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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 
 
 

Μάθημα: Τουρκικά 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2006 
                                                      11:00 – 13:00 
 
 
      ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ  
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM: KOMPOZİSYON     (30 puan)  
 
Plan: 5 p. 
İçerik: 10 p. 
Gramer: 10 p. 
Kelime Haznesi: 5 p. 
  
İKİNCİ BÖLÜM: OKUMA PARÇASI     (30 puan) 
 
A. Sorulara tam cevap veriniz:      (5x3=15 p.) 
 

1. Hastalanmadan önce diyet ve spor yapmalıyız ve stresten uzakta 

kalmalıyız. 

2. Şişmanlık, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklara sebep 

olabilir. 

3. Kan balansını kontrol etmek, kan dolaşımını düzenlemek ve formda olmak 

için spor yapmalıyız. 

4. Bir yakınının ölmesi, evlilik, iş değişikliği, boşanma gibi durumlar stresin 

sebepleri olabilir. 

5. Kanserden ölümler artmıştır çünkü daha çok kimyasal maddeleri kullanılır. 

 
B. Parçaya göre uygun cevabı seçiniz:    (5x2=10 p.)  
  
    1. d,    2. c,    3. b,    4. d,    5. b 
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C. Metinde çizgili kelimelerin karşıtlarını yazınız:                 (5x1=5 p.) 
 
     1.  hasta  2.  mutsuz 3.  zayıflık 4.  bekârlık     5.  aynı 
          rahatsız                      bir 
          sağlıksız 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GRAMER           (40 puan) 
 
 
A. Doğru cevabı seçerek cümleleri tamamlayınız:              (15x1=15p.) 
 
    1. b  2.  a  3.  d  4.  b  5.  a 
      
    6. b  7.  b  8.  a  9.  a  10. b 
 
    11. a 12.  b  13. a  14. c.  15. b 
 
 
B. Parantez içindeki fiillerin bileşik zaman biçimleriyle cümleleri 
tamamlayınız:    (5x2=10 p.) 
 
    1.  yiyecektim      2.  içerdim     3.  geliyordu     4.   söylerdi          5.  sönmüştü 
                                                           gelirdi                söylüyordu  
     
 
C. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına gereken ekleri yazınız:         (5x1=5 p.) 
 
    1. çalışa çalışa    2.  herkese    3.  odalık           4.   gözlerini    5. sarımsı 
 
 
Ç. Doğru cümle kurmak için kelimeleri sıraya koyunuz:    (5x2=10 p.) 
 

1. Banka tarafından şirkete bir mektup gönderildi. 

      yada 

      Mektup bir banka tarafından şirkete gönderildi.  

      yada  
         Mektup şirkete bir banka tarafından gönderildi. 

          yada 
          Mektup banka tarafından bir şirkete gönderildi. 

2. İnsanlar çok yalan söylüyor. 
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3. Dün üniversiteden arkadaşlarla buluştuk ve bir restorana gittik. 

      yada 

Üniversiteden arkadaşlarla buluştuk ve dün bir restorana gittik. 

yada 
Dün arkadaşlarla buluştuk ve üniversiteden bir restorana gittik. 

4. Bu akşam beraber yemeğe gidelim mi? 

5. Senin de artık tenis oynamayı öğrenmen lazım. 
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