
 
Testin kantarlamak sheması real profili      2var   

 

№ Testin işleri Kantarlamak kriteryaları Kantarlamak sheması Ballar 

 

I.  Verili fragmentä analiz yapın  26 bal 

1. Aşaadakı soruşlara cuvap verin: 

a) sizin bakışınıza görä, nelär yapılı adamın 

ellerinnän? (3 cümlä) 

 

 

b)  kayılsınız mı avtorlan, ki zaamet adamı 

Adam yaptı? Cuvabınızı argumentläyin.  

(2 cümlä) 

 

a) Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

 

 

 

b) Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

1-är bal  

herbir  cümlä için;  

1 bal  

gramatika normalarını dooru 

kullanmak için; 

1-är bal  

herbir cümlä için. 

 

6 bal 

 

 

 

 

 

2. “Adamın paası zaametinä görä”. Nicä annêêrsınız 

bu cümleyi? Fikirinizi açıklayın.  

(4 cümlä) 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

1-är bal  herbir  cümlä için;  

 

1 bal gramatika normalarını 

dooru kullanmak için. 

 

5 bal 

3. Fragmenti dikatlı okuyun:  

a) yazın 4 laf, angılarınnan avtor yaraștırêr 

zaamet lafını; 

 

 

  b)  bir yaraştırmaklan  bir  katlı cümlä kurun.  

 

çalışmak , dayanmak , başkasını 

seslemää becermäk, cuvapçılık  sımarlanmış 

iş için. 

  

Üürenicinin kendi bakışına  görä.  

1-är bal  

  herbir dooru yazılmış laf 

için; 

  

1 bal  

katlı  cümlä kurmak için;  

 1 bal 

kuralları korumak için. 

6 bal 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teksttä verili cümleleri kendi bakışınıza görä 

başarın. 
  
Biliner, ani zaamet ...  

Şindi insan serbest var nicä ...  

Herbir zaamet ... 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

1-är bal  

herbir cümlä için; 

1 bal  

cümleleri  dolu, original 

formasında başarmak için.   

 

 

4 bal 

 

 

 

 

5. Bu tekst sizi neyä terbieder? Dört cümledän 

cuvabınızı kurun. 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä 

 

1-är bal herbir  cümlä için;  

1 bal 

 gramatika kurallarını dooru 

5 bal 

 



kullanmak için. 

II.  Gramatika  soruşlarına cuvap verin  25 bal 

1. Çıkarın teksttän:  

а) 2 işlik isteyişlik çalımında da koyun onnarı temel 

formasına;  

 

b) 3 adlık saabilik formasında da diiştirin onnarı 

birlik sayısına, temel halına.  

Olalım  - ol 

Yaşayalım  - yaşa 

 

Zaametinä -zaamet 

Bilgileri - bilgi 

Harakteri - harakter 

 

Başka örneklär dä olabilirlär. 

 

1-är bal  

herbir işlik için; 

 

1-är bal  

herbir adlık için; 

 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir 

yannışlık için). 

5 bal 

2. Teksttän alınma  laflara  morfema analizini yapın: 

herbir  -  

zaametinä –  

 

herbir – 

her (kök)+ bir (kök) - katlı laf 

zaametinä - 

zaamet (kök; lafın temeli ) – i (forma 

kuran.afiks; S.f., III  üz .) - nä (laf diiştirän 

afiks;  G.h) 

1-är bal 

dooru morfema analizi için; 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir 

yannışlık için). 

2 bal 

3. Aşaada verili laflara   bulun:    
 

a) sinonim                  b)   antonim                                                 

dayanmak - _______             zabun - _______ 

zaamet - _________              saalıklı -  ______ 

şannı  -  __________             kapanȇr - _______ 

çalışsın - _________             alȇr -________              

serbest - _________              incä   -  _______ 

a) sinonim                    b) antonim                                                 

dayanmak - saburluk ;  zabun - yufka 

zaamet – iş;                  saalıklı - hasta 

şannı  -  anılmış;          kapanêr - açılêr 

çalışsın - işlesin            alêr - verer        

serbest - bol                  incä - kalın 

 

 

1-är bal 

sinonim hem antonim çifti 

için; 

 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir 

yannışlık için). 

 

 

5 bal 

 

 

 

 

 

4. a) Teksttän çıkarın 2 adlık gösterek halında. 

Herbirinnän birär bellilikçi lafbirleşmesi kurun. 

 

 

 

 

 

b)  Bir lafbirleşmesinnen bir geniş cümlä kurun 

  

a) adamı – ihtär adamı, 

parayı – harcanmış parayı. 

 

  Başka örneklär dä olabilirlär. 

 

 

b) Üüredicinin kendi bakışına görä. 

1-är bal 

herbir dooru adlıı çıkarmak 

için; 

1-är bal 

herbir bellilikçi 

lafbirleşmesinin dooru 

kurulması için. 

2 bal 

cümleyi dooru, yannışlıksız 

kurmak için; 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir 

yannışlık için). 

 

 

6 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Çizili cümlenin sintaksis analizini yapın. 

 

Zaamettä açılêr adamın beceriklii hem talantı, 

genişlener onun bilgileri. 

 

[Zaamettä  (adl;       ) açılêr (işl; =) 

  adamın (adl) beceriklii (adl)  ( yada izafet 

III esap); ___) hem (baal) talantı (adl; ___)], 

[genişlener (işl; =)  onun (ader; ~) bilgileri 

(adl; ___)]. 

( Annatma, duygusuz, baalayıcısız dalsız  

katlı,). 

1. iki başpaylı, geniş; 

2.   iki  başpaylı, geniş; 

[ ̵  =  ], [- =  ]. 

 

7 bal: 

2 bal cümlä paylarını dooru 

belli etmäk için; 

2 bal söz paylarını dooru belli 

etmäk için; 

2 bal- cümleyä dooru  analiz 

yapmak için; 

1 bal shemayı dooru 

göstermäk için; 

 

(0,5 bal çıkarılacek, herbir 

yannışlık için). 

7 bal 

III.  Mini-yaratma  40 bal 

  “Saburluk, zaamet getirer kısmet...”  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): 

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; 

 

12 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 

 

 

 

 



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.   

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: 91 bal 

 

 

 

 
 


