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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura turcă maternă 

 
Varianta 9 

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

Üşüyen Sokak 
Adam bileti kesti. 
Bileti cebime sokuştururken tramvaya amaçsız bindiğimi ve nereye gittiğimi bilmediğimi 

düşündüm. Adam, sessizce yanımdan çekildi. 
Konuşmak istemiyordum biletçiyle. Kendi umutsuzluğum yetiyordu bana; üstüne bir de 

umutsuz laflar dinliyecek halim yoktu. Elim cebimde, bileti parmaklarım arasında kırıp kırıp 
didikliyordum. Gerçekten dalmıştım. Dalgınlığım öylesine derindi ki, tramvayın yeni durağa gelip 
duruşundan haberim olmamıştı. 

"İnsanın dalgınlık hali ne tuhaf?" dedim içimden. 
Aniden insanın durumunda olağanüstü tuhaf birşey keşfetmiş gibiydim. Farkında olmadan 

peykede zıpladım; gözlerime yeniden biletçi ilişince başımı öne eğdim - biletçi beni süzmekteydi. 
İçimden geçmiş olan neşe yüzümdeki dalgınlığı silip süpürmüştü herhalde; biletçi, yüzüme baktığı 
halde, zihnimden geçenleri bilmiyordu. 

Cengiz Dağcı 
 
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 

1. Metin hangi edebî türüne aittir?         (6 puan) 
2. Metne bağlı noktalama işaretlerin rolünü göz önünde tutarak 60 kelimelik bir açıklama 

oluşturunuz.            (6 puan) 
3. ”Aniden insanın durumunda olağanüstü tuhaf birşey keşfetmiş gibiydim.” cümlesini 

açıklayınız. Metnin mesajını da meydana getiriniz.       (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, bir dergide yayınlanmak üzere  bir șairi tanıtan, 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) 
Emel Karagöz üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Emel 
Karagöz’ün 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) 


