
TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ 

Müftü Mah.Alemdar Cd. No:2  67300 Kdz.Ereğli / Zonguldak  
Tel : (372) 300 08 33    Fax : (372) 322 56 27 
bilgi@tedkdzeregli.k12.tr    www. tedkdzregli.k12.tr 

9.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİMİZİN
DİKKATİNE 

Milli Eğitim Müdürlüğünün 09.05.2019 tarih ve 9145099 sayılı 
yazıları ile “Ortaöğretim Kurumlarının 9.Sınıfında” Türk Dili ve 
Edebiyatı Dersi 2018-2019 öğretim yılı 2.dönem 2.sınavı 17 Mayıs 
2019 Cuma günü İl genelinde ortak yapılacağı bildirilmiştir. 

Sınava ait kazanım tablosu ve sınav kuralları 9.sınıf 
öğrencilerimize ve www.tedkdzeregli.k12.tr adresinde ilan  
edilmiştir. 
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2018-2019 EGİTİM ÖGRETİM YlLI 2. DÖNEM 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (9.SINIF) DERSİ İL GENELİ ORTAK SINAV KAZANlM TABLOSU 

(Sınav Tarihi: 17 Mayıs 2019 10.00-10.40) 

ROMAN 

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 

Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 

Metnin tema ve konusunu belirler. 

Metindeki çatışmaları belirler. 

Menin olay örgüsünü belirler. 

Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 

Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 

Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 

Metnin üslup özelliklerini belirler. 

Metinde milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik ögeleri 
belirler. 

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 

Metni yorumlar. 

Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 

Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 

Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 

TİYATRO 

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 

Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 

Metnin tema ve konusunu belirler. 

Metindeki çatışmayı belirler. 

Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.  

Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 

Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.  

Metinde milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik ögeleri 
belirler. 

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 

Metni yorumlar. 

Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 
 

Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 
 Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 

BİYOGRAFİ/ Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi kurar. 
OTOBİYOGRAF

İ Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 
 

Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini 
belirler. 

YAZIM-
NOKTALAMA 

Yazım kurallarını bilir ve metinde uygular. 

Noktalama işaretlerini bilir ve metinde uygular. 
 İsim ve çeşitlerini belirler. 

SÖZCÜK 
TÜRLERİ 

Isim tamlamalarını ve çeşitlerini belirler. 

Sıfat ve çeşitlerini belirler. 

Sıfat tamlamalarını belirler. 

Zarf ve çeşitlerini belirler. 

Zamir ve çeşitlerini belirler. 

Edat ve özelliklerini belirler. 

Ünlem ve çeşitlerini belirler. 

Bağlaç ve özelliklerini belirler. 

AÇIKLAMA 
Tabloda yer alan kazanımlar 17 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan Türk Dili ve 

Edebiyatı Dersi ortak sınavında çıkabilecek öğrenme alanlarını kapsamaktadır. 

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖlçmeDeğerlendirme Merkezi 

odm67@meb.gov.tr 
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SINAV  KURALLARI 

 

Ortak sınavların sağlıklı yürütülmesi, herhangi bir sorun ve mağduriyet oluşmaması 

için öğrencilerimizin sınav süresince uyması gereken kurallar aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilendirme esaslarına göre hareket edilmesi sağlıklı bir sınav uygulaması  için 

büyük önem arz etmektedir. 

 

1.  Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri 

bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo 

gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava 

alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali 

gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. 

 

2. Öğrenciler, oturma planında belirtilen sıralara oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini 

değiştirme yetkisi gözetmen öğretmenlere aittir. Yerleştirme işlemlerinden sonra gözetmenler 

uyulacak kuralları hatırlatarak sınav kağıtlarını dağıtacaktır. 

 

3. Öğrenciler yanlarında, sınavda kullanacakları araç-gereç dışında (kalem, silgi, kalemtıraş vs.) 

herhangi bir şey bulundurmayacaktır. 

 

4. Sınavını süresinden önce bitiren  öğrenci  gözetmen  öğretmenin  onayı  ile  kağıdını  teslim  

edebilecek ancak salon dışına çıkamayacaktır. 

 

5. Öğrencilerden sınava geç kalanlar ilk 10 (on) dakika içinde sınava alınacak, ek süre 

verilmeyecek; bu süre dışında geç kalanlar sınava alınmayacaktır. Sınava mazeretsiz 

katılmayanlara mazeret sınavı yapılmayacaktır. 

 

6. Sınav  kağıdının tesliminden  öğrenci  soruml udur. 

 

7. Sınav süresince öğrencinin sınav salonundan dışarı çıkmasına izin verilmeyecek,  herhangi  bir  

nedenle  (olağanüstü  durumlar hariç)  sınav  salonunu terk edilmeyecektir. 
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