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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

Limba şi literatura turcă maternă 

 Testul 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir. Bu sebeple az yazanın 

hafızasının kuvvetli, az konuşanın hazır cevap, az okuyanın da bilgili olması mümkün değildir. Tarih 
kitapları insanı akıllandırır; şiir nükteci, matematik dikkatli kılar; felsefe eserleri de derinleştirir. 
Mantık ve güzel konuşma sanatı, tartışmalarda ustalaştırır; ahlak da ağırbaşlı yapar. 
 “İnsanın okuduğu şey benliğine işler.” Hatta insan, kendi zekasının gelişimine engel olan her 
türlü durumu, iyi seçilmiş eserler okumakla ortadan kaldırabilir. Tıpkı vücudun tutulduğu 
hastalıkların uygun antrenmanlarla iyi edilmesi gibi. Mesela topla oynanan oyunlar böbrekte oluşan 
taşları düşürerek böbreklere; yürüyüşler mideye; ata binmek baş ağrılarına iyi gelir. Bu sebeple bir 
kimsenin zihni dağınıksa matematikle meşgul olsun; çünkü bir problemi çözerken biraz dalıverse 
probleme ta baştan başlaması gerekir. Kişi iki konu arasında ilişki kurmakta güçlük çekiyorsa hukuk 
davalarını incelesin. Böylece her zeka hastalığına ilaç olacak birer reçete bulunabilir. 
 
1. Okumak, konuşmak, yazmak insana neler kazandırır?    2 puan 
2. Hangi bilim ve sanat dalları insana hangi özellikleri kazandırır?   2 puan 
3. İyi seçilmiş eserler insanın hangi eksiğini ortadan kaldırır?    2 puan 
4. Metindeki naratif perspectifini inceleyiniz.       4 puan 
5. Metindeki bir edebî motifini inceleyiniz.       4 puan 
6. Hangi bilim ve sanat dalları insana hangi özellikleri kazandırır?   4 puan 
7. Metindeki Geniş Zamanın kullanışı göze alarak, söylevi değerlerini meydana getiriniz.  

4 puan 
8. Metindeki örnekleri kullanarak, epikliğin iki özelliği ispatlayınız .   4 puan 
9. “Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir.” Verilen paragrafı, 

deliller getirerek, 60 – 100 ( altı – on sıra) kelime kullanarak, yorumlayınız.  4 puan 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

“Erken kalktım, işime, Şeker kattım” sözünü açıklayan 150 -300 kelime ( 15-30 sıra) kullanarak, 
bir yazı yazınız. 
 
Kompozisyonu yazarken: 
1. Uygun bir başlık seçmeye;        5 puan 
2. Kompozisyon kurallarına uygunluk;       5 puan 
3. Konuyla ilgili örnek verme;        5 puan 
4. Kelime hazinesi ve ifade zenginliğine;       5 puan 
5. Original buluş yapmaya;         5 puan 
6. Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.       5 puan 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

Elif Kaya üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Elif Kaya’nın 
özgeçmişini kurallara uygun olarak yazınız. 
 
Őzgeçmişi yazarken: 
1. Özgeçmişinin kurallarını kullanmaya;       6 puan 
2. Düzgün cümle kurmaya;         6 puan 
3. Uygun deliller getirmeye;         6 puan 
4. Konu bütünlüğüne;         6 puan 
5. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.       6 puan 

 


