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GAGAUZ DİLİ HEM LİTERATURA OKUMAKLARI 
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 Stoletneaıa Anna, Ekzamen düzmäk hem kantarlamak Agentstvosu, baş uzman 
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D. Karaçobanın adında TL, Komrat 

 

I. ÖNSÖZ 

Ana dilinin hem literatura okumakların üüretmäk/üürenmäk proţesının baş neeti, 

ki etişmää Moldovadakı hem Evropadakı üüretmäk uurlarına, tamannamaa başlankı 

klaslarda gagauz dilinin literatura okumakların standartlarını. 

Gagauz dili hem literatura okumaklarını üürenän hem üüredän uşakların hem 

büüklerin dikatını çekeriz, ki üüretim proţesında önemli diişilmeklär oldu: 

 Ana dilin hem literatura okumakların kompetenţiyaları kuruldu (eni 

kurikulumunun istediklerinä görä); 

 Kompetenţiyalara görä enidän bakıldı gagauz dilin hem literatura okumakların 

standartları;  

 Kompetenţiyaları tamannamak için subkompetenţiyaları düzüldü; 

 Gagauz dili hem literatura okumakları predmetin başka okul predmetlerinnän 

baalantıları urgulandı. 

Onuştan, yıkarda açıklandıı fikirlerä görä başlankı klaslarda son testlemäk 

başarılı geçirmäk için bu programa düzüldü. Gagauz dilin hem literatura okumakların 

kantarlamasında başlankı şkola için seslemäk, lafetmäk, okumak, yazmak esaba alınêr, 

angıların yardımınnan kurikulumun baş kompetenţiyaları oluşturulêr. 

Bugünkü istediklerä göra üüretmäk proţesında sayılêr, ani testlemäk bu en efektiv 

hem kaliteli kantarlamak. 

Çizelim bu programanın neetlerini: 

 testlemäk herbir şkolada bir uurda geçirilsin; 

 kurikulumun kompetenţiyaları hem testlemenin neetleri olsunnar bir uurda; 

 kurikulumun kompetenţiyaların hem testlemäk geçirilmesinin arasında 

baalantıları olsun. 

Herbir üürenici başlankı şkolanın başarması için düşer test yazsın. Testlär 

verilmiş baremä görä kantarlanêr. Testlemäk yazmak formasında geçiriler. 

Tamannamak vakıdı 60 minut sürer, angısından 10 minut psihologiyä tarafından 

hazırlanmaklar hem baş yapraan yazdırılması geçer, ama kalan 50 minutta test yazılêr. 

Test gösterer gagauz dilindä üürencilerin bilgilerini, becermeklerini, 

sınışmaklarını okumakta hem yazmakta. 

 

II. GAGAUZ DILI HEM LITERATURA  

OKUMAKLAR PREDMETIN STATUSU 

Gagauz dili, ana dili olarak, kişinin hertaraflı terbietmesindä bir büük faktordur. 

O başlankı klasların üürenicilerindä söz hem komunikativ becermeklerini oluşturêr, 
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angıları yaşamanın türlü-türlü sferalarında lääzım. Bu becermeklär, korunmuş 

informaţiya kolaylıkları gibi, yardım ederlär evladboyların arasında baalantıları 

oluşturmaa, insannarda dil uurunu, adamın soţial üzünü, onun soţial aktivliini, kultura 

hem intelektual uurunu, ruh dünnesinin oluşturmasını gösterer. Bu üzerä predmetin 

içindekiliindä çok informaţiya gagauz halkının istoriyası için, onun kulturası için var. 

Haliz dildä görüner halkın kulturası, istoriyası, adetleri, tradiţiyaları hem mentaliteti. 

Bundan kaarä, gagauz dili predmetinin içindekiliindä var çok material gagauz halkının 

hem Gagauz Erindä, Moldova Respublikasında yaşayan başka halkların da istoriya 

ilerlemesi için. 

Gagauz dili hem literatura okumakları disţiplinanın statusu – üürenmäk 

predmetiydir. 

Başlankı klaslarda ana dilini üüretmäk üürenicilerin dil hem literatura okumakları 

üürenmesindä bitkinci etaptır. Onun için 4 klaslarda, taa geniştän gösteriler önemni 

ideyaların hem neetlerin sisteması. Gagauz dilinin hem literatura okumakların genel 

neeti buydur: ilerletmää üüreniclerin baalantılı sözünü, taa ii düzmää onnarın söz 

kompetenţiyasını, üüreniciyä komunikativ yolunu vermää. 

Başlankı klaslarda gagauz dilin hem okumak literaturanın içindekiliinä aşaadakı 

komponenţalar girer: 

 dilin sisteması hem sözü için bilgilär; 

 gagauz genel dil bilgilerin özellikleri hem onnarın kullanması; 

 gagauz literatura dilin normaları için bilgilär; 

 lääzımnı bilgilär hem becermeklär annamakta, lafetmektä, okumakta, yazmakta; 

 kultura - söz bilgileri hem becermekleri; 

 bilgilär, angıları göstererlär, nicä dildä gagauz halkın hem başka da Moldovada 

yaşayan halkların istoriyasınnan, adetlerinnän hem kulturasınnan sıkı baalantılar var. 

 

III. GAGAUZ DİLİNİN HEM LİTERATURA OKUMAKLARIN 

ÜÜRETMESİNDÄ PREDMETLÄRARASI KOMPETENŢİYALARI 

(BAALANTILARI) 

Neetleri gagauz dilindä hem literatura okumaklarında taa üüsek uura kaldırmaa 

deyni lääzım, predmetlerin sınırlarından çıkmaa da üürenmäk predmetlerin aarasında 

yakın (birtürlü) temaları belli etmää. Predmetaradakı kompetenţiyalarında başka-başka 

predmetlerin bilgileri biri-birinnän baalı. 

Didaktika neetlerinä görä, predmetaradakı kompetenţiyalarını var nicä bu 

taraflardan bakmaa: 

 metodların uygunnuuna görä; 

 bilgilerin verilmesinä görä; 

 bilgilerin hem becermeklerin oluşturulmasına görä; 

 predmetlerin birtürlüünä görä, üürenicilerin intelektual becerlemeklerin 

ilerletmesinä görä; 

 üürenicileri terbietmää ölä, ki kendibaşına hem aktiv yaşamakta olsunnar. 

Predmetaradakı konţepţiyasına görä lääzım esaba almaa (vakıt prinţipini: türlü 

predmetlerdä temaların üürenmesini vakıda görä). Bunun için üüredici açıkgöz düşer 

olsun, didaktikada kabledilmiş predmetläraradakı baalantılarını (angıları bu 

kompetenţiyaları yardım eder oluşturumaa) esaba alsın: 



 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA GĂGĂUZĂ 

 Ministerul Educaţiei  3 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

1) bir vakıt baalantısı, açan türlü predmetlerdän hep bir temanın materialı bir vakıtta 

üüreniler; 

2) aklına getirmäk baalantıyı, açan bir predmettä temayı üürenärkän, başka 

predmettä hep o tema taa ileri üürenilmiş da şindi üürenicilär onu salt aklılarına 

getirerlär; 

3) önceki baalantı, açan hep bir tema iki predmettä üüreniler. İlkin o üüreniler bir 

predmettä da kabledilmiş bilgilär başka predmettä bu temanın üürenmesinä temel 

olêr. 

Gagauz dilindä hem literatura okumaklarında predmetaradakı baalantılarını 

hergün kullanarak, sistemaya getireräk, didaktika proţesı büttündän kullanılêr, temel 

hem aradakı neetlär bir uura getiriler. 

Predmetaradakı baalantılarını başkalandırmaa deyini üüretmäk proţesı 

komunikativ, fikirlemä uuruna yaklaştırılêr. 

Bu baalantılar diil sade üüretmäk davalarını, ama terbietmäk davalarını da 

çözerlär. Predmetaradakı baalantılar bereketli olaceklar ozaman, açan üüredici derindän 

herbir predmetin içindekiliini bilecek da kritikalı onnarı kullanıcek, düşünmekli 

kalendar plannarını kuracek. 

 

Gagauz dili. 

Başlankı klaslarda üüretmäk proţesında bu predmetaradakı baalantılarını 

kullanmaa düşer: 

 genetika baalantılarını, angıları yardım ederrär dil kanunnarın özelliini 

açıklamaa; 

 komparativ yada yaraştırıcı baalantılarını, angıların temelinä obyektlerin 

benzemesi koyulêr; 

 funkţional baalantılarını, angıları gösterer, nasıl dilin kanunnarı teksttä “yaşêêr”. 

Gagauz dilinin üüretmesindä genetika harakterindä baalantıları gagauzların 

istoriya tarafina (kulturanın istoriyasına) baalı. İstoriyadan informaţiya kolaylık verer 

büünkü gagauz dilinin leksikasında özelliklerin çoyunu açıklamaa. 

Açan iki üürenilän obyekt yaraştırılêr, komparativ baalantısı kullanılêr. Gagauz 

dili yabancı dillerindän birisinnän yaraştırılêr. 

Gagauz dilinin frazeologiya zenginniin hem leksika maanasının paalılıını 

annamak için, başlankı klaslarda üürenicilär, komparativ baalantısına görä, dili 

üüreneräk, ilk adımnarı bilim uurunda yapêrlar. 

Gagauz dilin üürenmesi incäzanaat (resim, muzika) predmetlerinnän da baalı. 

Komparativ baalantısı üürencilerin intelektual, komunikativ bilgilerini, onnarın 

fantaziyalarını taa üüsek uura kaldırêr. Funkţional baalantıların yardımınnan üürenicileri 

tekstlerin tiplerinnän dostlaştırmaa olabilir. 

En önemli gagauz dilinin literatura okumaklarınnan baalantısı: üürenicilär 

tekstlerin tiplerini (annatma, yazdırma hem fikirlemä) okuyêrlar, tanıyêrlar hem 

kendibaşına kurêrlar. 

Funkţional baalantıları – bu bir açık baalantı, çünkü burada başka predmetlerdän 

bilgilär dil pak teoriya, ama praktika uurunda da kullanılêr, şkolacıların becermekleri 

onnarın yaşamasınnan oluşturulêr. 
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Literatura okumakları. 

Predmetaradakı kompetenţiyalar okumak literaturasında birkaç öz tarafından 

oluşturulêrlar: 

 gagauz literatura okumakları hem gagauz dili (gagauz literatura dilinin söz 

ilerlemesi alayında, dooru, demekli avtorun düşünmeklerini göstermää); 

 gagauz literatura okumakları hem resimnemäk (resimin hem literatura 

yaratmanın) benzemesi osa ayırılması süretin gösterilmesindä, patret, peyzaj 

yazdırılmasında; literatura resimnemesindä; 

 gagauz literaturası hem muzika; 

 gagauz literaturası hem dünnä literaturası; 

 gagauz literaturası hem istoriya. 

 

IV. GAGAUZ DİLİNİN HEM LİTERATURA OKUMAKLARININ 

TEMEL/SPEŢİFİKA KOMPETENŢİYALARI  

Kompetenţiya – o bir bilgi, becermäk hem davranmak sistemi kazanılmış 

üüreniciylän üürenmäk proţesında hem işlendirilmiş türlü speţifik kontekstlerdä, 

angıları okulcunun yaş uuruna hem bilgi kabletmäk becermeklerinä uyêrlar hem, 

angıları yardımcı olacek real yaşamanın problemalarını çözdürmää. 

Annamak kompetenţiyası. Dooru annayarak tekstin içindekiliini, çabuk, demekli 

okumaa. Kendibaşına informaţiyayı annaşılı yazmaa, kaligrafiya hem üürenilmiş 

orfografiya kurallarına görä. Sözlän işidilmiş informaţiyayı dooru annamaa. Yazılı hem 

aazdan informaţiyayı, kendi fikirlerini açıklamaa, komunikativ neetlerinä hem 

davalarına baalayarak. 

Sözleşmäk kompetenţiyası. Söz kullanması (söz beceriklii hem sınışlar) üüretmäk 

proţesında ilk erä koyulêr, angısı uşakların dilini, sözünü dooru kullanmak praktika 

uuruna götürer. Dilin teoriya informaţiyası ikinci erdä durêr. Kullanêr üürenilmiş dil 

hem söz terminnerini, temel kultura normalarını türlü önemli yaşamak situaţiyalarında 

hem lafetmäk proţesında. 

Becermeklerin kurulmak kompetenţiyası. Becermekleri, kendi bilgilerini leksika 

tarafından genişletmää, oluşturmaa. Dili hem söz becerikliini kullanmaa hererdä, neredä onnarı 

var nicä hem lääzım kullanılsın. Becermäk kendi sözünü zenginnetmää, dilinin normalarını 

kullanmaa. Becermäk sözleşmäk proţesında biri-birilerini seslemää hem annamaa. 

Terbietmäk kompetenţiyası. Üüsek uurunda düşünmekli okuyucuyu terbietmää. 

Gagauz dilinin lääzımnıını duysunnar, gözelliini, ötkünnüünü, paalılıını annasınnar 

terbietmää. Üüsek uurda estetikalı hem intelektual kişiyi terbietmää. Bu kompetenţiya 

kaplêêr dilin annamasını, nicä gagauz halkının demekliini, kulturasını, dilin 

baalantılarını halkın istoriyasına, gagauz dilinin speţifikasına, dilin etiket normalarına. 

Gagauz dilinin, gagauz halkının kultura kompetenţiyası. Bu kompetenţiyaları 

kurikuluma görä kullanmak için, doorudêrlar üüredicileri üüretmäk-terbietmäk protesini 

kurmaa otakım, ki uşaklara verilmesin sade kuru kurallar, terminnär, materiallar, ama 

praktikada, yaşamakta kullanılan lääzımnı işlär, angıları lääzım olêr adama herbir 

adımda, çok türlü situaţiyalarda. Hem da ilerledärkan sözleşmäk bilgilerini, dili 

kullanmak kurallarını, unutmamaa, barabar, paralel götürmää terbietmeyi da, çünkü ana 

dilinin üüretmesi koyêr neetlerin arasına üüretmeyi da, terbietmeyi da, ilerletmeyi da, 

koyarak bu proţesı n temelinä insannıı hem hatırlıı. 
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V. TEMALARIN KOMPETENŢİYALARA GÖRÄ AÇIKLAMASI 

 

 Literatura tekstindä 
Speţifika 

kompetenţiyaları 

Subkompetenţiyalar Kantarlamak neetleri 

Teksti annamaklı, 

hızlı hem demekli 

okumaa. 

Üürenici lääzım becersin: 

 durguçluk nışannarını esaba alarak, teksti annamaklı, demekli okumaa;  

 annatmaları, masalları, şiirleri hem başka janraları dooru, duygulu, 

okumaa; 

 teksttä verili annaşılmayan lafları seçmää; 

 tekstin içindekiliini plana görä annatmaa;. 

 yaratmanın janrasını (bilmeycä, masal, annatma, şiir) bellietmää. 

 Dooru, annamaklı hem demekli okumak.  

 Kısadan tekstin içindekiliini plana görä yada plansız 

annamak, teksti adlamak. 

 Seslenmiş hem okunmuş tekstin aazdan/yazılı rezumatını 

yapmak. 

 Kendibaşına okunmuş tekstin sintezini yapmak. 

 Yaratmanın janrasını bellietmäk, onnar için annatmak. 

Tekstin içindekiliini, 

öz fikirini annamaa 

hem verili soruşlara 

görä açıklamaa. 

Üürenici lääzım becersin: 

 tekstin bitkisindä ( sonunda) bulunan soruşlara yazılı cuvap vermää;  

 işidilmiş tekstin içindekiliinä görä soruş koymaa hem onnara cuvap 

bulmaa; 

 teksttän laflara sinonim, antonim hem omonim bulmaa; 

 tekstin içindekiliinä, dilinä görä redakţiya yapmaa. 

 Temaya görä tekstin soruşlarına cuvap bulmak.  

 Temanın öz fikirini açıklamak. 

 Tekstin öz fikirini bir formula gibi annamak, tekstin 

temasına onu baalayarak. 

 Teksttän alınma laflara sinonim, antonim, omonim bulmak. 

 Yazının içindekiliinä, dilinä literatura normalarını dooru 

kullanarak kontrol, redakţiya yapmak. 

Teksti açıklayan 

soruşlara yazılı cuvap 

vermää. 

Üürenici lääzım becersin: 

 teksttä soruşa cuvap bulmaa, koymaa soruş, bulmaa kimin hem ne için 

sölener teksttä; 

 soruşlara ne, neredä, nezaman teksttä cuvap bulmaa; 

 işidilmiş tekstin içindekiliinä görä soruş koymaa hem onnara cuvap bulmaa; 

 personajların yaptıklarını açıklamaa. 

 Herbir soruşa (ne?, neredä?, nezaman?)cuvap bulmak.  

 Okunmuş teksti annayıp-kabletmäk dooru, adekvat 

kullanmak. 

 Tekstin paylarını dooru, biri-biri ardına kullanmak. 

 Personajları, ard-arda gelän oluşları,oluşların erini hem 

zamanını açıklamak. 

Okunmuş tekstin yada 

seslenmiş tekstin genel 

fikirini annamaa. 

Üürenici lääzım becersin: 

 becerikli cuvap verää soruşlara içindekiliinä görä;  

 başlıın (adın) hem içindekiliin aralarında baalantı bulmaa. 

 Okunmuş tekstin sıralıına görä soruşlara cuvap düzmäk; 

 Tekstin adın hem içindekiliin aralarında baalantı duymak. 

Tekstin içindekiliini 

açıklayan soruşlara 

cuvap etmää. 

Üürenici lääzım becersin: 

 verili temayı istediklerä görä hertarafça açıklamaa;  

 tekstin içindekiliinä görä personajın yaptıklarına kendi bakışlarını 

göstermää; 

 Temayı istediklerä görä hertarafça açıklamak.  

 Verildii temada bilgilerin, becermeklerin uurunu yazmakta 

göstermäk 

 Personajların yaptıklarına (tekstin içindekiliini esaba 

alarak) kendi bakışını göstermäk. 
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 Praktika uurunda dilin kullanması 
Speţifika 

kompetenţiyaları 

Subkompetenţiyalar Kantarlamak neetleri 

Lafların hem deyimnerin 

maanalarını dooru 

açıklamaa (onnarlan 

cümlä kurmaa). 

Üürenici lääzım becersin: 

 sınışlarda lafları temel hem ikincili maanada kullanmaa, kurmaa 

onnarlan cümlä; 

 lafları gramatikayca dooru yazmaa; 

 cümleleri gramatikayca dooru kurmaa. 

 Lafları temel hem ikincili maanada, cümleleri kurarkan, 

kullanmak.  

 Sözlerin hem cümlelerin aralarında baalantı kurmak.  

 Cümeleri dooru gramatika formasında düzmäk, yazmak. 

Lafların 

dooruyazılmasının hem 

punktuaţiyasının 

kurallarını kullanmaa. 

Üürenici lääzım becersin: 

 dooru, kurallara görä, laflarda vokalları hem konsonnarı 

yazmaa;cümleleri orfografiyaya görä dooru yazmaa;  

 üürendii temada bilgilerinin, becermeklerinin uurunu yazmakta 

göstermää. 

 Genel bilgileri kullanarak, laflarda vokalları (vokal 

garmoniyası) hem konsonnarı (ikili konson) dooru yazmak.  

 Lafları dooru yazmak, punktuaţiya kurallarını kullanarak. 

 Sintaksis temel birciklerini; lafbirleşmesi, cümlä, tekst 

bilmäk hem serbest kullanmak. 

Orfografiya, punktuaţiya 

kurallarını kullanıp,verili 

temaya görä yaratma 

yazmaa 

Üürenici lääzım becersin: 

 orfografiyaya görä dooru sözleri yazmakta kullanmaa;  

 verilmiş tekstin çeketmesinä görä onun içindekiliini ilerletmää; 

 daanık tekstin cümlelerini sıraya koymaa; 

 sıradan ayırmaklı, kısadan annatma tekstin içindekiliini plana 

görä yazmaa; 

 yazdırma hem fikirlemä elementlerini kullanarak, yaratma 

yazmaa; 

 plana, verili temaya hem gramatika formalarına görä kısa 

yaratma yazmaa. 

 Dooru, kurallara görä, laflarda vokalları hem konsonnarı 

yazmak.  

 Okunmuş tekstin çeketmesinä görä onun içindekiliini 

ilerletmäk. 

 Daanık verili laflardan logikayca cümlä düzmäk, dooru 

yazmak. 

 Yazdırma hem fikirlemä elementlerini kullanarak, yaratma 

yazmak. 

 Temaya hem gramatika formalarına görä küçüräk yaratma 

yazmak. 

Esaba almaa, ki ana 

dilinin yardımınnan 

dünneyi, gagauz halkının 

kulturasını hem 

paalılıklarını tanımaa var 

kolayı. 

Üürenici lääzım becersin: 

 doorutmaa kendinin hem lafedenin söz yannışlıklarını;  

 taa zengindän uygun lafları hem söz kolaylıklarını kullanmaa. 

 Denemäk hem doorutmak kendinin hem lafedenin sözünü. 

 Sözleşmektä dooru hem çeşitli cümleleri kurmak. 
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 Sözleşmäk kulturası 
Speţifika kompetenţiyaları Subkompetenţiyalar Kantarlamak neetleri 

Sözleşärkän mutlak söz kulturasını hem 

etiketini kullanmaa. 

Üürenici lääzım becersin: 

 üüsek uurda lafetmää, söz kulturasını hem etiketini 

kullanmaa. 

 Literatura dilini sözleşmektä kullanmak;  

 Söz etiketinin kurallarını bilmäk hem yazı işlerindä 

kullanmak. 

Kontrol yapmaa kendinin hem 

başkasının sözünä, ki doludan 

annaşılsın lafedenin iştedii da, neeti da. 

Üürenici lääzım becersin: 

 doorutmaa kendinin hem lafedenin söz yannışlıklarını;  

 taa zengindän uygun lafları hem söz kolaylıklarını kullanmaa. 

 Denemäk hem doorutmak kendinin hem lafedenin 

sözünü;  

 Sözleşmektä dooru hem çeşitli cümleleri kurmak. 

 

VI. TEMAYA GÖRÄ İTEMNERİN (SINIŞLARIN) ÖRNEKLERİ 

Literatura tekstindä 
Annamak hem bilgi uuru 

1. Dikat okuyun teksti. 

2. Nezaman fidannar çiçek açêrlar? 

3. Nesoy haber gelmiş rayondan? 

4. Nasıl dädu Miyalçu annamış, ani suuk olacek? 

Becermäk uuru 

1. Bulun söleyişi bu annatmada da yazın onu. 

2. Annatmada o cümleyi bulun da çizin onun altını. 

3. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? Yazın. 

Analiz hem sintez 

1. Koyulmuş soruşlara dolu bir cümlaylän cuvap verin. 

2. Nasıl tütün korumuş meyvalii?  

3. Nesoy sayardı Serafim Petruşu? Onun çıkışını teksttän yaz. 

4. Koyun tekstin adını. 

 

Praktika uurunda dilin kullanması 
Annamak hem bilgi uuru 

1. Gösterin adlıkların hallarını. 

2. Bulun da çizin teksttän üç işlik sindiki zamanda. 

3. Teksttän çıkarın da sıralayın personajları 

Becermäk uuru 

1. Bulun teksttä birsoy paylı cümleyi da yazın onu. 

2. Verilmiş cümledä çizin baş paylarını. 
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3.Teksttän alınmış lafların sinonimnerini bulun da yazın 

4. Düzün da yazın bir annatma 5 cümledän ilkyaz için. 

5. Verilmiş lafı kız hallara görä diiştirin, afiksleri gösterin. 

Analiz hem sintez 

1. Bu başlıkları tekstin içindekiliinä görä koyun (1,2,3,4). 

2. Bir cümläylän yazılı cuvap verin nezaman hem neredä geçer bu oluş? 

3. Tekstin başlıını düzün da yazın. 

4. Kurun da yazın iki soruş cümlesi bu tekstä görä, angıları çekedelsinnär bu laflarnan: Kim? Neredä? 

5. Çizin teksttän alınma o lafların altını, angılarında yok vokal garmoniyası: Petruş, sokakta, uşaklar, Serafim,  

biçikleta, sıkıdan, olmayacek, istärdi. 

 

Sözleşmäk kulturası 
Annamak hem bilgi uuru 

1. Üürendii temada bilgilerin uurunu gösterin. 

2. Annatmayı kurarkan, onun temasını açıklamaa, çalışarak tekst uygun hem demekli olsun; 

3. Paranteza içindän lafları erleştirin erlerinä, koyarak onnarı lääzımnı sırada, formada 

Becermäk uuru 

1. Üürendii temada becermeklerinin uurunu yazıda gösterin. 

2. Bulun da yazın o cümleyi, angısında var uydurmak. 

3. Verilmiş laflardan söleyişleri kurun da onnarı yazın: 

 - paası, Dostunun, belli, belada. 

 - dostluu, Kaavi, nacak ta, kesmäz. 

Analiz hem sintez 

1. Verili temayı doludan açıklamaa. 

2. Bir gözäl cűmläylän verin cuvap:  

 Neçin dädunun armut aacı en sevgili? 
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VII. SON TESTLEMENİN STRUKTURASI. 

KANTARLAMANIN İÇİNDEKİLİİ 

Bakannıın Üüretmäk planına görä gagauz dili hem literatura okumakları 4-üncü 

klasta mutlak lääzımnı son testlemäk. 

Herbir soruşu tamannamaa deyni, belli ediler baremnär, angılarını son testlemäk 

komisiyası kabul eder sora da onnara (baremnerä) görä testleri kontrol eder. 

Soruşlar temellener son testlemäk için programanın neetlerinä görä, angıları çekiler 

Milli Kurikulumundan hem 4-ncü klaslara deyni gagauz dili hem okumakları programasından. 

Üürenicilerin bilgileri, becermekleri, sınışmakları kontrol ediler test formasında. 

Onun temelinä koyulêr bir tekst, angısının ayırılmasında üürenicilerin yaş uuru hem 

psihologiyä başkalıkları alınêr. 

Gagauz dili hem literatura okumaklarında 4-üncü klaslar için son testlemäk 

materiallarını düzärkän, esaba alınêr kurikulumun çok önemli neetleri: okumaa dooru, 

annamaklı hem demekli tekstleri; annamaa okunmuş tekstin genel fikirini; yazmaa 

temaya hem gramatika formalarına görä küçüräk yaratma. 

Bu neetleri esaba alarak, başlankı klaslarda üürenicilär lääzım ana dilindä dooru 

okusunnar, okunmuşu annasınnar, soruşlara yazılı cuvap versinnär, kendibaşına 

okunmuş tekstin sintezini yapsınnar, küçüräk (5 cümlä) yaratma yazsınnar. 

Noktalayalım, ki yukarda sölediimiz neetlär başlankı klasların programalarında 

gözüker (bulunêr). 

Son testlemäk işini başarılı yapmaa deyni, uşaklar teskttä verili sınışları hepsini 

lääzım tamannasınnar, çünkü notanın üüseklii buna baalı. 

Yazılı test kurulu 15 soruştan. 

Programadan seçili tekst ilk sıra okumaktan sora, uşakların annaması 

kantarlanacek. Bu tekstä baalı 9 soruş, programaya görä verilecek. Üürenicilär lääzım 

teksttä soruşlara ne, neredä, nezaman cuvap bulsunnar hem tekstin öz fikirini 

bellietsinnär; kimin hem ne için sölener teksttä bulsunnar. 

Gramatika soruşlarına (5 soruş) cuvap versinnär. 

Soruşların istediklerinä görä lafın maanasını cümledä açıklasınnar; işliklerin 

gramatikayca zamannarını yazsınnar;verili laflara antonimneri hem sinonimneri 

bulsunnar; dooru üürenilmiş orfografiya normalarını kullansınnar. 

15-inci soruş – yaratıcılık iş. Üürenicilär lääzım kendibaşına (5 cümledän), verili 

temaya görä, yaratma kursunnar, kullanarak artistik kolaylıklarını. 
 

VIII. SPEŢİFİKAŢİYA MATRİŢASI 

 
Bilmäk hem 

annamak 

Kullanmak 

(becermeklerin hem 

sınışların ilerletmesi) 

Birleştirmäk 

(sintez hem 

integrir) 

Toplam 

Annamak hem bilgi uuru     

Okumak uuru 18% - 9 bal 30% - 15 bal 12% - 6 bal 60% - 30 bal 

Yazmak uuru 12% - 6 bal 20% - 10 bal 8% - 4 bal 40% - 20 bal 

Toplam 15 bal 25 bal 10 bal 50 bal 

30% 50% 20% 100% 
 

Herbir test için ayırı matriţa kurulêr. Matriţa yardım eder üürediciya taa detaylı 

testin işlerini seçmää hem üürenicilerin bilgilerini kantarlamaa (kantarlamak shemasını 

dooru kurmaa). 
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IX. TESTİN MODELİ HEM KANTARLAMAK SHEMASI 

 

Tamannamak vakıdı 60 min. (bir astronom saadı) 

 

Dikat okuyun teksti. 

Koyulmuş soruşlara cuvap verin. 

 

İlkyaz. Bu yalpak hoşlu vakıdı Vanişka çoktan beklärdi. Da tä o geldi sıcak 

günnerinnän, türlü çiçek kokularınnan. 

Her sabaa çocucak bakardı evin başçasına. 

Orada bıldır leleklär büüttülär girgin yavrularını. Vanişka umutlandı genä o 

sevgili dostlarınnan buluşmaa. O istämärdi o gözäl kuşlarlan dostluunu kaybetmää. 

Vanişka doyurardı kıvırcık kuzucuu, açan işidildi  lelek sesleri. O bakıverdi evin 

üstünä. Orada gezinärdi iki biyaz uzun enseli lelek. 

Onnar benzemäzdilär onun dostlarına, ama çocuun üreendä büüyärdi dalgalı 

umut. 

Vanişka baardı: „Kur-kur-kur“. Leleklär osaat kondular onun yanına.  Salt şindi o 

gördü, ani kuşların boynularında onun kırmızı-biyaz martacıkları. 

Çocucak sarmaştı onnara da dedi “Hoş geldiniz, dostlarım!” 

(Todur Marinoglu) 

 
1 Dooru variantı çevreyä alın. 

Yılın angı zamanı için bu yaratmada annadılêr? 

A. kış  B. ilkyaz C. güz 

L/0/1 

2 Dooru variantı çevreyä alın. 

Kim beklärmiş dostlarını? 

A. Todur B. Kosti C. Vanişka 

L/0/1 

3 Dooru variantı çevreyä alın. 

Neredä  gezinärdi iki biyaz uzun enseli lelek? 

A. yolun üstündä B. aulun içindä C. evin üstündä 

L/0/1 

4 Ayırın verilmiş lafların arasından  6 laf, angıları yardım ederlär yazdırmaa 

lelekleri,  altlarını çizin. 

Dostlar,  biyaz,  kara,  kuşlar, çirkin,  gözäl,   

girgin,  çiçek, günnär,  uzun enseli,  kuzu,  kırmızı. 

L/0/1/2/ 

3/4/5/6 

5 Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä, angıları çeketsinnär butakım: 

Kim   

  

Nezaman   

  

Neredä   

  

 

L/0/2 

 

L/0/2 

 

L/0/2 

6 Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? Yazın. 

  

L/0/1 

7 Bu başlıkları tekstin içindeliinä görä sıralayın. (1,2,3,4) 

__________Vanişka bekleer lelekleri. 

__________İlkyaz geldi. 

__________Çocucak buluştu kanatlı dostlarınnan. 

__________Evin üstünä kondu iki lelek. 

L/0/2 
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8 Koyun tekstin adını da yazın onu. 

  

  

 

L/0/1/2 

9 Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin öz fikiri hem çizin onun altını. 

  

  

 

L/0/1/2 

10 Dooru variantı çevreyä alın. 

Angı cümledä laf “büümää” kullanılêr ikincili maanada? 

 A) Başçada büüyärdi zerdeli aacı. 

 B) Kuzucuk çeketti hızlı büümää. 

 C) Çocucaan üreendä büüyärdi umut. 

 

L/0/2 

11 Herbir adlaa birär nışannık skobaların içindän çıkarın da lafbirleşmelerini 

düzün, onnarı yazın. 

Vakıt, umut, dostlar   (hoşlu, dalgalı, sevgili, kıvırcık). 

  

  

  

 

L/0/1/2/3 

 

 

L/0/1/2/3 

12 Teksttän alınma lafların  antonimnerini yazın: 

sıcak -   

sabaa -   

biyaz -  

 

L/0/1/2/3 

13 Teksttän verili lafları nazlı - küçüldek formasında yazın. 

Çiçek -   

Kuş -   

Kuzu -  

 

L/0/1/2/3 

14 Verilmiş lafı “kuş” hallara görä diiştirin, afiksleri gösterin. 

  

  

  

  

  

  

 

L/0/1/2/3/ 

4/5/6/7/8 

15 Düzün da yazın 3 cümlä  ilkyaz için. 

 

  

  

  

  

  

 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 
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XI. TESTİN KANTARLAMAK SHEMASI 

 
N.s/s Testlerin işleri Kantarlamak kriteriyaları Kantarlamak sheması Ballar 

1. Dooru variantı çevreyä alın. 

Yılın angı zamanı için bu yaratmada 

annadılêr? 

A. kış; B. ilkyaz; C. güz 

B. Hepsi 1 bal dooru cuvap için. 1 bal 

2. Dooru variantı çevreyä alın. 

Kim beklärmiş dostlarını? 

A. Todur; B. Kosti; C. Vanişka 

C. Hepsi 1 bal dooru cuvap için. 1 bal 

3. Dooru variantı çevreyä alın. 

Neredä gezinärdi iki biyaz uzun enseli 

lelek?  

A. yolun üstündä; B. aulun içindä;  

C. evin üstündä 

C. Hepsi 1 bal dooru cuvap için. 1 bal 

4. Ayırın verilmiş lafların arasından  6 laf, 

angıları yardım ederlär yazdırmaa 

lelekleri,  altlarını çizin. 

Dostlar,  biyaz,  kara,  kuşlar, çirkin,  

gözäl,  girgin,  çiçek, günnär,  uzun enseli,  

kuzu,  kırmızı. 

Dostlar, biyaz, gözäl, girgin, uzun 

enseli, kuşlar. 

Hepsi 6 bal  

1-är bal herbir laf için. 
6 bal 

5. Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä, 

angıları çeketsinnär butakım: Kim, 

Nezaman, Neredä 

Üüredicinin bakışına görä. Hepsi 6 bal:  

2-är bal  dooru yazılı cümlä için. 
6 bal  

6. Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? 

Yazın. 

Annatma Hepsi 1 bal dooru cuvap için. 1 bal 

7. Bu başlıkları tekstin içindekiliinä görä 

sıralayın. (1,2,3,4) 

_ Vanişka bekleer lelekleri. 

_ İlkyaz geldi. 

_ Çocucak buluştu kanatlı   dostlarınnan. 

_ Evin üstünä kondu iki lelek.   

(2,1,4,3 ) 

_ İlkyaz geldi. 

_ Vanişka bekleer lelekleri. 

_ Evin üstünä kondu iki lelek.   

_ Çocucak buluştu kanatlı 

dostlarınnan. 

Hepsi 2 bal dooru cuvap için. 2 bal 

8. Koyun tekstin adını da yazın onu. Üüredicinin bakışına görä. Hepsi 2 bal dooru cuvap için. 2 bal 
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9. Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin 

öz fikiri hem çizin onun altını. 

Çocucak sarmaştı onnara da dedi 

“Hoş geldiniz, dostlarım!” 

Hepsi 2 bal dooru cuvap için. 2 bal 

10. Angı cümledä laf “büümää” kullanılêr 

ikincili maanada? Dooru variantı çevreyä 

alın.  

a) Başçada büüyärdi zerdeli aacı. 

b) Kuzucuk çeketti hızlı büümää. 

c) Çocucaan üreendä büüyärdi umut. 

c) Hepsi 2 bal dooru cuvap için. 2 bal 

11. Herbir adlaa birär nışannık skobaların 

içindän çıkarın da lafbirleşmelerini düzün, 

onnarı yazın. 

Vakıt, umut, dostlar   (hoşlu, dalgalı, 

sevgili, kıvırcık). 

Hoşlu vakıt  

Dalgalı umut  

Sevgili dostlar 

Hepsi 6 bal: 

2-är bal  birär çift için. 
6 bal 

12. Teksttän alınma lafların antonimnerini 

yazın: sıcak, sabaa, biyaz. 

Suuk, avşam, kara. Hepsi 3 bal:  

1-är bal herbir dooru antonim için. 
3 bal 

13. Teksttän verili lafları nazlı-  küçüldek 

formasında yazın.  

Çiçek; Kuş; Kuzu 

Çiçecik, kuşçaaz, kuzucuk Hepsi 3 bal: 

1-är bal herbir laf için. 
3 bal 

14. Verilmiş lafı “kuş” hallara görä diiştirin, 

afiksleri gösterin. 

T. kim? kuş, 

İ. kimin? kuşun, 

D. kimä? kuşa, 

G. kimi? kuşu, 

E. kimdä? kuşta, 

Ç. kimdän? kuştan. 

Hepsi 8 bal:  

1-är bal dooru hallamak için; 

1 bal onnarın dooru yazılması için;  

1 bal afikslerin dooru gösterilmesi için. 

8 bal 

15. Düzün da yazın 3 cümlä ilkyaz için. Üüredicinin bakışına görä. Hepsi 6 bal:  

1-är bal cümlelerin dooru kurulması, yazılması, 

kuralların dooru kullanması için; 

1-är bal temanın açıklaması için; 

6 bal 

 

Toplam: 50 bal 
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