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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 

Υποσργείο Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων 

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı 

1. ETKİNLİK 
Bir blogda çocukların erken yaşta bilgisayar kullanmaya başlamalarının olumsuzluklarından söz eden aşağıdaki 

yazıya rastladınız. Siz de erken yaşta bilgisayar kullanımının olumlu yönleri hakkında görüşlerinizi ifade 

ettiğiniz bir yanıt yazın. (180 sözcük) 

 

 
 
  

 

Bilgisayar ve Çocuklar 

 

 

 

 
Çocuklar bilgisayar ile artık çok erken yaşlarda tanışmaktadırlar. 

Anne-babalar, çocuklarının ödevlerini yapmaları, eğitimlerine 

katkıda bulunması, zihinsel gelişimlerini zenginleştirmeleri 

amacıyla bilgisayar almaktalar.  

Bazı araştırmalar, bilgisayar ve interneti fazla kullanan öğrenclerde 

uyku bozuklukları, depresyon, sosyal ortamlar ve ilişkilerden uzak 

durma gibi bazı sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Geç saatlere 

kadar bilgisayar başında olan çocuğun, ertesi gün yorgun ve 

uykusunu alamamış olarak okula gittiğinde verimli bir okul günü 

geçirmesi çok zor olmakta hatta mümkün olmamaktadır. 

 

 Uzun saatlerini bilgisayar başında geçiren çocuk, sanal arkadaşlıklar kurmakta, gerçek arkadaşlıkların 

yerini sanal arkadaşlıklar almaktadır. Bu durum, çocuğun yeni arkadaşlıklar edinmesini, sosyal 

ilişkilerini güçlendirmesini, iletişim becerilerini kullanarak dili doğru biçimde kullanabilme becerilerini 

geliştirmesini engellemektedir.  

İnternet ortamında şiddet içeren oyunlara yönelim giderek artmakta, çok sık oynanan oyunlar zamanla 

şiddete karşı duyarsızlığın gelişmesine neden olmaktadır. Elbette davranış sorunları yaşanması da 

kaçınılmaz olmaktadır. Sanal ortamda sanal karakterle ilişki kurmaya başlayan çocukların bir kısmının, 

gerçek yaşam ve sanal yaşam arasındaki sınırı anlamakta zorlandıkları da görülmektedir. Gerçek ve 

fantezi sıklıkla birbirine karışır. 

Ayrıca fiziksel açıdan da bir eylemde bulunmaması, yemeğini dahi bilgisayar karşısında yemesi, fiziksel 

sıkıntılara da yol açmaktadır. Bilgisayar, internet, diğer bağımlılıklar gibi değerlendirilmelidir. Önceleri 

kısa sürelerle başlar ama kontrol edilemez boyutlara ulaşabilir. Bilgisayar ve internete bağımlılığı olan 

çocuklar yavaş yavaş dış dünyadan kopmaya başlar. 

 

 

www.doktoramcam.com 

 

Yazınızda aşağıdaki noktalardan en az iki tanesine değinmelisiniz: 

 İnternet okul çağında çocukların araştırmacı ruhunu geliştirir. 

 Yaşlarına uygun bilgisayar oyunları çocukların zihinsel gelişimine olumlu destek verir. 

 Bilgisayar, kullanma kolaylığı nedeniyle kolayca öğrenilebilir ve öğrenmeyi keyifli kılar. 

 Çocuğu merak ve rekabet duyguları için cesaretlendirmektedir. 

 Öğrencinin okulda başaramadığı dersleri kendi kendine başarabilmesine olanak sağlamaktadır. 
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2. ETKİNLİK 
Kaliteli Yaşam dergisinin yazarlarından biri olduğunuzu düşünün. Aşağıdaki Yunanca metindeki bilgileri de 

kullanarak derginin bir sonraki sayısı için spor yapmayı destekleyen ve metinden sonra başlatılmış olan 

makaleyi devam ettirin. (180 sözcük) 

 
  

 

Ένας περίπατος την ημέρα προστατεύει από … 24 νοσήματα! 

 

  

Όπνηνο ζέιεη λα θάλεη έλα πνιύ κεγάιν δώξν ζηνλ εαπηό ηνπ, αο αξρίζεη λα 

πεξπαηάεη κε γξήγνξν βήκα γηα 30 ιεπηά ηελ εκέξα: κε απηό ηνλ ηξόπν 

κπνξεί λα ειαηηώζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμεη 24 

λνζήκαηα! 

Απηό είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο αλάιπζεο 40 κειεηώλ γηα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζπζηεκαηηθήο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πγεία. Όπσο 

έδεημε ε αλάιπζε, ε ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα απνηειεί καδί κε 

ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο ηηο δύν πην ζεκαληηθέο ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη 

λα πηνζεηήζνπκε, εάλ ζέινπκε λα δήζνπκε πνιιά θαη θαιά ρξόληα. 

Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε, όζνη άλζξσπνη θξνληίδνπλ λα είλαη δξαζηήξηνη 

30 ιεπηά ηελ εκέξα θηλδπλεύνπλ ιηγόηεξν λα εθδειώζνπλ, κεηαμύ άιισλ, 

θάζε είδνπο θαξδηαγγεηαθό λόζεκα, θαξθίλν, νζηενπόξσζε, ηύπνπ 2 

δηαβήηε, θαηάζιηςε, παρπζαξθία θαη ππέξηαζε.  

Τα νθέιε απηά αθνξνύλ άληξεο θαη γπλαίθεο, ζε νιόθιεξν ην ειηθηαθό 

θάζκα. Καη δελ ρξεηάδεηαη λα γπκλάδεηαη θαλείο κε ηηο ώξεο γηα λα 

σθειεζεί: 150 ιεπηά θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηελ εβδνκάδα, κπνξνύλ λα 

θάλνπλ ζαύκαηα. Τί είδνπο δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα επηιέμεη θαλείο; 

Πξαθηηθά, ό,ηη ζέιεη: πεξπάηεκα κε γξήγνξν βήκα, πνδήιαην, ηδόθηλγθ, 

ρνξό, θνιύκπη, αλάβαζε ζθάιαο, θαη έληνλε θεπνπξηθή είλαη κεξηθέο θαιέο 

επηινγέο. 

 

 
 

www.healthierworld.gr 

 

 

   

Neden mutlaka spor yapalım?  

 

Spor yapmanın insana zindelik kazandırdığı düşünülür ve de doğrudur. Bunun yanı sıra 

yeni araştırmaların sonuçlarına göre spor yapmanın birçok hastalıktan kaçınmanın en iyi 

yollarından biri olduğu anlaşılmıştır. 
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


