
Türkisch: Liste der Operatoren für die schriftliche Abiturprüfung 

Die in den zentralen schriftlichen Abituraufgaben verwendeten Operatoren (Arbeitsaufträge) werden in der 
folgenden Tabelle definiert und inhaltlich gefüllt. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der 
Studienstufe sind ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Abitur. 
Neben Definitionen und Beispielen enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu den Anforderungsbereichen I, II und 
III (vgl. oben S. 4 und die Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung), 
wobei die konkrete Zuordnung auch vom Kontext der Aufgabenstellung abhängen kann und eine scharfe 
Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer möglich ist. 
Die Tabellen orientieren sich an dem 2014 von allen Bundesländern vereinbarten Grundstock von Operatoren für 
den gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. 

Kompetenzbereich „Schreiben“ 

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für den Anforderungsbereich I 

ana hatlarıyla 
anlatmak 

Bir metnin ya da yazarın ana 
düşüncelerini, görüşlerini vermek. 

Yazarın göç hakkındaki görüşlerini 
ana hatlarıyla anlatınız.  

belirtmek,  
dile getirmek 

Ana görüşleri kısa ve öz olarak 
göstermek, saymak, sıralamak, 
çıkarmak. 

Yazarın, gençlik konusundaki 
düşüncelerini belirtiniz. 
Yazarın gençlik hakkındaki 
görüşlerini dile getiriniz. 

özetlemek,  
özet çıkarmak 

Bir yazı, konu, ya da filmin 
içeriğini ana çizgileriyle, daha az 
sözcükle, kısa ve öz biçimde 
anlatmak. 

Öyküyü kendi sözcüklerinizle 
özetleyiniz. 
Öykünün özetini kendi 
sözcüklerinizle çıkarınız. 

für die Anforderungsbereiche I und II 

betimlemek,  
tasvir etmek 

Bir durumu, bir sorunu, bir kişiyi 
kendine özgü nitelikleriyle 
anlatma, tasvir etmek. 

Öyküde segilenen kişilerin dış 
görünüşlerini tasvir ediniz/ 
betimleyiniz. (I) 
Olay kahramanının karakter 
özelliklerini tasvir ediniz/ 
betimleyiniz. (II) 

für den Anforderungsbereich II 

incelemek / analiz 
etmek, 
çözümlemek 

Bir konuyu, bir nesneyi düşünsel 
ya da gerçekliği yönünden kurucu 
parçalarına ayırarak yapısının, 
işleyişinin, gelişim yasalarının 
ortaya konması işlemi. 

Şiirin biçimini ve içeriğini inceleyiniz 
/analiz ediniz. 
Yazarın kullandığı dilsel araçları 
açıklayarak, vermek istediği mesajı 
çözümleyiniz. 

karakterize etmek,  
karakter özelliklerini 
çıkarmak 

Bir eserde bir karaktere özgü olan 
duygu, tutku ve düşünce 
özelliklerini, ayırıcı niteliklerini 
ortaya çıkarmak.  

Roman kahramanını karakterize 
ediniz. 
Olay kahramanının karakter 
özelliklerini çıkarınız.  

kıyaslamak İki ya da daha fazla nesnenin 
arasındaki farklılıkları 
vurgulamak, aradaki farkı 
göstermek üzere karşılaştırmak. 

Türkiye’deki azınlık toplulukların 
günümüzdeki konumlarını, Osmanlı 
dönemindeki ile kıyaslayınız. 

açıklamak Bir sözün, bir yazının ne 
anlatmak istediğini belirtmek. 

Yazarın, Türk aydınını niçin 
suçladığını açıklayınız. 

örneklerle/ örnekler 
vererek açıklamak  

Bir konuyu daha ayrıntılı bir 
biçimde anlatabilmek için 
örneklendirmek. 

İstanbul’un en önemli sorunlarını 
örneklerle/örnekler vererek 
açıklayınız.  



Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für die Anforderungsbereiche II und III 

karşılaştırmak 
 
 

Kişi ve nesnelerin benzer veya 
ayrı yanlarını incelemek için 
kıyaslamak.  

Amanya’da, Türk toplumunun uyum 
hakkındaki görüşlerini, Alman 
hükümetinin şimdiye kadar izlediği 
politikayla karşılaştırınız. 

-(i) yorumlamak, 
açımlamak 

Bir yazının, bir sözün, bir metnin 
anlaşılması güç yönlerini 
açıklayarak aydınlığa 
kavuşturmak, anlam ve amacını 
açıklamak. 
 

Karikatürün mesajını yorumlayınız/ 
açımlayınız. 

für den Anforderungsbereich III 

değerlendirmek 
 

Bir şeyin özünü, önemini, nitelik 
ve niceliğini belirlemek. 

Yazarın, kadınlara karşı olan 
tutumunu kendi bakış açınızdan 
değerlendiriniz. 

hakkında yorumlamak, 
görüş açıklamak 
 

Bir yazıyı, bir olayı belli bir görüşe 
göre açıklamak, değerlendirmek. 

Yazarın, Türkiye ile Avrupa Birliği 
ilişkileri hakkındaki görüşlerini 
gerekçeler göstererek yorumlayınız 
/görüşlerinizi açıklayınız. 

tartışmak 
 
 

Bir konu üzerinde, birbirine ters 
olan görüş ve inançları karşılıklı 
savunmak.  

Türkiye’nin AB üyeligi konusunu 
olumlu ve olumsuz yönleriyle 
tartışınız. 

savunmak 
 

Hareket veya düşünceyi söz ve 
yazı ile doğru, haklı göstermeye 
çalışmak. 

Türkiye’de kadın hakları üzerineki 
görüşlerinizi savununuz.  

yazmak (yazı türü) Bir yazı türü yazmak (örn.: 
mektup, kompozisyon, köşe 
yazısı, eleştiri, haber, vs.) 

Alman Başbakanına çifte 
vatandaşlık konusunda bir mektup 
yazınız. 
Çifte vatandaşlık konusu üzerine bir 
köşe yazısı yazınız. 

Kompetenzbereich „Sprachmittlung“ 
Die Aufgabenstellung kann abhängig von der Situation auch auf Deutsch formuliert sein. Die beispielhaften 
Aufgabenstellungen berücksichtigen Adressatenbezug, Situationsangemessenheit und authentische 
Handlungssituation. 

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

açıklamak  Bir sözün, bir yazının ne 
anlatmak istediğini, gerektiğinde 
kültürel bağlantılı farkları da göz 
önünde tutarak belirtmek, 
yorumlamak.  

Metne dayanarak, çevre koruma 
politikası ile ilgili, Almanya’da çöp 
ayırma ilkesini açıklayınız. 
 

ana hatlarıyla 
anlatmak, dile 
getirmek, özetlemek, 
özet çıkarmak 

Bir yazının içeriğini ana 
çizgileriyle veya fikirleriyle, 
gerektiğinde kültürel bağlantılı 
farkları da göz önünde tutarak 
vermek. 
  

AB’de uluslararası bir proje için, bir 
e-posta yazarak, göçmen 
kökenlilerin Alman basınında nasıl 
görüldüklerini dile getiriniz / ana 
hatlarıyla anlatınız. 
 

yazmak (yazı türü) Bir yazı türü yazmak (örn.: 
mektup, kompozisyon, köşe 
yazısı, eleştiri, haber, vs.) 
 

Metinden aldığınız bilgileri 
kullanarak organik tarımın önemini 
anlatan bir köşe yazısı yazınız.  



Kompetenzbereich „Hörverstehen“ 

Operator Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

tamamlamak,  
boşlukları doldurmak 

Aşağıdaki cümleleri, yaklaşık 1ile 5 arası sözcükle tamamlayınız. 
Yaklaşık 1ile 5 arası sözcükle boşluları doldurunuz.  

listelemek, 
belirtmek  

Tartışmada değinilen en önemli görüşleri listeleyiniz/belirtiniz.  

eşleştirmek  Her kişiyi bir resimle eşleştiriniz. Bir resim artıyor.  

belirlemek Konuşmacının görüşlerini belirtiniz.  

en uygun olan anlatımı 
işaretlemek  

En uygun olan anlatımı işaretleyiniz.  

 

 


