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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) 

KAYBEDİLENLER 
 

Bir gün insan “virgül”ü kaybetti, o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler 
kullanmaya başladı. Cümleler basitleşince düşünceleri de basitleşti. 

Bir başka gün ise “ünlem” işaretini kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden 
konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor, ne de bir şeye seviniyordu. 

Bir süre sonra “soru” işaretini kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu 
ilgilendirmiyordu. Ne kainat, ne dünya, ne de kendisi umurundaydı. 

Birkaç sene sonra “iki nokta” işaretini kaybetti ve davranış nedenlerini başkalarına 
açıklamaktan vazgeçti.Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız “tırnak” işareti kalmıştı. Kendine has 
tek düşüncesi yoktu. Yalnız başkalarının düşüncelerini tekrarlıyordu.  

Sıra “nokta”ya geldiğinde düşünmeyi ve okumayı unutmuş vaziyetteydi. 
(KANEVSKY) 

 
1. Metne göre insan virgülü kaybedince neler olmuş?        (6 puan) 
2. Ünlem işareti nerelerde kullanılıyormuş?         (6 puan) 
3. Soru işaretini kaybeden insanın başına neler gelmiş?        (6 puan) 
4. Metne göre tırnak işareti nerelerde kullanılıyor?         (6 puan) 
5. Metne göre en önemli işaret hangisidir ve onu kaybedince neler oluyor?     (6 puan) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
“Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.” (Descartes) 
Bu düşünceden hareketle, özdeyişi delillerle açıklayan 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. Imlâ ve noktalamaya dikkat ediniz.          (5 puan) 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Ali Kaplan üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Ali Kaplan’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) 


