
1- inci ТЕSТ  

Testin kantarlamak sheması (12 klas, gum)  

 

Nr 

s/s 

Testin  işleri Kantarlamak kriteriyaları Kantarla

mak 

sheması 

Ballar 

I. Verili  yaratma  fragmentinä  analiz  yapın 29 bal  

1. 

 

a) Verili teksttä bulun da çıkarın 

cümleyi, angısı baş ideyasını 

açıklêêr. 

 

b) Yaratmanın janrasını belliedin. 

 

a) Hepsi evleri taraşlamaa etiştirämedilär.  

    Dolay küülerdä sä süpürmüşlär. 

Başka cümlä dä olabilir (üürenicinin bakışına görä). 

 

b) pyesa. 

        3 bal 

dooru 

cuvap için 

2 bal  

baş ideyasını 

açıklamak için 

1 bal  

yaratmanın janrasını 

bellietmäk için 

 

2. 

İki cümlä teksttän seçin, angıları aaçlık 

zamanını açıklêêrlar. Onnarın altlarını 

çizin. 

 

1. Sallanêrlar, sansın lüzgär var. 

2. Bir parça malay hem kartofi kapçıından çorba. 

 

Başka cümlelär dä olabilirlär (üürenicinin bakışına 

görä). 

4 bal 

dooru 

cuvap için 

2-är bal  

herbir cümlä için  

 

 

3. 

„Dolay küülerdä sä süpürmüşlär” cümledä 

süpürmüşlär lafın maanasını açıklayın (2-3 

cümlä). 

 

O zamannarda insannardan ekinneri alarmışlar. Ne 

imeelikleri bularmışlar, hepsini süpürärmişlär. 

Demäk bitki teneyädän alarmışlar. 

Başka cuvap ta olabilir (üürenicinin kendi bakışına 

görä). 

4 bal 

dooru 

cuvap için 

1-är bal  

herbir cümlä için 

1 bal  

dooru kuralları 

kullanmak  için 

 

4. 

 

Koşêrlar hem trofa lafların sinonim 

çiftlerini bulun, birär cümlä kurun.  

 

Koşêrlar – tutêrlar, 

 

Trofa – kırıntı. 

Üürenicinin kendi bakışına görä 

 

6 bal 

dooru 

cuvap için 

 

1-är bal  

herbir lafın sininimni 

bulmak; 

2 bal da 

 cümlä kurmak için. 

5. 

 

İki yaratmanın (gagauz literaturasından) 

adını yazın, angılarında aaçlık teması 

yazdırılêr. Avtorların adlarını belliedin. 

 

„Taş aalaması”, Mina Kösä. 

„Kara kış”, Nikolay Baboglu. 

 

Başka cuvap ta olabilir. 

4 bal 

dooru 

cuvap için 

1-är bal  

herbir yaratma için; 

1-är bal  

avtorların adları için. 



6. Sonunku abzaţı esaba alıp, verili soruşlara 

cuvap verin: 

a) İlişka musaafiri nasıl kabul etti? (1 

cümlä).  

 

b) Miti nasıl davrandı? (1 cümlä).  

 

c) 2-3 nışannık kulannıp, İlişkaya hem 

Mitiyä harakteristika verin (2 cümlä).  

. 

a) İlişka musaafiri dostça kabul etti. 

b) Miti torbasında ne vardi İlişkanın uşaklarına pay 

etti. 

c) İlişka ii ürekli, haliz dost musaafirci. Miti bol 

ürekli, cömert. 

 

Başka cuvap ta olabilir. 

8 bal 

dooru 

cuvap için 

2 bal  

1-inci soruşa cuvap 

için; 

2 bal  

2-nci soruşa cuvap 

için; 

4 bal  

3-üncü soruşa cuvap 

için. 

  II Aşaadakı soruşlara cuvap verin. 30 bal  

1. 

 

 

Verili işliklerin kurtulaceydım, 

abanaceklar morfologiya analizini 

gerçekleştirin ( çalım, zaman, üz, sayı). 

Kurtulaceydım – işl. oluş. çal., neetl.geç.zaman, I üz, 

birl. s. 

Abanaceklar – işl. oluş.çal., gel. zaman, III üz, çok.s. 

 

6 bal 

dooru 

cuvap için 

3-är bal  

herbir işlik için 

 

2. 

 

 

 

Verili cümlelerdä artistik kolaylıklarını 

bulun da yazın.  

1.  Gölgä gibi ardıma gelerlär 

2.  Karannık çökmää başladı 

Gölgä gibi – yaraştırmak; 

 

Başladı çökmää –metafora.  

4 bal 

dooru 

cuvap için 

2-är bal  

herbir cümledä artistik 

kolaylıklarını bulmak  

için. 

 

3. 

Teksttän 2 katlı işlik seçin. Onnarlan 2 

cümlä kurun. 

yardım etmeyecek, 

piniverdi. 

Üürenicinin kendi bakışına görä 

6 bal 

dooru 

cuvap için 

 

1-är bal  

herbir işlik için; 

2-är bal da 

herbir cümlä için. 

4. a) Teksttän 2 hal iştennik konstrukţiyasını 

çıkarın.  

 

b) Hal iştenniklerin afikslerini belliedin   

 a) Küüyä girdiynän, 

    Alıp bir dilim ekmek. 

b) girdiynän, 

     alıp. 

Başka cuvap ta olabilir, üürenicinin kendi bakışına 

görä. 

5 bal 

dooru 

cuvap için 

2-är bal  

herbir konstrukţiya 

için; 

1 bal da  

hal iştennik afikslerini 

bellietmäk için. 

5. İzafet konstrukţiyasını tanıyın. Dooru 

cuvabı yuvarlak içinä alın. 

a) bir parça malay, 

b) ev içindä, 

c) kartofi kapçıından, 

      d) dün gecä. 

 

c). 
1 bal 

dooru 

cuvap için 

1 bal  

dooru cuvap için. 

 



6. Çizili cümlenin sintaksis analizini yapın.   

 

Sabaalendän İvanaylan Nüklay kaya 

çektilär, bän dä hamuru yuurdum. 

Sabaalendän İvanaylan Nüklay kaya çektilär, bän dä 

hamuru yuurdum.  

I cümlä: İvanaylan Nüklay – subyekt; çektilär – 

predikat; kaya – dooru tamannık, sabaalendän – 

zaman hallıı. 

II cümlä: bän – subyekt; yuurdum – predikat; 

hamuru – dooru tmannık. 

(annat.,diil şaşma, dalsız katlı, ikisi dä cümlelär iki 

başpaylı, geniş, taman). 

8 bal 

dooru 

cuvap için 

 

8 bal  

dooru cuvap için 

 

                                 III. Mini- yaratma 40 bal  

 “Canımızda inan varkan, bizi kimsey 

kökleyämäz!” 

temasına görä kendi fikirlerinizi açıklayın 

(1-1,5 sayfa).   

1. Temanın açıklaması için. 

2. Düşünmekleri logikayca  dooru kullanması için. 

3. Cümlelerin dooru stili için. 

4. Orfografiya kuralların dooru kullanması için. 

5.  Artistik kolaylıkların kullanması için. 

12 bal 

9 bal 

8 bal 

6 bal 

5 bal 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            Toplam 99 bal 
 

 

 

 

 

 

 


