
Testin kantarlamak sheması. 

2 var. Lab. 

N.

s/s 

Testin  işleri 
 

Kantarlamak  kriteriyaları Kantarlamak  sheması Ballar 

1. Kim atlayarmış daldan dala? 

 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 
 

а)  tavşam          b)  sıncap      с) tilki 

 

 

 

b) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Ne canavarın içini yakȇr? 
 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 
 

 а)  fenalık          b)  güneş       с) laf 

 

 

a) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Kóyun tekstin adını da yazın onu 

 

 

Üürenicinin bakışına göräţ 
Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Teksttän çıkarın da yazın baş personajların 

adlarını. 

 

Sıncap, canavar Hepsi 2 bal. 
 

1-är herbir kahramanın 

adı için. 

2 bal 

5. Çizin teksttän alınma o lafların altını, 

angılarında yok vokal garmoniyası: 

(sıncap, canavar, demiş, salver, herkerä, 

bakêrım, sıklet). 

 

Salver, sıklet Hepsi 2 bal. 
 

1-är herbir laf için. 

2 bal 

6. Noktaların erinä yazın lafları kaçırılmış 

(teksttän seçin): 

Canavar fenaymış, ama sıncap ii 

ürekliymiş. 
Hepsi 2 bal. 2 bal 

 



....................... fenaymış, ama 

...................... ii ürekliymiş. 

1-är bal lafların dooru 

koyulması için. 

7. Verilmiş işliklerin zamannarını yazın: 

Düştü - ________________________ 

Bakêrım -_______________________ 

Salverecäm - _____________________ 

Yakêr - _________________________ 

 

 

Düştü – geçmiş zaman 

Bakêrım – şindiki zaman 

Salverecäm - gelecek zaman 

Yakêr – şindiki zaman 

 

Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir işliin 

dooru koyulması için; 
 

 

4 bal 

8. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

__________________________________ 

 

 

Annatma 
Hepsi 1 bal. 

 

1 bal 

9. Verilmiş laflara  teksttä antonimneri bulun. 

Altına - _____________________ 

Fenalık - ____________________ 

İnmiş - _____________________ 

Düşmüş - ___________________ 

 

 

Üstünä, iilik, pinmiş, kalkmış 

 

Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir dooru 

antonim için; 

 

4 bal 

10. Verilmiş lafı “sıncap” hallara görä 

diiştirin, afiksleri gösterin.  

 

T. kim? sıncap 

İ.  kimin? sıncapın 

D. kimä? sıncapa 

G. kimi? sıncapı 

E. kimdä? sıncapta 

Ç. kimdän? sıncaptan 

 

Hepsi 7 bal. 

1-är bal dooru  

hallanmak için; 

 

1 bal afikslerin dooru 

gösterilmesi için. 

7 bal 

11. Bulun teksttä cümleyi, angısında gösterili, 

neçin sıncaplar herkerä şen da çizin onun 

altını.  

 Hepsi 2 bal.  
 

2 bal 



 Ama biz herkerä şenis onuştan, ani 

biz ii ürekliyiz, kimseycää fenalık 

yapmêêrız.    

 

1bal cümleyi  dooru 

bulmak için; 
 

1 bal onu dooru 

çizmäk için. 

12. Bulun da yazın cümleyi, angısında laf 

“yakêr” kullanılmış ikincili maanada. 

 

Fenalık senin içini yakêr. Hepsi 3 bal. 

 

2 bal cümlenin dooru 

bulunması için. 

1 bal onun dooru 

yazılması için. 

3 bal 

13. Bulun teksttä da çıkarın  iki uzun vokallı 

laf:  

______________________________ 

______________________________ 

 

Aaçların, islää 
Hepsi 4 bal. 

1-är bal lafların dooru 

bulunması için; 

1-är bal herbir uzun 

vokallı lafların 

yazılması için; 

4 bal 

14. Lafların erini diiştirip 4 cümlä kurun: 

1. sıncapçık, Daada, bir, yaşardı. 

 

2. kış, O, için, kendisinä, mantar, cevizçik, 

hem, hazırlamış. 

 

3. zor, imelik, altında, Kaar, bulmaa. 

 

4. aaç, sıncapçık, durmêêr, Ama. 

 

 

 

 

 

Üüredicinin bakışına görä. 

Hepsi 8 bal. 

 

1-är bal cümlenin 

dooru kurulması için; 

 

1-är bal onnarın  

dooru yazılması için. 

8 bal 



15. Düzün da yazın bir tekst 5 cümledän 

”Benim sevgili ev hayvanım”. 

 

Üüredicinin 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 

 
 


