ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
1 Ιουνίου 2016
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.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

B. ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.
1. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

10 puan

Londra’daki bir üniversitede öğrencisiniz. Arkadaşınız ile oda kiralamak istiyorsunuz.
İnternette aşağıdaki ilânı buldunuz ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz. Dairenin yeri,
kirası, büyüklüğü ve merak ettiğiniz başka konular hakkında bir e-posta (elektronik posta)
gönderin.

e-posta: johnsmith85@hotmail.com

(www.wimdu.com)

2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
En yakın arkadaşınızı ve onunla ilişkilerinizi anlatınız.






Nerede ve nasıl tanıştınız
Onun karakteri
Onun hobileri
Beraber neler yapıyorsunuz
Karşılıklı duygularınız

1

20 puan

C. OKUMA - ANLAMA

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

16 Puan

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

Yüz Yaşında Hâlâ Dinç
Uzun ömürlü olmak… Bu özellik genetik mi yoksa yaşam
koşullarına göre mi değişiyor? Araştırmacılar uzun yaşam
genini buldular. Uzun ömürlü kişilerin tümünde ortak bir gen
var. Bu gen herkesin uzun yaşamasını sağlayabilir. Peki, bu
gerçekleşecek mi? Bunu zaman gösterecek ama genetik bilimi
insan ömrünü 100 yıla çıkarmayı hedefliyor.
Bundan 100 yıl kadar önce ABD’de insanın ortalama yaşam süresi 47 yıldı. Günümüzde bu
rakam ABD’de 78’e, Yunanistan’da ise 81’e ulaştı. Bundan 50 yıl sonra bu rakam 100’e
ulaşabilir. Wikipedia’ya göre en uzun ömürlü kişi Jeanne Louise Calment adında bir Fransız
kadın: Bu kadın 122 yaşında ölmüş. Onun arkasından 120 yaşında ölen bir Japon ve 111
yaşında ölen bir ABD’li geliyor. Dünya genelinde 450 bin civarında 100 yaşın üstünde insan
bulunuyor. Bu kişilerin %85’i ise kadın. Uzun yaşam konusunda ilk sırada Japonya yer
alıyor. Bunu 30 bin kişiyle İspanya takip ediyor.
İnsan ömrünün uzamasının en önemli sebeplerinden biri tıptaki ilerlemeler. Hatta gelecekte
74 yaşındaki bir kişi 45’inde görünecek. Kadınlar 60’ından sonra anne olabilecek. Peki,
uzun yaşamın sırrı için uzmanlar neler söylüyor? İyi ve az beslenme, listenin başında.
İnsanlar diyet yaparak yaşlılık hastalıklarını azaltıyorlar. Bununla birlikte ileri yaşlarına
rağmen vücutları daha dinç ve sağlıklı oluyor. Beyin fonksiyonları da bozulmuyor. Sonuç
olarak kaliteli bir hayat yaşamak için biraz genetik şansa sahip olmak, biraz da sağlıklı
yaşamak gerekiyor.
Uzun yaşam uzmanları ise “Günlük alışkanlıklarımızı ve yaşantımızı
değiştirmemiz lazım.” diyor ve ekliyor: “Genetik bilimine ihtiyacımız
yok. İyi ve az beslenerek uzun ömürlü olabiliriz. Şu bir gerçek ki
dünyada uzun ömürlü insanların belli yeme içme alışkanlıkları ve
hayat biçimleri var. Bu bize rehber olabilir.
(http://www.posta.com.tr sitesinden uyarlanmıştır)

Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz.
1. Uzun yaşam genini … buldular.

2 puan

a. uzun ömürlü insanlar
b. araştırmacılar
c. sporcular

2

2. Yüz yıl önce ABD’de yaşam süresi uzundu.
Doğru

2 puan

Yanlış

3. İnsan ömrü giderek …

2 puan

a. kolaylaştırılıyor.
b. kısalıyor.
c. uzuyor.
4. Hayat tarzımıza dikkat ederek …

2 puan

a. daha mutlu olabiliriz.
b. işimizde daha verimli olabiliriz.
c. hayat kalitemizi ve süremizi artırabiliriz.
5. Uzun yaşamak konusunda iki görüş var.
Doğru

2 puan

Yanlış

6. ABD’de ortalama ömür…

2 puan

a. Yunanistan’dakinden daha kısa.
b. Yunanistan’dakinden daha uzun.
c. dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.

7. Metne göre erkekler kadınlardan daha uzun yaşıyor.
Doğru

Yanlış

8. İnsanların daha uzun yaşamasının en önemli nedenlerinden biri sağlık biliminin
gelişmesi.
Doğru

2 puan

Yanlış

3

2 puan

İKİNCİ METİN

10 Puan

Aşağıdaki metinleri okuyup verilen başlıkların hangi metne ait olduğunu yazınız.
1
Araştırmalara göre, zerdeçal, ruh ve sinir
hastalıklarına ve tümörlere karşı
koruyor.
2
Taze sarımsakta mevsimsel salgın
hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve
kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve
bağışıklık sistemini güçlendirici olarak
kullanılmaktadır.

3

Birkaç çay kaşığı kekiği suda kaynatıp, içerisine
tatlandırmak için bir miktar bal kattığınızda
öksürüğünüzden kurtulma yolunda etkili bir
doğal şurup elde edebilirsiniz
4
Somonda bulunan
sağlıklı yağlar yeni nöral
yollar açılmasında
önemli rol oynuyor.
Öğrenme yetisini artırır,
depresyon riskini azaltır.

A
B
C
D
E

Adaçayı, hafızayı güçlendirir,
hafıza kaybıyla savaşır,
Alzheimer tedavisinde
kullanılabilir. Aynı zamanda
endişe ve stresi de azaltır.

Başlık
Öksürük için doğal çözüm
Öğrenciler balık yemeli
Sarımsağın faydaları
Kansere iyi gelen bitki
Unutkanlığa faydalı bitkiler

Metin

4

5

ÜÇÜNCÜ METİN

4 Puan

Ekip Adı: Bo Sahne
Yazan: Tito & Dilek Sever
Yöneten: Levent Özdilek
Oyuncular: Akasya Asıltürken, Ozan Akbaba
Yer: Bursa Nazım Hikmet Kültürevi
Tarih: 06 Haziran 2016, Pazartesi
Saat: 20.00
Bilet Fiyatları: İndirimli 20 TL – Tam 25 TL
Bilgi için: 0 (224) 452 4500

Yukarıdaki afişe göre boşlukları doldurunuz.

1. Oyunun adı: ……………………...

2. Ne zaman:….. …………

3. Nerede: …………………….....….

4. Ne kadar: ………………

D. DİL KULLANIMI

20 PUAN

A. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.

5 puan

1. Yüzünü yıkayıp

a. dönmüştür.

2. Geceleri kitap okumadan

b. karşı komşum misafirliğe geldi.

3. Sabah uçağa bindi. Şimdi ülkesine

c. saçlarını taradı.

4. Tam evden çıkacakken

d. karşı yönde trafik boştur.

5. Hangi yöne gidiyorsam,

e. uyuyamam.

5

B. Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı seçiniz.

5 puan

1. Havanın kötü olmasına ____________ gezimiz iptal olmadı.
a. rağmen

b. ancak

c. galiba

2. Kilo vermek için hiçbir şey ____________ spor yaparım.
a. yememektense

b. yemektense

c. yemek için

3. Yarın yağmur ____________ pikniğe gideceğiz.
a. yağmazsak

b. yağsa

c. yağmayacaksa

4. Bana ____________ hepiniz güzelsiniz.
a. ama
5.

b. göre

c. karşı

____________ şimdi evde yatıp dinlensem.
a. Keşke

b. Birlikte

c. Ama

6. Önceden işe gitmek için ulaşım ____________ kullanmıyordum, yürüyordum.
a. biçimi

c. aracı

b. aleti

7. Karşı komşumuz elektrik ____________ ödemeyi unutunca elektrikleri kesildi.
a. tarifini

b. faturasını

c. reçetesini

8. Türklerde misafir ağırlama ____________ çok eskilere dayanmaktadır.
a. geleneği

b. alıştırması

c. tarifi

9. Her ay dolaplarınıza ve ____________ bakın ve gereksiz eşyaları ayırın.
a. tablolarınıza

b. duvarlarınıza

c. çekmecelerinize

10. Eşimin ehliyeti var ama araba kullanmaktan ____________ .
a. sevmiyor

b. hoşuna gidiyor

6

c. korkuyor

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
DİKKAT! Kelimelerden üç tanesi fazladır.

10 puan

Matematik sevdiren köy
Nesin Matematik ____________(1), Şirince köyünün 1 kilometre
uzağındaki Kayser Dağı’nın yamaçlarında_____________(2)
almakta. Eğer Şirince’ye gidiyorsanız burayı muhakkak
görmelisiniz. Toplam 31 dönüme ___________(3) köy, doğanın
içinde ve ___________(4) uyumlu bir şekilde inşa edilmiş. Buraya
Türkiye’nin dört bir köşesinden öğrenci geliyor. Öğrencinin
____________(5) kabul edilmesi için başarı kriteri
___________(6), sınav yapılmıyor. Öğrencinin ____________(7) öğrenmek istemesi ve en
azından liseye geçmiş olması ___________(8) edilmesi için yeterli. Köyde konaklama
tesisleri dışında 2 kapalı derslik, 200 _____________(9) konferans salonu, 5 bin kitaplık bir
matematik, ___________(10) ve felsefe kütüphanesi var.
(Onur Dergisinden)

kişilik – başvurusunun – sanat – ancak – Köyü – aranmıyor – kabul –
kurulan – doğayla – yer – matematik – ders - dağ

Başarılar!
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