
Татар сыйныфлары өчен татар теленнән 

бердәм республика имтиханы 

Вариант №         (сынау) 

 1 нче өлеш 

Әлеге өлештәге биремнәрне (А1 - А32) утәгәндә, 1 нче номерлы 

җавап бланкында эшләнә торган биремнән аста урнашкан, дөрес дип 

табылган җавап шакмагына «х» билгесен куегыз. 

 

А1      Басым беренче иҗеккә төшкән сүзләрне билгеләгез. 

1) әлбәттә, таудай, урман 

2) әйтмә, барма, күрмә 

3) татарча, безнеңчә, күргәнчә 

4) әйтәсез, барабыз, күрәләр 

А2     Тартыкларга хас билгеләрне аерыгыз. 

1) алгы рәт, түбән күтәрелешле, иренләшмәгән, озын аваз 

2) ирен - ирен, йомык, саф, шаулы, тел алды, парсыз 

3) арткы рәт, югары күтәрелешле, иренләшкән, озын аваз 

4) ирен - теш, өрелмәле, алгы рәт, югары күтәрелешле, озын аваз 

АЗ     Кайсы юлдагы сүзләрдә ң хәрефе төшеп калган? 

1) ә...кәй, киере...ке 

2) у...биш, ТӘ...КЫЙТБ 

3) туга..., алды...гы 

4) ТӘ...КӘ, ча...гы 

А4     Сингармонизм законының иренләшү гармониясенә мисалларны 

күрсәтегез. 

1) атларыбызда, безнең, бакчалар, дустыңның 

2) борын, солы, көлке, коры 

3) таулы, газаплы, сандугач, җырлы 

4) салмак, яңгырлы, авылыбызда, тыныч 

А5     Кайсы рәттәге сүзләрдә ь билгесе төшеп калган? 

1) ар...як, нәк..., мәг.-.нә, иг...лан 

2) иг...тибар, кул...яулык, сөнгат..., ел...язма 

3) тугыз...еллык, кул...язма, кор...ән, шөгыл... 

4) ям...ле, шинел..., шәфкат..., бер...юлы 

А6     Кайсы сүздә күп нокталар урынына ъ билгесе куела? 

1) Тирә-юн...дә бернәрсә дә күренми. 

2) Табигат...кә матур май ае хуҗа булып калды. 

3) Дошманнар туган илгә хыянәт тәк...дим итәләр. (Ш.Р.) 

4) Ил...яс үзе бригаданы җыеп әйтте. 

А7     Кайсы төркемдәге сүзләрдә ъ аеру билгесен белдерә? 

1) мәг.-.нәдәш, с...езд, асфал...т, иг...лан 

2) календар..., фигыл..., вәг...дә, шагыйр... 

3) кул...яулык, кул...язма, ал...япкыч, ел...язма 

4) вәгаз..., мәкал..., мәг...рифәт, мәс...әлә 

А8     Кайсы рәттәге сүзләрдә бер үк хәреф төшереп калдырылган? 

1) ...авалы, ...аман, ...ичкем, ни...аять 

2) ...өзинә, я...шы, җ...фа, җөм...үрият 

3) әп...граф, эн...ргия, ...әтер, ...әреф 

4) бә...етле, рә...әт, ...әрби, мө...им 

А9     Кайсы сүздә у хәрефе языла? 

1) К...ӘТ 

2) җәү-.әр 

3) ма...май 

4) рә...имсез 

А10   Кайсы төркемдәге сүзләрдә н хәрефе языла? 

1) җи...ел, мә...ге, ча...гы, мо...лы 

2) кө...багыш, я...а, кү...ел 

3) иртә...ге, ә...кәй, алды.-.гы, у...биш 

4) зи...һар, со.-.гы, ты.-.ычлык 

А11   Фразеологик әйтелмәләрне билгеләгез. 

1) авыз еру, авыз йомып калу, авыздан өзү 

2) зирәк, зиһенле, тапкыр, акыллы 

3) карт аю - картаю, карат - кара ат, яра (утын яра) - яра (җәрәхәт) 

4) ал - арт, дус - дошман, югары - түбән 

А12   Антонимнарны билгеләгез. 

1) якты-караңгы, тиз-әкрен, керә-чыга 

2) аз гына, бераз гына, тамчы гына 

3) ал (китапны), ал (яулык), ал (алгы як) 

4) күз (күрү органы), күз (икмәктәге тишек), күз (шәл бәйләгәндә 

элмәк) 

А13   Кайсы рәттәге сүзләргә модальлек белдерүче кушымчалар ялганган? 

1) урталай, уйчан, бәхәсләш 

2) килгәлә, илкәй, шәһәрчек 

3) авылың, барасың, илдән 

4) укыса, күргәч, баралар 

А14   Кушымча ялгану юлы белән ясалган сүзләр рәтен билгеләгез. 



1) сабантуй, аксакал, билбау 

2) фикердәш, әдәбиятчы, чәчкеч 

3) ащ - су, тимер -томыр, юк- бар 

4) КамАЗ, драмтүгәрәк, БАМ 

А15   Сүзтезмәдәге сыйфатларның дәрәҗәләрен билгеләгез. 

Саргылт яулык, аксыл болыт, җылымса су, күгелҗем офык. 

1) гади (төп) дәрәҗәдә 

2) чагыштыру дәрәжәсендә 

3) артыклык дәрәжәсендә 

4) кимлек дәрәҗәсендә 

А16   Затланышлы фигыль төркемчәләрен билгеләгез. 

1) сыйфат фигыль, хәл фигыль, боерык фигыль 

2) хикәя фигыль, боерык фигыль, шарт фигыль 

3) сыйфат фигыль, хәл фигыль, инфинитив 

4) исем фигыль, хәл фигыль, хикәя фигыль 

А17   Сүзтезмәне бер мөстәкыйль сүздән аерырлык билгене табыгыз. 

1) сүз - җөмлә өчен төзү материалы 

2) сүзтезмә - шулай ук җөмлә өчен төзү материалы 

3) бәйләнешле сөйләмдә үзе генә дә җөмлә була ала 

4) кимендә ике мөстәкыйль сүздән тора 

А18   Җөмләнең нинди кисәге ия була? 

1) исем белән белдерелгән һәм кем? нәрсә? соравына җавап биргән. 

2) баш килештәге сүз белән белдерелгән 

3) башка кисәкләргә буйсынмыйча баш килештә килеп, кем? нәрсә? 

ни? сорауларына җавап булып килгән 

4) ияртүче сүзгә буйсынып һәм аны ачыклап килгән 

А19   Татар телендә нинди җөмлә кисәкләре аерымлана? 

1) җәенке тәмамлыклар белән хәлләр 

2) аныклагач һәм ярымхәбәрлек төшенчәсенә ия булган хәл 

3) аергыч һәм аныклагыч 

4) тәмамлык һәм аныклагыч 

А20   Түбәндәге җөмләнең төрен билгеләгез. 

Илсөярнең ачуы кабарды, һәм ул, ачуын басарга теләгәндәй тиз-тиз атлап, уз 

юлына китте. (Г. Гобәй) 

1) гади җөмлә 

2) иярченле кушма җөмлә 

3) теркәгечле тезмә кушма җөмлә 

4) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә 

 

А21   Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. 

Көннәр явымлы булса да, авыл белән ферма арасында юл өзелмәде. 

1) иярчен шарт җөмлә 

2) иярчен кире җөмлә 

3) иярчен рәвеш җөмлә 

4) иярчен күләм җөмлә 

А22   Иярчен җөмлә баш җөмләнең тәмамлыгы урынында килсә, андый 

җөмлә... 

1) иярчен ия җөмлә дип атала 

2) иярчен аергыч җөмлә дип атала 

3) иярчен тәмамлык җөмлә дип атала 

4) иярчен күләм җөмлә дип атала 

А23   Синтетик иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар 

1) көттерү паузасы 

2) парлы, ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр 

3) кушымчалар, бәйлек һәм бәйлек сүзләр, янәшә тору юлы 

4) теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр 

А24   Аналитик иярчен җөмлә белән баш җөмлә арасында 

1) өтер генә куела 

2) өтер, сызык куела 

3) өтер, ике нокта 

4) ике нокта, сызык куела 

А25   Санап кителә торган тиңдәш кисәкләр алдыннан көттерү паузасы ясалган 

урында 

1) ике нокта куела 

2) сызык куела 

3) өтер куела 

4) җәя куела 

А26   Тыныш билгесе дөрес куелмаган җөмләне билгеләгез. 

1) Кешегә, хөрмәт казану минемчә төрлечә килә 

2) Саумы, кояш, сүнмәс учак! 

3) Без юлда, юлда исә урман - колак, кыр - күз. 

4) Егетләр бабайның әйтеп бетергәнен дә көтмиләр, барабыз - бара 

быз дип, атлыгып торалар. 

А27   Аерымланган хәлләр янында нинди тыныш билгеләре куела? 

1) сызык 

2) өтер 

3) җәя 

4) өтер, сызык, җәя 



А28   Түбәндәге җөмләдә нинди тыныш билгесе куела? 

 Минем тәкъдимем ( )сез аны сакларга тиеш. 

1) ике нокта 

2) сызык 

3) өтер 

4) тыныш билгесе кулемый 

А29   Җөмлә ахырында килгән эндәш сүз алдыннан нинди тыныш билгесе 

куела? 

1) сызык 

2) өтер 

3) өндәү 

4) ике нокта 

АЗО   Фәнни стильгә караган җөмләне билгеләгез. 

1) Җә, Сирин кергәч кенә телләшергә чамалап торма әле! 

2) Күк йөзе эреле - ваклы йолдызлар белән тулы. 

3) Кешеләрнең хис - кичерешләрен аңлата торган сүзләр ымлыклар 

дип атала. 

4) Элекке әдипләрнең әдәби иҗатка, шигъри сүзгә гаять җаваплы 

караулары мәгълүм. 

А31   Бирелгән өзек нинди стильдә язылган ? 

Исенме, кадерле дустым Энҗе! Язган хатыңны алып укыдым. 

Рәхмәт. 

1) фәнни стильдә 

2) публицистик стильдә 

3) матур әдәбият стилендә 

4) эпистоляр стильдә 

А32   Сөйләм җыйнаклыгы сакланмаган җөмләне күрсәтегез. 

1) Дулкыннар Мәхмүтнең битенә бәрә, күз ачарга да ирек бирми. 

2) Ул тырышып эшли, нормасын арттырып үти, булдыра. 

3) Шәриф Камалны бәхет һем матурлык җырчысы дип атарга мөмкин. 

4) Туып үскән авылын мактамаган кешене очратканыгыз бармы? 

 

2 иче өлеш 

Бу өлештәге биремнәрне утәгәндә, җаваплар икенче бланкка В1 - 

В8 нче биремнәренең уц ягына 1 нче шакмактан башлап языла, һәр 

хәреф, һәр сан аерым шакмакка гына языла. Сузләр 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) Халкыбызның җырларын тикшереп карасаң, 

искитәрлек фәлсәфә һәм табигать белән бердәмлек күрәсең. (2) 

Ата-бабаларыбыз беркайчан да үзләрен табигатьтән аерып 

куймаганнар. (3) Алар, терлек-туар, күбәләкләр белән киңәшеп, 

серләшеп, кайгы-шатлык уртаклашып, әвәрә килеп яшәгәннәр. (4) 

Бу инде - рухи тормышның бөтенлеге. (5) Ата-баба сандугач, 

карлыгач, күке, тургай, кыр казы белән серлә шеп гомер 

кичергән. (6) Бу кошларның һәрберсе кеше күңеленә үзенчә 

тәэсир иткән: кеше күңеленең аерым халәтенә аерым кош булган. 

(7) Йә, нинди урман инде ул, карт юкә башында бәрәңге тукмагы 

кебек тып-тын гына утырган ябалак булмаса? (8) Май аенда 

урманга керүнең ни яме бар, әгәр анда вакыт-вакыт күке, 

кычкырып, синең гомереңне санап алмаса? (9) Нинди уҗым 

басуы инде ул, ук булып ыргылып, күккә тургай күтәрелеп 

сайрамаса; нинди кыр инде ул, биект&биектә тилгән тибрәлмәсә? 

(М. Мәһдиев) 

 
В1 - В6 нчы биремнәргә җавапны сүзләр белән языгыз. 

 

В1   Тексттагы бердәмлек, карт, керу сүзләренең антонимнарын языгыз. 

В2   8 нче җөмләдән алмашлыкларны язып алыгыз. 

В3   4 нче җөмләдәге рухи сүзе кайсы сүз төркеменә керә? 

В4   2 нче җөмләдәге беркайчан сүзе җөмләнең кайсы кисәге булып килгән? 

В5   1, 2 нче җөмләләрдәге тиңдәш кисәкләрне язып алыгыз. 

В6   3 нче җөмләдәге баш кисәкләрне язып алыгыз. 

 

В7, В8 нче биремнәргә җавапны саннар белән языгыз. 

 

В7   Беренче абзацта гади җөмләләр ничәү? 

В8   Беренче абзацтагы кайсы җөмләләрдә аерымланган хәлләр бар? 

 

3 нче өлеш 

 

Бу өлештәге биремнең җаваплары икенче номерлы бланкка 



языла. Башта С биременең номеры язып куела, аннан соң сочинение 

тексты языла. 

 

С1   Башлангыч текстка нигезләнеп, 150 сүздән ким 

булмаган текст языгыз. Текстның темасын, анда күтәрелгән төп 

проблемаларны, автор позициясен, аның әйтергә теләгән фикерен 

үз сүзләрегез белән аңлатып бирегез. Сез автор фикере белән 

килешәсезме? 

Автор фикерен бөтен төгәллеге белән күрсәтү өчен, 

цитаталар да китерергә мөмкин, әмма тулысынча башлангыч 

текстны күчереп язарга яки эчтәлеген генә сөйләп чыгарга 

ярамый. Башлангыч тексттагы сурәтләү чараларының 

кайберләрен язмагызда кулланырга мөмкин. 

Бирелгән текстка нигезләнеп язылмаган эш тикшерелми 

һәм бәяләнми. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


