
Real profili                                                                Testin kantarlamak sheması.                                                                               
 

 

Nr. 

s/s 

Testin itemneri Kantarlamak kriteriyaları Kantarlamak sheması Ballar 

 

1. Verili soruşlara cuvap edin: 

a) kim hem nezaman papşoy kazmaktan 

geler? (1 cümlä) 

 

 

b) kimin arasında dialog gider? (1 cümlä) 

 

 

c) angı zamanda Kiruläsa elli yaşını 

tamamnayacek? (2 cümlä) 

 

 

 

a) Üürenicinin bakışına görä. 

 

 

 

b) Üürenicinin bakışına görä. 

 

 

 

c) Üürenicinin bakışına görä. 

 

1 bal dolu cümlä için;  

 1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için. 
 

1 bal dolu cümlä için;  

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için. 
  

1-är bal herbir dolu cümlä için;  

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için. 

(0,5-ar bal çıkarılacek yannışlık 

varsaydı).        

 

 

2 bal 

 

 

 

2 bal 

 

 

 

3 bal 

2. Tekstä temelleneräk, yazın: 

a)   Anika bulü neyi Kiruläsaya belli etti? (1 

cümlä) 

 

 

b)  Anika babunun bakışına görä, ellidän sora 

nelär başlêêr kökleşmää? (2 cümlä) 

 

  

a) Üürenicinin bakışına görä. 

 

 

 

b) Üürenicinin bakışına görä. 

 

 

 

 1 bal dolu cümlä için; 

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için.  
 

1- är bal  herbir dooru  cümlä için;  

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için; 

 

2 bal 

 

 

 

3 bal 

 

  

3.  Teksti hesaba alarak, Anika babunun 

harakteristikasını verin. (3 cümlä) 

 

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

1-är bal herbir dooru, dolu cümlä 

için;   

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için.  

(0,5-ar bal çıkarılacek yannışlık 

varsaydı).        

4 bal 

 

  

  



4. “İhtärlıkta kimseyini sevindirmedään, 

maanasız yaşamak yoruldêr hem bıktırêr”.  

Siz dä butürlü mü düşünersiniz? Fikirinizi 

açıklayın.  (4 cümlä)     

 

Üürenicinin bakışına görä. 

1-är bal herbir dooru, dolu cümlä 

için;   

1 bal gramatika kurallarını dooru 

kullanmak için;  

1 bal original tekst için.  

6 bal 

 

 

 

5. a) Verili tekstä üç artistik kolaylıı bulun. 

Onnarı çıkarın, ne olduunu, belli edin. 

 

 

 

b) Bir artistik kolaylıınnan cümlä kurun. 

a) metafora: yorgunnuk geçärdi, dünneyä 

doyum olur mu; 

    epitet:  uzun ömür.  

Başka örneklär dä olabilir. 

 

b) Üürenicinin bakışına görä. 

1-är bal herbir dooru çıkarılmış 

artistik kolaylıı için hem ne 

olduunu belli etmäk için;  

 

1 bal cümleyi dooru kurmak için; 

1 bal gramatika hem punktuaţiya 

normalarını dooru kullanmak için.   

 

3 bal 

 

 

2 bal 

 

6. İhtärları lääzım hatırlamaa... Neçin? 

Cuvabınızı argumentläyin. (4 cümlä)   

 

 

Üürenicinin bakışına görä. 

1-är bal  herbir dooru, dolu cümlä 

için;   

1 bal gramatika hem punktuaţiya 

normalarını dooru kullanmak için; 

1 bal original tekst için.  

 (0,5-ar bal çıkarılacek yannışlık 

varsaydı).        

6 bal 

 

  

7. Verili teksttän çıkarın: 

а)  iki kendili adlık;    

 

b)  üç laf vokal dönmesinnän, bir dä laf 

konson dönmesinnän; 

 

c)  iki  haliştennik. 

 

 

a) Anika, Kiruläsa; 

  

b) dünneyä, senin, selemneşmektän; 

kayıllık eder; 

  

 c) dinnendiynän, sevindirmedään. 

 

0,5- ar bal  herbir dooru örnek 

için;  

 0,5- ar bal  herbir dooru örnek 

için; 

  

0,5-ar bal  herbir  haliştennik için. 

 

 

1 bal 

 

 

2 bal 

 

1 bal 

 

8. a) İnfinitiv formasında dört işlik çıkarın. 

 

b) Çıkarılmış örnekleri verili formaya koyun 

(Oluşl. çalımı, mutl. gelecek z., I üz, b.s.)  

    

a) yorulmaa, kökleşmää, yapmaa, mayıl 

olmaa; 

b) yorulacam, kökleşecäm, yapacam, mayıl 

olacam. 

 

0,5-ar bal herbir dooru  işlik için;  

 

0,5-ar bal  herbir örnää dooru  

formaya koymak için.  

   

 

2 bal 

 

2 bal 

 

 

 



59.  Verili lafbileşmelerindä  işliklerin 

sinonimnerini kullanıp, birär cümlä kurun:  

a) hasta düşmeyäsin döşeklerä – 
 

b) dünneyä gelmişin  – 

 

 

a) Üürenicinin bakışına görä. 

 

b) Üürenicinin bakışına görä. 

 

1-är bal sinonimnär için; 

 

1- är bal  herbir dooru  cümlä için,  

 

 

 

4 bal 

 

10. Aşaadakı ţifraları yazın laflan.  

 

 14 – ondört; 

2022-nci – iki bin irmi ikinci; 

75-är – etmiş beşär; 

1,5 – bir buçuk. 

1-är bal herbir dooru örnek için. 

  

 

4 bal 

 

11. Verili lafın morfologiya analizini yapın: 

güüdeyi 

 

güüdeyi – adlık (neyi?) 

I. Temel f. – güüdä (ne?); 

II. Morf.nış.: cansız, adetçä, II h.t. (vok. 

bitän), G.h., bir.s.; 

III. Yaratmış (neyi?) güüdeyi 

4 bal dooru morfologiya analizi 

için; 

 

(0,5-ar bal çıkarılacek yannışlık 

varsaydı).        

4 bal 

 

12. Çizili cümleyi çıkarın da ona sintaksis 

analizini yapın: 

 

 Başlêêrsın duymaa, neredä böbreklerin, 

kara ceerin, katın bulunêr. 

 

 

  

          işl.             işl.                       işh.                 

[Başlêêrım duymaa], (neredä  

      adl.                    adl.             adl. 

böbreklerin,  kara ceerin, katın  

     işl.            

bulunêr).  (annatma, duygusuz, baalayıcılı 

dallı katlı cümlä: 

1- baş c., bir başpaylı, dar; 

2 – tamannıkçı dal c., iki başpaylı, geniş). 

         ne?                                                                                                   

[= = ],  (neredä - =). 

 

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 shemayı dooru yapmak için. 

7 bal 

13.  “Ömür – o büük kısmet...”   temasına görä 

kısadan (15-20 cümlä) kendi fikirinizi 

açıklayın. Verili planı hesaba alın. 

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

baalantısı için: 

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

hem konunun baalantısı için, logikayca dooru cümlelerin kurulması için; 

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

baalantısı için; 

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

baalantısı için; 

 

 

8 bal 

 

 

 

 

 



5 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; 

3bal - temayı yufka açıklamış. Cuvabın içindekilii hem konunun baalantısı dolaşık 

verili;  

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

pek yufka 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): 

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

kaliteleri doludan hem dooru kullanılêr; 

7 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; 

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

cümlelerdä söz normalarında yannışlık var; 

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

stillerini hiç bilmeer; 

3 bal – argumentleri yufka, dil zebilliini kullanmêêr hem sözleşmäk stillerini pek 

yufka biler; 

2 bal – argumentleri pek yufka, dil zebilliini kullanmêêr hem sözleşmäk stillerini 

pek yufka biler; 

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

stillerini hiç bilmeer. 

III. Dooru literatura dilinin normalarını korumak için.  

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

7 bal – 2 orfografiya hem 2 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

6 bal – 3- 4 orfografiya hem 2 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

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

4 bal – 7-8 orfografiya hem 4 sintaksis yannışlıkları olabilir;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 bal 



3 bal – 9-10 orfografiya hem 4 sintaksis yannışlıkları olabilir;  

2 bal – 11-12 orfografiya hem 4 sintaksis yannışlıkları olabilir; 

0 bal – 13 orfografiya hem 5 sintaksis yannışlıı. 

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

6 bal – derindän kendi bakışını, poziţiyasını, kişiliini göstermäk hem 

argumentlemäk için; 

5 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; 

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

2 bal – kendi bakışını yufka göstermiş, poziţiyasını açıklayamamış, 

argumetleyämemiş; 

0 bal – kendi bakışını açıklayamamış, poziţiyasını göstermemiş, argumentlemäk 

yok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bal 

14. Anika  babuya Kiruläsanın adından duuma 

gününnän  kutlamak yazın. (danışmak 

forması, dilemäk teksti) 

 

 

Aşaadakı istedikleri hesaba alın: 

I. Janranın strukturasını koruyun. 

II. Situaţiyayı dooru kullanın. 

III. Dilin stilistikasını, gramatika 

kurallarını koruyun. 

 

I. Janranın strukturasını tamannamak için: 

3 bal – dolu hem dooru strukturanın tamannaması için; 

2 bal – strukturanın tamannamasında1-2 yannışlık olabilir; 

1 bal – strukturanın tamannamasında 3 yannışlık olabilir; 

0 bal - butürlü janranın strukturasını tamannaması yok. 

II. Situaţiyayı dooru kullanmak için.  

5 bal - situaţiyayı dooru hem dolu kullanmak için; 

4 bal – situaţiyayı dolu göstermemiş, 1 şart kullanmamış; 

3 bal – situaţiyayı dolu göstermemiş, 2 şart kullanmamış; 

2 bal – situaţiyayı dolu göstermemiş, 3 şart kullanmamış; 

1 bal – situaţiyayı pek yufka göstermiş; 

0 bal – situaţiyayı göstermemiş, şartları kullanmamış; 

III. Dilin stilistikasını, gramatika kurallarını korumak için. 

2 bal – dooru dilin stilistikasını, gramatika kurallarını korumak için, yannışlıksız 

yazılı iş için. 

1 bal – dooru dilin stilistikasını, gramatika kurallarını korumak için, 2-3 yannışlık 

olabilir; 

 0 bal – dilin stilistikasını dooru kullanmamış, yannışlıklar çok var. 

3 bal 

 

5 bal 

 

 

2 bal 

  Toplam: 100 bal 


