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Tekstin kantarlamak sheması. 

N.s/s Testin işleri Kantarlamak kriteriyaları Kantarlamak sheması Ballar 

1. Nesoy  yortulardı kanikullarda? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)   kasım   b) Kolada       с) Hederlez?  

 

 

 

b) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Neredäydi uşaklar yortularda? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)   kanikulda   b) şkolada    с) Kişinövda 

 

 

a) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Ne  şkolacılar  kanikulda tutmuş? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)   oruç     b) balık           с) adetleri 

 

 

c) 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Angı adetleri geçirmiş uşaklar? 

Teksttän çıkarın da sıralayın. 

 

Kolada, Traka hêy -hêy, Yıldızlan, 

Çıbık-survaki gezmişlär. 

Hepsi 5bal. 

1-är bal herbir laf için; 

1-r bal lafların dooru 

yazılması için. 

5 bal 

5. Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä, 

angıları çeketsinnär butakım:  

Kim______________________________

__________________________________ 

 

Nezaman__________________________

__________________________________ 

 

Neredä____________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 6 bal. 

1-är bal dooru soruşun 

kurulması için; 

1-är bal lafların dooru 

yazılması için. 

6 bal 



 

6. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

Annatma. 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

7. Bulun  teksttä   da  yazın  üç   uzun  

vokallı  laf. 

Kaar, yaayarmış, baaşışlar. 

 (olabilir başka laflar da)  

Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir laf için; 

1-r bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

8. Koyun tekstin adını da yazın onu.  

 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 1 bal. 1 bal 

9. Bir cümläylän cuvap verin soruşa: 

 Dädusu  küçükkän, angı yortuları 

tutarmış? 

Dädusu  küçükkän  Kolada hem 

Traka hêy – hêy gazärmiş. 

Hepsi  2  bal: 

1-r bal cümlenin dooru 

kurulması  için; 

1-r bal kuralların dooru 

kullanılması için. 

 2 bal 

10. Verilmiş  cümledä  baş  paylarını  çizin. 

Biz türkü çaldık, şiir söledik, oynadık. 

Biz türkü çaldık, şiir söledik, 

oynadık. 

Hepsi 4 bal: 

1-är bal lafların dooru 

çizilmesi için. 

4 bal 

11. Teksttän  verilmiş  lafların  antonimnerini  

yazın. 

küçük- 

geçti- 

kış- 

 

küçük-büük 

geçti-çeketti 

kış-yaz 

Hepsi  3 bal: 

1-är bal herbir antonim 

için. 

3 bal 

12. Bulun  da  çıkarın  teksttän  iki  laf  nazlı-

küçüldek formasında,  afiksleri  

nışannayın. 

Çamcaaz, Ayaz-kızçaaz. Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için; 

1 bal  afikslerini göstermäk 

için. 

 

3 bal 

13. Teksttän  alınmış    işlikleri   koyun 

şindiki zamanda. 

geçti- 

 

 

geçti-geçer 

Hepsi 3 bal. 

1-är bal herbir laf için. 

 

3 bal 



olarmışlar- 

gelecez- 

olarmışlar-olêr 

gelecez-gelerlär 

14. Verilmiş lafı “kış” hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin. 

 

T.  ne? kış 

S.  neyin? kışın 

D. neyä?  kışa 

G. neyi?  kışı 

E. nedä?  kışta 

Ç. nedän? kıştan 

Hepsi 7 bal: 

1-är bal hallara görä lafı 

diiştirmäk için; 

1 bal da halların afikslerini 

göstermäk için. 

7 bal 

 

15. 

 Düzün da yazın bir tekst  5 cümledän  kış 

kanikulları için. 

 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 8 bal:  

1-är bal cümlelerin dooru 

kurulması için; 

1 bal kuralların dooru 

kullanılması için; 

2 bal – baalantılı  tekst için. 

8 bal 

 

                Toplam: 50 bal 


