
Ministerul Educaţiei 
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie 

Probă scrisă la limba și literatura turcă maternă  Model 
Pagina 1 din 1 

 

Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura turcă maternă 

Model 

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

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Araba Sevdası 

Üsküdar'dan Bağlarbaşı tarikiyle Çamlıca'ya gidilirken Topanelioğlu'ndaki dört yol ağzı 
mevkiinden takriben bir yüz hat ve ileriye medd-i nazar olunur ise o vâsi şosenin müntehây-ı 
vasatîsinde etrâfı bir buçuk arşın kadar irtifâda duvar içine alınmış bir ağaçlık görülür. 

Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol sağ ve sol olmak üzere iki şubeye ayrılır. Duvar ile muhât olan 
ağaçlığın büyücek bir kapısı vardır ki iki yolun tamam nokta-i iftirâkında vâkidir. 

Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa tarafı muhâlifi mahud ağaçlıkla mahduddur. 
Ağaçlığın yanındaki duvar alçacık olduğundan üzerinden hayvan ve bâlıusûs insan aşamamak için 
boyunca teller uzatılarak muhafaza olunmuştur. 

Mûtedil bir yokuş üzerindeki bu yollardan seyri âdi ile dört beş dakika kadar gidilince dâima duvar 
ile muhât olan ağaçlık bir meydancığa müntehî olur. Ağaçlığın burada da cephede aşağıkine mııhâzi 
bir kapısı vardır. Yüksekten kuşbakışı bir nazarla bakmak mümkün olsa bir şekli mahrûtîde 
görünecek olan ağaçlık burada biter ise de iki yol yine birleşemez. 

 Recâizâde Mahmud Ekrem 
 

Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 
1. Metin hangi edebî türüne aittir?          (6 puan) 
2. “Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa tarafı muhâlifi mahud ağaçlıkla mahduddur.” 

60 kelimelik bir açıklama oluşturunuz. Ağaç neyi sembolize ettiğini meydana getiriniz.  (6 puan) 
3. “Yüksekten kuşbakışı bir nazarla bakmak mümkün olsa bir şekli mahrûtîde görünecek olan ağaçlık 

burada biter ise de iki yol yine birleşemez.” cümlesini açıklayınız.       (4 puan) 
4. “Yüksekten kuşbakışı bir nazarla bakmak mümkün olsa bir şekli mahrûtîde görünecek olan ağaçlık 

burada biter ise de iki yol yine birleşemez.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını 
yazınız.             (8 puan) 

5. “Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol sağ ve sol olmak üzere iki şubeye ayrılır.“ cümlesindeki altı 
çizili sözcükler yapısına göre nasıl sözcüklerdir? Açıklayınız.      (6 puan) 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
“Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir” atasözünü açıklayan, 150-300 kelimelik bir kompozisyon 
oluşturunuz. 
 

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) 
Selen Yaprak üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Selen Yaprak’ın 
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) 
 


