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Mayıs 2013



Sınav başlamadan önce kitapçığı açmayınız.



Konuyla ilgili yazıları verilen defterciğe yazınız.



Lacivert ya da siyah tükenmez kalemle yazınız.



Bütün konuları yazmalısınız. Her konuyu ayrı sayfaya yazınız.



Sınav süresi: 85 dakika

Κ Π Γ / Türkçe Sınavı

Mayıs 2013

Β1.1. ETKİNLİK
Okulunuz bir yarışmadan büyük bir para ödülü kazandı. Okul gazetesinde, öğrenciler, bu paranın nereye
harcanacağı konusunda görüşlerini yazıyorlar. Aşağıdaki e-mail’ i Zeynep gönderdi. Siz de bu yazıyı model
alarak paranın okula yeni ve modern bir kütüphanenin yapılması için harcanmasını savunduğunuz bir
e-posta yazın. (Yaklaşık 80 sözcük).
E-postayı Demet ya da Doğan olarak imzalayın.

Arkadaşlar,
hepinizin bildiği gibi okulumuz para ödülü kazandı. Bu parayla ilgili neler yapılacağı ise henüz belli
değil. Ben bu yazımda paranın nereye harcanmasını istediğimi anlatacağım. Bence bu parayla
okulumuz yaz tatilinde bizleri, yani bütün öğrencileri güzel ve büyük bir otele tatile götürmeli. Otel
ve yol masraflarımız okul tarafından karşılanırsa çok güzel olur. Hem böylece ailelerimize de yük
olmayız. Bütün yıl çok çalıştık ve yorulduk. Hep beraber hem dinlenmek hem de eğlenmek hakkımız.
Beraber bol bol oyunlar oynayarak, denize girerek çok güzel vakit geçirebiliriz.
Zeynep


_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Demet / Doğan
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Β2.1. ETKİNLİK
Bir okulda edebiyat öğretmenisiniz. Okul müdürünüz sizden okul gazetesinde yayınlanmak üzere çocuklara
okumanın faydalarını anlattığınız bir yazı yazmanızı istedi. Siz de öğrencilerinizi bu konuda bilgilendirdiğiniz bir yazı yazın. (Yaklaşık 100 sözcük).
Yazınızda aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

 dil becerisi
 hayal gücü
 düşünme ve problem
çözme yeteneği
___________________________
 genel kültür

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Β1.2. ETKİNLİK
İnternetten arkadaşınız Deniz, Yunanca öğrenmek istiyor fakat en etkili şekilde nasıl öğreneceğini bilemiyor.
Siz aşağıdaki metinden de yararlanarak ona bir e-posta yazın ve Yunanca öğrenme konusunda yardımcı
olmaya çalışın. (Yaklaşık 80 sözcük).
E-postayı Alekos veya Aleka olarak imzalayın.

Πώς μπορείτε να μάθετε μια γλώσσα;
Η εθκάζεζε κηαο γιώζζαο κπνξεί λα είλαη κηα
δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία πνπ καο γεκίδεη ηθαλνπνίεζε.
Τν βαζηθό είλαη λα βξείηε κηα κέζνδν πνπ ηαηξηάδεη
ζηηο αλάγθεο ζαο θαη ζην ρξόλν πνπ κπνξείηε λα
δηαζέζεηε.
Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε:
 λα δηδαρηείηε κόλνη ζαο
Δηαηίζεληαη κέζνδνη απηνδηδαζθαιίαο γηα
πάξα πνιιέο γιώζζεο θαη ζε δηάθνξεο
κνξθέο: DVD, CD-ROM, θαζέηεο θαη
βηβιία.

 λα παξαθνινπζείηε ηειεόξαζε
Υπάξρνπλ πάξα πνιιέο εθπνκπέο κε
καζήκαηα γιωζζώλ ζηελ ηειεόξαζε ή ζην
ξαδηόθωλν.

 λα ζεξθάξεηε ζην Δηαδίθηπν
Όιν θαη πεξηζζόηεξνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη
πξνζθέξνπλ καζήκαηα μέλωλ γιωζζώλ,
ζπρλά κε ήρν θαη εηθόλα.

 λα βξείηε έλαλ ζπλνκηιεηή
Δύν ελδηαθεξόκελνη κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή
γιώζζα κπνξνύλ λα δηδάμνπλ ν έλαο ηνλ
άιιν κέζω αιιεινγξαθίαο (ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ / ηειεθώλνπ, θ.ιπ).

 λα κάζεηε ζηε δνπιεηά
Όιν θαη πεξηζζόηεξνη εξγνδόηεο
αλαγλωξίδνπλ όηη ε γλώζε μέλωλ γιωζζώλ
είλαη δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηδόζεηο ηεο
επηρείξεζήο ηνπο, θαη πνιιέο κεγάιεο
εηαηξείεο πξνζθέξνπλ δωξεάλ ή
επηδνηνύκελα καζήκαηα γιωζζώλ.

 λα παξαθνινπζήζεηε καζήκαηα κε
δάζθαιν
Σπκκεηέρνληαο ζε καζήκαηα καδί κε άιινπο
καζεηέο έρεηε ην πιενλέθηεκα όηη απνθηάηε
θίινπο πνπ ζαο ελζαξξύλνπλ λα κάζεηε θαη
θαζεγεηή λα ζαο θαζνδεγεί ζύκθωλα κε ηηο
αλάγθεο ζαο.

ec.europa.eu/education

Β2.2. ETKİNLİK
Siz Okul ve Aile dergisinin editörüsünüz. Yukarıdaki metinden de bilgiler aktararak derginin bu sayısına okurlarınız için “Değişen dünyada alternatif yabancı dil öğrenme yolları” adlı bir makale yazın. (Yaklaşık 100
sözcük).
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