Testin kantarlamak sheması.
N.s/s
1.

Testin işleri
Dooru variantı çevreyä alın.
Mişa
hem
Dimu
kaçıncı
üürenärdilär?
A. birinci

2.

klasta c)

B. taş

Kantarlamak sheması
Hepsi 1 bal:
Dooru cuvap için

Ballar
1 bal

Hepsi 1 bal:
Dooru cuvap için

1 bal

Hepsi 1 bal:
Dooru cuvap için

1 bal

Hepsi 2 bal:
Dooru cuvap için

2 bal

Hepsi 1 bal:
Dooru cuvap için.

1 bal

Hepsi 2 bal:
Dooru cuvap için.

2 bal

Hepsi 6 bal.
1-är bal dooru soruşun
kurulması için;
1-är bal lafların dooru
yazılması için.

6 bal

C. dördüncü

Dooru variantı çevreyä alın.
Uşaklar meydanda ne dikeceklär?
A. fidan

3.

B. üçüncü

Kantarlamak kriteriyaları

(2v.)

a)

C. laalä

Dooru variantı çevreyä alın.
Uşaklar o günü nicä işledilär?
c)
A. tavşam gibi B. karımca gibi
C. arı gibi

4.

Koyun tekstin adını da yazın onu.
Üürenicinin bakışına görä.

5.

6.
7.

Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer?
Yazın.

Annatma.

Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin Üürenicinin bakışına görä.
öz fikiri dä çizin onun altını.
Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä,
Üürenicinin bakışına görä.
angıları çeketsinnär butakım:
Kim______________________________
Nezaman___________________________
Neredä_____________________________

8.

Çıkarın teksttän üç işlik,
göstererlär uşakların işlemini.

angıları
Üürenicinin bakışına görä.

Hepsi 3 bal:
1-är bal
herbir işlik için.

3 bal

9.

Teksttän verilmiş laflara sinonimneri
bulun:
Çekettiydi.
başladıydı - ______________
Aaç.
fidan - _______________

Hepsi 2 bal:
Dooru cuvap için.

2 bal

10.

Verilmiş örneklerä görä ikişär laf yazın:

Hepsi 6 bal:
1-är bal herbir laf için
hem da onnarın dooru
yazılması için.

6 bal

adlık
______
_____

nışannık
_______

_______

işlik
______

Üürenicinin bakışına görä.

______

11.

Yaratmadan nazlı-küçüldek formasında Kızçaaz,
bulunan 3 lafı çıkarın (bulunan sıralıına Çocucak,
görä).
Fidancık.

Hepsi 3 bal:
1-är bal herbir laf için.

3 bal

12.

Verilmiş lafı ilkyaz hallara görä diiştirin, T.h. ne? ilkyaz
afiksleri gösterin.
S.h.neyin? ilkyazın
D.h. neyä? ilkyaza
G.h. neyi? ilkyazı
E.h. nedä? ilkyazda
Ç.h. nedän? ilkyazdan
Verilmiş işliklerin zamannarını yazın:
Gelecek zaman
dikecez – ___________________
dikilmiş –___________________
Geçmiş zaman
diker - ___________________
Şindiki zaman

Hepsi 8 bal:
1-är bal hallara görä lafı
diiştirmäk için;
2 bal da halların
afikslerini göstermäk
için.

8 bal

Hepsi 3 bal:
1-är bal işliklerin
zamanını dooru yazmak
için.

3 bal

Verilmiş adlıkları birlik sayısında yazın:
çocuklar – ___________________
kızlar – ___________________
fidannar - ___________________

Hepsi 3 bal:
1-är bal herbir laf için.

3 bal

13.

14.

Çocuk,
kız,
fidan

15.

Düzün da yazın 5 cümledän bir annatma Üürenicinin bakışına görä.
“Şkolada”.

Hepsi 8 bal:
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).
Toplam: 50 bal

