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Limba şi literatura turcă maternă 

Clasa a XI-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) 

TOPUZ 
Kumandan, atını şahlandırarak "hurra, hurra" diye kendisini alkışlayan keyifli halka boyun 

kırarak kabarıyordu. Bu ne zaferdi! İşte koca bir Türk elçisi arkasından yaya geliyordu, Sarayın 
kapısına gelince attan atladı. Tercüman vasıtasıyla nasıl arkasından huzura gireceklerini, nasıl se-
lâm vereceklerini, nasıl divan duracaklarını elçiyle, "meşin kılıflı bir davul, kırmızı torbaya 
konulmuş bir sancak, ağır bir topuz" taşıyan üç askere anlattı. Kılıcını çekti. Taş basamakları bir 
hamlede çıktı. Büyük dehlizi geçti. Yeni mabeyinin adamları, Türk elçisini görmek için kapılara 
üşüşüyorlardı. Elçi, büyük kavuğunu sallaya sallaya yürüyordu! Adımları hem seyrek, hem ağırdı, 
Etrafında kendine bakanlara gülümsüyor, selâmlar veriyordu, iri, siyah gözleri pek şen, pek parlaktı. 
Sağ kaşı yukarı kalkıktı. Kavuğunun kenarına dokunuyordu. Kumandan taç salonuna gelince durdu. 
Döndü. Türklerin kıyafetinde teşrifata aykırı bir şey var mı gibi dikkatle hepisini bir süzdü. Sonra 
eliyle elçinin pek öne eğilmiş kavuğunu düzeltti. Biraz geri itti, Prens'in huzurunda nasıl eğileceklerini 
işaretle anlattı. Sonra iki tarafında yalınkılıç nöbetçiler duran yüksek kapı perdesini açtı. Önden girdi. 
Tahtta oturan Prens'e ilerledi. Yerlere kadar eğildi. Geri çekildi. Dışarı çıktı. 

Ömer Seyfettin 
 
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 
1. Metin hangi edebî türüne aittir?          (6 puan) 
2. “Tercüman vasıtasıyla nasıl arkasından huzura gireceklerini, nasıl selâm vereceklerini, nasıl 

divan duracaklarını elçiyle, "meşin kılıflı bir davul, kırmızı torbaya konulmuş bir sancak, ağır bir 
topuz" taşıyan üç askere anlattı.” Metne dayalı 60 kelimelik bir açıklama oluşturunuz.   (6 puan) 

3. “Türklerin kıyafetinde teşrifata aykırı bir şey var mı gibi dikkatle hepisini bir süzdü.” cümlesini 
açıklayınız.            (4 puan) 

4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. En az dört özellik meydana getiriniz.    (8 puan) 
5. Metnin stil unsurlarını belirtiniz.          (6 puan) 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Deliller getirerek, toplumsal hayatımızdaki yerini 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. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.          (5 puan) 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Beynur Altıntaş üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Beynur 
Altıntaş ’ 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) 


