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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 
 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 
 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
 

ΛΥΣΕΙΣ 
DİNLEME – ANLAMA                                                                                    20 PUAN 

 
 

BİRİNCİ PARÇA:                                                                                             10 Puan 

KONUŞMALAR 
Dört farklı konuşma dinleyeceksiniz. 
A. Konuşmaların yerlerine göre aşağıdaki seçeneklerden uygun kelimeyi 
seçiniz. Seçenekler arasında dört fazla kelime bulunmaktadır.                  8 puan  

 

                                                                                         
 

B. Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.       √  
 
1. Dördüncü konuşmada fotoğraf çekmek yasaktır.                                     1 puan 
 

Doğru                             Yanlış      √  
 
2. Üçüncü konuşma Ankara’da yer alıyor.                                                    1 puan 
 

Doğru         √             Yanlış                                                   
                                 

 
sınıfta,      sinemada,      telefonda,      otelde, 

 
kasada,      müzede,       otobüste,      radyoda 

1. konuşma 
türü 

telefonda 

2. konuşma 
türü 

müzede 

3. konuşma 
türü 

otobüste 

4. konuşma 
türü 

kasada 
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İKİNCİ PARÇA:                                                                                                 5 Puan 
 

ANKET 
Bir adam bir ankette katılarak okul yıllarıyla ilgili bir kaç  
sorulara cevap veriyor. 
 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.       √  
 
1. Adam ................ yaşında okula başladı.                                                     1 puan 
 
    a. 6  
                        

    b. 7                              √  
                
    c. 8 
 
2. Adam kreşe ya da anaokuluna gidemedi çünkü...                                    1 puan 
 
    a. onun zamanında bu okullar yoktu. 
                        
    b. köyünde kreşe ya da ortaokul yoktu.       
                

    c. onun zamanında bu okullar yaygın değildi.         √  
 
3. Adam okulu pek sevmezdi çünkü arkadaşlarıyla iyi geçinemezdi.         1 puan 
                                              
 

Doğru          √            Yanlış 
 
 
4. Adam hiç bir derse ilgi duymazdı.                                                              1 puan 
 

Doğru                             Yanlış        √  
 
 
5. Adam üniversiteye gitmedi; çünkü…                                                         1 puan 
 
    a. evlendi.  
                
    b. parası yoktu.         
 

    c. liseyi zor bitirebildi.                    √                    
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ÜÇÜNCÜ PARÇA:                                                                                            5 Puan 
 

ALTERNATİF TATİL 

 

 
Semih bu yaz uzak bir yere gitmedi. 
Yakınlarda bir termal merkezde ‘‘SPA’’ açılmış, oraya gitti. 
 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.          √  
 
1. Semih bu yaz çok fazla para harcadı.                                                         1 puan 
 

Doğru         √              Yanlış 
 
2.  Semih SPA ile ilgili bilgileri …                                                                   1 puan 
 
    a. bir arkadaşından öğrendi. 
                

    b. bir broşürde okudu.                 √  
              
    c. radyoda dinledi.                         
 
3. SPA’da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var.                           1 puan 
 

Doğru                          Yanlış          √   
 
4. Semih’in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı.                1 puan                       
 

Doğru       √                 Yanlış        
 
5. SPA’ da    …….   programları var.                                                               1 puan 
 
    a. yalnız masaj  
                

    b. rahatlama                                √       
           
    c. ilâç  

 


