
YABANCI DIL SEV1YE TESPIT VE DIL EKLETME YAZILI SINAVI 

1. Aaidaki metifi Türkceye ceviriniz. (50 puan) 
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2. Aaidaki metni Arapcaya cevirniz. (50 puan) 

ERKEKLERE KOTU HABER 
Kadinlar! !te yillardir bek1ediiniz aratirma! 

Bundan sonra einiz 'Spora gideceine gel de iki cam sil' derse, diyecek lafiruz yok! çunku 
ev i1eri, en iyi stres atma ye egzersiz yolu çikti. Yeni aratirma1ara gore; ev ii sikici ye zor 

olabilir, ama zayiflamak ye ziride kalmak için saglik merkezieririe gitmekten daha yararli. 
Fazia kalorilerden kurtulmanin yollariru aratiran saglik uzmanlari, ev i1eri yapmanm, 
yurume bandmda gecirilecek zamandan daha fazia yarar sag1adimi ortaya çikardi. 

Aratirmayi, Berlin Saghk Enstitüsü'nden Markus Loeffer yapti. Sonuçta, ev ilerinin 

sadece evi temizleyip gtizelletirmedii, ayni zamanda, bu i1eri yapanlari hem 
ziride1etirdii, hem streslerini athgi anlaildi. 

Loeffer'a gore, bir çamair makinesi dolusu çamairi ütUlemek, bir kutu cikolatanm 
verecegi kalorinin tumuniin atilmasini sahyor. tki pencerenin camlarmi silmek bir bardak 
cikolatah dondurmadan kurtulmaya eit. Toz ise sadece kalori kaybettirmiyor; ayru zamanda 
kan do1ain-um hiz1andirdii için stresten kurtulmaya da yardimci oluyor. 



YABANCI DIL SEVIYE TESPIT VE DIL EKLETME YAZILI SINAVI 
CEVAP ANAHTARI 

1. A~a6idaki metni Turkceye ceviriniz. (50 puan) 

IZCILIK GRUPLARI BROWNSEA ADASI'NDA 

Dunyanm dort bir yanindan gelen binlerce izci grubu temsilcisi, dunyada ilk izci 
grubunun kurulusunun yuzuncu yih dolayisiyla, onumuzdeki 1 Agustos car~samba 
gunu Ingiltere'nin guney sahilindeki Brownsea Adasi nda bir araya gelecek. 

Kutlamalar bir hafta surecek ve dunyanin her tarafindan yapilan izcilik 
faaliyetlerinin bir ornegini olu~turacak: Izciler, ilk gun kamp kurma talimati alacaklar 
ve toplantinin hedefi, organizasyonu ve gunliik programlar hakkinda bilgi verilecek. 
Ikinci gun cadirlar, yiyecek-icecek ve temizlikten sorumlu kisiler belirlenecek. Ucuncu 
gun yari~malar ve spor kar§ilasmalari yapilacak. Dorduncu gun adaya dagilip 
hayvanlari gozlemleyecekler, hayvanlarin davrani§larini inceleyip fotograflarini 
cekecekler. Ak§am ise yildizlari izleyip gozlemleyecekler. Besinci, altinci ve yedinci 
giinlerde ahlak, onur, baghhk ve kadina saygiyla ilgili panellere katilacaklar. Ayrica 
ilkyardim ile sel ve kasirga gibi afetlerle mucadeleye iliskin tatbikatlar yapacaklar. 
Britanya Imparatorlugu'y1a guclu bir iliskisi olan izcilik hareketinin tarihiyle ilgili 
seminerleri dinleyecekler. Sekizinci ve son gun ise izciligin yuzuncu yilini 
kutlayacaklar. 

2. A~agidaki metni Arapcaya ceviriniz. (50 puan) 
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