
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     Яңгырау тартыклар гына язылган рәтне билгеләгез. 

1) (в), (с), (к), (г) 

2) (т), (л), (м), (п) 

3) (һ), (ф), (ч), (ш) 

4) (з), (р), (м), (й) 

А2     Бу сүздә кайсы хәреф (хәрефләр) төшеп калган?  

Мөстөк...ль  

1) и  

2) й  

3) ы  

4) ый 

АЗ     Киң әйтелешле, чагыштырмача озын [о] сузыгы булган сүзләр рәтен 

күрсәтегез. 

1) окоп, бодай, оста, болын 

2) йод, бора, комбайн, боз 

3) лозунг, волейбол, чемпион, доктор 

4) посылка, йозак, шома, патрон 

А4     Сингармонизм законына буйсынган сүзләр рәтен күрсәтегез. 

1) Миңсылу, ир-ат, бодай, турнир 

2) ата-ана, Мәрьям, үзсүзле, гөлҗимеш 

3) дөнья, һәрвакыт, кино, батырлык 

4) җир-су, бишьеллык, әни, берөзлексез 

А5     Кайсы рәттәге барлык сүзләрдә ь билгесе куела? 

1) яш..., ям...ле, күп...еллык, рул... 

2) с...езд, апрел..., сәгат..., мәкал... 

3) кәгаз..., мик...дар, мөстәкыйл..., иг...лан 

4) шәфкат..., шөгыл..., ун...еллык, аш...яулык 

А6     Кайсы рәттәге барлык сүзләрдә [къ], [гъ] авазлары әйтелә? 

1) бакча, капитан, мәкалә, газ 

2) колонна, телеграмма, кадерле, кристалл 

3) калфак, гасыр, гаҗәп, кыйммәт 

4) көмештәй, вышка, яңгыратып, кояш 

А7     Хәреф саны аваз саныннан күбрәк булган сүзләр рәтен күрсәтегез. 

1) борын, мәктәп, дөнья, гаять 

2) җәяү, яшелчә, югары, юеш 

3) сәгать, мәгънә, вәгъдә, Мәгъсүм 

4) әмма, гадәт, чишмәләр, муенса 

А8      Кайсы сүздә һ хәрефе языла? 

1) ...алык 

2)  рә..әт 

3) зи...енле 

4) бә..етле 

А9     Кайсы рәттәге сүзгә күплек сан кушымчасының нечкә варианты ялгана? 

1) предприятие 

2) лагерь 

3) слесарь 

4) кыр 

А10   Кайсы рәттәге сүз аерым языла? 

1) иң (баш) 

2) таш (күмер) 

3) исле (май) 

4) калак (сөяге) 

А11   Кайсы рәттәге фразеологик әйтелмәнең татарча варианты туры килми? 

1) руки не доходят - кул җитми 

2) как две капли воды - ике тамчы су кебек 

3) прийти с пустыми руками - буш кул белән килү 

4) сбиться с ног - бар көченә 

А12   Омонимнар ул -... 

1) охшаш мәгънәле сүзләр 

2) капма-каршы мәгънәле сүзләр 

3) әйтелеше бертөрле, мәгънәләре башка булган сүзләр 

4) күп мәгънәле сүзләр 

А13   Ясалма сүзләр язылган рәтне билгеләгез. 

1) бакчачы, күзгә, элә 

2) бүлмә, белгеч, тарак 

3) кешене, дәфтәрдә, юлаучы 

4) каенлык, урманны, язгы 

А14   Кайсы рәттәге сүзләргә модальлек белдерүче кушымчалар ялганган? 

1) бабакай, кошчык, китаплар 

2) малайлар, кызга, бабайны 

3) сатучы, әтигә, абыйда 

4) авылдаш, яшьлек, күңелле 



А15   Йөкләтү юнәлешендәге фигыльләрне күрсәтегез. 

1) сөйләгән, эшләде, кайтачак 

2) бизәнәсең, киенгән, казыналар 

3) сатышкан, бизәнәсең, сорашканмын 

4) ашаткан, каратасың, саттырган 

А16   Затланышлы фигыльне билгеләгез. 

1) эшләсәк 

2) аңлау 

3) укырга 

4) елмаеп 

А17   Рәвеш сүзтезмә кергән рәтне билгеләгез. 

1) кояшлы алан, укучының китабы 

2) матур яза, тиз эшли  

3) иртәгә кичен, шактый элек 

4) җәяү йөрү, әкрен килү 

А18   Әйтелү максаты буенча җөмләнең төрен билгеләгез. 

 Сагындым, бик сагындым сине, туган ил! 

1) хикәя 

2) боерык 

3) сорау 

4) тойгылы 

А19   Аергыч кайсы рәттәге сорауларга җавап бирә? 

1) нинди? кайсы? ничә? ничәнче? кемнең? нәрсәнең? кайдагы? 

2) кайчан? кайда? кемне? нәрсәне? 

3) кемгә? нәрсәгә? кая? кайдан? 

4) кем белән? нәрсә белән? ник? нилектән? 

А20   Инверсия күренеше күзәтелгән җөмләне билгеләгез. 

1) Бүген татар теле дәресендә туган як турында инша яздык. 

2) Искә төшә җәйге таңнар... 

 Рәхәт иде ул чаклар. (Г. Кутуй) 

3) Маһруй әби ялгызы 

Безнең күршедә яши. (Ш. М.) 

4) Очучы киткәч, без самолет канаты астында бераз гапләшеп утырдык. 

(С. Б.) 

 

А21   Җөмләнең төрен төзелеше ягыннан билгеләгез. 

Аларга борыла-сарыла төшәргә туры килә, чөнки юлларында бик куп агач, 

ташлар бар. (Г. Ә.) 

1) тезмә кушма җөмлә 

2) гади җөмлә 

3) аналитик иярчен җөмләле кушма җөмлә 

4) синтетик иярчен җөмләле кушма җөмлә 

А22   Иярчен җөмләнең төрен мәгънәсе ягыннан билгеләгез.  

Энә кайда, җеп шунда. (М) 

1) иярчен урын җөмлә 

2) иярчен рәвеш җөмлә 

3) иярчен хәбәр жөмлә 

4) гади җөмлә 

А23   Синтетик иярчен вакыт җөмләле кушма җөмләне билгеләгез. 

1) Кайда көрәш юлы, шуннан татар узган... (Ф. Я.) 

2) Мәхмүт абыйны мин яратам, чөнки ул безне бер дә ачуланмый.  

3) Мостафа өйгә караңгы төшкәч кенә кайтты. (И. Г.) 

4) Шуңа күрә әрни бу яра: өченче көн тоташ кар ява. (М. К.) 

А24   Кайсы варианттагы җавапларда өтер куеласы урынга барлык цифрлар да 

дөрес тәртиптә урнаштырылган? 

 Ул (1) ак муенлы тимер таягын болгый-болгый (2) уң аягына бераз 

аксый тошеп (3) урамның нәкъ уртасыннан (4) атлый иде.  

1)   1,2 

2)   1, 2, 3 

3)   2, 3, 4 

4)   1,3 

А25   Тыныш билгесе дөрес куелмаган җөмләне билгеләгез. 

1) Яңгура бераз фикер җыеп утырды, торып йөренеп алды. (Г. Ә.) 

2) Ишекләре, тәрәзә яңаклары, түбәләр: һәммәсе яшелгә буялган. (Г. И.) 

3) Урман - ил байлыгы. 

4) Синең хәтер белән, энекәш, академик булырга мөмкин. (А. М.) 

А26   Кайсы җөмләдә ия белән хәбәр арасына сызык дөрес куелмаган? 

1) Казан - бик борынгы шәһәр. 

2) Яшьлек - матур вакыт. 

3) Синең атаң - зирәкләрнең зирәге. (А. Г.) 

4) Тимер ишек - ясарга җитәрлек әле. 

А27   Бирелгән җөмләдә кайсы тыныш билгесе куела? 

Аның бит алмалары алланган ( ) әнис алма кебек булган. 

 1) өтер 

2) сызык 

3) ике нокта 

4) тыныш билгесе куелмый 

А28   Гомумиләштерүче сүз тиңдәш кисәкләрдән соң килсә, аның алдыннан 

1) өтер куела 

2) сызык куела 

3) ике нокта куела 

4) тыныш билгесе куелмый 



А29   Тиңдәш булмаган аергычлар янында тыныш билгесе... 

1) куелмый 

2) өтер куела 

3) сызык куела 

4) нокталы өтер куела 

АЗО   Сөйләм стиленә караган җөмләне билгеләгез. 

1) Кошлар да әле уянып кына килә иде. 

2) Әхмәт Фәйзинең гомере буена табынган язучысы - Габдулла Тукай. 

3) Ну, туган, эш үтте, ничава не падилаеш, терсәкне тешләп булмый. 

4) Мәгънә төсмерләре белән капма-каршы булган сүзләрне антонимнар 

дип атыйлар. 

А31    Бирелгән өзек кайсы стильдә язылган? 

 Казан шәһәрендәге ипподромда «Салават кубогьита традицион хәйрия 

узышының икенче этабы узды. 

1) матур әдәбият стилендә 

2) публицистика стилендә 

3) рәсми стильдә 

4) фәнни стильдә 

А32   Сөйләм төгәллеге сакланган җөмләне күрсәтегез. 

1) Сабир карт өч кадак шикәр артыннан кибеткә килгән иде. 

2) Гаяз Исхакый беркайчан да үзенең татарлыгын, туган Ватанын, Идел 

-Урал төбәген онытмады. 

3) Илназ иптәшләренә кычкырды, ә иптәшләре Илназга борылып та 

карамадылар. 

4) Кызларның беренчесенә Айгөл дип исем куштылар, икенчесенә Алсу 

дип исем куштылар. 

 

2 нче өлеш 

 

Бу өлештәге биремнәрне үтәгәндә, җаваплар икенче бланкка В1 - 

В8 нче биремнәренең, уң ягына 1 нче шакмактан башлап языла, һәр хәреф, 

һәр сан аерым шакмакка гына языла. Сүзләр һәм саннар, саналып 

барылса, өтерләр белән аерыла, һор өтер аерым шакмакка куела. 

Җаваплар язылган вакытта буш шакмаклар калдырылмый. 

 

Текстны укыгыз, В1 - В8 нче биремнәрне үтәгез. 

 

(1) Сабан туен - язның бу шау-шулы, ыгы-зыгылы бәйрәмен - без, 

малайлар, кар җепшекләнә башлагач ук көтәргә тотына идек. (2) Менә шәкерт 

малайлар мәдрәсә белән ике арада шакы-шокы агач башмак сөйри башлый, 

укудан кайтышлый, урам тутырып, кар атышалар. (3) Ул чагында инде күз 

«тышта кала», күк йөзенә күтәрелеп карасаң, күзләрең чагыла. (4) Көн 

уртасында тып-тып түбәдән тамган көмеш тамчыларда кояш чагылып китә, 

түбәдән ватылып төшкән боз кисәкләренең зыңгылдавында да күптән үк 

сагындырган яз авазы яңгырый. 

(5) Иртә белән чыксаң, тыкрык буендагы сәрви агачында, боргаланып, эшләки 

(песнәк) сайрый: «Эшләки, эшләки, эшләмәсәң хаста ки»,- ди. (6) Җимеш 

бакчасына, түр тәрәзә каршындагы миләшкә, шомырт агачына кызылтүшләр 

килә. (Г. Бәширов «Туган ягым - яшел бишек») 

 

В1 - В6 нчы биремнәргә җавапны сузләр белән языгыз. 

 

В1   4 нче җөмләдәге көмеш сүзен транскрипциядә күрсәтегез. 

В2   5 нче җөмләдәге иртә сүзенең антонимын табыгыз. 

В3   1 нче җөмләдәге көтәргә сүзе фигыльнең кайсы төркемчәсенә керә? 

В4   1 нче җөмләдәге сабан туе сүзенең ясалышын билгеләгез. 

В5   3-5 нче җөмләләрдәге аваз ияртемен язып алыгыз. 

В6   4 нче җөмләдәге сагындырган сүзе җөмләнең кайсы кисәге булып килгән? 

 

В7, В8 нче биремнәргә җавапны саннар белән языгыз 

 

В7   1 нче җөмләдә ничә аныклагыч бар? 

В8    2 нче җөмләдәге искергән сүзләрнең санын билгеләргә 

 

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.



 


