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QENDRA E SHERBIMEVE ARSIMORE

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2021
I DETYRUAR
SKEMA E VLERËSIMIT
GJUHË TURQISHT (Niveli B1)
OKUMA BÖLÜMÜ
Açık uçlu sorular için cevaplar kısa olabilir veya cümlenin tamamı yazılabilir. Cevap anahtarında verilen bilgiler de
kabul edilir. Uzun cevaplı sorularda dil bilgisi veya yazım hatalarından dolayı puan kırmayınız. Çok uzun ve alakasız
bilgiler içeren cevapları kabul etmeyin. Okuma Anlama soruları için, cevap anahtarındakine yakın ya da benzer
cevapları kabul ediniz.
Sorular

Cevaplar

Puanlar

1

C

1

2

D

1

3

C

1

4

A

1

5

C

1

6

B

1

7

D

1

8

A

1

9

B

1

10

D

1

11

Hastalığın tespit edilmesi ve ona göre tedavi uygulanması çok önemlidir.

1

12

Spor ve dengeli beslenmedir.

1

13

Günde birkaç kez tüketilmelidir.

1

14

Fasulye, mercimek ve nohut tercih edilmelidir.

1

15

Düzenli olarak doktor kontrolünden geçmektir.

1

16

Hastalanmadan önce önlem almamızı sağlar.

1

17

Doktora gitmeyi Ihmal etmemeliyiz.

1

18

Şeker, tuz ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

1

19

Spor yaparak azaltabiliriz.

1
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21

soğuk

1
1

22

nasıl

1

23

kullanıyorduk

1

24

taşımamıza

1

25

gerekir

1

26

bağlanma

1

27

çalışsak

1

28

avantajları

1

29

bilgiler

1

30

iletişim

1

İnsanlar mutlu bir yaşam sayesinde ruh sağlıklarını koruyabilirler.

DİL BÖLÜMÜ KULLANIMI
31

a)A , b)B , c)D , d)B , e)C , f)A , g)D , h)B , i)C , j)D

10

32a

kendisi

1

32b

kendimi

1

32c

kendi

1

32d

kendimize

1

32e

kendine

1

B1 Seviye Sınaı - Yazma Bölümü
Yazma Bölümü toplam 15 puandan oluşur.
33. Alıştırma 1

10 puan

Her biri 2 puan olan beş değerlendirme kriteri vardır.
Adayların yazma becerisi standart seviye olan B1’in altında olursa “0” puan alırlar. Yazma becerisi B1 düzeyi için
asgari standart olarak değerlendirilen adaylara bu kriter için “1” bir puan verilirken, ölçüt yeteneği B1 için asgari
düzeyin üzerinde kabul edilen adaylara bu kriter için “2” puan verilir.
Puanlamanın 10 üzerinden yapılabilmesi için her bir kriterdeki puanlar hesaplanıp toplanır.
En az B1 seviyesindeki başarılı bir aday:






 QSHA

Basit bilgi aktarımında bulunabilir ve önemli bulduğu noktaları paylaşabilir.
Genellikle anlaşılabilir yazılar yazabilir.
Kendi ilgi alanlarındaki farklı konularda, bağlı sıralı cümleler kurup birbiriyle bağlı metinler oluşturabilir.
Biraz detaylı olarak kendi deneyimlerini, duygularını ve olayları anlattıkları kişisel mektuplar yazabilir.
Çoğu zaman yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve sayfa düzenine uyarak bir kompozisyon
oluşturabilir.
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Yazma Bölümü Açıklaması
Puanlar

0

Tanım

Minimum B1
seviyesinin altı

Alıştırma
Tamamlama
Metin
çoğunlukla
verilen
alıştırmayla
uyumsuzdur.
Metin çok
kısadır.
Metin çok fazla
zor değildir.

1

Minimum B1
seviyesi

Metin
alıştırmayla
bazı
kısımlarda
uyumludur.

Konu yeterince
geliştirilmiştir
ama fazla
detay içermez.

Metin
çoğunlukla
verilen
alıştırmayla
uyumludur.

2

Minimum
B1 seviyesinin
üstü

Metin yetrince
zor seviyededir
ve yeterince
detay içerir.

Yazıda ve
Anlamda
Devamlılık

Dil Bilgisi
Doğruluğu

Metin başı veya
sonu
yoktur. Genellikle,
metin konudan
konuya geçiş
yapar.
Bağlaçlar çok az
kullanılır ya da hiç
kullanılmaz.

Metnin başlangıç
(giriş) ve
sonuç paragrafları
mevcuttur.
Metindeki konular
bazen birlikte
gruplandırılır.

Bazen birkaç
bağlaç
düzgün bir şekilde
kullanılır.

Kelime Bilgisi

Sıklıkla yapılan
hatalar
iletişimi zayıflatır
ve okuyucunun
kafasını karıştırır.

Kelime
dağarcığının
yetersiz oluşu
iletişimi zayıflatır.

Bazen basit
yapılarda hatalar
olabilir ama bu
hatalar çok nadir
iletişimi engeller.

Kelime dağarcığı
iletişimin
sağlanabilmesi için
yeterlidir ve
düzgün bir şekilde
kullanılır.

Biçimsel
Doğruluk
Okuyucunun
kafasını
karıştırabilecek
kelimelerin
yazılımında sık
hatalar yapılır.
Cümlelerde nokta
olmayabilir, büyük
harf kullanımı
yanlış olabilir ya
da hiç büyük harf
kullanılmaz.
Basit yapılı
kelimelerde
çok az hata yapılır
ama birleşik yapılı
kelimelerde
çoğunlukta daha
çok hata yapılır.
Cümlelerde nokta
kullanılır
ve büyük harfler
kullanılır. Virgüller
bazen düzgün
şekilde kullanılır.

Hatalar çoğunlukla
karmaşık yapılı
cümlelerde
gözükür.

Hatalar daha
çok ileri seviye
kelimelerde
olabilir.

Başlangıç ve
sonuç
paragrafları verilir.

Basit yapılarda
çoğunlukla hatalar
gözükmez.

Kelime dağarcıı
yeterlidir ve
çoğunlukla
kelimeler uygun
şekilde kullanılır.

Basit yapılı
kelimelerin
yazılımında çok az
hata vardır, ama
birleşik yapılı
kelimelerde bazen
hatalar yapılabilir.

Konular
çoğunlukla
birlikte
sınıflandırılır.

Karmaşık
yapılardaki
hatalar bazen
iletişimi
engelleyebilir.

Bazen ileri
seviyedeki
bazı kelimeler
düzgün bir şekilde
kullanılır.

Noktalama
işaretleri
genellikle doğru
kullanılır. Virgül
çoğunlukla düzgün
bir şekilde
kullanılır.

Bağlaçlar
çoğunlukla doğru
bir şekilde
kullanılır.

34. Alıştırma 2

5 puan

Her biri 1 puandan olan beş değerlendirme kriteri vardır.
Adayların yazma becerisi standart seviye olan B1’in altında olursa “0” puan alırlar. Yazma becerisi ölçüt yeteneği B1
için asgari düzeyin üzerinde kabul edilen adaylara bu kriter için “1” puan verilir.
Puanlamanın 5 üzerinden yapılabilmesi için her bir kriterdeki puanlar hesaplanıp toplanır.
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Yazma Bölümü Açıklaması.
Puanlar

0

Tanım

Minimum B1
seviyesinin altı

Alıştırma
Tamamlama
Metin çoğunlukla
verilen
alıştırmayla
uyumsuzdur.
Metin çok kısadır.
Metin çok fazla
zor değildir.

1

Minimum
B1 seviyesinin
üstü

Metin çoğunlukla
verilen
alıştırmayla
uyumludur.

Metin yetrince
zor seviyededir
ve yeterince
detay içerir.

 QSHA

Yazıda ve
Anlamda
Devamlılık

Dil Bilgisi
Doğruluğu

Metin başı veya
sonu
yoktur. Genellikle,
metin konudan
konuya geçiş
yapar.

Kelime Bilgisi

Biçimsel
Doğruluk
Okuyucunun kafasını
karıştırabilecek
kelimelerin
yazılımında sık
hatalar yapılır.

Sıklıkla yapılan
hatalar
iletişimi zayıflatır
ve okuyucunun
kafasını karıştırır.

Kelime
dağarcığının
yetersiz oluşu
iletişimi
zayıflatır.

Başlangıç ve sonuç
paragrafları verilir.

Basit yapılarda
çoğunlukla hatalar
gözükmez.

Kelime dağarcıı
yeterlidir ve
çoğunlukla
kelimeler uygun
şekilde
kullanılır.

Basit yapılı
kelimelerin
yazılımında çok az
hata vardır, ama
birleşik yapılı
kelimelerde bazen
hatalar yapılabilir.

Konular çoğunlukla
birlikte
sınıflandırılır.

Karmaşık
yapılardaki
hatalar bazen
iletişimi
engelleyebilir.

Bazen ileri
seviyedeki
bazı kelimeler
düzgün bir
şekilde
kullanılır.

Noktalama işaretleri
genellikle doğru
kullanılır. Virgül
çoğunlukla düzgün
bir şekilde kullanılır.

Bağlaçlar çok az
kullanılır ya da hiç
kullanılmaz.

4

Cümlelerde nokta
olmayabilir, büyük
harf kullanımı yanlış
olabilir ya da hiç
büyük harf
kullanılmaz.

3 qershor, 2021

