“2”
Tekstin kantarlamak sheması.
N.s/s
1.

2.

3.

4.

5.

Testin işleri
Kim yaşayarmış Goguşların yanında?
Dooru variantı çevreyä alın.
a) kızçaaz
b) babucuk
c) däducuk
Nesoy adıymış babucuun?
Dooru variantı çevreyä alın.
а)Vasilka
b) Sofi c) Tudorka
Ne bilärdi Tudorka babu Goguş için?
Dooru variantı çevreyä alın.
a ) ii ürekli
b) haylaz
c) fena
Ayırın verilmiş lafların arasından 4 laf,
angıları yardım ederlär Goguşu
yazdırmaa, altlarını çizin.
Yardımcı, ii ürekli, çemrek, haylaz,
şen, sevgili, fikirli.
Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä,
angıları çeketsinnär butakım:
Kim______________________________
__________________________________

Kantarlamak kriteriyaları

Kantarlamak sheması
Hepsi 1 bal.

Ballar
1 bal

Hepsi 1 bal.

1 bal

Hepsi 1 bal.

1 bal

4 bal

Üürenicinin bakışına görä.

Hepsi 4bal.
1-är bal herbir laf için.

Üürenicinin bakışına görä.

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

Annatma.

Hepsi 1 bal.

1 bal

Goguş yardım edärmiş babuya.

Hepsi 2 bal.
1 bal dooru kurulması
için;
1bal lafların dooru

2 bal

b)

c)

a)

Nezaman__________________________
__________________________________

6.
7.

Neredä____________________________
__________________________________
Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer?
Yazın.
Bir cümläylän cuvap verin soruşa:
Kim yardım edärmiş babuya?

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

yazılması için.
Koyun tekstin adını da yazın onu.
Üürenicinin bakışına görä.
Hepsi 2 bal.
2 bal
Bulun o cümleyi, angısında bulunêr Tudorka babu bilärdi, ani Goguş – Hepsi 2 bal:
2 bal
tekstin öz fikiri. Çizin onun altını.
ii ürekli çocuk, yardımnayacek.
Bulun teksttä üç uzun vokallı laf da
Hepsi 3 bal:
Uşaam, saalıcaanı, Allaa.
3 bal
yazın onnarı.
Başka laflar da olabilirlär
1-är bal dooru cuvap için.
Teksttän verilmiş lafları yazın nazlıHepsi 4 bal:
4 bal
küçüldek formasında, afiksleri
babu-babucuk
1-är bal dooru cuvap için.
nışannayın:
çocuk-çocucak
1 -är bal onnarın
babu- _______________
afikslerini dooru göstermäk
çocuk-_____________
için.
Verilmiş lafı“babu” hallara görä diiştirin, T. (kim?) babu
Hepsi7 bal:
7 bal
afiksleri gösterin.
S. (kimin?) babunun
1-är bal hallara görä lafı
D. (kimä?) babuya
diiştirmäk için;
G. (kimi?) babuyu
1 bal da halların afikslerini
E. (kimdä?) babuda
göstermäk için.
Ç. (kimdän?) babudan
Bulun da çıkarın teksttän üç işlik
Üürenicinin bakışına görä.
Hepsi 4 bal:
4 bal
infinitiv formasında.
1-är bal herbir laf için.
1 bal lafların dooru
yazılması için.
Teksttän verilmiş lafların antonimnerini
Hepsi 4 bal:
5 bal
yazın.
1-är bal herbir laf için.
gün-__________________
gün-gecä
1bal lafların dooru
zor-__________________
zor- ilin
yazılması için.
ihtär-________________
ihtär – genç
yarım________________
yarım - bütün
Düzün da yazın bir tekst 5 cümledän
Hepsi 7 bal:
7 bal
ilkyaz için.
1-är bal cümlelerin dooru
Üürenicinin bakışına görä.
kurulması için;
1 bal kuralların dooru
kullanması için;
1 bal – baalantılı tekst için.
Toplam: 50 bal

