
Tekstin    kantarlamak       sheması. 

N.s/

s 

Testin  işleri Kantarlamak  

kriteriyaları 

Kantarlamak  sheması Ballar 

1. Yılın nesoy zamanı geldi? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

        а)  kış          b)  yaz       с) ilkyaz 

 

c) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Kimin  sesi  başçalarda, baalarda, daalarda  

hem meyvalıklarda  işidiler? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın 

    а) mamunun   b) kuş    с)  hayvan 

 

 

b) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Ne aarêêrlar gargalar, duvannar taazä 

nadazda? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

    а)  su     b)  ekilmişlerin duşmannarını  c) 

dostlarını 

 

 

b) 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Ne  yapêrlar uşaklar  karakuşlara? 

Bir cümlaylän cuvap verin soruşa. 

Üürenicinin bakışına görä Hepsi 2 bal. 

1- bal cümlenin dooru 

kurulması için 

2 bal 



1- bal  lafların dooru 

yazılması için. 

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. Bulun  da  yazın  teksttän  üç  işlik   şindiki 

zamanda. 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir laf için. 

1- bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

7. Teksttä  bulun  da çizin  birsoy paylı cümleyi. Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 2 bal. 2 bal 

8. Koyun tekstin adını da yazın onu.  

 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 1 bal. 1 bal 

9. Bulun  da  yazın  teksttän  3  uzun vokallı laf. 

 

Baalarda, daalarlarda, 

aaçlarda. 

(olabilir başka laflar da) 

Hepsi 4 bal. 

1-är bal  herbir laf için. 

1- bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 



10 Noktaların erinä lafı     kuşlar  lääzımnı 

formada koyun. 

İnsan yapêr ____________  yuva. 

 ____________lääzım korumaa. 

 

İnsan yapêr  kuşlara  yuva. 

 Kuşları lääzım korumaa. 

 

Hepsi 2 bal. 

1-är bal  lafların dooru 

yazılması için. 

2 bal 

11 Teksttän  verilmiş  lafların  antonimnerini  

yazın. 

geldi-_______________ 

gözäl-______________ 

sıcak-_________________ 

geldi-gitti 

gözäl-çirkin 

sıcak-suuk 

Hepsi 4bal: 

1-är bal  herbir antonim 

için. 

1-bal  lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

12. Teksttän verilmiş  lafları  nazlı-küçüldek 

formasında yazın, afiksleri gösterin. 

kuş-_____yuva-   ______________ 

kuş-kuşçaaz 

yuva- yuvacık 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal  herbir laf için 

1 bal  afiksleri dooru 

göstermäk için. 

3 bal 

13. Çizin teksttän alınma lafların altını, angılarında 

yok  vokal garmoniyası-baalarda, ilkyaz, 

bülbüllär, insannar, aaçlar, fidannar. 

İlkyaz, insannar, fidannar. Hepsi 3 bal. 

1-är bal herbir laf için. 

 

3bal 

14. Verilmiş lafı “kuş” hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin. 

T.  kim? kuş 

S.  kimin? kuşun 

D. kimä?  kuşa 

Hepsi 8 bal: 8 bal 



 G. kimi?  kuşu 

E. kimdä?  kuşta 

Ç. kimdän? kuştan 

1-är bal hallara görä 

lafı diiştirmäk için; 

1 bal da halların 

afiksleri göstermäk için. 

1- bal lafların dooru 

yazılması için. 

 

15 

 

Düzün da yazın bir tekst 5 cümledän  

”İlkyaz geldi”. 

 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal cümlelerin 

dooru kurulması için; 

2 bal  kuralların dooru 

kullanılması için; 

(1bal çıkarılacek- 1-2 

yannışlık için; ) 

1 bal – baalantılı  tekst   

için. 

8 bal 

                Toplam: 50 bal


