
Testin kantarlamak shemaı (real) 

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

I. Verili fragmentä analiz yapın 21 bal 

1. Șiiri dikatlı okuyun.  3 can duygusu, 

angıları kaldı sizin üreenizdä şiiri 

okuduktan sora, yazın. 

Üürenicilerin bakışına görä. Hepsi 3bal: 

1-rär bal  .– herbir sıralanmıș can 

duygusu için. 

3 b. 

2. Lirika şiirin hepsini personajlarını 

sıralayın: 

 

Örnek: avtor, halk, zorluk Hepsi 2 bal: 

2 bal  – personajların sıralanması 

için. 

2 b. 

3. Şiirdän  5 laf çıkarın da yazın, 

angıları gagauzların harakterlerini 

açıklêêrlar. Bir lafı kullanıp, geniş 

cümlä kurun.  

Üürenicilerin bakışına görä. Hepsi 7 bal. 

1-rär bal  herbir laf için; 

2 bal da gözäl kurulu cümlä için. 

7 b. 

4. Kurun iki çümlä: birisi halkımızın 

çalışkannıı için annatsın, biri dä 

birliktä yașamasını gösresin. 

 

Üürenicilerin bakışına görä. Hepsi 4 bal: 

2-är bal cümlelerin dooru 

logikayca, yannıșlıksız düzülmesi 

için. 

4 b. 

5. Şiirdän verili sıracıkların maanasını 

açıklayın (4 cümlä): 

“Yok bu insana sınır, 

Onnar iștän yısınır”. 

Üürenicilerin bakışına görä. Hepsi 5 bal: 

1-är  bal cümlenin derinnii için; 

1  bal cümlerin dooru, yannıșlıksız 

düzülmesi için. 

5 b. 

II. Aşaadakı soruşlara cuvap verin 24 bal. 

1. Șiirdä yaraștırmak konstrukțiyasını 

bulun da onunnan kendiniz bir 

cümlä kurun. 

Çetin, nicä aaç-salkım.  

Cümlä  üürenicilerin bakışına görä. 
Hepsi 3 bal: 

1 bal - yaraștırmak konstrukțiyası  

için;  

2 bal- kurulu cümlä için. 

3 b. 

2. Verili laflra lafkurulușuna görä 

analiz yapın:  

 

halkım,          yolda,                           

havayı 

Cümlä  üürenicilerin bakışına görä. 

 halkım -  halk-kök, ım –saabilik 

kategoriyanın afiksi. 

yolda –yol- kök, da-hal  af.  

havayı –hava-kök, (y)ı - hal afiksi. 

Hepsi 6 bal: 

2 -är bal herbir lafın dooru analizi 

için. 

6 b. 

3. Teksttän iki adetçä adlık çıkarın da 

onnarı hallara görä diiștirin 

  

Üürenicilerin seçtiinä görä. 
Hepsi 4 bal: 

2-är bal herbir adlıın dooru 

hallanması için. 

4 b. 



4. Șiirdän verili shemalara görä 

lafbirleșmesi bulun: 

nıș.+adl.- 

ișlik +adl. - 

adl.+aderl.-  

 

Zor vakıt. 

Söksün zooru. 

Halkım benim. 

 

Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir dooru shemaya görä 

lafbirleșmesi için. 

 

3 b. 

5. Verili cümlenin sintaksis analizini 

yapın:  İș aaramêêr o ilin  

Hem da havayı serin, 

Döșek aaramêêr o kaba, 

Zerä o, bak, kalaba. 

 

 İș aaramêêr o ilin  

Hem da havayı serin, 

Döșek aaramêêr o kaba, 

Zerä o, bak, kalaba. 

 ( annatma,  diil şaşma,  kurulu  3 sadä  

cümledän). 

 1-inci – iki bașpaylı,  

 2-nci iki bașpaylı, 

3- iki bașpaylı. 

Hepsi 8 bal: 

sintaksis analizinin dooru yapılması 

için. 

 

8 b. 

III. Mini yaratma 40 b. 

 “Halk, insan, toprak, ev – sanki 

bunnarın paası var mı”  temasına 

görä kendi fikirlerinizi açıklayın (1-

1,5 sayfa). 

 

Fikirlerinizi açıklamaa deyni, aşaadakı 

planı esaba alın: 

- Derindän kendi bakışınızı açıklayın, bir 

uygun çıkış yapın. 

- Literatura dilinin normalarını hem 

zenginniini koruyun. 

- Gagauz avtorların yaratmalarından 

epizodları yada ţitataları kullanın 

Hepsi 40 bal: 

12 b.- temanın açıklaması için; 

9 b. – logika için; 

8 b.- literatura kolaylıları için; 

6 b. – orfografiya için; 

5 b.- stil için. 

 

 

Toplam 85 bal 


