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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
Proba C 

de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 
studiată pe parcursul învățământului liceal 

Proba scrisă la Limba turcă 
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările  

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
                                  Model 
 
ÎNȚELEGEREA TEXTULUI CITIT 
Subiectul I                                                                                            (40 de puncte) 

Yeryüzünde pek çok hayvan yaşar.Bunların bir kısmı 
evcilleştirilmiştir.Insanlarla birlikte yaşar.Evcil olmayanlar, başıboş,kontrolsüz dağ, 
bayır gezer durur. 

Hayvanların insanlara faydaları çoktur.Onlardan 
et,süt,yumurta,yağ,peynir,bal,sucuk gibi besinler elde ederiz.Bazı hayvanların 
gücünden bazılarının derisinden, tüyünden, gübresinden faydalanırız.Evin kedisi 
evdeki zararlı böcekleri ve fareleri yakalar.Köpek, evimizi ve hayvanlarımızı korur, 
bize bekçilik yapar.Tavuğun yumurta ve etinden, horozun etinden 
faydalanırız.Manda, inek, koyun bize süt ve et verir.    
 Bilim adamları hayvanlar üzerinde deneyler yaparlar.Insanlık için faydalı 
olacak buluşların bu deneyler sonunda ortaya çıkarırlar.Hayvanların bu bakımdan 
insana faydası çok fazladır.        
 Bize pek çok faydaları olan hayvanları biz de sevelim ve koruyalım.Onları 
rahatsız etmeyelim. Hayvanlara iyi bakıp besleyelim.     
 Her yıl Ekim ayının 4. Günü „ Hayvanları koruma Günü” olarak kabul edildi.O 
gün gelince okullarda, radyo ve televizyonlarda hayvanların faydaları üzerinde 
konuşmalar yapılır.Hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini anlatılır. 

 
Aşağıdaki çümlelerden doğru olanın başına „D”, yanlış olanın başına „Y” yazınız. 

 
1. ( ) Bilim adamları hayvanlar üzerinde deneyler yaparlar. 
2. ( ) Hayvanların tümü evcilleştirilmiştir. 
3. ( ) Her yıl Ekim ayının 4. Günü „ Hayvanları koruma Günü” olarak kabul 

edildi. 
4. ( ) Tavuğun sütünden ve etinden yararlanırız. 

  
Subiectul al II-lea                                                                                (60 de puncte) 

Murat Bey, işten eve yorgun ve hâlsiz geldi.Biraz dinlenmek için koltuğa uzandı.O 
esnada televizyonda „Sağlıklı Yaşam Köşesi “ adlı program vardı.Bir an gözü takıldı 
ve dinlemeye başladı.Genel sağlık kontrolünü erken tanı ve teşhiste son derece 
önemli olduğunu öğrendi.Özellikle ciddî rahatsızlıklardan erken teşhisin hayat 
kurtardığı çümlesi dikkatini çekti.Epeyden beri bir sağlık kontrolünden geçmek isteği 
aklına geldi.Ancak bir türlü işten fırsat bulamamıştı.    
 Ertesi gün kaliteli bir hastane olan Çamlıca Hastanesi’ne gitti.Kapsamlı sağlık 
kontrolünden geçmek istediğini belirtti.Hemşireler bir form doldurttu.Bu formla ilgili 
doktorlara girerek muayene oldu.Önce dahiliye doktoruna girdi.Doktor bir güzel 
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muayene  ettikten sonra ciddî bir rahatsızlığın olmadığını söyledi.Sonra göz 
muayenesi için doktoruna girdi.Gözlerinde bozukluk olduğu tespit edildi.Daha sonra 
ise kulak, burun, boğaz doktoruna girdi.Doktor kullağını inceledi ve temizledi.Burun 
ve boğazında ise problem olmadığını öğrendi.Daha sonra kan ve idrar tahlili için 
lâboratuvara gitti.Doktor kandaki şeker oranın yüksek olduğunu söyledi. Son olark da 
kalp grafiği çekildi.Kalbinde de sorun olmadığını öğrendiğinde çok mutlu oldu. 
 Doktorlar, Murat Bey’in altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçmesini 
tavsiye ettiler. Murat Bey kendine söz verdi.Altı ayda bir sağlık kontrolünden geçmeyi 
planladı. 

 
Aşağıdaki soruları yukardaki parçaya göre cevaplayınız: 
1.Murat Bey, işten eve nasıl geldi? 

A) Mutlu ve neşeli  B) Kızgın ve sinirli   C)Yorgun ve hâlsiz    D) Üzgün ve dargın 
 
2.Murat Bey, neden Çamlıca Hastanesini tercih etti? 

A)Kaliteli olduğu için                                B) Tanıdığı olduğu için                                                         
C)Reklamda gördüğü için                        D) Anlaşmalı olduğu için 
 
      3.Hemşireler Murat Bey’e ne doldurttu? 
A) Sayfa        B)Tabak         C) Form          D) Bardak 
 
      4.Son olarak hangi doktora girdi? 
A) Göz doktoruna     B) Dahiliye doktoruna    C)Göz doktoruna    D) Kalp doktoruna 
 
      5.Genel sağlık kontrolünde aşağıdaki organlardan hangisinde rahatsızlık teşhis 
edildi? 
A) Burun         B) Kalp           C) Kulak         D)Göz 
    
      6.Doktorlar kaç ayda bir genel sağlık kontrolünden geçmesini tavsiye ettiler? 
A) On altı ay   B) Altı ay         C) Bir ay        D) On ay 

 
                   
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
Subiectul I                                                                                            (40 de puncte) 

Arkadaşınıza oturduğunuz şehrin hakkında anlatan bir e-posta yazınız.  
                                                                                                           (80 – 100 kelime) 
 
Subiectul al II-lea                                                                                 (60 de puncte) 

 
“Sigaranın zararları “ konu hakkında görüşünüzü yazınız.                (120 -150 kelime) 
 


