
 
 

 

 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ  

  
 
 
 
 

Eğ i t im, Yaşamboyu Öğrenme  ve Din İş ler i  Bakanl ığı   

Devle t  D i l  Ser t i f ikas ı  

 
 
 

DÜZEY B1&B2 Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. 

BÖLÜM 2 Yazma ve Başkalarına Bilgi İletme Becerisi 

  
 

Dönem  Mayıs 2011 

 

DİKKAT  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: 80 dakika. 
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Β1.1. ETKİNLİK 
 

İstanbul’da bir lisede okuduğunuzu düşünün. Lisenizde yayınlanan aylık okul gazetesinde öğrencilerin yaz 

tatillerinde yaşadıkları kötü deneyimleri anlattıkları bir yazı dizisi yayınlanmaya başladı. Arkadaşınız Ayşe 

aşağıdaki yazıyı yazdı. Şimdi sıra sizde, siz de yaz tatilinizde gittiğiniz bir lokantada başınızdan geçen kötü 

bir deneyimi yazın. (Yaklaşık 80 sözcük). 

Burcu Kenter / Kenan Kenter olarak imzalayın. 

 

 

 

 

 

 En kötü tatil  

  
Geçen yaz liseden üç arkadaşım ile birlikte Antalya’ya gittik. 

Yolculuğumuz çok uzun sürdü, çünkü otobüs her şehirde uzun molalar 

veriyordu. 16 saat sonunda Antalya’ya vardık. Otele geldik ve hemen 

odamıza yerleştik. Odadaki klima çalışmıyordu ve hava çok sıcaktı. Hemen 

resepsiyona haber verdik. Bize sorunun ancak ertesi gün halledileceğini 

söylediler. Başka boş odaları da yokmuş, mecburen geceyi o sıcakta sabaha 

kadar uyumadan geçirdik. Ertesi gün başka bir otele gittik. Bu sefer her şey 

yolunda gitti ve sonunda güzel bir tatil geçirdik. 

Ayşe Uzun 

 

 

 

 

   

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Burcu Kenter / Kenan Kenter 
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Β2.1. ETKİNLİK 
 

Facebook’tan bir Türk arkadaşınız, Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’nın çevre koruma projesine katılmak 

için bu yaz Yunanistan’a gelmek istiyor; ama bazı tereddütleri var. Onu ikna etmek için bir e-posta yazın. 

Aşağıdaki ipuçlarını da kullanabilirsiniz. (Yaklaşık 100 sözcük). 

Hristos veya Hristina olarak imzalayın. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Hristos / Hristina 
 
 

 

  
 

 
 

 Hizmet sunmak 

 Dili öğrenmek 

 Sizinle şahsen tanışmak 

 Sosyal çevre edinmek 
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Β1.2. ETKİNLİK 
 

Arkadaşınız Elif bu yaz Yunanistan’a gelip bir sivil toplum örgütünde hizmet vermek istiyor. Çocukları sevdiğini 

bildiğiniz için, aşağıdaki metni dikkate alarak “İliahtida” (Güneş Işını) hakkında onu bilgilendiren bir e-

posta yazın. (Yaklaşık 90 sözcük). 

e-postayı Eleni veya Dimos olarak imzalayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΥΛΛΟΓΟ  

Η "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ" ηδξύζεθε ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 2000 ζηε Ν. Σκύξλε. 

 

ΟΡΑΜΑ ΜΑ 

Η "ηλιαστίδα" αζρνιείηαη εδώ θαη δέθα ρξόληα κε ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε όισλ ησλ παηδηώλ 

εζηθά, νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά, όπσο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπο. Επίζεο, κε 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

Μεηά από νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο 10 εηώλ θαηάθεξε ην Μάξηην ηνπ 2010 λα ιεηηνπξγήζεη ην 

πξώην Κέντπο Φιλοξενίαρ Παιδιού ζηελ πεξηθέξεηα κε έδξα ηε Νέα Σκύξλε. Τν Κέληξν 

θηινμελεί άπνξα παηδηά πνπ έξρνληαη από ηελ επαξρία κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο γηα λα 

λνζειεπζνύλ ζηα λνζνθνκεία ησλ Αζελώλ, όπσο θαη ηνπο γνλείο ηνπο πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. 

Σήκεξα, όξακα θαη δηαθαήο καο πόζνο είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ Κέντπος 

Φιλοξενίαρ Παιδιού "ηλιαστίδα", πνπ ζηεγάδεηαη ζε θηίξην ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο ηεο Νέαο 

Σκύξλεο ζηελ νδό 2αο Μαΐνπ 5, 17121, νύησο ώζηε λα κπνξνύκε λα θηινμελνύκε θάζε παηδί 

πνπ καο ρηππά ηελ πόξηα ζε έλα δεζηό, θηιηθό πεξηβάιινλ ηειείσο δσξεάλ, όπσο γίλεηαη 

ζήκεξα. 

 

ΥΝΘΗΜΑ ΜΑ 

"Μηα δεζηή αγθαιηά γηα όια ηα παηδηά" 

 

 

 

www.iliachtida.gr 

 
Β2.2. ETKİNLİK 

Çalıştığınız gazetenin müdürü, sizden sivil toplum örgütlerinden biri olan “İliahtida” yı daha geniş bir çevreye 

tanıtmak için bir reklam yazısı hazırlamanızı istedi. Yukarıdaki metinden yararlanarak “İliahtida”nın 

topluma sağladığı yararlar hakkında neler yazardınız? (Yaklaşık 100 sözcük). 

 
 

ΣΔΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


