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Күрсәтмә вариантка аңлатма 

 

Татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханының (БРИ) күрсәтмә 

варианты дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерләнүчеләргә, югары уку 

йортына керергә җыенучыларга йөз тотып төзелде. Шуны истә тотарга кирәк: 

әлеге  вариант имтиханда тәкъдим ителәчәк биремнәрне тулысынча 

чагылдырмый. Аның төп максаты – укучыларга бердәм республика 

имтиханына мөстәкыйль әзерләнергә юнәлеш бирү. 

Күрсәтмә вариант укучыларда контроль-үлчәү 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 укучыларга татар әдәбиятыннан бердәм республика 

имтиханына әзерләнү юлын формалаштырырга, камилләштерергә ярдәм итә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант ЕРЭ-11 по татарской литературе, 2023 год    (КОД ПРЕДМЕТА- 72) , XI класс 

 

Имтихан эшен башкару өчен күрсәтмә 

 

Имтихан эшен башкару өчен  210 минут  вакыт бирелә. Татар 

әдәбиятыннан бердәм республика имтиханы биремнәре 3 бүлектән гыйбарәт.  

Беренче һәм икенче бүлекләрдәге биремнәр тәкъдим ителгән әдәби 

текстларга эчтәлек һәм форма ягыннан анализ ясауны күздә тота. Текстларны  

башта игътибар белән уку,  бары шуннан соң гына әсәргә яки тәкъдим ителгән 

өзеккә карата куелган сорауларга җавап бирә башлау мөһим.   

Эпик яки драма әсәренә анализны үз эченә алган беренче бүлектә бер сүз 

яки сүзтезмә белән җавап язу юнәлешендә 7 сорау һәм киңәйтелгән җавап 

таләп итүче 2 сорау тәкъдим ителә.  

Лирик әсәргә анализны үз эченә алган икенче бүлектә бер сүз яки 

сүзтезмә белән җавап язу юнәлешендә 5 сорау һәм киңәйтелгән җавап таләп 

итүче 2 сорау тәкъдим ителә.  

Җавап язу барышында төгәл эш таләп ителә. Эпик һәм лирик әсәргә 

киңәйтелгән анализ таләп иткән биремнәргә җавап язганда темадан читкә 

китмичә, җавапны артык киңәйтмичә, 5-10 җөмлә күләмендә формалаштыру 

кирәк. Әмма бу сан якынча, шартлы, җавапны тикшерү барышында аның 

эчтәлегенә игътибар ителә.  Беренче, икенче бүлекләрдә сорауга төгәл җавап 

табылмый икән, авырлык тудырган сорауларны калдырып торырга, өченче 

өлештәге биремнәрне үтәргә, эшләнми калган биремнәргә соңыннан әйләнеп 

кайтырга мөмкин.  

Өченче бүлек өч биремне үз эченә ала. Алар әдәбиятның аерым 

чорларына яки әдипләр иҗатына, әдәби процесстагы үзенчәлек-хасиятләргә 

бәя бирүне күздә тота. Җавап бирү барышында биремнәрнең БЕРСЕНӘ генә 

сочинение формасында киңәйтелгән җавап язу сорала.  

Катлаулылык дәрәҗәсенә карап, һәр биремгә бер яки аннан артык балл 

куела, ахырда бөтен баллар бергә кушылып, нәтиҗә чыгарыла. 

 

Уңышлар телибез! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 НЧЕ БҮЛЕК 

Тәкъдим ителгән өзекне укыгыз һәм биремнәргә җавап бирегез. 

 

Безнең әткәй Мөхәммәтхафиз исемле булса кирәк. Буйга зурлыгы өчен 

аны Озын Хафиз дип йөртәләр. Ул яшь чакта имән кебек таза, лачын кебек 

үткен, арыслан кебек гайрәтле булган, дип сөйлиләр. Тирә-якта теләсә 

сугышка булсын, теләсә көрәшкә булсын, аңа тиңдәш, охшаш чыкмаган. Иң 

зур сабан туйларында да ул әллә кайлардан килгән данлыклы көрәшчеләрне 

шаяртып кына чөеп ташлый торган булган... 

Менә бервакыт Чишмәдә зур сабан туе ясала. 

Асыл сөяк чабышкы атлар, үз тирәсендә исем казанган көрәшчеләр, шәп 

йөгерүче егетләр бу җыенга йөзәр чакрымнан киләләр – көч сынамакчылар, 

үзләрен күрсәтмәкче, дан алмакчылар. 

Көрәш башлана. 

Ни күрәсең? Хафизга кем чыдасын! 

Безнең әткәй чыккан бер баһадирны аз-маз шаярта да чөеп үк ташлый. 

Ахырдан килеп чыга ябык, чандыр, бер кара башкорт. 

Ике баһадир, билләрен берәр тартып сыныйлар да, бер-берсенең 

сыртларына кулларын салган хәлдә, бөтен халыкның күзе астында, түгәрәк 

мәйданда әйләнәләр. Я ходай! Бу ни эш!? 

Кинәт данлыклы Хафиз тәгәрәп-тәгәрәп китә дә чалкан барып төшә! 

Мәйдан гөж килә. Әткәйнең дуслары бу хурлыкка чыдый алмыйлар: 

– Башкорт хәрәмләде, аяк чалды! – дип шау-шу күтәрәләр, янадан 

көрәшергә чыгуны сорыйлар. 

Ике як та риза була. Баһадирлар тагы түгәрәк мәйданда. Бөтен халык 

тагын, тыннарын да алмыйча, бу зур көрәшкә карап катканнар! 

Ал аякларын бер-берсенең сыртларына салган арыслан белән юлбарыс 

кебек, ике ир каһарман ярты сәгать буенча бер-берсенең билләреннән алган 

хәлдә мәйданны урап йөриләр. 

Тагы кинәттән, һич көтелмәгән бер секундта, башкорт каһарман 

сиздермәстән генә кысып ала да үзе җиргә ята, баш очыннан Хафиз баһадирны 

шундый көч белән селтәп җибәрә ки, ул, әллә кая барып, сул кулы өстенә бик 

каты егыла. 

Халык шау-шу килә. Мәйдан кайный! 

Безнең әткәй исә тиз генә бер якка чыга да Зариф остага кулын күрсәтә: 

– Сынганмы, чыкканмы? 

– Зарар юк, чыккан гына, – ди. 

Мин ул вакыт бик бәләкәй идем, шулай да хәзерге кебек күз алдымда 

тора: сабан туе элеккечә шаулап калды, әткәй күп баһадирларны җиңеп алган 

кызыл башлы сөлгеләр белән яшел чапанны бер як кулбашына салды да, 

икенче кулын кызыл билбау белән муенына асып, акрын гына кайтып китте. 

Мин аңар сүз дәшәргә курыктым, әллә тирләгәнгә, әллә ачуланганга, 

аның йөзе кара көйгән иде. 

Ахрысы, бик гарьләнгәндер: 



– Җитәр инде: заманында көрәштек, бусы – актыгы булыр! – диде. 

Һәм сүзендә торды: шуннан соң сабан туйларына аяк атламады. (Тик 

телләрдә генә аның баһадирлыкларын әкият итеп сөйләргә калды.). 

 

Г.Ибраһимов  «Алмачуар» 

 

Бер сүз яки сүзтезмә белән җавап таләп иткән биремнәргә җавабыгызны 

регистрация һәм җаваплар бланкының беренче битенә  

урнаштырыгыз. Биремнәргә җавабыгызны шушы бирем номерының 

уң ягына беренче шакмактан башлап сүз яки сүзтезмә рәвешендә 

языгыз. Һәр хәрефне аерым шакмакка ачык итеп языгыз. Сүзләр 

янына бернинди дә тыныш билгеләре куелмый һәм буш шакмаклар 

калдырылмый.  

 

  1  Сайланган әсәрнең кайсы әдәби төргә каравын ачыклагыз һәм җавапта 

языгыз. 

 Җавап:                                    . 

                          

  2    Әлеге әсәрнең кайсы әдәби жанрга каравын билгеләгез һәм җаваплар 

бланкына языгыз.  

 Җавап:                                     . 

 

  3   Өзекнең беренче абзацында урын алган, Мөхәммәтхафизның көчен, 

гайрәтен белдергән образны табыгыз һәм җаваплар бланкына язып куегыз.  

 Җавап:                                     . 

 

  4   Тәкъдим ителгән образларны һәм әсәр сюжетындагы аларга хас   

сыйфатларны тәңгәлләштерегез. Икенче баганадан беренче баганадагы 

образга туры килгән детальне сайлап алыгыз.  

Образлар:  

А) Башкорт баһадиры; 

Б) Чабышкылар; 

В) Хафиз.   

 

Сыйфатлар: 

1. Асыл сөякле; 

2. Имән кебек таза, лачын кебек үткен; 

3. Хәрәмләүче, аяк чалучы. 

  

 Җавапта үзегез дөрес дип уйлаган җавап санын таблицадагы хәрефләргә  

туры китереп куегыз: 

 

А  Б  В  

   



 5   Мөхәммәтхафиз образы кайсы образ (герой) төренә карый? 

  Җавап:                                     . 

 

 6   «Алмачуар» әсәренең төп герое кем? Исемен языгыз. 

 Җавап:                                     . 

  

 7   «Ал аякларын бер-берсенең сыртларына салган арыслан белән юлбарыс 

кебек, ике ир каһарман ярты сәгать буенча бер-берсенең билләреннән алган 

хәлдә мәйданны урап йөриләр» юлларында кулланылган тел-сурәтләү  

чарасының төрен билгеләгез һәм җаваплар бланкына языгыз. 

 Җавап:                                     . 

  

Киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәрне үтәү өчен җаваплар 

бланкының икенче битен кулланыгыз. Биремнең номерын 

күрсәткәннән соң, 5-10 җөмлә күләмендә эзлекле җавап языгыз. Автор 

позициясен ачыгыз, әсәр текстына таянып, үз фикерегезне дә 

дәлилләгез. Биремгә җавап бирү барышында чагыштыру өчен 

китерелгән мисаллар ике әсәрдән дә ким булмаска тиеш. Бер үк 

авторның ике әсәрен мисалга китерергә дә мөмкин. 

  

 8  «Алмачуар» әсәреннән алынган әлеге өзектә Хафизның кичерешләре нинди 

алымнар һәм образлар аша җиткерелә?   

 

  9   Әлеге өзектә кайсы милли бәйрәм сурәтләнә, автор аны сурәтләүдә нинди 

күренешләргә, детальләргә таяна, бу яктан ул кайсы әсәрләр белән аваздаш? 

Җавабыгызны мисаллар белән дәлилләп языгыз.  

 

2 НЧЕ БҮЛЕК  

 

Түбәндә тәкъдим ителгән өзекне укыгыз һәм биремнәргә җавап бирегез. 

 

Тышта ниләр бар икән: 

Юллар зәңгәр кар микән? 

Боз тәрәзә алсулана, 

Пожар микән, таң микән? 

Тышта ниләр бар икән? 

 

Бездә дә таң тугандыр, 

Инде ул да торгандыр, 

Бергә чаклар исенә төшеп, 

Күңелләре тулгандыр... 

Бездә дә таң тугандыр. 

 

 



Уйлыйдыр ул: «Сау микән, 

Эче тулы зар микән? 

Хәсрәтләрен таратырга 

Тәмәкесе бар микән? 

Исән микән, сау микән?» 

 

Аклы киемен кигәндер, 

Бәлки, кайтыр дигәндер, 

Зәңгәр карны ера-ера 

Вокзалларга килгәндер... 

Бәлки, табылыр дигәндер.. 

 

Илдә ниләр бар икән: 

Юллар зәңгәр кар микән? 

Һавадагы алсу шәүлә 

Пожар микән, таң микән? 

Илдә ниләр бар икән? 

 

  Х.Туфан  «Илдә ниләр бар икән?» 

 

Бер сүз яки сүзтезмә таләп иткән биремнәргә җавабыгызны 

регистрация һәм җаваплар бланкының беренче битенә  

урнаштырыгыз. Биремнәргә җавабыгызны шушы бирем номерының 

уң ягына, беренче шакмактан башлап, сүз яки сүзтезмә рәвешендә 

языгыз. Һәр хәрефне аерым шакмакка ачык итеп языгыз, сүзләр янына 

бернинди дә тыныш билгеләре куймагыз. 

 

 10   Әлеге шигырьнең кайсы әдәби төргә каравын билгеләгез. 

 Җавап:                                    . 

                          

 11  Шигырьнең икенче строфасында кабатланып килгән, лирик геройның 

якты киләчәккә ышанычын, өметен гәүдәләндереп килгән образны языгыз.             

 Җавап:                                     . 

 

 12  Әлеге шигырьнең жанрын билгеләп языгыз. 

 Җавап:                                     . 

 

 13     Тәкъдим ителгән исемлектән шигырьнең соңгы строфасында 

кулланылган өч сурәтләү чарасын һәм алымын сайлап алыгыз. Җавабыгызда 

алар алдына куелган саннарны үсү тәртибендә языгыз.  

1. Символ; 

2. Кабатлау; 

3. Гипербола; 

 4. Риторик сорау. 



 Җавап:                                     . 

 

 14  «Уйлыйдыр ул: «Сау микән, / Эче тулы зар микән?» юлларында 

кулланылган, җөмләдә сүзләр тәртибенә нигезләнгән стилистик чараның 

төрен билгеләгез һәм җаваплар бланкына языгыз.         

 Җавап:                                     . 

 

Киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәрне үтәү өчен җаваплар 

бланкының икенче битеннән файдаланыгыз. Биремнең номерын 

күрсәткәннән соң, 5-10 җөмлә күләмендә җавап языгыз. Автор 

позициясен ачыгыз, әсәр текстына таянып, үз фикерегезне дә 

дәлилләгез. Биремгә җавап бирү барышында чагыштыру өчен 

китерелгән мисаллар ике әсәрдән дә ким булмаска тиеш. Бер үк 

авторның ике әсәрен мисалга китерергә дә мөмкин. 

  

 15   Шигырьгә таянып, «Зәңгәр карны ера-ера / Вокзалларга килгәндер... 

/ Бәлки, табылыр дигәндер..» юлларына салынган мәгънәне аңлатып языгыз.  

 

 16   Шигырьдә лирик геройга хас сыйфатларны ачыклагыз. Мондый тип 

лирик герой тагын кайсы авторларның шигырьләрендә урын ала? 

Җавабыгызны дәлилләгез. 

 

3 НЧЕ БҮЛЕК 

 

3 нче бүлек биремнәрен үтәү өчен җаваплар бланкының икенче 

битеннән файдаланыгыз. Җавап бирү барышында тәкъдим ителгән 

биремнәрнең бары  БЕРСЕН генә сайлап алыгыз. Үзегез сайлаган 

биремгә, әдәби материалга таянып, 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 200 сүздән дә ким булмаска тиеш, 150 сүздән дә ким булган 

очракта инша 0 балл белән бәяләнә. Җаваплар бланкында сайлап алган 

биремегезнең номерын күрсәтегез. 

  

17.1 Г.Тукай иҗатында күтәрелгән темалар.  Фикерләрегезне мисаллар белән 

дәлилләгез.  

 

17.2 К.Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасында күтәрелгән 

проблемалар.  Фикерләрегезне мисаллар белән дәлилләгез. 

  

17.3 А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән» повестенда Бибинур образы. 

Фикерләрегезне мисаллар белән дәлилләгез. 



ТАТАР ӘДӘБИЯТЫННАН 

БЕРДӘМ РЕСПУБЛИКА ИМТИХАНЫ ЭШЕН БӘЯЛӘҮ 

СИСТЕМАСЫ 

 

Бер сүз яки сүзтезмә белән җавап таләп иткән биремнәргә җаваплар 

 

Биремнең саны Җавабы 

1 Эпик төр / Проза     

2 Хикәя 

3 Арыслан   

4 312 

5 Ярдәмче    

6 Закир  

7 Чагыштыру      

10 Лирик төр < Поэзия  

11 Таң     

12 Гражданлык лирикасы    

13 124 

14 Инверсия      

 

КИҢӘЙТЕЛГӘН ҖАВАПЛАРНЫ ТАЛӘП ИТҮЧЕ БИРЕМНӘРНЕҢ 

ҮТӘЛЕШЕН ТИКШЕРҮ ҺӘМ БӘЯЛӘҮ КРИТЕРИЙЛАРЫ 

 

Игътибар! «2 нче санлы биремнәр бланкының җавапларны тикшерү 

беркетмәсе»ндә җавапларга балл куйганда, шуны истә тотарга кирәк: җавап 

булмаган очракта (имтихан бирүче бу биремне эшли дә башламаган булса, 

бернинди язма да булмаса), беркетмәгә «Х» куела, «0» куелмый. 

 

 

Киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәрне (5-10 җөмлә күләмендә) 

бәяләү  

5-10 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. 

 

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 

 

3 



б) имтихан тапшыручы укучы сорауга җавап бирә, ләкин 

җавабын нигезләп бетерә алмый / яки җавабын әсәрнең 

кыскача эчтәлеген сөйләү белән генә чикли / яки җавапта  бер 

фактик хата күзәтелә 

 

2 

в) имтихан тапшыручы сорауга өстән генә җавап бирә, үз 

фикерен күрсәтә, әмма автор позициясен төгәлләштереп бетерә 

алмый, җавап хаталы һәм төгәл түгел /  яки 2  фактик хата 

ясалган 

 

1 

г) 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 4 

 

Чагыштырма планда киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәрне (5-10 

җөмлә күләмендә) бәяләү  

5-10 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. 

Җавапны тикшерү барышында беренче критерий буенча 0 балл куелса, 

җавап икенче критерий нигезендә тикшерелеп тормый. 

 

Критерий  Балл  

Тәкъдим ителгән әсәрнең әдәби контекстка кертелүе һәм 

җавапның нигезләнгән булуы 

 

а) имтихан тапшыручы биремнең үзенчәлеген аңлый: әдәби 

контекстка куелган таләпне үтәп, төшенеп җавап бирә 

(күтәрелгән тема, проблема яки мотив, образ, әдәби чаралар 

һәм алымнар чагылышын тапкан ике-өч әсәрне һәм язучыны 

атый), сорауга төгәл җавап биргән, тиешле дәлилләр белән 

фикерен раслап бара, фактик хаталар ясамый 

 

4 

б) имтихан тапшыручы җавабында әдәби контекстны өлешчә 

файдалана (1 позиция), чагыштыруга өлешчә нигезләмә бирә 

(авторларны һәм әсәрләрен генә санап чыга), 2 әсәрнең исемен 

атый /  яки җавапта 1 фактик хата ясый 

 

3 

в) имтихан тапшыручы җавабында әдәби контекстны өлешчә 

файдалана (1 позиция), чагыштыруга өлешчә нигезләмә бирә 

(авторларны һәм әсәрләрен генә санап чыга), 1 әсәрнең исемен 

атый /  яки җавапта 2 фактик хата ясый 

 

2 

в) имтихан тапшыручы җавабында әдәби контекстны өлешчә 

генә файдалана (1 позиция), чагыштыруга нигезләмә бирми 
 



(авторларны яки әсәрләрнең исемнәрен дә күрсәтми) / яки 

эчтәлеге ягыннан нигезләнгән җавапны язмый / яки җавапта 3 

фактик хата ясый 

1 

г) укучы сорауга бөтенләй җавап бирми яки язмасының 

эчтәлеге биремгә туры килми / яки җавапта 3тән артык фактик 

хата ясый  

 

0 

Иң югары балл 4 

 

 

Киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәрне (сочинение форматында) 

бәяләү  

 

 3 нче бүлекнең бирем җаваплары биш критерий ярдәмендә бәяләнә, 

шулар арасында иң мөһиме, әһәмиятлесе булып беренчесе - эчтәлек санала. 

Тикшерү барышында җавапның эчтәлеге 0 балл белән бәяләнгән очракта 

бирем эшләнмәгән булып санала һәм алга таба тикшерелми. Калган (2, 3, 4, 

5) бәяләү аспектлары буенча 2 нче биремнәрнең җавапларын тикшерү 

бланкына 0 балл куела.  

 Тикшерү барышында беренче позициянең баллы беркетмәнең 7 нче 

баганасына, икенче позициянеке – 8 нче баганага, өченче позициянеке – 9 нчы 

баганага,  дүртенче позициянеке – 10 нчы баганага, бишенче позициянеке – 11 

нче баганаларга куела. 

 3 нче өлешнең биременә җавапны бәяләгәндә, язылган иншаның күләме 

исәпкә алына. Укучыларга 200 сүздән ким булмаган күләмдәге текстны язу 

тәкъдим ителә. Әгәр инша тексты 150 сүздән ким булса, мондый эш үтәлмәгән 

дип санала һәм «0» балл белән бәяләнә.  

 

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 күзәтелә 

 

1 

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.) 

 

3 

б) җавап бирү барышында әсәрне (әсәрләрне) файдаланып та, 

җавапны дәлилли алмый, мисаллар нигезле түгел / яки 

текстның бу җавапны дәлилли торган өлешләре 

файдаланылмый 

 

2 

в) җавапта әсәрнең (әсәрләрнең) турыдан-туры эчтәлеге генә 

урын ала  
1 

г) 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 
3 

б) җавапның мәгънәви өлешләре үзара логик яктан эзлекле 

языла, әмма аерым кабатлаулар, төгәлсезлекләр күзәтелә 
 

2 

в) җавап эзлекле булып та, фикер еш кабатлана, төп темадан 

читкә киткән урыннар күзәтелә 

 

1 

г) җавап логик яктан эзлекле язылмаган, эзлеклелек тупас 

бозылган, җавапта гомуми мантыйк юк 
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 14 

 

 


