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2022 - 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
9. SINIF
TÜRKÇE DERSİ NAKİL SINAVI YÖNERGESİ

SINAV SÜRESİ
Tek oturumda yapılacak olan sınavın süresi toplam 60 dakikadır.
SINAV KURALLARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sınavda mavi ya da siyah tükenmez veya pilot kalem kullanmak zorunludur.
Her öğrenci kendine ait sınav kalemini getirmelidir. Sınav esnasında yanlış yazılan
kelime, cümle ya da paragrafın iptali için sadece üzerine tek çizgi çekilmesi
yeterlidir. (Karalama yapılmamalıdır.)
Sınav esnasında konuşmak ve soru sormak kesinlikle yasaktır.
Öğrenci, sınav sırasında yanında kaleminden başka su ve kâğıt mendil
bulundurabilir.
Öğrencinin, üzerinde bulunan kişisel eşyaları (cep telefonu vb) sınav salonuna
girmeden sınav gözetmenine teslim etmesi gerekmektedir.
Öğrenci kendisine verilecek olan sınav cevap kâğıdından başka bir kâğıt kullanamaz.
Sınav yazılı yapılacaktır, sözlü bir sınav yoktur.
Öğrencilerin sınav başlamadan en az 30 dakika önce okulda olmaları gerekmektedir.

SINAV İÇERİĞİ
Sınavda temel olarak iki bölüm mevcuttur.

Sorumlu Olunan Konular:
1. Bölüm: DİL BİLGİSİ
• Yazım (İmlâ) Kuralları (Bilgi ağırlıklı sorular. TDK, esas alınmalıdır.)
• Noktalama İşaretleri (Kuralları verilen noktalama işaretlerinin yaratıcı bir kurgu içinde
kullanılması.)
• Anlatım Bozuklukları (Anlamsal boyuttaki anlatım bozukluklarına dair bilgi ağırlıklı
sorular.)
• Sözcük Türleri (isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem)
• Ses Bilgisi

2. Bölüm: OKUMA-YAZMA-EDEBİYAT
•
•
•
•
•

Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatımın Özellikleri (Metin yaratma
ve düşünceyi geliştirme yollarını bu metinde kullanma.)
Şiirde Uyak ve Redif
Edebi Sanatlar ( Teşbih, İstiare, Mecaz-ı Mürsel, Tecahül-ü Arif, Tevriye, Hüsn ü
Talil, Teşhis, İntak…)
Belirli bir metin veya verilen bir konu hakkında kompozisyon yazma
Edebi Türler ve Üslup
- Sanatsal Metinler (Şiir, öykü türleri. Öyküde zaman, mekân, kişi ve olay
örgüsünün ele alınması. / Öyküde yaratıcı bir kurgu oluşturulması. / Temanın
öykü unsurlarıyla ilişkilendirilmesi. / Verilen öyküden hareketle çıkarımlarda
bulunulması. / Şiirde imgenin ve söz sanatlarının ele alınması.)
- Üslup (Türlerin üslup bakımından incelenmesi. / İki tür arasındaki üslup farkının
belirlenmesi.)

Sınava girecek tüm öğrencilerimize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.
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