire

6. Feyza _______ baklava _______ kadayıf yedi çünkü tatlı yemeyi seviyor.
a. hem / hem

b. ne / ne

c. ya / ya

7. Bugün hava _________. Bunun için Limasol’a gitmeyeceğiz.
a. şekerli

b. yağmurlu

c. lezzetli

8. Bana _________ bu film daha enteresan.
a. için

b. gibi

c. göre

9. Okula genellikle otobüs ________ giderim.
a. göre

b. ile

c. için

10. Avlu_____ masa_____ renk_____ yeşildir.
a. –nun / -sının / -gi

b. –nun / -ının / -ki
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c. –yun / -sı / -gi

D. ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.
11. Αşağıda verilen konuda en az 80 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
(15 Puan)
Lütfen e-maili okuyunuz ve annenize cevap veriniz.
Dikkat! Kendi adınızı kullanmayınız!
Sevgili kızım,
nasılsın? Dün akşam sana telefon ettim ve ev arkadaşın: “Hülya biraz hasta. Bunun için
erken yattı” dedi.
Neyin var? Doktora gittin mi? Hiç ilaç aldın mı? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Umarım
daha iyisin. Lütfen bana cevap ver. Geçmiş olsun kızım.
Sevgilerimle,
Annen
12. Vitrindeki bilgilerden faydalanarak satıcı ile müşteri arasında geçen en az
80 kelimelik bir diyalog yazınız.
(15 Puan)

Tişört
Bluz
Pantolon
Ayakkabı
Kravat
Kostüm
Elbise
Etek
Gömlek

€45
€30
€52
€68
€15
€130
€48
€28
€39

İNDİRİM

Başarılar dileriz!
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