
” 1.”                                                                          Tekstin kantarlamak sheması. 

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

1. Ne için bu teksttä annadılêr? 

Dooru variantı çevreyä alın. 

a) imeklär için    b) güneş için   

   c)  adetlär için  

 

 

c) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Kim ilkin oturarmuş sofraya? 

Dooru variantı çevreyä alın. 

a) Goguş            b) dädu              c) boba  

 

b) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Neredä Goguş esap almış sıralık  adetini? 

Dooru variantı çevreyä alın. 

a) sofrada      b) meydanda   c) şkolada 

 

a) 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Yazın hepsini personajları onnarın peydalanmak 

sıralıına görä. 

Goguş , mamusu. 

 

Hepsi 2 bal. 

1-är bal herbir laf için. 
2 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 сümlelerdä lafların 

dooru yazılması için. 

6 bal 

6. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? Yazın. Annatma. 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

7. Verilmiş  örneklerä görä  ikişär  laf   yazın: 

    Adlık          Nışannık        İşlik 

Adlık          Nışannık        İşlik 

Goguş         küçük            gidärmiş 

Dädu           büük              koyulêr 

 

Başka laflar da olabilirlär. 

Hepsi 7 bal. 

1-är bal dooru cuvap için. 

1 bal dooru yazılması için. 

7 bal 

8. Koyun tekstin adını da yazın onu.   

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

9. Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin öz fikiri, 

çizin onun altını. 

 

Herbir iştä, cocucaam, küçüklär 

büüklerä  lääzım  hatır  

gütsünnär, saysınnar onnarı. 

Hepsi 2 bal: 

 
2 bal 



10. Bulun  teksttä   üç   uzun  vokallı  laf da  yazın  

onnarı. 
Lääzım, büük, çocucaam 

Başka laflar da olabilirlär. 

Hepsi 4 bal: 

1-är bal dooru cuvap için. 

1bal dooru yazılması için. 

4 bal 

11. Bulun da çıkarın teksttän  iki  laf    nazlı-küçüldek 

formasında,  afiksleri  nışannayın. 

Mamucuk, çocucak. Hepsi 3 bal: 

1-är bal dooru cuvap için. 

1 -r bal  da afikslerini 

göstermäk için. 

3 bal 

12. Verilmiş lafı“sofra” hallara görä diiştirin, afiksleri 

gösterin. 

 

T. (ne?) sofra 

S. (neyin?) sofranın 

D. (neya?)sofraya 

G. (neyi?) sofrayı 

E. (nedä?) sofrada 

Ç. (nedän?) sofradan 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal hallara görä lafı 

diiştirmäk için; 

1 bal da halların afikslerini 

göstermäk için. 

1bal dooru yazılması için. 

8 bal 

13. Verilmiş işlikleri koyun infinitiv formasına da yazın 

onnarı. 

geçmiş _____ 

olêr  _______ 

düşünmüş___________ 

geçmiş –geçmää 

olêr -olmaa 

düşünmüş-düşünmää 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için. 
3 bal 

14. Teksttän  alınmış lafların antonimnerini  yazın:  

gidärmiş _______________ 

oturmuş _______________ 

küçüklär_________________ 

 

 

gidärmiş - gelärmiş 

oturmuş - kalkmış 

küçüklär - büüklär 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için. 

1bal dooru yazılması için 

3 bal 

 

15. 

Düzün  da yazın  bir annatma  5 cümledän  “Benim 

ayläm”. 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 7 bal:  

1-är bal cümlelerin dooru 

kurulması  için; 

1 bal kuralların dooru 

kullanması için; 

1 bal – baalantılı  tekst için. 

7 bal 

 

                Toplam: 50 bal 


