
 

Testin kantarlamak sheması (2 var, lab., gum pr.) 

 

 Testin işleri Kantarlamak kriteriyaları 

 

Kantarlamak sheması Ballar 

I Verili yaratma fragmentinä analiz yapın  30 bal 

1.  Verili teksti dikat okuyun da 

aşaadakı soruşlara cuvap 

verin:  

a)    kimi esap aldı Oli, 

pençeredän bakarkan? 

 (2 cümlä) 

 

b)   kiminnän hem nesoy 

insannan genç karı lafedärdi? 

(2 cümlä) 

 

c)    nedän uşak kaçırdı 

kovrikleri erä? (1 cümlä) 

 

d) ne yaptı uşaan anası 

kovricäklän? (1 cümlä) 

 

 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 

 

 

2 bal  dolu  

yannışlıksız 

dooru cuvap için 

 

2 bal  dolu  

yannışlıksız 

dooru cuvap için 

 

1 bal  dolu  

yannışlıksız 

dooru cuvap için 

  

1 bal  dolu  

yannışlıksız 

dooru cuvap için 

 

 

  

6 bal  

 

 

2.    Nesoy gösterili bu 

fragmenttä Olinin süreti? 

Onun düşünmeklerini esaba 

alıp, harakteristika ona verin. 

(4 cümlä)    

 

Üürenicinin kendi bakışına görä. 

1-är bal herbir dooru, 

dolu cümlä için;  

1 bal gramatika 

kurallarını dooru 

 kullanmak için hem da 

original tekst için. 

5 bal  

 

3.    Dooru mu yaptı uşaan anası, 

ani sıbıttı kovricää skemnenin 

altına? Cuvabınızda iki nasaat 

verin uşaan anasına. 

(3 cümlä)   

 

 

Üürenicinin kendi bakışına görä.  1-är bal herbir dooru, 

dolu cümlä için; 

1 bal gramatika 

kurallarını dooru 

kullanması için;  

1 bal stilistika için.   

5 bal  

 



4.   Teksttän alınma deyimin 

maanasını açıklayın: 

“Kimseyä ekmek urmasın!” 

(3 cümlä)  

Üürenicinin kendi bakışına görä. 1-är bal herbir dooru, 

dolu cümlä için; 

1 bal gramatika 

kurallarını dooru 

kullanması için. 

4 bal  

 

5.   a)  Bulun bu  yaratmanın 

fragmentindä da çıkarın bir 

epitet, bir yaraştırmak. 

 

b) Yaraştırmaklan bir sadä 

cümlä kurun.   
 

 anası nicä bir garga -   yaraştırmak 

 çirkin iş - epitet  

  

 

Başka örneklär dä olabilir. 

 

 Üürenicinin kendi bakışına görä. 

 1-är bal 

herbir dooru çıkarılmış 

artistik 

kolaylıı için; 

   

2 bal yannışlıksız sadä 

cümlenin kurması için. 

4 bal  

 

6.     Gagauz literaturasından üç 

personaj adı yazın, angıları 

yaşamakta halkımıza örnek 

gibi olur. Yaratmaların adını 

hem avtorlarını da yazın.   

Üürenicinin kendi bakışına görä.     1-är bal herbir 

personaj için;  

 

(0,5-ar bal  dooru 

yaratmanın adını hem 

avtorunu yazmak için). 

 6 bal  

 

II. Gramatika soruşları  30 bal 

1.  Teksttän çıkarın: 

a)  ilk abzaţtan  üç adlık 

saabilik formasında,  temel 

formasına koyun, hallanmak 

tipini belli edin;     

 

b)  üç laf vokal dönmesinnän, 

bir laf dä laf konson 

dönmesinnän; 

 

c)  iki aderlik da çeşitlerini 

belli edin. 
 

 

a) 1. kafasını – kafa – vokallan bitän (2 h.t); 

    2. peliinä – pelik – k kons. bitän (3 h.t); 

    3. rubasınnan – ruba – vokallan bitän (2 h.t);. 

 

 

ä)  pençeredän – pençerä, skemnedä – skemnä, söleyeräk – sölä, ucunda - 

uç  

 

 

b) o (insan; küüdä: kovricää)  gösterici ader.,  Onnar  (üz ader.)         

 

Başka örneklär dä olabilirlär. 

  
1-är bal  dooru örneklär 

için; 

   

 
0,5-ar bal  herbir dooru 

örnek için;   

 

 

 

1-är bal herbir  katlı laf  

için.   

   

  7 bal  

 

 

 

 

2.  Fragmentin ilk abzaţından iki 

izafet konstrukţiyasında 

 moräk rubasınnan, uşaan elindän – izafetlär; 

                                

 1-är bal çıkarılmış  

izafet  için, 

5 bal  

 



lafbirleşmesi çıkarın. Bir 

izafetä doludan sintaksis 

analizi yapın    

 

 

                                   nesoy? 

                            moräk rubasınnan    
                                  adl.        adl.                                  
                                                  1. Temel lafa görä - adlardan; 

                                                                   2. Belliedici lafa görä –  bellilkçi; 

                                                  3. II hesaptan izafet.  

                                                          (Yamanmak)         

        Başka variantlar da olur. 

 3 bal dooru sintaksis 

analiz için.  
(0,5 bal çıkarılacek 

yannışlık varsaydı).   

3.   Aşaadakı ţifraları yazın 

laflan, sayılıkların çeşitlerini  

belli edin:  

   

 

  50-är – ellişär – sayı sayılık (paylaştıran); 

 102-nci –üz ikinci – sıra çeşidi; 

 1/2– ikidä bir (yarım) – sayı sayılık (bölmä); 

 129 600 – üz irmi dokuz bin altıüz – sayı sayılık . 

 

0,5-ar bal ţifraları  

dooru  yazmak için. 

0,5-ar bal sayılıkların 

dooru çeşitlerini belli 

etmäk için 

4 bal  

 

 

4.   Lafa “üfkelendi” 

morfologiya analizini  yapın.  
 

 

 I. üfkelendi – işlik, (ne yaptı?) 

Temel forması – üfkelen; 

 II. Morfologiya nışannarı: oluşluk çal, mutlak geç. zam., III üz, b.s..; 

III. Sintaksis rolu: (ne yaptı?) üfkelendi (predikat). 

 

 1-är bal herbir payına 

yannışlıksız analiz için; 

 
(0,5 bal çıkarılacek 

yannışlık varsaydı).        

3 bal  

 

 

5.   Fragmenttän verili doorudan 

sözü diiştirin kıynaş sözünä:      

  Babusu üürettiydi Oliyi: ‘‘Ekmää kaçırdın - kaldır. Koy taa üüsek bir 

erceezä, ki kuşlar bulsunnar. Sade erä atma!’’ 

Kıynaş söz: Babusu üürettiydi Oliyi, ani ekmää kaçırdıysa - kaldırsın. 

Koysun taa üüsek bir erceezä, ki kuşlar bulsunnar. Sade erä atmasın. 

  4 bal cümleyi dooru 

diiştirmäk için; 

 
(0,5 bal çıkarılacek 

yannışlık varsaydı);   

 4 bal  

 

 

 

6.   Çizili cümleyi çıkarın da ona 

sintaksis analizini yapın. 

 

   Koy  (işl.) taa (işh.) üüsek  (nış.) bir (say.) erceezä (adl.), ki 

(çevreyä) (baal.)kuşlar (adl.) bulsunnar (işl.). 

 

( İzin, duygusuz, baalayıcılı hallıkçı dallı katlı cümlä: 

1. Baş, izin, bir başpaylı, belli üzlü, geniş; 

2.  Hallıkçı (Sebep) dal cümlä, iki başpaylı, dar; 

    Neçin? 

[    ], (ki           ). 

 

 2 bal  cümlä paylarını 

dooru belli etmäk için;  

2 bal  söz paylarını 

dooru belli etmäk için;  

2 bal  skobalarda 

cümleyä dooru analiz 

yapmak için; 

1 bal shema için. 

(0,5 bal  çıkarılacek 

yannışlık varsa).    

7 bal  

 

 

III. Mini-yaratma  40 bal 

  “Küçüklüümüz – 

yaşamanın önemni zamanı, 

açan moral kalitelerinä 

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

için. 

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

   12 bal 

 

  



temel koyulêr”.  temasına 

görä kendi fikirinizi açıklayın 

(1-1,5 sayfa). Fikirinizi 

açıklamaa deyni, verili planı 

hesaba alın.  

 

  

 

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.  

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bal 

 

 

 

 

 

 

 



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 .  

 

8 bal 

 

 

 

 

 

 

                              Toplam: 100 bal 


