
                                                                                        “1” Tekstin kantarlamak sheması. 

N.s/s Testinişleri Kantarlamakkriteriyaları Kantarlamaksheması Ballar 

1. Dooru  variantı  çevreyä  alın. 

Bu teksttä angı zaanatlar için annadılȇr? 

а)çiftçilik            в) hayvancılık     

               с) satıcılık 

 

 

a) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

2. Dooru  variantı  çevreyä  alın. 

Çiftçilär Bucaan kırlarında büüderlär: 

а) booday       b) çimen    c) genger 

 

a) 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

3. Dooru  variantı  çevreyä  alın. 

Neyi  tutêr  ekmek? 

a) örtüyü     b) dünneyi     c)   insanı 

 

b) 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

4. Ayırın  verilmiş lafların  arasından  4  laf, 

angıları yardım  ederlär  çiftçileri 

yazdırmaa, altlarını çizin. 

İşçi , haylaz, çalışkan, saygılı, altın elli,   

ekin, papşoy. 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 4 bal. 

1-är bal herbir laf için. 

4 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 lafların dooru 

yazılması için. 

6 bal 

6. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

 

Annatma. 

 

Hepsi 1 bal. 1 bal 

7. Bir cümläylän cuvap verin soruşa: 

Kim  evallaa  geler  ekmää? 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

 

Hepsi 2 bal. 2 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 hem çizin onun altını. 

 

Biz  büün  deeriz  tatlı   laf  

çiftçilerin  adlarına,  sayêrız  onnarı  

altın  elli  insannar,   zerä  onnarın  

elleri  ekmää   kokêrlar,   o  ekmää,   

angısı  dünneyi  tutêr-bakêr.     

Hepsi 2 bal  

2 bal cümleyi dooru 

bulmak için.  

 

2 bal 

10. Bulun  teksttä   üç   uzun  vokallı  laf  da  

yazın onnarı. 

Üürenicinin bakışına görä. Hepsi 4 bal: 

1-är bal herbir uzun vokallı 

laf için; 

1 bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

11. Sıralıına görä tekstta bulun iki   işlik da 

yazın onnarı. 

Sayılêr, büüder Hepsi 3 bal: 

1-är bal işlikleri dooru 

bulması için; 

1 bal lafların dooru 

yazılması için. 

3 bal 

12. Teksttän  verilmiş  laflara   antonimneri  

bulun: 

eski-_____________ 

geler-____________ 

küçük-____________ 

 

eski - eni 

geler - gider 

küçük - büük 

Hepsi 4 bal: 

1-är bal dooru cuvap için 

1 bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

13. Teksttän verilmiş işlikleri infinitiv 

formasında yazın. 

geler        ____________ 

kalmış-    ____________ 

düşündü-____________ 

 

 

 

geler - gelmää 

kalmış - kalmaa 

düşündü - düşünmää 

 

Hepsi 4 bal: 

1-är bal herbir laf için. 

1 bal lafların dooru 

yazılması için. 

4 bal 

14. Verilmiş lafı  insan  hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin 

T. (kim?) insan 

S. (kimin?) insanın 

D. (kimä?) insana 

G. (kimi?) insanı 

E. (kimdä?) insanda 

Ç. (kimdän?) insandan 

Hepsi 8bal: 

1-är bal hallara görä lafı 

diiştirmäk için; 

1 bal da halların afikslerini 

göstermäk için 

1 bal lafların dooru 

yazılması için. 

8 bal 



 

15. 

 Düzün  da yazın  5 cümledän bir annatma  

“Ekmää  lääzım korumaa’’. 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

Hepsi 8 bal: 

1-är bal cümlelerin dooru 

kurulması  için; 

1 bal kuralların dooru 

kullanması için; 

2 bal – baalantılı  tekst için. 

8 bal 

 

                Toplam: 50 bal 

 

 


