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Күрсәтмә вариантка аңлатма 

 

2023 нче елгы дәүләт йомгаклау аттестациясен уздыру өчен контроль-

бәяләү материалларының күрсәтмә варианты  9 нчы сыйныфта имтиханга 

әзерләнүчеләргә йөз тотып төзелде. Шуны истә тотарга кирәк: әлеге  вариант 

имтиханда тәкъдим ителәчәк биремнәрне тулысынча чагылдырмый. Аның 

төп максаты – укучыларга имтиханга мөстәкыйль әзерләнергә юнәлеш бирү. 

Күрсәтмә вариант укучыларда контроль бәяләү материалларының 

структурасы, биремнәрнең күләме, формасы, катлаулылык дәрәҗәсе (җиңел, 

уртача, авыр) турында гомуми күзаллау булдыруны күздә тота. Мөстәкыйль 

әзерлек барышында укучыларга файдалану өчен биремнәргә җаваплар да 

тәкъдим ителә. Киңәйтелгән җавапларны бәяләү критерийлары укучыларда 

һәм гомумән киң җәмәгатьчелектә бу сорауларга куелган таләпләр турында 

күзаллау булдыра, әзерлек процессында игътибар ителәсе мәсьәләләрне 

ассызыклый. 

Әлеге мәгълүматлар барысы да укучыларга татар әдәбиятыннан сайлап 

алу имтиханына әзерләнү юлын формалаштырырга, камилләштерергә ярдәм 

итәр. 
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Демонстрационный вариант ГИА по родной литературе, 2023 год                                         ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ  IX класс  

 

Туган телдә белем бирү мәктәпләре укучылары өчен  

2023 нче елда туган (татар) әдәбияттан дәүләт йомгаклау аттестациясе 

 

Биремнәрне башкару өчен күрсәтмә 

 

Татар әдәбиятыннан дәүләт йомгаклау аттестациясе 2 бүлектән 

гыйбарәт.  

Беренче бүлек тәкъдим ителгән әдәби текстларга эчтәлек һәм форма 

ягыннан бәя бирүне күздә тота. Текстларны  башта игътибар белән уку,  бары 

шуннан соң гына әсәргә яки тәкъдим ителгән өзеккә карата куелган 

сорауларга җавап бирә башлау мөһим. Беренче бүлектә ике вариант тәкъдим 

ителә. Укучы үз теләге белән шуларның БЕРСЕН генә сайлап алып эшләргә 

тиеш. Эпик яки драма әсәренә анализны эченә алган беренче вариантта 

киңәйтелгән җавап таләп иткән 3 сорау тәкъдим ителә.  

Лирик әсәргә анализны эченә алган икенче вариантта киңәйтелгән җавап 

таләп иткән 3 сорау бирелә.  

Беренче бүлектәге беренче һәм икенче вариантлардагы 1.1.1., 1.1.2. һәм 

1.2.1., 1.2.2. биремнәренә җавап язганда темадан читкә китмичә, җавапны 

артык киңәйтмичә, 3-5 җөмлә күләмендә формалаштыру мөһим. Әмма бу сан 

якынча, шартлы, җавапны тикшерү барышында аның эчтәлегенә игътибар 

ителә.  Өченче бирем исә (1.1.3. һәм 1.2.3.) чагыштырма планда җавап язуны 

таләп итә һәм аны 5-8 җөмлә күләмендә формалаштыру сорала.   

Өченче бүлек дүрт сочинение темасын үз эченә ала. Алар аерым 

әсәрләргә мөнәсәбәтле кечкенә күләмле сочинение язуны күздә тота. Җавап 

бирү барышында шуның БЕРСЕНӘ генә сочинение форматында 150 сүздән 

дә ким булмаган сочинение язу сорала, 100 сүздән дә ким булган язмалар 0 

балл белән бәяләнә.  

Биремнәрне башкару өчен 210 минут вакыт каралган. Эшнең  беренче 

бүлеген башкару өчен  – 2 сәгать, өченче бүлекне үтәүгә калган вакыт күздә 

тотыла. 

 

Уңышлар телибез! 
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1 НЧЕ БҮЛЕК 

1 нче бүлектәге ике вариантта тәкъдим ителгән өзекләрне укыгыз һәм 

шул вариантларның берсендә каралган биремнәргә генә җаваплар 

языгыз.  

 

1 НЧЕ ВАРИАНТ  

Тәкъдим ителгән өзекне укыгыз һәм 1.1.1. – 1.1.3. биремнәренә җавап 

бирегез.  

 

Иртәгә Сабан туе дигән кичне кем генә тыныч йоклый алды икән! Көне 

буе урамнан кайтып кергән юк, телең чыгардай булып арылган. Инде 

күзләрең дә йомылып, йоклап та барасың. Юк, кая ул! Йоклыйм гына 

дигәндә, күрше малайларның Сабан туена дип тектергән яңа күлмәкләре, 

камзуллары, йә булмаса, яңа кәләпүшләре күз алдына килә. Кайсысының 

кәләпүше чем-кара, кайсысының зәңгәр хәтфәдән. Чуклы кызыл кәләпүш 

булса, анысы инде бигрәк тә күзне кыздыра. Сузылып кына үзеңнең баш 

очына әзерләп куйган киемнәреңне капшап карыйсың да авыр сулап куясың. 

Өммикамал апай белән әни казанда иртәгә бала-чагага өләшәсе 

күкәйләрне суган кабыгы салып буяп маташалар. Койма буеннан, 

чулпыларын чылтыратып, үзара көлешә-шаркылдаша, кызлар узып бара. Баш 

очындагы тәрәзәдән язгы җылымса җирнең бераз гына татлырак, бераз гына 

ниндидер үлән исләрен дә хәтерләтә торган ягымлы исе бөркелә башлый да, 

шушы рәхәткә тибрәлеп йоклап та китәсең... 

Иртә белән шыгырдап ишек ачылган тавышка уяндым. Кичтән таң 

белән тормакчы булып ятсам да, барыбер соңга калганмын. Әни кемнәр 

беләндер сөйләшә, ишек янында кемнәрдер кыштырдый. Аларның шәүләләре 

генә күренә. Ник дисәң, әле яктыра гына башлаган. Бүтән көнне булса, болай 

караңгыда кармаланмаслар, ут алган булырлар иде. Әмма мин бүген юри ут 

кабызмыйлар дип уйладым, чөнки әгәр лампа яндырсаң, Сабан туе 

иртәләрендә генә була торган бу үз алдына бер моңсу, соры тынлык юкка 

чыгар да, бәйрәм куанычының кайсы ягыдыр китек булыр кебек иде... 

...Ул арада инде урам тагын да тагын да җанлана төшә. Аллы-гөлле яңа 

күлмәкләрен киеп, бидәр-бидәр эре чәчәкле чуар алъяпкычларын ябып, капка 

төпләренә курчак шикелле кечкенә кызлар килеп җитә. Уникешәр бала 

итәкле, зәңгәр, яшел, алсу күлмәк кигән купшы кызлар, кәс-кәс басып, 

чулпыларын чылтыр-чылтыр китереп, каядыр йомыш белән баралар. Ак, 

зәңгәр я алсу сатин күлмәк өстеннән җиңсез кара камзул киеп, кәләпүшләрен 

кыңгыр салган мут егетләр, гармунчыны ияртеп, каядыр үз юллары белән 

китәләр. Капка төбенә бәйрәмчә киенгән картлар чыгып баса.  

Тагын бераздан урамнар атларының ял-койрыкларына кызыл чуклар 

таккан егетләр, яшүсмер малайлар белән тула. Алар, йорттан-йортка кереп, 

шау-гөр килеп, йомырка җыеп йөриләр. Шул арада гармун тартып, җырлап 

та җибәргәлиләр. Сабан туеның беренче көнендә шул йомырка белән мәйдан 
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ачыла. Башта балалар көрәшә, аннары олылар тотына. Йөгерешәләр, чүлмәк 

ваталар, аркан тартышып уйныйлар, хәтта ат чабышлары да булып ала.  

Әмма болар һәммәсе дә Сабан туеның бисмилласы гына әле. 

 

Г.Бәширов «Туган ягым – яшел бишек» 

 

1.1.1. һәм 1.1.2. биремнәрен башкару өчен башта җаваплар бланкына 

биремнең номерын язып куегыз, аннан соң һәр биремгә таләп ителгән 

күләмдә тулы җавап языгыз (якынча 3-5 җөмлә). Автор позициясен 

ачыгыз, әсәр текстына таянып, үз фикерегезне дә дәлилләгез. 

Җавапларыгызны аңлаешлы һәм төгәл итеп языгыз. 

 

1.1.1.  Кечкенә Гомәрнең сабан туен көтү кичерешләрен җиткерү өчен 

Г.Бәширов нинди алымнардан, образ-детальләрдән файдалана?  

1.1.2.  Сабан туен сурәтләп, язучы нинди фикерләр җиткерә дип 

уйлыйсыз? 

 

1.1.3. биремен башкару өчен башта җаваплар бланкына биремнең 

номерын язып куегыз, аннан соң һәр биремгә таләп ителгән күләмдә 

тулы җавап языгыз (якынча 5-8 җөмлә). Автор позициясен ачыгыз, әсәр 

текстына таянып, үз фикерегезне дә дәлилләгез. Ике әсәрне 

чагыштырып, җавапларыгызны аңлаешлы һәм төгәл итеп языгыз. 

 

1.1.3. Г.Бәшировның «Туган ягым – яшел бишек» повестенда һәм 

Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясендә төп геройларның күңел халәтен 

чагыштырып карагыз. Аларның нинди охшаш һәм аермалы яклары бар?  

  

Менә күптән көтелгән килеп җитте. 

Бүген Сабан туе! 

Андый-мондый гына түгел, тирә-якта бик сирәк була торган, - бик 

зурысы, бик шәбе! Данлыклы чабышкылар җыелалар. Атаклы көрәшчеләр 

киләләр. Исемле йөгерек ирләр бүген көчләрен сынашмакчылар. Алмачуар 

белән минем өчен дә бүгенге көн, бәлки, гомергә бер генә килеп китә торган 

зур көннәрдәндер. Айгырым сыналмаган түгел. Өченче яшенә чыккач та, 

менемгә өйрәттек. Шуннан бирле авылыбызда үзара ат ярыштырулар күп 

булды. Әйтәсе дә юк, һичкемнең аты минем Алмачуарга якын килмәде - 

кузгалып китү белән мин очам, башкалар күз күреме җир артта калалар. 

Күрше авылларның атлары белән дә ярышкаладым. Болар арасында 

күп сабан туйларында беренче, икенче килгәннәр дә бар иде. Алмачуар 

боларны да бик җиңел, бик уйнап уза иде. 

Әмма, әмма бу сабан туе башкарак. Әллә кайдагы, тау эчендәге 

башкортлар дан тоткан чабышкылары белән килгәннәр, диләр. Араларында 

бер күк бияне бик мактап сөйлиләр, үткән ел Өфе каласында чаптырганда, 

бөтен атларны адәм көлкесенә калдырган, диләр. 
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Башкаларын уйламыйм да. Менә шул күк бия мине куркыта. Кайдан 

гына килеп чыкты икән соң, ул гөнаһ шомлыгы нәрсә! 

Әткәй белән Сафа бабай да минем хәлне бик аңлыйлар булса кирәк. 

Чаба торган атны бөтенләй башкача хәзерләргә тиешле була икән: заманында 

күп чабышкы асраган Сафа карт, яз чыккач ук, әткәйгә моның юлларын 

өйрәтте: нәрсә ашатырга, ничек эчертергә, көн саен ничек аз-аз гына йөртеп 

кайтарырга – һәммәсен әйтеп бирде. Аның белән генә дә калмыйча, һәр көн 

диярлек, үзе килә, карый, яңадан өйрәтеп китә. 

Сабан туена бер атна калгач, бигрәк каты тотына башладылар. 

Печәннең корысын гына бирәбез, бүлеп-бүлеп солы салабыз, азлап-азлап 

апара суы эчерәбез... Әти иренми, көн-төн карый. Мин аңа ияреп йөрим. 

Ансыз да асыл сөяк булган Алмачуарым бу арада карап туйгысыз булып 

чибәрләнде. Ял, койрык ефәкләнеп, дулкынланып тора. Эч, каеш белән 

тарттырган кебек, нечкәреп, тип-тигез булып эчкә керде. Буе тагы да озыная 

төшкән кебек күренә. Аяк атлаулары шундый җиңел инде, әйтерсең ул җиргә 

басмый, бәлки, күзгә күренми торган канатлары белән очып кына бара. 

Ул электән дә ашауга бик назлы иде. Ахрысы, ярыш көннәренең 

якынаюын сизәдер, үзен бик артык саклый башлады... Шуның белән бергә 

аны тыюлар бик авырайды. 

Мин башка һичбер малайны мендермим, йөрергә чыкканда, һаман 

үзем. Шул вакытларда кайда гына булса да, нинди генә булса да, атланып 

кына барырга кирәк чакта да, башка берәр ат, арттан килеп, уза башласа, 

тыеп тотармын дип уйлама, – авызлыкны тешләп ала да канатланып оча 

гына! 

Бер дә шик юк, Алмачуар тиз арада сабан туе буласын белә, анда 

үзенең чабачагын да сизә һәм шуңа бик нык хәзерләнә. Минем хәзерләнүем 

дә аныкыннан ким түгел. 

Әткәй белән Сафа бабай, шаяртыпмы, чынлапмы, кайбер вакыт башка 

берәр малайны мендереп чаптыру турында сөйлиләр: 

– Син яшьсең. Алмачуар да әле зур җирләрдә чабып өйрәнмәгән, – 

диләр. 

Мин якын да килмим. Тагы әйтсәләр, күзләрем яшәрә башлый. Сафа 

бабай мине юата: 

– Ярар, балам, ярар, ни күрсәң, үзең күрерсең, узсаң да – үзең, 

уздырсаң да – үзең! – ди. 

  

Г.Ибраһимов «Алмачуар» 
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2 НЧЕ ВАРИАНТ  

 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

«Ул егылган арып», – дисәләр, 

Син ышанма, бәгърем! 

Мондый сүзне 

Дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. 

 

Байрагыма каным белән язган 

Антым чакра алга барырга. 

Хакым бармы минем абынырга, 

Хакым бармы арып калырга? 

 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

«Алмаштырган илен», – дисәләр, 

Син ышанма, бәгърем! 

Мондый сүзне 

Дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. 

 

Илдән киттем ил һәм синең өчен, 

Автоматым асып аркама. 

Илемне һәм сине алмаштыргач, 

Җирдә миңа тагын ни кала? 

 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

«Муса инде үлгән», – дисәләр, 

Син ышанма, бәгърем! 

Мондый сүзне 

Дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. 

 

Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас 

Ялкынлы җыр тулы күңелне; 

«Үлем» диеп әйтеп буламы соң 

Җиңеп үлгән мондый үлемне? 

М.Җәлил «Ышанма» 

 

1.2.1. һәм 1.2.2. биремнәрен башкару өчен башта җаваплар бланкына 

биремнең номерын язып куегыз, аннан соң һәр биремгә таләп ителгән 

күләмдә тулы җавап языгыз (якынча 3-5 җөмлә). Автор позициясен 

ачыгыз, әсәр текстына таянып, үз фикерегезне дә дәлилләгез. 

Җавапларыгызны аңлаешлы һәм төгәл итеп языгыз. 
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1.2.1.  «”Үлем” диеп әйтеп буламы соң / Җиңеп үлгән мондый үлемне?» 

юллары белән М.Җәлил нәрсә әйтергә тели дип уйлыйсыз?  

1.2.2.  Шигырьдә кулланылган нинди тел-сурәтләү чараларын билгели 

аласыз? 

 

1.2.3. биремен башкару өчен башта җаваплар бланкына биремнең 

номерын язып куегыз, аннан соң һәр биремгә таләп ителгән күләмдә 

тулы җавап языгыз (якынча 5-8 җөмлә). Автор позициясен ачыгыз, әсәр 

текстына таянып, үз фикерегезне дә дәлилләгез. Ике әсәрне 

чагыштырып, җавапларыгызны аңлаешлы һәм төгәл итеп языгыз. 

 

1.2.3. М.Җәлилнең «Ышанма» һәм Ф.Кәримнең «Ант» шигырьләрендә 

лирик герой нинди фикерләр җиткерә? Аларның нинди охшаш һәм аермалы 

яклары бар?  

 

Юлбасарлар таптый җиребезне, 

Ватан сугышына мин китәм. 

Менә – балам. Син әнкәсе аның, 

Балабызны тотып ант итәм. 

 

Синең өчен, шушы балам өчен, 

Нәселем өчен, Туган ил өчен, 

Мылтык тотып баскан җиремнән 

Бер адым да артка чигенмәм... 

 

Бәлки, соңгы тапкыр – күрештек, 

Кочаклаштык, озак үбештек. 

Сизә бала, карый күзләремә: 

«Сакла безне!» – ди ул күңеленнән, 

Ана күкрәгеннән суырып алган 

Сөт тамчысы алсу иренендә. 

 

Шушы балам өчен, синең өчен, 

Нәселем өчен, Туган ил өчен, 

Мылтык тотып баскан җиремнән 

Бер адым да артка чигенмәм. 

Ф.Кәрим «Ант» 
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2 НЧЕ БҮЛЕК 

 

2 бүлек биремнәренә сочинение язу барышында тәкъдим ителгән 

темаларның (2.1. – 2.4.) бары  БЕРСЕН генә сайлап алыгыз. Җаваплар 

бланкында үзегез сайлаган теманың номерын күрсәтегез. Үзегез 

сайлаган темага, әдәби материалга таянып, 200 сүз күләмендә 

киңәйтелгән җавап языгыз. Куелган проблемаларны, автор позициясен 

үзегез аңлаганча ачыклап, тулы җавап бирүегез сорала. Әсәр текстына 

таянып, үз фикерегезне дәлилләгез. Иншаның төзелешен уйлагыз, 

эзлеклелекне саклагыз, анализ барышында теоретик төшенчәләргә 

таяныгыз. Сочинениенең күләме 150 сүздән дә ким булмаска тиеш, 

шуннан ким булган очракта инша 0 балл белән бәяләнә.  

  

 2.1. З.Бигиевның «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» әсәрендә күтәрелгән 

проблемалар. 

 2.2. Н.Думавиның «Яшь ана» хикәясендә автор идеясе.  

2.3. Р.Фәйзуллин иҗатында лирик герой. 

2.4. Ш.Хөсәеновның «Әни килде» драмасында Ана образы. 
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КИҢӘЙТЕЛГӘН ҖАВАПЛАРНЫ ТАЛӘП ИТҮЧЕ БИРЕМНӘРНЕҢ 

ҮТӘЛЕШЕН ТИКШЕРҮ ҺӘМ БӘЯЛӘҮ КРИТЕРИЙЛАРЫ 

 

1.1.1, 1.1.2. һәм 1.2.1., 1.2.2. биремнәрен (3-5 җөмлә күләмендә) бәяләү  

3-5 җөмлә күләмендәге киңәйтелгән җавапны таләп итә торган бирем. 

Җавапка билгеләнгән күләм шартлы, ул сорауның катлаулылыгына һәм 

эчтәлегенә бәйле. Укучы сорауга эчтәлеге ягыннан тулы җавап язарга, әмма 

үз җавабын мөмкин булган кадәр кыска формалаштырырга тиеш. 

1 нче таблица 

 

Критерий  Балл  

1. Фикер тирәнлеге һәм җавапның дәлилләнгән булуы  

а) имтихан тапшыручы укучы биремнең үзенчәлегенә төшенгән: 

сорауны аңлап җавап биргән, автор позициясен ачкан, үз фикерен 

дәлилләгән, фактик хаталар юк 

 

2 

б) имтихан тапшыручы укучы сорауга җавап бирә, ләкин җавабын 

нигезләп бетерә алмый / яки җавабын әсәрнең кыскача эчтәлеген 

сөйләү белән генә чикли, җавап хаталы һәм төгәл түгел / яки җавапта  

бер-ике фактик хата күзәтелә 

 

1 

в) укучы сорауга бөтенләй җавап бирмәгән / яки эчтәлеге ягыннан 

сорауга туры килми торган җавапны язган / яки 3 һәм аннан да 

күбрәк фактик хата ясалган   

 

0 

2. Җавапның сөйләм нормаларына туры килүе  

а) Җавапта бер генә сөйләм хатасы бар 1  

б) җавапта сөйләм хаталары бердән артык  0 

Иң югары балл 3 

 

Чагыштырма пландагы 1.1.3. һәм 1.2.3. биремнәрен бәяләү   

5-8 җөмлә күләмендәге киңәйтелгән җавапны таләп итә торган бирем. 

Җавапка билгеләнгән күләм шартлы, ул сорауның катлаулылыгына һәм 

эчтәлегенә бәйле. Укучы сорауга эчтәлеге ягыннан тулы җавап язарга, әмма 

үз җавабын мөмкин булган кадәр кыска формалаштырырга тиеш. 

2 нче таблица 

Критерий  

1. Җавапның төгәллеге, тирәнлеге, дәлилләнгән булуы Балл 

а) укучы сорауны аңлап, төгәл җавап бирә, авторлар позициясенә 

нигезләнеп, үз фикерен җиткерә ала, соралган төп үзенчәлекләрне 

билгели, мисаллар ярдәмендә ныгыта, анализлау сәләтен күрсәтә, 

җавабын дәлилли, фактик хаталары юк 

 

2 

б) укучы сорауны тулаем аңлап та, җавап бирү барышында гомуми 

җөмләләр белән чикләнә, мисаллар белән ныгытып, төгәл җавап 

бирми  / сорауга җавап өстән-өстән генә, бик гади аңлатыла, әдәби-

теоретик төшенчәләр ярдәмендә ныгытылмый / яки 1-2 фактик хата 

 

1 
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күзәтелә  

в) укучы сорауга бөтенләй җавап бирми / яки эчтәлеге ягыннан 

сорауга туры килми торган җавапны яза / яки 4 тән артык фактик хата 

күзәтелә   

 

0 

2. Җавапның, әдәби текстларны чагыштырып, нигезле, 

дәлилләнгән булуы 

Балл  

а) җавап чагыштырма планда языла, мисаллар ярдәмендә ныгытыла, 

соралган әсәрләр җитәрлек күләмдә файдаланыла (өзекләр китерелә, 

кыскача эчтәлек сөйләнә, текстның микротемаларына мөрәҗәгать 

ителә, әсәрләргә сылтамалар бирелә һ.б.) 

 

2 

б) җавап бирү барышында әсәрләрне чагыштыру җитәрлек күләмдә 

түгел, мисаллар файдаланып та, җавапны дәлилли алмый, мисаллар 

нигезле түгел / яки текстның бу җавапны дәлилли торган өлешләре 

файдаланылмый 

 

1 

в) җавап бирү барышында әсәрләр чагыштырылмый / яки кирәкле 

аспектта чагыштырылмый 
0 

3. Җавапның әдәби сөйләм нормаларына туры килүе Балл  

а) 2-3 сөйләм хатасы күзәтелә 1 

б) сөйләм хаталары 2дән артык  0 

Иң югары балл 5 
 

Сочинение биремен бәяләү   

2 нче бүлекнең бирем җаваплары иң мөһимнәрдән санала, шулар 

арасында иң әһәмиятлесе булып беренчесе – эчтәлек ягы санала. Тикшерү 

барышында җавапның эчтәлеге 0 балл белән бәяләнгән очракта бирем 

эшләнмәгән булып санала һәм алга таба тикшерелми. Калган бәяләү 

аспектлары буенча 2нче биремнәрнең җавапларын тикшерү бланкына 0 балл 

куела.  

 Җавапны бәяләгәндә, язылган иншаның күләме исәпкә алына. Имтихан 

бирүчеләргә 150 сүздән ким булмаган күләмдәге текстны язу тәкъдим ителә. 

Әгәр инша тексты 100 сүздән ким булса, мондый эш үтәлмәгән дип санала 

һәм “0” балл белән бәяләнә.  

3 нче таблица 

Критерий  

1. Җавапның төгәллеге, тирәнлеге, дәлилләнгән булуы Балл 

а) укучы сорауны аңлап, төгәл җавап бирә, автор позициясенә 

нигезләнеп, үз фикерен җиткерә ала, соралган төп үзенчәлекләрне 

билгели, мисаллар ярдәмендә ныгыта, анализлау сәләтен күрсәтә, 

җавабын дәлилли, фактик хаталары юк 

 

3 

б) укучы сорауны тулаем аңлап та, җавап бирү барышында гомуми 

җөмләләр белән чикләнә, мисаллар белән ныгытып, төгәл җавап 

бирми  / яки 1-2 фактик хата күзәтелә  

 

2 

в) сорауга җавап өстән-өстән генә, бик гади аңлатыла, әдәби-

теоретик төшенчәләр ярдәмендә ныгытылмый / яки 3-4 фактик хата 
 

1 
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күзәтелә 

г) укучы сорауга бөтенләй җавап бирми / яки эчтәлеге ягыннан 

сорауга туры килми торган җавапны яза / яки 4 тән артык фактик 

хата күзәтелә   

 

0 

2. Әдәби-теоретик төшенчәләрне аңлау, алар белән эшләү 

дәрәҗәсе 

Балл  

а) әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында 

әдәби-теоретик төшенчәләр аңлап, урынлы кулланыла, җавап 

теоретик яктан югары дәрәҗәдә язылган  

 

2 

б) имтихан тапшыручы әдәби-теоретик төшенчәләрне аңлый, әмма 

әдәби материалга анализда аларны  куллану барышында 1  

төгәлсезлек күзәтелә   

 

1 

в) укучы әдәби-теоретик төшенчәләрне дөрес кулланмый яки 

әдәби-теоретик төшенчәләрдән мәгълүматлы түгел, әдәби 

материалга анализда аларны  куллану барышында 1 дән артык хата 

ясый  

 

0 

3. Җавапның, әдәби текстларны кулланып, нигезле, 

дәлилләнгән булуы 

Балл  

а) җавап мисаллар ярдәмендә ныгытыла, соралган әсәр (әсәрләр) 

җитәрлек күләмдә файдаланыла (өзекләр китерелә, кыскача 

эчтәлек сөйләнә, текстның микротемаларына мөрәҗәгать ителә, 

әсәрләргә сылтамалар бирелә һ.б.) 

 

2 

б) җавапта әсәрнең (әсәрләрнең) турыдан-туры эчтәлеге генә урын 

ала / яки текстның бу җавапны дәлилли торган өлешләре 

файдаланылмый 

1 

в) җавап бирү барышында әсәр (әсәрләр) бөтенләй 

файдаланылмый, нигезләнми 
0 

4. Җавапның эзлеклелеге, фикерне җиткерү мөмкинлеге  Балл  

а) җавап логик яктан эзлекле языла, фикерләр үзара бәйләнештә 

бирелә, төгәл җиткерелә 
2 

б) җавапның мәгънәви өлешләре үзара логик яктан эзлекле языла, 

әмма аерым кабатлаулар, төгәлсезлекләр күзәтелә / җавап эзлекле 

булып та, фикер еш кабатлана, төп темадан читкә киткән урыннар 

күзәтелә 

 

1 

в) җавап логик яктан эзлекле язылмаган, эзлеклелек тупас 

бозылган, җавапта гомуми мантыйк күренми 
0 

5. Җавапның әдәби сөйләм нормаларына туры килүе Балл  

а) сөйләм хаталары юк яки 1 сөйләм хатасы ясалган 3 

б) 2-3 сөйләм хатасы күзәтелә 2 

в) 4 сөйләм хатасы ясалган 1 

г) сөйләм хаталары бик күп (5 яки аннан да артык) булып, фикерне 

аңлауда кыенлыклар тудыра 
 

0 

Иң югары балл 12 

 


