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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
Proba E. b) 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura turc ă matern ă 
Clasa a XI a 

Simulare 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 

 

Ben Bir Küçük Kilimim 
 

Ben Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Civelek köyünde dokunmuş küçük bir kilimim. Boyum yüz 
altmış, enim yüz on santimetre. Bana seccade veya namazlık diyenler de var. Yanlıştır. Namaz için 
dokunan kilimlerin kendine göre boyları, nakışları olur. Ben onların yanında daha kısa kalırım. 

Yiğit bir insan nasıl adı ile anılıyorsa kilim de ne boyda olursa olsun boyası ve nakışı ile anılır. 
Ben bir kilimim. Üç sene önce dokundum. Dokunduğum günden beri, yünlerimin boyanmasından 
bugüne kadar soluyorum. Beni köyde Çatılmışların ortanca gelini dokudu. Dokuduğu kilimlerin 
yedincisi olduğum için adımı "Yedinci" koymuştu. Tezgâhta tam kırk beş gün durdum. Kadıncağız 
gece gündüz, durup dinlenmeden beni dokudu. 

Bazen saatlerce kalkmadı tezgâhın başından. Benim örgümde tam on sekiz çeşit boya, on bir çeşit 
de nakış var. Benden önce sadece sekiz nakış bilen ortanca gelin, bende üç yeni nakış daha öğrendi. 

Boyalarımın hazırlanması büyük emek ister. En çürük olanı bile seksen yıl dayanır. Bazı 
boyalarımız dünya durdukça durmaya devam eder. Güneş vurdu mu solmayı bırakın daha da 
parlarız. Sabunla yıkandık mı daha çok göz alırız. Bir kat daha duru görünürüz. 

Bedri Rahmi EYUBOĞLU 
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 
1. Metnin özelliğini belirtiniz. (6 puan ) 
2. Metinde bulduğunuz iki kelimenin eşanlamlılarıyla cümle kurunuz. (6 puan ) 
3. “Bazı boyalarımız dünya durdukça durmaya devam eder.’’ Cümlesini açıklayınız. (4 puan ) 
4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. En az dört özellik meydana getiriniz. (8 puan ) 
5. Kişileştirme ne olduğunu anlatınız. Metindeki rolünü açıklayınız. (6 puan ) 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Deliller getirerek, doğanın öneminden bahsederek, 150-300 kelimelik bir kompozisyon oluşturunuz.  
 
Kompozisyonu yazarken: 
1. Deliller kullanılmasına; (5 puan ) 
2. Uygun bir başlık seçmeye; (5 puan ) 
3. Düzgün cümle kurmaya; (5 puan ) 
4. Original buluş yapmaya; (5 puan ) 
5. Konu bütünlüğüne; (5 puan ) 
6. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz. (5 puan ) 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Selime Ercan bir şirkete işe başlamak istiyor. İş başvurusu kurallarına uygun olarak Selime’nin 
özgeçmişini 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 ) 


