
 

Testin kant. sh. gum.  prof.  (1 var) labor.      

 

№ Testin işleri Kantarlamak kriteryaları Kantarlamak 

sheması 

Ballar 

 

I. Verili fragmentä analiz yapın 30 bal 

1. Verili tekstin fragmentini dikatlı okuyun da 

aşaadakı soruşlara cuvap verin: 

a) nicä geçirmişlär yaşamasını ayledä karı 

hem koca? (2 cümlä) 

 

b) nicä davranarmış babunun kocası başka 

insannarlan?  (1cümlä) 

 

 

Üüredicinin kendi bakışına görä. 

 

 

Üüredicinin kendi bakışına görä. 

 

 

1-är bal  

herbir  cümlä için;  

 

1 bal  

dooru kurulu cümlä 

için. 

 

3 bal 

 

 

 

 

 

2. “Türlü duygular, ani yıllarlan köklenmiş 

içindä...” sizin bakışınıza göra, nesoy 

duygular babucuun içindä olabilirlär? 

Açıklayn fikirinizi. (5 cümlä)                                                                     

 

 

Üüredicinin kendi bakışına görä. 

 

 

 

 

 

1-är bal  

herbir  cümlä için;  

 

1 bal  original tekst 

için;  

1 bal  

gramatika kurallarını 

dooru kullanmak için. 

 

7 bal 

 

 

 

 

3. Temelleneräk tekstä,  yazın: 

a)  nesoy duygularlan babucuk annadêr 

kendi kocası için? (1 cümlä) 

 

b) sıralayın babucuun hem onun kocasının 

kişilik kalitelerini. (5-är kalite) 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

__ 

 
Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

1 bal dooru, dolu 

cümlä için;   

 

0,5-är bal herbir 

kişilik kalitesi için. 

 

 

6 bal 

 

 

 

 

4. Kayıl  olêrsınız mı adamın  

düşünmeklerinnän, ani  “taa ii bu 

taraflardan, bu maavi göklerdän dünnedä 

bişey yok...”?    Fikirinizi  açıklayın.  

(3 cümlä) 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

1-är bal herbir cümlä 

için   

1 bal  

gramatika kurallarını 

dooru kullanmak için.   

 

4 bal 

 

 

 

5. Aşaada soruşlaracuvap edin: 

a) bulun da sıralayın  3 artistik kolaylıı, 

angılarını avtor kullanmış bu fragmenttä.  

Onnarı çıkarın, ne olduunu – belli edin; 

 

Metafora:  bükülmäzdi bürokratların önündä;  duygular 

karışardılar; 

yudurma:  kaya taşı gibi; yalabıdı, briliant gibi;   

epitet:  çelik harakteri, uçsuz-kenarsız göklär.   

 

1-är bal  

herbir dooru 

çıkarılmış artistik 

kolaylıı için;  

 

6 bal 

 

 

 

 



 

b) bir  artistik kolaylıınnan  bir  katlı cümlä 

kurun.  

 

(Başka örneklär dä olabilirlär) 

 

 Üürenicinin kendi bakışına görä. 

1 bal  

dooru belli etmäk için; 

2 bal 

dooru kurulu cümlä 

için. 

 

 

 

6. Nicä annêêrsınız lafları:   “Tabiat yapacek 

gözellikleri gelän evlatboylarına herzaman, 

nekadar güneş yısıdacek bu topraa” . 

(3cümlä) 

 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä.  

 

 

 

1-är bal herbir dooru, 

dolu cümlä için;   

 

1 bal  

gramatika hem 

punktuaţiya 

normalarını dooru 

kullanmak için.   

4 bal 

II. Gramatika  soruşlarına cuvap verin 30bal 

1. Verili fragmenttän çıkarın: 

а)  3 adlık saabilik formasında da yazın 

onnarı birlik sayısında, temel halında; 

 

b)  2 işlik inkärlik formasında da yazın 

onnarın zamanını. 

kızım – kız, 

zarzavatlarına – zarzavat, 

gözlerini -  göz, 

 

kırmadı  - mutlak geçmiş zaman, 

iilmäzdi   - bitkisiz geçmiş zaman. 

0,5 bal  herbir s.f adlıı 

çıkarmak için;  

0,5bal  dooru 

diiştirmäk  için; 

 

1-är bal  

herbir dooru işlii 

bulmak için hem 

zamanını belli etmäk 

için. 

5 bal 

 

 

 

 

 

 

2. Verili lafların 

a) morfema analizini yapın: 

 

gözelliklerini   

 

 

 

 

durardı  

 

 

 

 

gözelliklerini   

gözel  (kök)  

-lik (laf kuran afiks) 

 –ler (laf  diiştirän afiks (forma kuran); ç.s.) 

 –i (laf diişt.afiks (forma kuran); S.f.   III üz.) 

– ni  (laf diişt.afiks; G.h);  

gözellik – lafın temeli 

 

 

durardı 

 -dur (kök) 

- ar (laf diiş. afiks;)  

 - dı (laf diiş. afiks;)  

dur– lafın temeli 

 

2-är bal herbir dooru 

morfema analizi için. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitkisiz 

geç. z. 



 

b) iki laf küçüldek formasında  teksttän 

çıkarın,  söz payını  belli edin. 

 

 

babucuk, yaşçaaz, insancık – adlık, 

sıcacık – nışannık,  

yavaşıcık – işhallık. 

1-är bal  herbir lafı 

çıkarmak hem söz 

payını belli etmäk 

için. 

 

(0,5 bal çıkarılacek, 

herbir  lafta yannışlık 

için). 

 

 

3. Aşaada verili laflara   bulun:                                                                                                      

a) sinonim              b) antonim                                       

  

tabiat -                          zorluk -  

gözellik  -                    sıcak  -    

kocam -                        sert - 

vakıt  -                         ii  -  

fikir -                           geç -  

 

 

a) sinonim                            b) antonim                                                 

tabiat - natura                               zorluk - kolaylık 

gözellik  -  käämillik                    sıcak  - suuk   

kocam - eşim                                sert - yalpak 

vakıt  - zaman                              ii  - kötü 

fikir -  akıl                                   geç - erken 

 

 

0,5 bal 

 herbir dooru  sinonim  

için;  

0,5 bal  

herbir dooru antonim  

için;  

(0,5 bal çıkarılacek, 

herbir  lafta yannışlık 

için). 

 

5 bal 

 

 

 

 

4. Lafa  “büüttük” fonetika analizini 

yapın 

 

Büüttük – büüt-tük – 2 kısım; 

b - [b,]- konson, sesli,çiftli, yımışak; 

üü- [ü] - uzun vokal, incä, urgusuz; 

t -[t,] -konson, sessiz, çiftli,yımışak; 

t -[t,] -konson, sessiz, çiftli,yımışak; 

ü- [ü] - vokal, incä, urgulu; 

k -[k,] -konson, sessiz, çiftli, yımışak.  

----------- 

7 bukva; 6 ses 

4 bal 

lafa dooru fonetika 

analizi için; 

 

 

 

(0,5 bal çıkarılacek, 

herbir  lafta yannışlık 

için). 

4 bal 

5. Lafa “topraklarını” morfologiya 

analizini yapın. 

 

 topraklarını –(neyi?) 

I.  (nelär?) topraklar -adlık 

II. Morf.nış.: Temel f. – toprak, cansız, adetçä,  3 hal.t.; 

çok.s.,  Saab.f. III üzü., G.h.. 

III. Sevärdi  (neyi?) topraklarını  

3 bal  

dooru cuvap için; 

 

 

(0,5 bal çıkarılacek 

yannışlık varsa). 

 

3 bal 

 

6. Çizili cümleyi çıkarın da ona sintaksis 

analizini yapın. 

 

Raametli sevärdi Bucaan semiz 

topraklarını, ama o bu toprakta doyunca 

yaşayamadı. 

   

 

niş.            işl.          adl.       niş.      adl.               baal. 

Raametli sevärdi Bucaan semiz topraklarını, ama (çevreyä)  

ader. ader.   adl.           işh.         işl. 

o       bu  toprakta   doyunca yaşayamadı. 

2 bal cümlä paylarını 

dooru belli etmäk için; 

2 bal söz paylarını 

dooru belli etmäk için 

2 bal- skobalarda 

cümleyä dooru  analiz 

7 bal 



(Annatma, duygusuz, baalayıcılı dalsız katlı cümlä; 

1. iki başpaylı, geniş; 

2. iki başpaylı, geniş.) 

 

[ ___       ], ama [ ___       ], 

yapmak için; 

1 bal  

shema için; 

(0,5 bal  çıkarılacek 

yannışlık varsa).    

 

III. Mini-yaratma 40 bal 

 „Näända çalı, näända gül - 

Ölä yaşamak ömür. 

Näända zor, näända zaamet. 

Ömür, dostlar, büük kısmet!”    temasına 

görä kendi fikirlerinizi açıklayın 

(1-1,5 sayfa). 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).  

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 șıralı kullanêr,  

ama 1-2 yannıșlık dilin komunikativ strukturalarında yapêr;  

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

dil zebilliini doludan kullanmêêr, lafların stil kullanmasında yannıșlık var;  

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

kullanmêêr, cümlelerdä söz normalarında yannıșlık var;  

2 bal – argumentleri yannıș, ama verer, dil zebilliini kullanmêêr, hem sözleșmäk 

stillerini hiç bilmeer;  

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

sözleșmäk stillerini hiç bilmeer.  

III. Dooru literatura dilinin normalarını korumak için.  

12 bal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

nargumentlemäk 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, argument yok .  

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 bal 

 

  

   Toplam:   100   bal 


