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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

Limba şi literatura turcă maternă 
Varianta 5 

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

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Üşüyen Sokak 

 

Ama dalgınlık nedir? 
Gerçekten psikolojik bir soruydu bu. Bilmiyordum ne olduğunu. Oysa demincek biletçi 

yorumlamıştı. Ne demişti? Belleğimi iyice yoklamama rağmen, hatırlamıyordum. 
Kaçamak bir bakışla baktım biletçiye: bacaklarını gördüm yalnız. Tramvayın öbür ucunda 

duruyordu. Duruşundan benimle ilgilendiğini anlıyordum. Ama ben dalgın değildim artık. İstediğim 
anda yerimden kalkıp biletçinin yanına gidebilirdim. 

Lenin bulvarını geçtik; tramvay durmadı. Savaş, sadece insanları değil, soyut varlıkları da 
değiştiriyor. Geçen yıl günün bu saatinde bu cadde insanla dolup taşardı. Bulvarda yüce çam 
ağaçları. Akşamları fıstık çamların dallan arasında al, yeşil, sarı karpuz fenerler; hoparlörde 
dokunaklı yurt müziği... Şimdi ise cadde boş, bulvar sessiz; küçülmüş; küçülüp adeta nehrin kıyısına 
sıkışmış; şaha kalkmış atın üstündeki devrim kahramanının tunç heykeline kimsenin aldırdığı yok; 
herkes dalgın; rüyada gibi geçiyorlar heykelin dibinden. 

Ama gerçekten dalgınlık nedir? 
Düşünüyorum: yaşam yolu üstünde yüce bir engel... Yaşamı örten sahte bir gölge... 

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. “Ama gerçekten dalgınlık nedir? Düşünüyorum: yaşam yolu üstünde yüce bir engel... Yaşamı 

örten sahte bir gölge...” cümleleri açıklayınız.        (4 puan) 
4. “Adeta nehrin kıyısına sıkışmış; şaha kalkmış atın üstündeki devrim kahramanının tunç heykeline 

kimsenin aldırdığı yok; herkes dalgın; rüyada gibi geçiyorlar heykelin dibinden.” bu cümledeki dört 
isim tamlamasını gösteriniz.          (8 puan) 

5. “Dalgınlık” sözcüğünde kaç tane yapım eki vardır? Belirtiniz.      (6 puan) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
“Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir”, Tevfik Fikret’in özdeyişini açıklayan 150-300 
kelimelik bir kompozisyon oluşturunuz. 
 

Kompozisyonu yazarken: 
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. Original buluş yapmaya;           (5 puan) 
6. Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.         (5 puan) 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Cemil Horata üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Cemil 
Horata’nın 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) 


