
2 нче вариант 

 

I бүлек 

Текстны тыңлагыз hәм 1 нче биремне 2 нче номерлы җаваплар бланкында 

эшләгез. Башта биремнең номерын, аннары изложение текстын языгыз.   

 

1 Текстны тынлагыз hәм кыска изложение языгыз.  

Текстны тыңлагач, микротемаларны билгеләгез. Тулы текстның hәм андагы 

микротемаларның төп эчтәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. 

Изложениенең күләме 50 сүздән ким булмаска тиеш.  

Изложениене чиста  hәм танырлык итеп языгыз.  

I I бүлек 

Текстны  укыгыз hәм 2 - 10 биремнәрне  үтәгез.  
 

Совет сугышчысы 

1)Карт сөйләргә кереште. 2)Ул русчаны начар белә иде. 3)Ләкин без әйтәчәк 

фикерләрне аның сүзләреннән генә түгел, аның интонациясеннән, аның 

торышыннан һәм аның барлык хәрәкәтеннән дә аңлап алдык. 

4) Елга буендагы төнге атышлардан соң, немецлар каты яраланган старшина 

Шәйхетдиновны шушы авылга алып кайтканнар һәм аңардан сорау алырга 

керешкәннәр. 5)Ләкин Шәйхетдинов аларга бертөрле дә җавап бирмәгән. 6)Шуннан 

соң аны ике немец кулларындагы резина таяклары белән аңыннан яздырганчы 

кыйнаган. 7)Егет егылган, канга баткан килеш пычракта озак аунап яткан. 

8)Фашистлар, аны аңына китерергә теләп, өстенә салкын су сипкәннәр. 9)Егет аңына 

килгәч, немец офицерлары аңардан тагын сораган:  

 - Иптәшләрең кайда синең? 10)Кая киттеләр алар? 11)Нинди мәгълүматлар 

алып киттеләр?.. – дигән. 

12)Егет җавап бирмәгән. 

13) – Юк, - дигән ул аларга нәфрәт белән, - мин сезгә, фашист этләргә, бертөрле 

дә җавап бирәчәк түгелмен!.. 14)Мин – совет сугышчысы! 15) Мин иптәшләремне, 

Ватанымны сатмыйм!.. 

(Гомәр Бәширов) 

 

2-10 биремнәрнең җаваплары буларак сүз, сүзтезмә һәм цифр күрсәтелә. Башта 

җавапны текстта күрсәтегез, соңыннан 1 нче номерлы бланкка буш ара 

калдырмыйча, тыныш билгеләрсез, башка өстәмә символларсыз  күчереп алыгыз. 

Һәр хәрефне  һәм санны  аерым  шакмакка, үрнәктә күрсәтелгәнчә языгыз.  

 

2. Татар сөйләменең үзенчәлеге булган ирен гармониясенә буйсынган  сүз 

кулланылган  җөмләне күрсәтегез. 

1) Егет җавап бирмәгән. 

2) Юк, - дигән ул аларга нәфрәт белән, - мин сезгә, фашист этләргә, бертөрле дә 

җавап бирәчәк түгелмен!.. 

3) Мин – совет сугышчысы! 

4) Мин иптәшләремне, Ватанымны сатмыйм!.. 

 

Җавап________________________. 

 3.  13 нче җөмләдәге нәфрәт сүзенә синоним сүзне языгыз. 



   Җавап:___________________ 

 4. 6-9  нчы җөмләләрдән инфинитивны күчереп языгыз. 

   Җавап:___________________. 

   

 5. Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльнең төркемчәсен языгыз. 

Елга буендагы төнге атышлардан соң, немецлар каты яраланган старшина 

Шәйхетдиновны шушы авылга алып кайтканнар һәм аңардан сорау алырга 

керешкәннәр  

Җавап:_______________. 

6. 6-8 нче җөмләләрдән  җылы сүзенә антоним булган берәмлекне табып языгыз. 

Җавап:_______________. 

7. 2 нче җөмләнең грамматик нигезен язып алыгыз. 

8. 4-7 нче җөмләләр арасыннан инкяр җөмләнең номерын билгеләгез. 

Җавап:_______________. 

9. Аныклагычка бәйле куелган тыныш билгесенең  номерын языгыз. 

   – Юк,(1) - дигән ул аларга нәфрәт белән, (2) - мин сезгә, (3) фашист этләргә, (4) 

бертөрле дә җавап бирәчәк түгелмен!..  

Җавап:______________. 

10.  8-11 нче җөмләләрнең кайсында кире сүз тәртибе күзәтелә? 

Җавап:_______________. 

 

Барлык җавапларны, тестны үтәү өчен күрсәтмәдә әйтелгән тәртиптә, 1 

нче номерлы бланкка күчереп язарга онытмагыз. 

 

III бүлек 

 

2 нче бүлектә укылган тексттан файдаланып, 11.1 һәм 11.2 нче биремнәрнең 

бары тик берсен генә сайлап алып, 2 нче номерлы бланкта биремне үтәгез. Яза 

башлар алдыннан  сайланган биремнең номерын күрсәтегез. 

 

11.1 «– Юк, - дигән ул аларга нәфрәт белән, - мин сезгә, фашист этләргә, бертөрле дә 

җавап бирәчәк түгелмен!.. Мин – совет сугышчысы!  Мин иптәшләремне, 

Ватанымны сатмыйм!..» юлларында әйтелгән фикерне сез ничек аңлыйсыз? Шулар 

турында языгыз. Фикерегезне раслау  өчен, укылган тексттан 2 мисал китерегез. 

Файдаланган җөмләләрнең номерларын  языгыз яки тексттан цитата китерегез. 

Сочинениенең күләме 50 сүздән дә ким булмаска тиеш. 

Сочинениене чиста һәм танырлык итеп языгыз. 

 

11.2  “Батырлыкта – матурлык” дигән әйтемнең мәгънәсен ничек аңлыйсыз? Шул 

турыда языгыз. Фикерегезне раслау өчен, укылган тексттан 1 мисал, үзегезнең 

тормыш тәҗрибәсеннән 1 мисал  китерегез. 

Сочинениенең күләме 50 сүздән дә ким булмаска тиеш. 

Сочинениене чиста һәм  танырлык итеп языгыз. 

 

 

 

 

 


