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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

Limba şi literatura turcă maternă 

 Testul 2 

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

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

                                        ACI TATLI GÜNLER 
    Kırlaşmış saçları son bir- iki yılda ak pak kesilmişti, öğretmen Mustafa Toraman’ın. Yaşı 
ilerlemiş, elli beşine merdiven dayamıştı. Ders aralarında, öğleyin, dinlenme saatlerinde, 
öğrencileriyle birlikte okul bahçesine çıkıyorsa da, artık, eskisi gibi, onlarla top oynayamıyor, 
koşamıyordu. Biraz uzaktan, gülümseyerek, oyunlarını izlemekle yetiniyordu. 
    Çocuklar, onun, kimi derslerde: “Hepiniz çalışmışsınız. Aferin hepinize! Haydi, şimdi kapatın 
kitapları, defterleri... Kendi aramızda biraz konuşalım, dertleşelim!", demesine çok alışmışlardı. 
Gerçekten, karşılıklı iç dökmelerle, öğretmen ve öğrenci olarak, birbirlerini daha iyi tanımakla 
geçerdi bu saatler. Çocuklar, hem birbirlerine, hem de öğretmenlerine daha büyük bir yakınlık, 
sevgi sıcaklığı duyarak çıkarlardı bu derslerden. Ondan sonraki oyunlarda, arkadaşlarını kötü sözle 
incitmemeye, çelmeleyip yere düşürmemeye, çantasını, şapkasını kapıp kaçarak üzmemeye, 
atlatmamaya çok daha özen, dikkat gösterirlerdi. 
    Öğretmen Mustafa Toraman, aslında, böylesi içli dışlı konuşmaları, sınıftaki ve okul 
bahçesindeki yaramazlıkların, çekişmelerin çoğaldığını gördüğü zamanlar düzenlerdi. İnsanları 
hayvanlardan ayıran özelliklerin başında dil gücü, yani anlatma, konuşma yeteneği gelirdi. 

Mehmet Seyda 
   1.Metne dayalı edebî portrenin unsurlarını belirtiniz. Mustafa Toraman’ın portresini yapınız. 

                                                                                                                            4 puan 
   2. Metne dayalı, anlatımda fizikî portrenin rolünden bahsediniz: özellikler, edebî atmosfer,   
       anlatımda olay ve kişileri sağlamlaştırma.                                                                4 puan  
   3. „Kırlaşmış” ve „yașlı” kelimenin eşanlamlılarıyla cümle kurunuz.                             4 puan 
   4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız.                                                                   3 puan 
   5. Metnin stil unsurlarını belirtiniz.                                                                                3 puan 
   6. „Öğretmen Mustafa Toraman, aslında, böylesi içli dışlı konuşmaları, sınıftaki ve okul 
bahçesindeki yaramazlıkların, çekişmelerin çoğaldığını gördüğü zamanlar düzenlerdi.” Cümledeki 
altı çizili kelimelerin Büyük Ünlü Uyumu kuralına uyup uymadıklarını inceleyiniz.            6 puan  
   7. „İnsanları hayvanlardan ayıran özelliklerin başında dil gücü, yani anlatma, konuşma yeteneği 
gelirdi..” cümlesini 60 – 100 ( altı – on sıra) kelime kullanarak, yorumlayınız.                6 puan 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

„Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil mi?” (Omar 
Hayyam) 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) 
    Digi Internet Şirketi’ne evinize internet bağlatmak istediğinizi belirten bir dilekçe yazınız. 
Dilekçede „Ahmet Alp/ Aylin Alp” ismi kullanılacak. Dilekçenizde: 

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 dikkat ediniz.                                                                  6 puan 


