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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. b) 

 
Limba și literatura turcă maternă 

 
 Test 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 

 
KISKANÇ 

 

Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın! 
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. 

Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, 
Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur... 

Dilerim Tanrı'dan ki, sana açık kucaklar 
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun, 
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar, 

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun! 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

 
 
1. Şaire göre düşman kimdir?        5 puan 
2. “Benim bağrım kan olur” ifadesi şairin sevgiliyle ilgili hangi duygularını anlatmaktadır? 5 puan 
3. “Kara toprakla dolsun” sözcük grubunun anlamını açıklayınız.    5 puan 
4. “Kan tükürsün” ifadesi ne anlama gelir?       5 puan 
5. “Göz koymak” deyimini bir cümlede kullanınız.      5 puan 
6. “Kan tükürsün adını candan anan dudaklar” cümlesi yüklemin türüne ve yüklemin 

yerine göre nasıl cümledir?        5 puan 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 

“Damlaya damlaya göl olur.” atasözünde küçük şeylerin biriktirerek çoğalacağını ve tutumlu 
olmanın önemi anlatılmaktadır. Bu atasözünü açıklayan 150-300 kelimelik bir kompozisyon 
yazınız. 
 

1. Uygun bir başlık seçmeye;         5 puan 
2. Kompozisyon kurallarına uygunluk;       5 puan 
3. Konuyla ilgili örnek verme;         5 puan 
4. Kelime hazinesi ve ifade zenginliğine;       5 puan 
5. Orijinal buluş yapmaya;         5 puan 
6. Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.       5 puan 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 

UPC İnternet Şirketi’ne evinize internet bağlatmak istediğinizi belirten bir dilekçe yazınız. 
(Dilekçede “Arda Yıldırım” / ”Asya Demir” ismi kullanılacak.) 
 

Dilekçenizde: 
a. Sayfa düzenine.          5 puan 
b. Hitap cümlesine.          5 puan 
c. Metnin özlü ve düzgün olmasına.        10 puan 
d. Tarih, imza atılmasına ve adres yazılmasına.      5 puan 
e. İmla ve noktalamaya dikkat ediniz.       5 puan 


