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Limba şi literatura turcă maternă 
 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Testul 2 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Edebî portrenin unsurlarını belirtilmesi için ve özetin doğru yapılması için 2x2p=4 puan 
2. Metne dayali fizikî portrenin rolünü belirtilmesi için.( özellikler, edebî atmosfer, anlatımda olay ve 
kişileri sağlamlaştırma.)        2x2p=4 puan 
3. İki kelimenin eşanlamlılarıyla cümle kurulması için.    2x2p=4 puan 
4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazılması için (olayın bölümleri, olay –kişi ilişkisi, edebî yöntemle 
kişi tıpleri).           3 puan 
5. Metnin stil unsurlarını belirtilmesi için.       3 puan 
6. Cümledeki altı çizili kelimelerin Büyük Ünlü Uyumu kuralına uyup uymadıklarını incelemesi icin. 

3x2p=6 puan 
7.„İnsanları hayvanlardan ayıran özelliklerin başında dil gücü, yani anlatma, konuşma yeteneği 
gelirdi..” cümlesini 60 – 100 ( altı – on sıra) kelime kullanarak, yorumlaması için.  6 puan 
 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. Kompozisyonda uygun deliller getirilmesi için       5 puan 
2. Uygun bir başlık seçilmesi için         5 puan 
3. Düzgün cümle kurulması için         5 puan 
4. Orijinal buluş kullanılması için         5 puan 
5. Konu bütünlüğüne          5 puan 
6. Imla ve noktalamaya          5 puan 
 
 
SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
a. Dilekçenin kurallarını kullanmaya        6 puan 
b. Düzgün cümle kurmaya          6 puan 
c. Sayfa düzenine          6 puan 
d. Hitap cümlesine          6 puan 
e. Imla ve noktalamaya          6 puan 


