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Υποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων  

E ğ i t i m  v e  D i n  İ ş l e r i  B a k a n l ı ğ ı  

Κραηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 Konuyla ilgili yazıları verilen defterciğe yazınız. 

 Lacivert ya da siyah tükenmez kalemle yazınız. 

 Bütün konuları yazmalısınız. Her konuyu ayrı sayfaya yazınız. 

 Sınav süresi: 90 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Aslı Yıldız olduğunuzu ve popüler bir dergide "Sorun Yanıtlayalım" adlı bir tavsiye köşesi yazdığınızı düşünün. 

Aşağıdaki mektuba bir yanıt yazın ve "Yorgun Anne"ye tavsiyeler verin.  

Size verilen fikirleri kullanarak kendi ÖZGÜN metninizi yazın. (180 sözcük) 

 
 Sevgili Aslı Yıldız,  

 

        Size son günlerde yaşadığım yorgunluk ve uyku problemleri ile 

ilgili yazıyorum. Ben evli ve iki çocuk annesi bir kadınım. Aynı 

zamanda bir şirkette personel müdürü olarak çalışıyorum. İşim çok 

yoğun. Hafta içi sabah dokuzdan akşam beşe kadar çalışıyorum. Son 

günlerde sabahları yataktan kalkmak o kadar zorlaştı ki bu yüzden 

sürekli işe geç kalıyorum. Normalde düzenli uyuyan ve zamanında 

kalkan bir insanım ama son haftalarda normalde uyuduğumdan daha 

fazla uyumak istiyorum. Çocuklarım ve eşim benim tembellik 

yaptığımı düşünüyorlar ve bana bu konuda yardımcı olmuyorlar. Eşim 

de çalışıyor ve o zamanında kalkıp işine gidiyor. Çocuklar da kendileri 

hazırlanıp okula gidebiliyorlar. Bugüne kadar onların her şeyleriyle 

ben ilgilendim, ancak şimdi yorgunluk ve uyku problemleri yüzünden 

onları yalnız bırakıyorum. 

 

 Bu konuda suçluluk duyuyorum. Eskiden her hafta sonu çocuklarla değişik bir şeyler yapardık, 

onların eğlenmesi için pek çok etkinliğe götürürdüm. Şimdi hafta sonunun gelmesini daha fazla 

uyuyabilmek için istiyorum. Artık hafta sonları saat bire, ikiye kadar uyuyorum ve kalktıktan sonra 

canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İşimi çok seviyorum ve işyerimde sorun yaşamıyorum. 

Ancak, yeni müdürümüz biraz titiz bir adam. Her şeyin çok düzenli olmasını ve zamanında 

bitirilmesini istiyor. Ben de düzenliyim ama onun bu davranışı beni biraz strese sokuyor. Sizce 

yorgunluğumun ve sürekli uyumak istememin nedeni ne olabilir? Bu konuda ne yapmalıyım? Bana 

yardımcı olun lütfen.  

Yorgun Anne 

 

 

Kaynak: Özgün  

 

  

Yorgunluk ve uykusuzluk için öneriler: 
 3-4 saatte bir sağlıklı şeyler yiyin 

 Stresten uzak durun 

 Egzersiz yapın 

 Alkol ve sigaradan uzak durun 

 Uykunuza dikkat edin  

 İş yerinizden bir süre uzak kalın 

 Doktora gidip testler yaptırın 
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2. ETKİNLİK 
Siz, bir anne veya bir babasınız. Okul çağında olan bir çocuğunuz var ve eskiden derslerine pek çalışmazken siz 
aşağıdaki metni okuyup önerilenleri uyguladıktan sonra düzenli ve etkili çalıştığını görmeye başladınız. Benzer 
bir durumla karşı karşıya olan bir arkadaşınıza bu yazıdan nasıl yararlandığınızı anlatan bir e-posta 
yazıyorsunuz. (180 sözcük) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαθάησ ζαο πξνηείλνπκε κεξηθέο 

πξαθηηθέο ηδέεο γηα κειέηε ζην ζπίηη, πνπ 

κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ: 

 

(1) Χξεζηκνπνηήζηε έλα ζπξηάξη γξαθείνπ, 

έλα θνπηί γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηα πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελα αληηθείκελα, όπσο ηα 

πιηθά πνπ δίλεη ν δάζθαινο, κνιύβηα, γόκεο, 

μύζηξεο θ.α. 

(2) Απνκαθξύλεηε όηη δελ ρξεηάδεηαη κε ηελ 

παξνύζα εξγαζία. 

(3) Χξεζηκνπνηήζηε έλα πιάλν κειέηεο γηα 

λα θαηαγξάθεηε ηηο εξγαζίεο.  

(4) Φηηάμηε έλα πξόγξακκα κειέηεο θαη 

αθνινπζήζηε ην, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο: 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ, ηελ πνζόηεηα 

κειέηεο, ηηο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο, ηελ 

ώξα απνδνηηθόηεηαο. 

(5) Απνθύγεηε ηελ απόηνκε κεηάβαζε από 

ην παηρλίδη ζηελ κειέηε, ην παηδί πξέπεη λα 

εκπιαθεί ζε θάπνηα ελδηάκεζε 

δξαζηεξηόηεηα όπσο: ηάτζκα θαηνηθίδηνπ, 

δνπιεηέο ζπηηηνύ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα μεθηλήζεη ηελ 

κειέηε θαη κεηά απνκαθξπλζείηε. Κάλεηε 

δηαιείκκαηα: Να έρεηε έλα ξνιόη γηα λα 

θαζνξίδεηε ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο ηεο 

κειέηεο. 

(7) Επηβξαβεύζηε ηελ πξόνδν. Η παξνρή 

πεξηζηαζηαθώλ ακνηβώλ θαηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κειέηεο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή θηλεηήξηα 

δύλακε. 

(8) Μεηαηξέςηε ην παηδί ζαο ζε δάζθαιν, ην 

λα δηδάζθεη άιινπο απνθαιύπηεη πόζα 

πξάγκαηα μέξεη. 

 

 

 

 

 
 

 

 
...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

 

 
www.ikidcenters.com 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


