ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, Δ: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις κ.ά.) με στόχο να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)
Μέρος II: Δύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα B – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου όπως,
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος, σύντομης απάντησης κ.ά.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα όπως η οικογένεια,
οι φίλοι, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος και επίσης
σε θέματα αναφορικά με στοιχεία πολιτισμού όπως η γαστρονομία κ.α.
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή λέξεων
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές
δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
Ενότητα Δ – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνονται στους υποψηφίους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (15 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης τουλάχιστον 80λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (15 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)

