
Kantarlamak sheması (real 1)  

№ Testin işleri Kantarlamak kriteriyaları Kantarlamak sheması Ballar 

I.  Verili fragmentina analiz yapın 28 bal 

1 Nesoy temayı avtor kaldırêr bu 

fragmenttä? (1 cümlä) 
 

Üürenicinin bakışına görä 1 bal dooru cuvap için. 1 bal 

2 Fragmentä temelleneräk, verili soruşlara 

cuvap verin. 

a) Nesoy nasaat olur vermää 

evladboylarına?  (4 cümlä)   
 

b)  Nicä bizim halkımız kutlêêr Mayın 

dokuzunu?  Siz kendiniz taa ne 

ekleyabilirsiniz avtorun sözlerinä?   

 (3 cümlä) 

 

a) Üürenicinin bakışına göra 

b) Üürenicinin bakışına göra. 

1-är bal herbir  cümlä için; 

1 bal  kuralları korumak için;  

 

 

 

 1-är bal  herbir  cümlä için; 

1 bal original tekst için hem da kuralları 

korumak için. 

9 bal 

3 Nesoy istoriya oluşları için annadılêr bu 

annatmada? Ne bilersiniz halkımızın 

zorlukları için o vakıtlarda, kendi bakışınızı 

açıklayın? (5 cümlä)   

Üürenicinin bakışına göra.  1-är bal 

 herbir cümlä için;  

1bal dooru orfog. hem sintaksis kurallarını 

kullanmak için.  

1bal Original cuvap için. 

7 bal 

4 Teksttä literatura kolaylıklarını bulun da 

çıkarın, onnar ne olduunu – belli edin. (5 

örnek) 

 

Büük cenk – epitet; 

titsi, çirkin cenk vakıdı – epitet; 

kurban oldu -metafora 

istoriyamızdan silmää -metafora 

dolay açêr-metafora 

Fasıl duygu– epitet; 

Başka örneklär da olabilirlär. 

1-är bal  

herbir örnek  için; 

 

( 0,5 bal çıkarılacek, varsa yannışlık) 

 

5 bal 

5 Angı gagauz yazıcıların yaratmalarında 

cenk için annadılêr ? Avtorun adını, 

yaratmanın  adını hem  janrasını belli edin 

(3 örnek). 

 1.K. Vasilioglu. Küçüklüüm. Annatma. 

2. S. Kuroglu. Dokuz laapsız. Şiir. 

3. G. Gaydarcı. Cengä yok er. Şiir.h.b. 

 

1-är bal  

herbir yaratmanın adı için; 

0,5-är bal  

avtorun adı hem janrası için. 

6 bal 



Başka cuvap ta olabilir.  

 ( 0,5 bal çıkarılacek, varsa yannışlık 

II.  Aşaadakı soruşlara cuvap verin 26 bal 

1 a) Verili fragmenttän üç izafet 

konstrukţiyasında lafbirleşmesi çıkarın, 

angı hesaptan izafet belli edin;  

 
 

b) Bir izafet konstrukţiyasınnan düzün 

dallı katlı cümlä. 
 

 

yaşamanın paasını -  3-üncü hesaptan 

izaf. 

salut zalpı - 2-nci hesaptan izafet 

cenk vakıdını -2-nci hesaptan izafet 

 

 

        Üürenicinin bakışına görä. 

0, 5-är bal  izafeti çıkarmak için; 

0, 5-är bal  hesabını belli etmäk için; 

 

 

 

 

1-bal cümleyi dooru kurmak için; 

1- bal orfografiya hem punktuaţiya 

normalarını dooru kullanmak için. 

5 bal 

2 Teksttän verili işliklerin  morfologiya 

nışannarını belli edin ( çalım, zaman, üz, 

sayı). 

 

bilerlär –oluş.çal.şind.z. III üz, çok.s. 

yaşayasın -  isteyiş. çal., II üz. b.s. 

unudarsak – sank. çal., I üz., ç.s. 

unudamayacan - oluş.çal, mut. gel.z, II 

üz, bir.say, inkär. f. 

1-är bal  

herbir işliin morfologiya nışannarını  dooru 

belli etmäk için; 

 ( 0,5 bal çıkarılacek, varsa yannışlık); 

4 bal 

3 Teksttän verili lafın mofema analizini yapın. 

               nasaatlarına  

 

Nasaat-lar-ı – na     

Nasaat – kök(lafın temeli)  

lar –forma kuran afiks(ç.s.) 

ı - forma kuran afiks(S.f., III üz) 

na – laf diiş. af. (D.h.) 

0,5-är  bal  morfemaları nışannamak için 

          (kök hem afiks nışannarı için); 

0,5-är  bal yazdırmak için. 

  

(0,5 bal çıkarılacek, herbir yannışlık için). 

4 bal 

4 Lafı «Gagauziya»  hallayın, hal afikslerini 

belli edin.  

1.Gagauziya 

2.Gagauziya-nın 

3.Gagauziya-ya 

4.Gagauziya-yı 

5. Gagauziya-da 

6. Gagauziya-dan 

1-är bal  

herbir halda dooru hallamak için hem 

afiksleri dooru belli etmäk için . 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir yannışlık için). 

6 bal 



5 Çizili cümleyi yazın da ona sintaksis 

analizini yapın. 

Gagauziyada insan anêr cenk  vakıdını, 

onnarı, kim can  verdi usluluk için. 

Gagauziyada  (adlık) insan (adlık) 

anêr (işl.) cenk (adlık)  vakıdını, 

(adlık) onnarı (aderlik), kim (ader.) 

can (adlık) verdi (işl.) usluluk  (adlık)  

için  (ardlaf). 

(Annatma, duygusuz, baalayıcısız, 

tamannıkçı (annadıcı) dallı katlı cümlä: 

1.baş, iki başpaylı, geniş, birsoy 

tamannıklar var; 

2. tamannıkçı (annadıcı) dal cümlä, iki  

başpaylı,  geniş. 

      Kimi? 

[      ], (      ). 

2 bal cümlä paylarını dooru belli etmäk 

için; 

2 bal söz paylarını dooru belli etmäk için; 

2 balcümleyä dooru  analiz yapmak için; 

1 bal shemayı dooru göstermäk için; 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir yannışlık için). 

7 bal 

III.  Mini – yaratma 40 bal 

1 „Yaşasın burada kardaşlık hem dostluk: 

Gagauziyada bitmesin usluluk!”temasına  

görä kısadan (1-1,5 sayfa) kendi fikirinizi 

açıklayın . Fikirinizi açıklamaa deyni, verili 

planı esaba alın. 

 

I. Temanın (konunun) açıklaması için. Cuvabın içindekilii hem temanın (konunun) 

baalantısı için: 

12 bal – dolu hem dooru  temanın (konunun) açıklaması için. Cuvabın  içindekilii 

hem konunun baalantısı için, logikayca dooru cümlelerin kurulması için; 

10 bal – temanın diil okadar dolu açıklaması var. Cuvabın  içindekilii hem konunun 

baalantısı için; 

8 bal – temayı açıklayarkan, az  yannışlık var.  Cuvabın  içindekilii hem konunun 

baalantısı için; 

6 bal – temayı açıklayarkan sözü yazıda diil bitnik (yok giriş osa çıkış). Cuvabın 

içindekilii diil sıkı baalı temaya (konuya); 

4 bal – kendi açıklamasında cuvaplar diildir uygun düzülü. Temanın içindekiliin 

açıklamasında sade denemäk var; 

2 bal –  temayı yufka açıklamış. Cuvabın  içindekilii hem konunun baalantısı dolaşık 

verili; 

0  bal – temayı (konuyu) açıklayamamış. Cuvabın  içindekilii hem konunun baalantısı 

yok. 

II. Fikirini argumentlemäk, dil zebilliini hem dilin komunikativ kalitesini korumak için 

(logikayca, annamaklı, demekli, fikirli): 

12 bal 

 

 

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 



10 bal – temaya görä fikirini argumentli  açıklêêr, dilin zebillii hem komunikativ 

kaliteleri doludan hem dooru kullanılêr; 

8 bal – kendi fikirini gözäl argumentli açıklêêr, dil zebilliini şıralı kullanêr, ama 1-2 

yannışlık dilin komunikativ strukturalarında yapêr; 

6 bal – kendi fikir açıklamasında var şüpesi, neredä belli, ani üürenici yanılêr, dil 

zebilliini doludan kullanmêêr, lafların stil kullanmasında yannışlık var; 

4 bal – temaya görä argumentlerin sade bir-ikisi uyêr, dil zebilliini hiç kullanmêêr, 

cümlelerdä söz  normalarında yannışlık var; 

2 bal – argumentleri yannış, ama verer, dil zebilliini kullanmêêr, hem sözleşmäk 

stillerini hiç bilmeer;  

0 bal – temayı (konuyu) açıklayamamış, dil zebilliini kullanmêêr hem sözleşmäk 

stillerini hiç bilmeer. 

III. Dooru literatura dilinin normalarını korumak için.   

10 bal – Dooru literatura dilinin normalarını korumak için,  yannışlıksız yazılı iş için; 

8 bal – 3 orfografiya hem 2 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

6 bal –  5-6 orfografiya hem 3 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

4 bal – 8-9 orfografiya hem 4 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

2 bal – 11 orfografiya hem 4 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

0 bal –  13 orfografiya hem 5 sintaksis yannışlıkları olabilir. 

IV. Derindän kendi bakışını, poziţiyasını, kişiliini göstermäk için: 

8 bal – derindän kendi bakışını, poziţiyasını, kişiliini göstermäk hem argumentlemäk 

için; 

6 bal – derindän kendi bakışını, poziţiyasını, kişiliini göstermäk için,  argumentlemesi 

var, ama bitkiyadan inandırılmadık; 

4 bal – kendi bakışını dolu göstermemiş, kişilik poziţiyası diil taman, argumetlemäk 

düşünceli diil; 

2 bal – kendi bakışını çok az  göstermiş, poziţiyasını açıklayamamış, 

argumetleyämemiş; 

0 bal – kendi bakışını açıklayamamış, poziţiyasını göstermemiş, argumetlemäk yok. 

 

10 bal 

 

 

 

8 bal 

 

 

Toplam: 94 bal 


