
 
 

 

 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ  

  
 
 
 
 

Eğit im, Yaşamboyu Öğrenme ve Din İşler i  Bakanlığı   

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 2012 

 

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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Düzey B1&B2 / Bölüm 2                                                                                                                            Sayfa 2 

 

Β1.1. ETKİNLİK 

 
Arkadaşınız Emel size okulunda açılan yüzme havuzundan bahseden aşağıdaki e-postayı gönderdi. Siz de 

bunu örnek alarak arkadaşınıza okulunuzda yeni açılan kütüphaneyi tanıtan bir e-posta yazın.  

(Yaklaşık 80 sözcük). 

Nikolas / Elena olarak imzalayın. 

 

 

  

 

 

 

Yeni yüzme havuzumuz 

Yüzme havuzumuz geçen ay büyük bir törenle açıldı. Havuz 3 bölümden oluşuyor. İlk 

bölümde olimpik bir yüzme havuzu bulunuyor. İkinci bölümde yüzme kursları için 

büyük ama derin olmayan bir havuz var. Üçüncü bölümde ise çocuklar için oyun 

havuzları var. Havuzu öğrencilerin aileleri de kullanabilecek. Giriş ücretleri ise 

öğrencilere 4 lira, ailelerine 6 lira. Yüzme kursları gelecek ay başlıyor. Kurslarda 

çok deneyimli hocalar ders verecek. Havuz yılın 365 günü açık olacak ve sabah 

sekizden akşam ona kadar hizmet verecek. 

Emel 

 

   

 

 
 
 
 

   

 

 

 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Nikolas / Elena 
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Düzey B1&B2 / Bölüm 2                                                                                                                            Sayfa 3 

 

Β2.1. ETKİNLİK 

 
Okul gazetenizde öğrencilerin okul hakkında şikâyet ve isteklerini yazdıkları bir bölüm var. Bu bölüme okulda 

eksik ya da yanlış gördüğünüz bazı noktaları okul yönetimine bildirmek üzere bir yazı yazacaksınız. 

Yazınızda aşağıdaki notlardan yararlanın. (Yaklaşık 100 sözcük). 

Dimitris / Dimitra olarak imzalayın. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Bilgisayar labaratuarında yeter-

sizlik 

 Spor salonuna yeni âletler 

 Daha çok kültürel etkinlik 

 Okul kampüsü içinde kullanıl-

mak üzere kablosuz internet 

bağlantısı 
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Β1.2. ETKİNLİK 
 

Yakın bir geçmişte büyük ve iyi bir şirkette işe alındınız. Size göre bunun en önemli nedeni de iş görüşmesinin 

iyi geçmesi. Uzun zamandır iş arayan ve iş görüşmelerinde sıkıntı yaşayan arkadaşınız Mustafa’ya size bu 

konuda yardımcı olan aşağıdaki web-sitesinden iş görüşmesine hazırlık kısmından bazı bilgiler aktaran 

bir e-posta yazın. (Yaklaşık 80 sözcük).  

e-postayı Aleksis veya İrini olarak imzalayın. 

 

 

   

 Πώρ ππέπει να πποεηοιμαζηώ ππιν ηην 

ζςνένηεςξη  

Η πξόζθιεζε γηα ζπλέληεπμε από κία εηαη-

ξεία ζεκαίλεη όηη ην βηνγξαθηθό κνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαιή εληύπσζε. Δπνκέλσο, 

έρσ θάζε ιόγν λα έρσ απηνπεπνίζεζε ζηε 

ζπλέληεπμε, ώζηε λα απνδείμσ όηη πξάγκαηη 

είκαη θαηάιιεινο/ε γηα ηε ζέζε. Γηα λα είλαη 

αθόκα κεγαιύηεξεο νη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο 

πξέπεη λα αθνινπζήζσ ζπγθεθξηκέλε δηαδη-

θαζία πξνεηνηκαζίαο: 

 

 

Τι ππέπει να πποζέξω ζηην εξωηεπική 

μος εμθάνιζη και ηη ζςμπεπιθοπά μος 

καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνένηεςξηρ 

  

Με ηε ζπλέληεπμε κνύ δίλεηαη ε πξώηε θαη 

ε πην ζεκαληηθή επθαηξία λα παξνπζηαζηώ 

ζηελ εηαηξεία θαη λα θεξδίζσ ηηο εληππώ-

ζεηο. Γη' απηό ηνλ ιόγν πξέπεη λα ηεξήζσ 

έλα ζπγθεθξηκέλν θώδηθα εκθάληζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο: 

 

  Μειεηώ ηελ επηρείξεζε, κε πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπγθεληξώλσ από δηάθνξεο πεγέο, 

ώζηε λα είκαη ελήκεξνο γηα ηε δξαζηεξηό-

ηεηά ηεο. 

 Σθέθηνκαη όινπο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα ήζεια λα δνπιέςσ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

 Πξνεηνηκάδσ απαληήζεηο γηα όιεο ηηο ελ-

δερόκελεο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα κνπ ηε-

ζνύλ. 

 Σθέθηνκαη πηζαλέο εξσηήζεηο πνπ ζα ή-

ζεια λα θάλσ ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο. 

 Βεβαηώλνκαη όηη έρσ ζηε δηάζεζή κνπ 

αληίγξαθα ηνπ βηνγξαθηθνύ, δηόηη κπνξεί λα 

κνπ δεηεζνύλ. 

  Φξνληίδσ λα είκαη ληπκέλνο/ε επαγγει-

καηηθά, κε θνπζηνύκη ή ηαγέξ. Τα ξνύρα 

κνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξά, ζηδεξσκέλα θαη 

όρη απνθαιππηηθά. 

 Τα παπνύηζηα κνπ θαιό ζα ήηαλ λα είλαη 

θιεηζηά. 

 Τν ρηέληζκά κνπ πξέπεη επίζεο λα είλαη 

πεξηπνηεκέλν θαη ηα θνζκήκαηά κνπ δηαθξη-

ηηθά. 

 Γηαθξηηηθό επίζεο πξέπεη λα είλαη θαη ην 

βάςηκό κνπ. 

 Φξνληίδσ λα έρσ θξέζθηα αλαπλνή. 

 Απνθεύγσ λα επηδεηθλύσ θάπνην ηαηνπ-

άδ ή piercing ζην ζώκα κνπ. 

 

www.justgrads.gr 

Β2.2. ETKİNLİK 

Siz iş danışmanısınız ve bir gazetede iş görüşmeleri ile ilgili bir yazı dizisi yayınlıyorsunuz. Bu haftaki 

yazınızda yukarıdaki metinden faydalanarak “İş Görüşmeleri Sırasında Nelere Dikkat Etmeliyiz” başlıklı 

bir makale yazıyorsunuz. (Yaklaşık 100 sözcük). 

 
 

ΣΔΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


