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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: 85 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Bir arkadaşınız canının çok sıkıldığını ve boş zamanını değerlendirecek bir şeyler yapmak istediğini yazdı. Ali, 

ona aşağıdaki e-postayı yolladı ve önerilerde bulundu. Siz de bunu model alarak arkadaşınıza bir e-posta yazıp 

ona boş zamanlarını sporla ilgilenerek doldurmasını önerin ve sporun yararlarından bahsedin. (Yaklaşık 

80 sözcük). 

E-postayı Hülya ya da Hüseyin olarak imzalayın. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boş zamanlarımda 

 
Aslında herkes boş zamanını değerlendirmenin yollarını 

bilir. Ama bence sen boş zamanlarında etkili ve verimli 

geçirmek istiyorsun. Bunun için öncelikle nelerden 

hoşlandığını iyi bilmen gerekir. Örneğin, sen maç 

izlemekten hoşlanıyorsun. Boş zamanlarında maç 

yapmak için arkadaşlarınla buluşabilirsin. Böylece hem 

evde sıkılmazsın hem de spor yaparak zamanını iyi bir 

şekilde değerlendirirsin. Eğer boş zamanlarında yalnız 

olmak istiyorsan evde tek başına yapılabilecek en 

verimli etkinlik kitap okumaktır. Kendi zevkine uygun 

kitaplar seçip boş zamanlarında bunları okuyarak hem 

zaman geçirir, hem eğlenir hem de bilgilenirsin. 
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Hülya / Hüseyin 

 

2. ETKİNLİK 
Bir arkadaşınız küçük oğlunun yaz tatilinde sıkılmaması için hobiler ile ilgilenmesini istiyor. Bir rehber öğretmen 

olarak size fikir danıştı. Siz de onlara hobileri seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili 

bilgilendirici bir e-posta yazın. (Yaklaşık 100 sözcük). 

Yazınızda aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz. 

 

 

 ilgi ve yetenek  

 sonraki yıllar  

 zihinsel ve ruhsal gelişim 
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3. ETKİNLİK 
Arkadaşınız Emre’nin oğlu Ediz on iki yaşında ve Facebook’a üye olmak istiyor. Fakat sosyal paylaşım sitelerinin 

içerdiği tehlikelerden habersiz. Ayrıca, anne babasının bu konudaki uyarılarını dinlemek istemiyor. Ediz’e bir e-

posta yazın ve sosyal paylaşım sitelerinin olası tehlikelerinden söz edin. (Yaklaşık 80 sözcük).  

E-postayı Stefanos veya Stefania olarak imzalayın. 

 

 Οι κίνδυνοι της online κοινωνικής δικτύωσης  

   

 

Υπάξρνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ online θνηλωληθή 

δηθηύωζε. Γηα παξάδεηγκα, όπωο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ “αγλώζηνπ” 

θαηά ηελ θνηλωληθνπνίεζε ζε πξαγκαηηθνύο ρώξνπο όπωο ην 

ζρνιείν, ε εξγαζία ή ην κπαξ, ην ίδην ηζρύεη θαη θαηά ηελ online 

θνηλωληθή δηθηύωζε. Υπάξρνπλ όκωο επηπιένλ θίλδπλνη πνπ 

νθείινληαη ζην κέγεζνο θαη ζηε θύζε ηνπ θπβεξλνρώξνπ. Σε απηνύο 

ηνπο επηπιένλ θηλδύλνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 

 ● Η έθζεζε ζε πνιύ κεγαιύηεξν αξηζκό θηλδύλωλ θνηλωληθνύ ραξαθηήξα. Είλαη πνιιέο νη 

πεξηπηώζεηο όπνπ ηδηαίηεξα νη λένη βηώλνπλ έληνλα θαηαζηάζεηο κέζα από ηε ρξήζε ηνπ 

θπβεξλνρώξνπ, νη νπνίεο είλαη ηξαπκαηηθέο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο online θνηλωληθώλ δηθηύωλ θαη ηεο 

επαθήο ηνπο κε πιήζνο αγλώζηωλ αηόκωλ. 

● Η επηβιαβήο έθζεζε ηεο πξνζωπηθήο δωήο ηνπ αηόκνπ. Τα online θνηλωληθά δίθηπα είλαη ρώξνη 

όπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο δηαθνξεηηθώλ θαη άγλωζηωλ αηόκωλ. Η θαηαρώξεζε θαη 

δεκνζίεπζε πξνζωπηθώλ ζηνηρείωλ ζε απηά, θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ηνπο επάιωηνπο ζε πνιύ 

κεγαιύηεξν αξηζκό αηόκωλ, ζπρλά κε αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο. 

● Η παξελόριεζε από άηνκα εληειώο άγλωζηα, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ αδπλακία πξνζηαζίαο ηνπ 

ρξήζηε ηνπ θνηλωληθνύ δηθηύνπ. 

● Η θινπή ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ θαη γεληθά ε απεηιή ηεο αζθάιεηαο ηωλ πξνζωπηθώλ 

δεδνκέλωλ ηωλ ρξεζηώλ ηνπο. Η ζπκκεηνρή θαη ε παξνρή πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ζε ηζηόηνπνπο, 

δπζηπρώο δελ είλαη αζθαιήο. 

 

 

gkyriakaki.korakies.gr  

 

4. ETKİNLİK 

Siz bir eğitmen ve aynı zamanda Çocuk Gelişimi dergisinde köşe yazarısınız. Derginin bu sayısına yukarıdaki 

metinden de yararlanarak sosyal paylaşım sitelerinde kişisel bilgilerin herkese açık olmasının çocuklar 

için tehlikeli yönlerini anne-babalara anlatan kısa bir makale yazın. (Yaklaşık 100 sözcük). 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


