
                                                                                  Testin  kantarlamak  sheması. 

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

1.  Angı  kuşlara deyni  hazırlêêrlar  kafes? 

Dooru  variantı  çevreyä  al. 

а)  karakuşlara    

b) gelän kuşlara        

с) ev kuşlarına    

 

а) karakuşlara          
     Hepsi 1  bal:  

1 bal dooru cuvap içın. 
1 bal 

2. Nezaman  yaşamak  diriler?   

Dooru  variantı  çevreyä  al. 

а)sabaalän       b) ilkyazın    с)pazertesi 

b)ilkyazın     

 
    Hepsi 1  bal:  

1 bal dooru cuvap için  
1 bal 

3. Neçin  martacıkları  leleklerä  atêrlar?  

Dooru  variantı  çevreyä  al. 

а) saalık için  b) doyurmaa deyni      с) kısmet  

için 

 

с)  kısmet  için 
   Hepsi 1  bal:  

1 bal dooru cuvap için  
1bal 

4. Yaz  kuşların  adlarını onnarın  annatmada 

yazılan  sıralıına görä. 

 

Kırlangaçlar, 

karakuşlar, leleklär, 

turnalar,kuku  kuşu. 

Hepsi  5 bal: 

1-är bal dooru cuvap için. 
5 bal 

5. Yaz  üç  soruş  okunmuş  tekstä  görä, angıları 

çeketsinnär   butakım : 

Kim 

Nezaman 

Neredä 

 

Üürenicinin bakışına görä. 
Hepsi 6 bal : 

 1 är-bal dooru cuvap için  

1-är bal soruşun  dooru 

düzülmesi için. 

 

6 bal 

6. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? Yaz. 

 

Annatma.    Hepsi 1  bal:  

1 bal dooru cuvap için 
1bal 

7. Bul    teksttä  da  yaz  iki  uzun vokallı laf. 

 

Üürenicinin bakışına görä Hepsi  2 bal : 

1-är bal dooru cuvap için  
2 bal 

8. Çiz o başlıın  altını, angısı taa yakışêr  bizim  

tekstä:      

   Mart  ayın  ilk  günü. 

            Kuşlar  geldi. 

            İlkyaz.                     

 

 

       İlkyaz. 
Hepsi 1 bal : 

1 bal dooru cuvap için  
1bal 



9. Bul    o cümleyi, angısında bulunêr  tekstin  öz  

fikiri  hem çizin onun altını. 

 

Açan  geler  ilkyaz, sansın  

bütün  yaşamak enidän  

diriler. 

Hepsi 1 bal : 

1 bal dooru cuvap için  
1bal 

10. Verili  örneklerdä  ikişär  laf  yaz: 

    adlık      nışannık            işlik      
 

 

Üürenicinin bakışına görä. 
Hepsi 7 bal:  

1-är bal dooru cuvap için. 

1  bal   lafların dooru 

yazılması   için. 

7bal 

11. Teksttän   alınma lafların sinonimnerini  yaz: 

aaçlar- 

bitkisindä- 

çiidem- 

aaçlar- fidannar; 

bitkisindä-sonunda; 

çiidem- kökiç 

    Hepsi  3 bal: 

1-är bal  dooru cuvap için. 

 

3bal 

12. Annatmadan  nazlı-küçüldek  formasında  iki laf  

çıkar. 

Üürenicinin bakışına görä.     Hepsi 3 bal :  

1-är bal  dooru cuvap için. 

1  bal   lafların dooru 

yazılması   için. 

3 bal 

 

 

13. Verilmiş lafı  “ilkyaz” hallara görä diiştir, 

afiksleri göster. 

T.  ne? ilkyaz 

S.  neyin? ilkyazın 

D. neyä?  ilkyaza 

G. neyi? ilkyazı 

E. nedä? ilkyazda 

Ç. nedän? ilkyazdan 

Hepsi 8  bal:  

1-är bal herbir hal için; 

1bal onnarın afikslerin 

dooru gösterilmesi için; 

1 bal onnarın dooru 

yazılması için. 

8 bal 

 

 

14. Teksttä bul da yaz iki  laf şindiki zamanda: 

 

Üürenicinin bakışına görä 

 
  Hepsi 2 bal: 

1-är bal dooru cuvap için. 
2 bal 

 

15. Düz  da yaz  bir tekst  5 cümledän   kuşlar     

için. 

 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 8 bal:  

1-är bal cümlelerin dooru 

kurulması, 

1-bal   dooru yazılması için;  

2-bal  baalantılı  tekst için. 

8 bal 

 

                                                                                                                                                                                     Toplam: 50 bal 

 

 

 


