
Татар сыйныфлары өчен татар теленнән 

бердәм республика имтиханы 

 

Вариант №                   (сынау) 

1 нче өлеш 

        Бу өлештәге биремнәрне (А1 - А32) үтәгәндә, җаваплар беренче 

бланктагы бирем астындагы шакмакларга куела. Шакмак номеры сез 

сайлаган җавап (1, 2, 3, 4) номерына туры килергә тиеш. Дөрес җавап “ Х 

” билгесе белән күрсәтелә. 

 

 А1  Саңгырау тартыклар гына язылган рəтне билгелəргə. 

 1) [п], [р], [ж], [җ] 

 2) [л], [м], [т], [й] 

 3) [к], [з], [в], [гъ] 

 4)[ һ], [х], [ч], [ф] 

 А2   Бу сүздə нинди хəреф (хəрефлəр) төшеп калган? 

           Тəнк…ть 

 1) и              

 2) ый           

 3) ы              

 4) й 

 А3   Кайсы рəттəге сүзлəрдə ъ билгесе языла? 

 1) кул...яулык,  ар…як 

 2) сəнгат..., сəгат... 

 3) көн...як, шигыр... 

 4) ям...ле, яш...лек 

 А4   Кайсы сүз уртасында ике төрле тартык аваз куела? 

 2) гө...əр           

 3) то...ыз                

 4) бəхə...ез 

 А5   Кайсы сүздə о хəрефе төшеп калган? 

 1) Кара бол...т яңгыр алып килде. 

 2) Бол...н хуш ис белəн тулды. 

 3) Көнч...гыштан салкын җил исə башлады. 

 4) Эчп...шыргыч хəбəрлəр ишетелде. 

 А6   График принципка  караган сүзлəр рəтен билгелəргə. 

 1) кызлар, йолдызлар   

 2) менеджер, компьютер 

 3) тəрəзə, ишек    

 4) хатын-кыз, малай-шалай 

 А7   Кайсы җөмлəдə - да,  -дə кушылып языла? 

 1) Ярдəм итəргə дип, ул (да) килде. 

 2) Сөйлəшү (дə) ике егет тə катнашты. 

 3) Авылда инде аның беркеме (дə) юк. 

 4) Чакырсам (да), син бу йортка инде кайтмассың. 

 А8   Сүздə нинди хəреф төшеп калган?  

           Г…рур 

 1) ы   

 2) е   

 3) ө   

 4) о 

 А9   Кастр…ль сүзендə нинди хəреф төшеп калган? 

 1) у  

 2) ю    

 3) ү  

 4) йү 

А10  Кайсы сүз аерым языла? 

 1) һəр (бер)   

 2) бер (ничə)      

 3) бер (кем)     

 4) һич (югы) 

А11 Таш йөрəк фразеологик əйтелмəсенең төгəл мəгънəсен аңлаткан сүзне 

күрсəтергə. 

 1) миһербансыз          

 2) саран         

 3) көчле     

 4) тəртипсез 

А12  Татар теленə гарəп теленнəн кергəн сүзлəрне билгелəргə. 

 1) рекорд, чемпион, футбол      

 2) дəфтəр, əти, абый  

 3) мəгариф, сəлам, галим           

 4) амбар, атаман, алтын 

А13  Тезмə сүзлəр кергəн рəтне билгелəргə. 

 1) җир (җилəге), ял (ит), Татарстан (Республикасы) 

 2) ара (тирə), аш (су), хатын (кыз) 

 3) юлчы, утынлык, оялчан 

 4) юл, җир, яфрак 

А14  Тамыр, ясагыч, бəйлəгеч кушымчасы булган сүзне билгелəргə. 

 1) горурланабыз 

 2) əйтегез     

 3) эшчене     



 4) юлга 

А15   Билгесез килəчəк заман хикəя фигыль язылган рəтне билгелəргə. 

 1) уйнар, көлер, елмаер 

 2) уйнаячак, көлəчəк, елмаячак 

 3) уйный, көлə, елмая 

 4) уйнаган, көлгəн, елмайган 

А16  Урын рəвешлəре язылган рəтне билгелəргə. 

 1) аюдай, татарча, сөйлəгəнчə 

 2) иртəгə, быел, тиздəн 

 3) югарыда, түбəндə, якында 

 4) тиз, əкрен, соң 

А17  Исем сүзтезмə кергəн рəтне билгелəргə. 

 1) əнине сөю, мəктəпне ярату 

 2) җылы кояш, сөйкемле укучы 

 3) ахырдан алтынчы, бəйрəмчə матур 

 4) кырыйдан икенче, сөйлəгəнчə эшлəү 

А18  Əйтү максаты буенча бу нинди җөмлə? 

  Бире килегез, бире! 

 1) хикəя         

 2) боерык          

 3) сорау           

 4) тойгылы 

А19  Каршы алырга сүзе җөмлəнең кайсы кисəге булып килгəн? 

  Атларны каршы алырга өчесе дə чыккан инде. 

 1) тəмамлык            

 2) сəбəп хəле           

 3) хəбəр             

 4) максат хəле 

А20  Туры тəмамлык кергəн җөмлəне билгелəргə. 

 1) Умарта кортлары тукранбаш чəчəклəренə безелдəп куналар. 

 2) Урамнар хəтфə чирəм белəн капланды, су буендагы тал бөрелəре 

ачылды. (Т.Ə.) 

 3) Яшел киемнəрен киеп, тирə – якка күңелле нурларын чəчеп, яз 

килде. (Т.Ə.) 

 4) Акыллы сүз алтыннан кыйммəтрəк. (М.) 

А21  Кереш сүз кергəн җөмлəне билгелəргə. 

 1) Үзем дə сизмəстəн, Саҗидə җиңгигə күз салдым.(Г.Б.) 

 2) Ярты сəгать дигəндə, ниһаять, ишек ачылды. (Г.Ə.) 

 3) Малайлар, кояш сүрелгəч, су коенырга барырга булдылар. 

 4) Əй туган җир, матур да соң болының, урманнарың. (Р.Г.)  

А22  Бирелгəн теркəгечле тезмə кушма җөмлəдəге гади җөмлəлəр үзара 

нинди   теркəгеч белəн бəйлəнгəннəр? 

  Назимов озак кына тыңлап ятты, (…) тимер чыбык тавышы яңадан   

ишетелмəде. (Г. Ə.) 

 1) һəм           2) гəрчə              3) бəлки               4) лəкин 

А23  Җөмлəнең мəгънə ягыннан төрен билгелəргə.  

  Телең ни əйтсə, колагың шуны ишетсен. (М.) 

 1) иярчен ия җөмлə    

 2) иярчен тəмамлык җөмлə 

 3) иярчен шарт жөмлə  

 4) иярчен хəбəр җөмлə 

А24  Тыныш билгесе дөрес куелмаган җөмлəне табарга. 

 1) Əйтем – сүзнең бизəге, мəкаль – сүзнең җилəге. (М.) 

 2) Июнь, елның иң җылы, иң ягымлы һəм иң матур чагы. 

 3) Яз – яз инде ул. 

 4) Без – кырык беренче ел балалары. 

А25  Кайсы варианттагы җавапларда өтер куеласы урынга барлык цифрлар да 

дөрес тəртиптə язылган? 

   Сыерчык (1) бер тыңласаң (2) чут-чут итə (3) икенче тыңласаң (4) 

бака булып бакылдый (5) үрдəк булып кычкыра. 

 1) 2, 3, 4, 5                  

 2) 3, 4, 5                    

 3) 2, 4, 5                       

 4) 1, 2, 3, 4, 5 

А26 Җөмлə башында килеп, көчле басым белəн əйтелмəгəндə, эндəш сүздəн 

соң нинди тыныш билгесе куела? 

 1) өндəү           

 2) сызык             

 3) өтер             

 4) сорау 

А27  Тезүче теркəгечлəр белəн бəйлəнешкə кергəн тезмə кушма җөмлəлəрдə 

нинди   тыныш билгесе куела? 

 1) сызык           

 2) ике нокта          

 3) нокталы өтер           

 4) өтер 

А28   Аныклагыч фигыль белəн белдерелгəн кисəкне аныклап килсə, 

аныклагыч белəн аныкланмыш арасына нинди тыныш билгесе куела? 

 1) ике нокта        

 2) сызык       

 3) өтер        

 4) җəя 



А29   Каршы куючы теркəгечлəр алдыннан нинди тыныш билгесе куела? 

 1) ике нокта         

 2) сызык 

 3) өтер        

 4) берни дə куелмый 

А30  Матур əдəбият стиленə караган җөмлəне билгелəргə. 

 1) Эш-хəрəкəтнең ничек үтəлүен белдереп килгəн иярчен кисəк 

рəвеш хəле дип атала. 

         2) Бүген, ягъни 26 нчы апрель көнне, мəктəптə шигырь кичəсе     

үткəрелə. 

 3) Сабынны моннан 6 мең еллар элек үк кайната белгəннəр. 

         4) Идегəй андый ир икəн, Идел йортта бер икəн. 

А31   Бирелгəн өзек нинди стильдə язылган?  

  Тел аваз теле буларак формалашкан. Авазлар сүзлəрнең, җөмлəлəр һəм 

сөйлəм кисəклəренең материаль (матди) тышчасын барлыкка 

китерəлəр, телнең матдилеген тəшкил итəлəр. 

 1) рəсми стильдə 

 2) фəнни стильдə 

 3) публицистик стильдə 

 4) матур əдəбият стилендə 

А32   Сөйлəм төгəллеге сакланган җөмлəне күрсəтергə. 

 1) Тел кылычтан үткен, энəдəн очлы. 

 2) Азат бүген кичен кинога барырга булды, чөнки Азат кино карарга 

бик ярата. 

 3) Яшь кызларга үреп салган чəчлəр бара, заманча киемнəр бара. 

 4) Илнар – Казанның 1нче мəктəбенең укучысы. 

 

2 нче өлеш 

 

        Бу өлештәге биремнәрне үтәгәндә, җаваплар икенче бланкка       В1 - 

В8 нче биремнәрнең уң ягына 1 нче шакмактан башлап языла. Һәр хәреф, 

һәр сан аерым шакмаккагына языла. Сүзләр һәм саннар, саналып барылса, 

өтерләр белән аерыла. Һәр өтер аерым шакмакка куела. Җаваплар 

язылган вакытта буш шакмаклар калдырылмый. 

 

     Текстны укыгыз һәм В1 - В8 биремнәрен үтәгез. 

 

(1) Кеше үз гомеренең күпмедер өлешен нидер көтеп, 

нəрсəгəдер өметлəнеп үткəрə. (2) Хəтеремдə əле: əтиебез сугышта 

һəлак булып, əниебез күрше авылның хатыны үлгəн бер абзыйга 

тормышка чыгып киткəч, əнием менə-менə кире кайтыр дип гел көтеп 

яшəдем. (3) Бабам белəн капка төбендəге эскəмиягə чыгып утыра идек тə 

хыялга бирелə идек. (4) Мин тулышып-тулышып аккан ак болытларга 

карыйм. (5) Алар миңа кемнəрнеңдер уйлары, чынга ашмаган өметлəре 

булып тоела. (6) Ə чынга ашмаган өметлəр һəр кешедə җитəрлек. (7) 

Безнең авылда гына да ничə кешенең əтисе сугыштан кайтмады. (8) 

Үлгəнен үз күзлəре белəн күрмəгəч, һəркем əтисенең кайтырына ышана.    

(9) Мин дə əтине һаман көтəм.  (Ф. Яруллин «Яралы язмышлар») 
 

      В1 - В6 нчы биремнәргә җавапны сүзләр белән языгыз. 

 

 В1   1 нче җөмлəдəге нəрсəгəдер алмашлыгының төркемчəсен билгелəргə.  

 В2   2 нче җөмлəдəге һəлак булган фигыленə синоним билгелəргə.  

 В3   4 нче җөмлəдəге ак (болытлар) сыйфатының дəрəҗəсен билгелəргə.  

 В4   9 нчы җөмлəдəге əтине сүзе тəмамлыкның кайсы төре? 

 В5   1 нче җөмлəдə кайсы сүзлəр тиңдəшлəнеп килгəн? 

 В6   9 нчы җөмлəдəге һаман сүзенең нинди җөмлə кисəге булуын билгелəргə. 

 

      В7, В8 нче биремнәргә җавапны саннар белән языгыз. 

 

 В7    2 нче җөмлəдə тартым белəн төрлəнгəн ничə исем бирелгəн? 

 В8    6 - 9 нчы җөмлəлəр арасыннан хəбəре юклык формасында килгəн 

җөмлəнең санын   күрсəтергə. 

 

3 нче өлеш 

         Бу өлештәге биремнең җаваплары икенче номерлы бланкка языла. 

Башта С биременең номеры язып куела, аннан соң сочинение (инша) 

тексты языла. 

 

 С1       Текстка таянып, 150 сүздəн ким булмаган əдəби-иҗади инша 

языгыз.Текстның темасын, анда күтəрелгəн төп проблемаларны, автор 

позициясен, аның əйтергə телəгəн фикерен үз сүзлəрегез белəн аңлатып бирегез. 

Сез автор фикере белəн килешəсезме? Автор фикерен бөтен төгəллеге белəн 

күрсəтү өчен, цитаталар да китерергə мөмкин, əмма тулысынча башлангыч 

текстны күчереп язу яки эчтəлеген сөйлəп чыгу булмаска тиеш. Текстка хас 

булган тел-сурəтлəү чараларының кайберлəрен язмагызда кулланыгыз. Бирелгəн 

текстка нигезлəнмəгəн эш тикшерелми һəм бəялəнми. 

 


