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Mayın 12, 2015 

Tamannamak vakıdı: 60 minut 

 

 

Lääzımnı tedarıklar: yazal, silgiç. 

 

 

 

 

Üürenici için nasaatlar: 

 

 Dikat oku herbir cümleyi, verilmiş işi tamanna. 

 Kendibaşına işlä. 

 

 

 

 

 

İi saatlan! 
 

 

Kontrolcunun  soyadı hem adı:        Balların sayısı________________ 

 

 

                Nota_______________ 
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Dikat okuyun teksti. Koyulmuş soruşlara cuvap verin. 

Zamanın birindä  yaşayarmış  bir  karı  hem  onun  küçük  çocucaa  Zaari. 

Zaari kimär  kerä zulumnuk  yaparmış  hem annayamazmış, ne o namuzluk*. 

Günün  birindä  onun  mamusu  gitmiş su getirmää. Zaariyä  mamusu 

sımarlamış, ki  zulumnuk  yapmasın, birerdä  bişeyä  dokunmasın. 

Bu vakıt  şiret  Zaari  pinmiş   masa  üstünä,  açmış  dolabı   da  istemiş  

dolaptan  bir bomboni  almaa. O  dirsäännän   ilişmiş  çaşkanın  birisinä. Bir gözäl  

çaşka   düşmüş  erä  dä  kırılmış. 

Açan  mamusu  görmüş, ani  çaşka  kırık  sormuş: 

-Zaari, kim kırdı  çaşkayı? 

-O  kendi  kırıldı,- demiş Zaari.- Dolaptan  atladı  erä  dä  kırıldı. 

-Ee, neçin  senin  kulakların,  kan  gibi,  kırmızı? – sormuş  mamusu. 

-Bilmeerim, - demiş  Zaari,  ama  kendisi  birdän  kulaklarından  tutunmuş. 

Onnar  utanmaktan  yanarmışlar. 

-Sän  bilmeersin, ama  bän  bilerim, neçin  onnar  kırmızı. 

-Neçin, - soruvermiş  Zaari. 

-Neçinki  sän  yalancı, ama  kulakların  namuzlu. Onnar  senin  için  utandılar,  

onuştan   kızardılar.  Yalancıların  kulakları  herkerä  kırmızı. 

 

Namuzluk* - dooruluk   

                                                                          Konstantin Vasilioglu 

1. Nesoy  çoçucak   mış  Zaari? 

Dooru  variantı  çevreyä  alın. 
 

а)  zulum            b) namuzlu            с) işleyän         

 

 

L/0/1 

 



2. Nereyä  Zaarinin mamusu  gitmiş?   

 Dooru  variantı  çevreyä  alın. 
 

а) şkolaya              b) suya                с) panayıra 

 

L/0/1 

 

 

3. Nedän  Zaarinin   kulakları  kızarmış ?  

Dooru  variantı  çevreyä  alın. 
 

а) suuktan           b)  utanmaktan         с)  yangından  

 

 

L/0/1 

 

4. Çıkarın teksttän da yazın  üç  işlik,  angıları göstererlär 

Zaarinin  işlemini. 

________________________________________________ 

 

 

   L/0/1/2/3/4 

     

5. Yazın  üç  soruş  okunmuş  tekstä  görä, angıları 

çeketsinnär   butakım : 

Kim _____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Nezaman _________________________________________ 

_________________________________________________ 

Neredä ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

    

 

   L/0/1/2 

 

   L/0/1/2 

 

   L/0/1/2 

 

6. Okunmuş tekst  maanayca angı  tipä girer.Yazın. 

________________________________________________ 

 

     

    L/0/1 

 

7. Herbir  adlaa  birär  nışannık  skobaların içindän  çıkarın, 

lafbirleşmelerini  düzün, onnarı  yazın. 

  Zaari, çaşka, kulakları  (kırmızı, gözäl, küçük, namuzlu) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

      

L/0/1/2/3/4 

 

8. Koyun  tekstin   adını   da  yazın   onu. 

________________________________________________ 

 

 

        L/0/1 

9. Bulun o cümleyi, angısında  bulunêr tekstin  öz fikiri hem 

çizin onun altını. 

 

 

       L/0/1/2 



10.  Teksttä  bulunan  sıralıına  görä  iki  işlik  infinitiv formasında 

Bulun. Yazın onnarı. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

      L/0/1/2/3 

11. Teksttän   alınma lafların antonimnerini   bulun: 

küçük_____________ 

pinmää____________ 

açmaa_____________ 

 

     L/0/1/2/3/4 

12. Lafbirleşmelerin  arasında  uydurmayı  bulun. Dooru variantın 

bukvasını çevreyä  alın: 

a) bän  kendim   b) kan gibi    c) tatlı   bomboni 

  

     L/0/1/2 

 

13. Verilmiş lafı “mamu” hallara görä diiştirin, afiksleri gösterin. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

L/0/1/2/3/4/5 

    6/7/8 

14. Verilmiş  lafların  arasından   çıkarın  sade  onnarı, angılarında 

var nicä  olsun  konson  dönmesi: 

(dolap, derä, vakıt, çaşka, zaman) 

____________________________________________ 

 

 

 

       L/0/2/4 

15. Düzün  da  yazın  bir  tekst  5  cümledän  mamunuz   için. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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