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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. b) 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura turcă maternă 

Clasa a XII-a 
Simulare 

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

Geleneklerimiz 
Her milletin kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır. Bu gelenek ve görenekler o milletin 

kültürünü oluşturur. Türklerin tiyatro ile tanışmaları çok eski zamanlara dayanır. Türk tiyatrosu 
denince akla geleneksel Türk tiyatrosu gelir. Yüzyıllar boyu Türk milleti; duygularını, yaşam tarzını 
ve zekasını geleneksel Türk tiyatrosuna yansıtmıştır. 

Televizyon, bilgisayar ve diğer teknolojik aletlerin olmadığı dönemlerde insanlar, hasat zamanı, 
mevsim değişiklikleri gibi dönemleri, özel zamanlar olarak kabul etmişler ve birtakım oyunlar 
oynamışlardır. Bu oyunların başında köy seyirlik oyunları gelmektedir. 

Geleneksel Türk tiyatrosunun kaynakları içinde köy seyirlik oyunlarının özel bir önemi vardır. 
Hâlen özellikle Anadolu'daki pek çok köyde devam ettirilen köy seyirlik oyunlarının tarihi, binlerce 
yıl öncesine dayanmaktadır. 

Köy seyirlik oyunları, köy halkının hem oyuncu hem de seyirci olduğu, kendiliğinden ortaya çıkan 
oyunlardır. 
 
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 
1. Köy seyirlik oyunlarının özel öneminden bahsediniz. (6 puan) 
2. “Köy seyirlik oyunları nasıl meydana gelmişler?” 60 kelimelik bir cevap oluşturunuz. (6 puan) 
3. “Televizyon, bilgisayar ve diğer teknolojik aletlerin olmadığı dönemlerde insanlar, hasat 

zamanı, mevsim değişiklikleri gibi dönemleri, özel zamanlar olarak kabul etmişler ve birtakım 
oyunlar oynamışlardır.” cümlesini açıklayınız. (4 puan) 

4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. En az dört özellik meydana getiriniz. (8 puan) 
5. Köy seyirlik oyunları kültürü nasık oluşturur? (6 puan) 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Deliller kullanarak, insan hayatında yer alan geleneksel muzik ve millî dansların önemini meydana 
getirerek, 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) 
Yaprak Ömer üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Yaprak 
Ömer’in 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) 


