
 

Tekstin  kantarlamak  sheması. 24.05.2018 

N.s/s Testin   işleri Kantarlamak   kriteriyaları Kantarlama  ksheması Ballar 

1. Ne  olmuş Kosti  top oynarkan? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)  gol urmuş b) gölmeeni  yırtmış 

с) dostunnan buluşmuş? 

 

 

b) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Kim  tokatçii başçada açtırmış? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)   Kosti b) Kostinin anası  с) kızçaaz 

 

 

c) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Nicä  Kosti  anasına danışmış, masalı 

seslediktän sora? 

Dooru  variantı  cevreyä   alın: 

а)  sert   b) üfkeli                   с) yalpak 

 

 

c) 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Verilmiş cümleyä, cevredän alıp, koyun 

lääzımnı laflan. 

  İlkin Kosticik anasınnan 

________hem_____________ 

lafetmiş, ama bitkidä ___________ seslän 

gölmeeni iştemiş. 

(Sert, yalpak, üfkeli) 

İlkin Kosticik anasınnan sert hem 

üfkeli lafetmiş, ama bitkidä yalpak 

seslän gölmeeni iştemiş. 

 

Hepsi 3 bal. 

1-är balherbir laf için. 

 

3 bal 

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. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

Annatma. 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

7. Bulun  teksttä   da  yazın  üç   işlik şindiki  

zamanda. 

Güler, damnêêr, yalvarêrım. Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir laf için; 

4 bal 



1 bal lafların dooru yazılması 

için. 

8. Koyun tekstin adını da yazın onu. 

________________________________ 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 2 bal. 2 bal 

9. Bulun teksttä da yazın cümleyi, angısıda laf 

“kanadı”  kullanılmış  ikincili maanada. 

 

 

Tokadın iki kanadı birdän açılıvermiş. 

Hepsi  2  bal. 

1- bal cümlenin dooru  

bulunması için; 

1 bal cümledä lafların dooru 

yazılması için. 

 2 bal 

10. Verilmiş  cümledä  baş  paylarını  çizin. 

Çocucak, bunnarı anasından işidip, utanmış. 

Çocucak, bunnarı anasından işidip, 

utanmış. 

Hepsi 2 bal: 

1-är bal herbir laf için. 

2 bal 

11. Teksttän  verilmiş  lafların  sinonimnerini  

yazın. 

zaman- 

çocuum- 

ana- 

 

Zaman – vakıt, 

çocuum – oolum, 

ana – mamu. 

Hepsi4bal: 

1-är bal herbir sinonim için; 

1 bal 

 lafların dooru yazılması için. 

4 bal 

12. Bulun  da  çıkarın  teksttän  üç  laf  nazlı-

küçüldek formasında. 

Kosticik, kızçaaz, çocucak. Hepsi 4 bal: 

1-är bal herbir laf için; 

1 bal  

lafların dooru yazılması için. 

4 bal 

13. Bulun teksttä  da yazın bir cümlä, angısında 

var birsoy paylar. 

 

O dirseeni urmuş, acıtmış. 

(olabilir başka cuvaplar da) 

Hepsi 3 bal. 

2 bal cümlenin dooru  

yazılması için; 

1 bal kuralların dooru 

kullanılması için. 

3 bal 

14. Verilmiş lafı “mamu” hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin. 

 

T. (kim?) mamu 

S. (kimin?) mamunun 

D. (kimä?) mamuya 

G. (kimi?) mamuyu 

E. (kimdä?) mamuda 

Ç. (kimdän?) mamudan 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal hallara görä lafı 

diiştirmäk için; 

2 bal da halların afikslerini 

göstermäk için. 

8 bal 

 Düzün da yazın bir tekst  5 cümledän    Hepsi 8 bal:  8 bal 



15. “Benim mamum”.  

Üürenicinin bakışına görä. 

1-är bal cümlelerin dooru 

kurulması, yazılması için; 

1 bal kuralların dooru 

kullanılması için; 

2 bal – baalantılı  tekst için. 

 

                Toplam: 50 bal 

 

 

 

 

 

 


