
                           Testin kantarlamak sheması.    (1v.) 

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

1. Dooru variantı çevreyä alın. 

İlkyaz kanikulunda nesoydu? 

    a) gözäldi   b) sıcaktı       c) isläädi  

 

c) 

Hepsi 1 bal:  

Dooru cuvap için. 

1 bal 

2. Dooru variantı çevreyä alın. 

Gün hep taa pek ne yapȇr? 

a) yısıdêr      b) şılȇȇr     c) görüner 

 

 

a) 

Hepsi 1 bal: 

Dooru cuvap için. 

1 bal 

3. Dooru variantı çevreyä alın. 

Kanikul vakıdı nezamandı? 

a) yanvar ayında  b) mayda  c) mart ayında 

 

 

c) 

Hepsi 1 bal: 

Dooru cuvap için. 

1 bal 

4. Koyun tekstin adını da yazın onu. 

 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 2 bal: 

Dooru cuvap için 

2 bal 

5. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

       

            Annatma. 

Hepsi 2 bal: 

Dooru cuvap için. 

 

2 bal 

6. Bulun teksttä üç uzun vokallı laf da yazın 

onnarı. 

 

İsläädi,  

kurbaalar,  

baalarlarda. 

Başka örneklär dä olabilir. 

Hepsi 4 bal: 

1-är bal  

herbir laf için; 

1 bal lafları dooru 

yazmak için. 

4 bal 

7. Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä, 

angıları çeketsinnär butakım:  

Kim______________________________ 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 6 bal. 

1-är bal dooru soruşun 

kurulması için; 

6 bal 



Nezaman___________________________ 

Neredä_____________________________ 

 

1-är bal lafların dooru 

yazılması için. 

8. Teksttän verilmiş  işlikleri  infinitiv  

formasında yazın. 

Yısıdêr - yısıtmaa 

Döner - dönmää 

Besleer - beslemää 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal 

herbir işlik için.  

3 bal 

9. Verilmiş lafı başça  hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin: 

 

T.h. ne? başça 

S.h.neyin? başçanın 

D.h. neyä?  başçaya 

G.h. neyi?  başçayı 

E.h. nedä?  başçada 

Ç.h. nedän? başçadan 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal hallara görä 

lafı diiştirmäk için; 

2 bal da halların 

afikslerini göstermäk 

için. 

8 bal 

10. Teksttän çıkarıp,  sıralayın kuşları. 

 
Karakuşlar,  

Leleklär,  

Kırlangaçlar. 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir kuş için. 

3 bal 

11. Teksttä nışannanmış cümledä  baş payların 

altlarını çizin.  

Gün hep taa pek  yısıdêr. 

 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal baş paylarını  

dooru bulmak için; 

1 bal onnarın altlarını 

dooru çizmäk için. 

3 bal 

12. Verilmiş   lafları nazlı-küçüldek 

formasında yazın. 

Kuş- 

derä- 

yuva- 
 

  

Kuş-kuşçaaz 

derä-derecik 

yuva-yuvaçık 
 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için. 

3 bal 



13. Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin 

öz fikiri dä çizin onun altını. 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 2 bal: 

Dooru cuvap için. 

 

2 bal 

14. Verilmiş adlıkları  birlik sayısında yazın: 

Evlär- 

Leleklär- 

Başçalarda-  

 

Ev, 

lelek, 

başçalar 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için. 

 

3 bal 

15. Yazın 5  cümledän bir  tekst  “İlkyaz 

Bucakta”  kullanarak dayanak  lafları:        

ilkyaz, gözäl, sıcak, tabiat, dirilmää, eşil 

yapracıklar, çimen, kuzucuk,  oynamaa, 

kaçınmaa.                     

 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal cümlelerin 

dooru yazılması için; 

1 bal – baalantılı  tekst 

için; 

2 bal – kuralların dooru 

kullanması için ( 1 bal – 

1-2 yannışlık varsaydı, 

0 bal – 3 yada taa zedä 

yannışlık için). 

8 bal 

Toplam: 50 bal 

 

 

 

 


