
ЈАЗИК
-повторување-

Име и презиме на ученикот_______________________________________                             12.10.2016г

Ниво на препознавање

Заокружи го точниот одговор:
1. Говорот може да биде:

а) стандарден
б) писмен
в )устен и писмен
г)стандарден и народен

1б
2. Јазикот може да биде:

а) стандарден
б) писмен
в )устен и писмен
г)стандарден и народен

1б
3. Од следните примери само самогласки се
            а)А,С,О,У

б) Т,П,К,Л
в)А,Е,И,О
г)П,Р,Е,М

1б
4. Во нашата азбука вкупно самогласки има:

а)5
б)6
в)25
г)31

1б
5. Еден слог мора да има:

а) најмалку една самогласка
б) само една самогласка
в) најмалку една согласка
г) само една согласка

1б

Ниво на разбирање:
1. Зборот „софра“ е напишан на   ______________________________  јазик.                                            2б

2. Писмен говор користиме кога ____________________________________________________
______________________________________________________________________________       2б

3. Напиши ги сите самогласки од нашата азбука!  __________________________________________      2б

4. Во зборот „карфиол“ има вкупно _________ согласки.                                                                              2б

5. При делење на збор на слогови, кога во зборот ќе се најдат две согласки една  до друга тие ______
____________________________________________________________________________________

2б



Ниво на примена:

1. Симе прочитал еден текст, а потоа истиот го прераскажал во својата тетратка. 
Кој говор го користел Симе? Објасни зошто!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3б

2. Во реченицата „ Од голема беља треба да се вардите!“ зборови искажани 

на народен јазик се _________________________________________________

    Реченицата напиши ја така што сите зборови да бидат на стандарден јазик!
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3б
3. Следните зборови подели ги на слогови:

Семе-             ______________________

Придавка-      ________________________

Стол –            __________________________
3б

4. Напиши ги три начини на кои можеш да пренесеш делови во нов ред од зборот „угостителство“.

Прв начин:     _________________________________

Втор начин:   _________________________________

Трет начин: ______________________________________
3б

Вкупно 27 бода
Освоени бодови _______
             

Ниво на постигнати знаења

Материјалот не е совладан ,треба многу да учиш (0 - 7 )

Совладано  е  многу  малку  од  материјалот  треба 
повеќе да учиш.  

(8 - 12)

Материјалот е делумно совладан треба повеќе да се 
потрудиш

(13 – 17)

Потруди  се  уште  малку  и  знаењата  ќе  ти  бидат  
целосни.                                         

(18 – 22)

Материјалот е целосно усвоен! (23 – 27)




