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Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιxεία της ερώτησης. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA                                                                       30 PUAN 
 
 
Aşağıda verilen konuda 150-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. 
 
İki haftalığına tatil için Kıbrıs’a gelmek isteyen yurtdışındaki bir arkadaşınıza 
bir mektup yazarak Kıbrıs’ta neler yapabileceği konusunda en az 3 şey 
öneriniz.  
 
 
İKİNCİ BÖLÜM: METİN

 
 

Gençler işsizlikten, Patronlar “işçisiz”likten 
 

İşsizlik dünyadaki en önemli sorunlardan. Üstelik iş bulmak her gün daha da 
zorlaşıyor. Otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte vasıfsız elemana 
olan ihtiyaç azalıyor, ekonomik krizlerin artık aniden ve şiddetli yaşanması 
tehlikesiyle birlikte işletmeler eleman alımlarında cimri davranıyorlar. Sonuçta 
genel işsizlik oranı da gittikçe büyüyor.  

 
Gençler kendilerine uygun iş bulamamaktan yakınıyor, “Bir fakülte diploması 

her kapıyı açmalı.” diye düşünüyorlar. Oysa artık ekmek aslanın ağzında. Sadece 
bir diploma alıp üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Gençler üniversitedeyken 
kendilerini yetiştirmeli, meslekleriyle ilgili kurslara gitmeli, konferans ve seminerleri 
izlemelidir. 

 
Öte yandan, işverenler kalifiye eleman bulamadıklarını söylüyorlar. 

Beklentileri yüksek ve eleman alırken kılı kırk yarmaya başladılar. Üç yıllık iş 
deneyimi, 30 yaşın altında almak, bir veya iki yabancı dil bilmek, bilgisayar 
konusunda yeterli olmak gibi özellikler artık neredeyse standart. Tabii ki lisansüstü 
eğitim, iyi görünüş, düzgün konuşma, yaratıcılık gibi özellikler adayların işi kapma 
şansını artırıyor. 

 
İşsizlik sorununu çözmek yakın gelecekte hiç kolay görünmüyor. İstihdam 

alanları yaratmak, doğru yatırımlar yapmak gerekiyor. Genç nüfusun enerjisi iyi 
yönlendirilmeli, doğru zamanda doğru yerde kullanılmalı. Gençler en verimli 
çağlarında umutsuzluğa düşmemeli. Genç ve dinamik enerjiyi iş gücüne çevirerek 
ülke kalkınması sağlanabilir. Bu da ancak doğru devlet politikalarıyla mümkün 
olabilir. Bugün gelişmiş pek çok ülkenin başarısının arkasındaki sır budur.   
 

                                30 PUAN 
 
 
BİRİNCİ METİN                                                                                         15  Puan 
 
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 
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A. Doğru mu?/Yanlış mı?                                                                6x1.5=9 puan 
 
 

 

 
 B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.      3x2=6 puan 
 
1.  Dünyadaki işsizlik sorununun en önemli nedenlerinden biri… 
  

a. eleman eksikliğidir. 
 b. üniversite mezunlarının azlığıdır. 
 c. otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıdır. 
 
 
 
2.  İyi bir iş bulabilmek için  ….  kişinin şansını artırıyor. 

 
a. çok saat çalışmak 
b. yabancı dil bilmek  
c. 30 yaşın üstünde olmak 
 

 
 
3.  İşsizliğin çözümü için  .…  gerekir. 
 
 a. gençlerin üniversiteye gönderilmesi 
 b. istihdam alanları yaratılarak doğru yatırım yapılması 
 c. yaşlıların işten çıkarılması  
 
 

  Doğru Yanlış 

1. Günümüzde vasıfsız elemana çok  ihtiyaç vardır.   

2. Gençler üniversiteyi bitirince kolaylıkla iş bulabiliyor.   

3. Gençler üniversite yıllarında konferans ve seminerleri 

takip etmelidirler. 

  

4. İşverenler kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyorlar.   

5. İşsizlik sorunu yakın gelecekte çözülecek.   

6. İşsizlik sorununun çözümü için doğru devlet politikaları 

gerekiyor. 
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İKİNCİ METİN                                                                                             5  Puan 
 
Aşağıdaki ilânları okuyup soruları cevaplayınız. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnanılmaz tatil fırsatları burada. 

Her türlü yurt içi ve yurt dışı 
turları için sitemizi ziyaret 

edin. Rezervasyon yapmak için 
sakın geç kalmayın!!!  

www.tatilsimdi.com 

 

Kuaför Hakan’da en kaliteli 
hizmetin inanılmaz fiyatları 

Saç bakımı: 25 TL 
Makyaj: 40 TL 
Komple ağda ve kaş:70 TL 
Pedikür – Manikür – Parafin: 40 TL 
Kaş: 15 TL, Porselen: 80 TL 
Tırnak süsleme: 7 TL 
Estetiysen: Hatice Yılmaz 

Cam silimi                       Temizliğiniz emin ellerde… 

Ev ve ofis temizliği     
Koltuk yıkama         *İnşaat sonrası temizlik 
Mermer cilalama        *Bahçe işleri 
Halı yıkama 
Haşerelere karşı ilaçlama     
 

HASSA Temizlik Hizmetleri 

Her türlü bahçe, 
dekor malzemeleri ve üretimi 
Bahçenizde geçirdiğiniz zamanı keyfe dönüştürüyoruz. 
Her türlü bahçe ekipmanı, piknik masası, oturma bankı, 
taş masa ve taş duvar denizlikleri imal ve satışı yapılır. 
    Anında teslim 
    ve uzun süre kullanım 
    ve bakım garantisi 

EURO EMLAK BÜROSU 
 

Limasol ve Lefkoşa civarında 
KİRALIK-SATILIK  

yer mi arıyorsunuz? Her türlü emlak 
işiniz için bize ulaşın. 

Tel: 22888888 
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http://www.beautyschoolsdirectory.com/�
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Aşağıda tabloda yer alan kelimelerin hangi ilâna uygun olduğunu belirtiniz. 
Dikkat!! Aşağıdaki sıralardan bir tanesi fazladır.       5x1=5 puan 
 

 Araç – gereçler / malzemeler İlân 
a ofis,  villa, müstakil ev, arsa, daire, arazi, yazlık  
b süpürge, kova, bez, halı şampuanı, su, tırmık, çapa   
c bilet, uçak, yolculuk, döviz, vize, kiralık araba, havalimanı  
d fön, dip boya, tarak, saç makası, fırça, far, rimel  
e tabak, masa örtüsü, mönü, tencere, garson, aşçı, hesap  
f tahta, çekiç, çivi, bıçkı, çim makinesi, cila, taş  

 
ÜÇÜNCÜ  METİN                                                                                     10  Puan 
 
Lütfen aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ASLAN 
(23 Temmuz-22 Ağustos) 

Anneniz veya yakınınız olan hanım dostlarınızın 
desteğini alacağımız bir dönemdesiniz. İyi duygularınız 
yükseliyor ve kendinize olan güveniniz artıyor. Bu arada 
sevdiğinizden beklediğiniz ilgiyi görmediğinizi 
düşünebilirsiniz. Ama onu anlayacak ve hoşgörülü 
davranacaksınız.  

 
TERAZİ 
(23 Eylül-22 Ekim) 

Sevgiyle davranacak, olaylara olumlu açıdan 
bakacaksınız. Sakin ve ne istediğini bilen tavırlarınızla 
çevrenizi etkileyebilirsiniz. Bu tutumunuz iş hayatında 
başarılı olmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, sevdiğinizle 
aranızdaki ilişkiyi de olumlu etkileyecek. Kendinizi güçlü 
hissedeceksiniz. 

 
BOĞA 
(20 Nisan-20 Mayıs) 

Bugün alacağınız haberler keyfinizi yerine getirecek. 
Parasal çalışmalarınızı hızlandırabilir, isteklerinizi 
gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu arada 
ilişkilerinizde tedbirli davranın. Yanlış anlaşılmalar 
yüzünden sıkıntılı durumlar olabilir. Fakat bundan çok 
fazla etkilenmeyeceksiniz. 
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Aşağıda verilen yorumlar hangi burçlara aittir?             4x2.5=10 puan 
 

a. Sevdiğiniz sizinle daha fazla ilgilenecek. Komşularınızla ilişkilerinizde 
dikkatli olun. Anlayışla yaklaşın. Güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Bir 
dostunuzla karşılaşabilirsiniz. 

b. Yakın bayan dostlarınızdan destek göreceksiniz. Sevdiğinizden yeterli ilgi 
görmeseniz de anlayışlı davranacaksınız. 

c. İyi haberler alacak, sevineceksiniz. İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar olabilir, 
dikkat! 

d. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Olaylara iyimser açıdan 
bakacaksınız, bu da işte başarılı olmanıza neden olacak. 

 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI                                 40 PUAN 
 
A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz.                    5x1=5 puan
  
1. İnsanların küçücük çıkarları için a. bir yere gitmem. 
2. Babam saçlarımı kestirmek  b. telefon etmeni bekliyorum. 
3. Ben davet edilmediğim    c. yalan söylemelerinden nefret ediyorum. 
4. Tam bir haftadır senin   d. yapılmasını istiyorum. 
5. Her şeyin titiz bir şekilde   e.  istememe karşı çıktı. 
                                                                                                                                  
 
B. Aşağıdaki kelimeleri düzgün sıraya koyarak cümleler kurunuz.                      
                                                                                                              5x2=10 puan
  
1.  kendini / hasta / gitmedi / Ahmet / için / hissettiği / okula  
2.  görmek / seni / istiyorum / hep / mutlu / böyle  
3.  planlıyoruz / güzel / bir / kapanınca / tatil / ile / yazın / ailem / okul /     
     yapmayı 
4.  için / dışarıya / dün / çıktık / olmadığı / yemek / evde / akşam  
5.  çalıştığımız / çok / hiçbirimiz / başarılı / halde / sınava / olamadık 
 
 

Bugün heyecan verici bir haber alabilir, eski bir 
dostunuzla karşılaşabilirsiniz. Komşularınızla aranızda 
çıkabilecek anlaşmazlıkları anlayışlı davranarak 
çözmenizde yarar var. Çok hoş fırsatlarla karşılaşabilir, 
ilginç teklifler alabilirsiniz. Sevdiğinizin ilgisi artıyor. Her 
geçen gün sizi daha çok seviyor ve size bağlanıyor. 

 
BAŞAK 
(23 Ağustos- 22 Eylül) 
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C. Aşağıdaki metinde uygun cevabı seçiniz.                                  10x1=10 puan
  
 

Gözyaşı ne işe yarar 
 
Otomobillerin ön camlarındaki silicileri düşünün. Yağmur (1)…………. zaman ya da 
camlar (2)………….  siliciler camları temizlerler. Gözlerimizdeki gözyaşı bezlerinin 
salgıladığı gözyaşı, (3)…………. bir sıvıdır. 
Gözyaşı, göz küresinin kendi boşluğu içinde hareket (4)…………. yardımcı olur. 
Üzerine (5)…………. tozları ve yabancı (6)………….  siler. Gözün nemli ve temiz 
(7)…………. sağlar. 
Gözyaşının fazlası sürekli (8)…………. solunum (9)…………. incecik bir kanalla 
burnumuza akar. Ağladığımız zaman çok olan salgı, gözümüzden (10)…………., 
yanaklarımızdan süzülür.   
 
1.  a. yağması b. yağmak c. yağdığı 
2.  a. tozlanmadan b. tozlandığında c. tozlanması 
3.  a. tuzsuz b. tuzlu c. tuz 
4.  a.  etmesine b. etmesini c. ettiği 
5.  a.  koyarak b. koyan c. konan 
6.  a.  maddelerin b. maddeleri c. madde 
7.  a.  kalmasını b. kalmalarını  c. kalınca 
8.  a.  olması b. olarak c. olduğu 
9.  a.  sırayla b. sıra sıra c. sırasında 
10.  a.  akmaya b. akmakta c. akıp 
 
 
 
D. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Altı çizili kelimeyle aynı anlama 
gelen kelimeyi işaretleyiniz.                            5x2=10 puan
   
a. Ahmet ile Ayşe 2 yıldan beri İngilizce öğrenmeye çabalıyor. (çalışıyor /   
    beceriyor / gidiyor) 
  
b. Anneannem sürekli hasta olduğu için yakınıyor. (şikayet ediyor / hoşlanıyor /  
    bıkıyor).  
 
c. Küçük çocuklar annelerinin müsaadesi olmadan dışarıya çıkmıyor. (desteği /    
    izni / öğüdü)  
 
d. Her gün bu kadar çok çalışmaktan bıktım. (beğendim / usandım / nefret ettim)  
 
e. Doktorlar küçük kızın durumunun ciddi olduğundan endişeleniyor.   
    (kaygılanıyor / hoşlanıyor / seviniyor)  
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E. Aşağıdaki durumlarda ne deriz?                    5x1=5 puan 
 
1. Çok samimi bir arkadaşınız çok kötü hastalandı. 
 
a) Kolay gelsin!  b) Geçmiş olsun!  c) Gözün aydın! 
 
 
2. Bir toplantıya geç kaldınız. 
 
a) Afiyet olsun!  b) Kusura bakmayın! c) Hoş geldiniz! 
 
 
3. Evinize gelen misafirleriniz gidiyor. 
 
a) Yine bekleriz!            b) Hoş geldiniz!  c) Kim o! 
 
 
4) Komşunuz yeni doğum yaptı. 
 
a) Kolay gelsin!  b) Hayırlı olsun!  c) İnşallah! 
 
 
5) Ailenizin evlilik yıl dönümü var. 
 
a) Geçmiş olsun!  b) Nice mutlu yıllara! c) Afiyet olsun!  
 
 

                                                                
 
 
 

                                        
 
 

Başarılar dileriz! 


