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Демонстрационный вариант ЕРЭ-11 по татарскому языку, 2023 год        ТАТАР ТЕЛЕ (КОД ПРЕДМЕТА- 81) , XI класс 

 

 

Эшне башкару өчен күрсәтмә 

 

Имтихан эшен башкару өчен  210 минут  вакыт бирелә. Әлеге  вакыт 

эчендә укучылар 3 өлештән торган эшне башкарып чыгарга тиеш. 

Беренче өлеш 30 биремне (1–30) үз эченә ала. Һәр биремгә тәкъдим 

ителгән 4 вариант җавапның  берсен, ягъни дөресен генә сайлап алырга кирәк.  

Икенче өлеш 8 биремнән (31–38) гыйбарәт. Бу биремнәргә җавапларны  

мөстәкыйль рәвештә формалаштырырга кирәк.  

Өченче өлештә сезгә бер бирем (39) тәкъдим ителә. Сез бирелгән текст 

буенча инша язарга тиешсез.  

Биремнәрне күрсәтелгән тәртиптә үтәргә киңәш итәбез. Аларны үтәү 

барышында кыенлык тудырганы килеп чыккан очракта, әлеге биремне 

калдырып торып, алдагысына күчегез. Вакыт калса, бу биремнәргә кабат 

әйләнеп кайта аласыз.  

Дөрес җавап, катлаулылыгыннан чыгып, бер яки югарырак балл белән 

бәяләнә. Әлеге балларны бергә кушканнан соң,  гомуми балл чыгарыла. Шуңа 

күрә мөмкин кадәр күбрәк биремнәргә дөрес җавап бирергә һәм күбрәк балл  

җыярга тырышыгыз. 

 

Уңышлар телибез! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 нче өлеш 

 

1-30 нчы биремнәрнең җавабы  сан белән күрсәтелә. Җавапларны 1 нче 

номерлы җавап бланкына, кирәкле бирем номерыннан уң якка, беренче 

шакмактан башлап язып куярга кирәк.  

 

1 Түбәндәге җөмләләрдән яшен сүзенең туры мәгънәсе кулланылган очракны 

билгеләгез. 

1) Фәйрүзә эштә яшен иде. 

2) Яшен яшьнәп, җир йөзе ялтырап китте.  

3) Бу вакыйга халык арасында яшен тизлеге белән тарала.  

4) Бигрәк җитез инде, әйтерсең яшен. 

 

2 III зат күплек сандагы тартым белән төрләнгән баш килештәге исем 

кулланылган җөмләне күрсәтегез.  

1) Тагын бер имтихан калды. 

2) Шулай итеп, өч көн катырып торды да, дүртенче көнне җылытты.  

3) Шуннан соң гына укучылар шаулашырга, кычкырышырга тотындылар. 

4) Уку көннәре кыскарды, әмма мәктәп ябылмады. 

 

3 Газаплану сүзе урынына азаплану сүзе кулланылырга тиеш вариантны 

күрсәтегез. 

1) Өстәл артына утырып шул үткән хәлләрне уйлаган Гуревичның вөҗданы 

газапланды. 

2) Тангатаров өч тәүлек шуның эчендә газапланды. 

3) Рәйхан шундый уйлар белән газапланды. 

4) Ул, адымнарын акрынайтып, ни чыңлаганын белергә газапланды. 

 

4 Сөйләм сафлыгына зыян китерә торган сүз кулланылган җөмләне 

билгеләгез.  

1) Бер вакыйгадан соң мәктәптә аңа мөнәсәбәт үзгәрде. 

2) Бәрәне жәл бит, балам, алып чыкмасак, өшеп үлә бит нарасый. 

3) Мәрьям дә, әтисе дә көлеп җибәрделәр. 

4) Тик бүген Инсафның тамагыннан аш үтми. 

 

5 Әдәби тел нормасына туры килмәгән кушымчалы сүз кулланылган җөмләне 

күрсәтегез. 

1) Моңсу гына тулы ай күтәрелде.  

2) Зәрия әтисенең электән калган уку-язу әсбапларын барлап азаплана.  

3) Менә берзаман зур куак янына әнкәсе белән Хәлимә килеп туктаган. 

4) Аңа тиз генә әйттемдәген, авылга таба йөгердем. 

 
 

Текстны укыгыз һәм 6-11 нче биремнәрне үтәгез. 
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1) ...  2) Бу самими җырларда  халыкның үз ягы, үз районы белән, 

аның табигый матурлыгы һәм ирешелгән уңышлары белән чын күңелдән 

горурлану чагыла. 3) Ул җырлар шунысы өчен кадерле дә. 4) Арчалылар  әнә 

кайчаннардан бирле үз якларын мактап җырлыйлар. 5) Зөя буенда 

яшәүчеләрнең дә үз җырлары бар.  6) Инде шулай җыр белән ярышудан 

киткән икән, Чирмешән ягы нишләп читтә калсын? 7) Бүтәннәрдән ул кай 

төше белән ким? 8) Аныңмы болыннары сокланып туярлык түгел? 9) Андамы 

яшелле-зәңгәрле чәчәкләр <...> бил тиңентен сусыл үләннәр үсми?                                                               

10) Әйе, Татарстанның йөрсәң, йөреп туймастай, карасаң, күреп 

туймастай соклангыч урыннары, ..., бик күп. (Г. Бәшировтан) 

 

6 Текстның беренче җөмләсе булып килергә тиешле җөмләне билгеләгез. 

1) Мин халык җырларына гашыйк. 

2) Халкыбыз туган якка булган мәхәббәтен көйгә салып җырлый. 

3) Үз туган ягыңны ярату мөһим. 

4) Татарстанның матур җирләре бик күп. 

 

7 10 нчы җөмләдәге күп нокталар урынына туры килгән сүзне билгеләгез. 

1) хәер 

2) мөгаен 

3) чыннан да 

4) бәлки 

 

8 9 нчы җөмләдә <...> тамгасы урынына куелырга тиеш тыныш билгесен 

билгеләгез. 

1) сызык 

2) ике нокта 

3) нокталы өтер 

4) өтер 

 

9 Җөмләләрнең оештыручы үзәге дөрес күрсәтелгән очракны билгеләгез. 

1) ирешелгән уңышлары (2 нче җөмлә) 

2) үз якларын (3 нче җөмлә) 

3) кай төше белән ким (7 нче җөмлә) 

4) үләннәр үсми (9 нчы җөмлә) 

  

10 Текстның 2 нче җөмләсендәге ирешелгән сүзенең басымы дөрес 

күрсәтелгән очракны билгеләгез. 

1) Ирешелгән 

2) ирЕшелгән 

3) ирешЕлгән 

4) ирешелгӘн  
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11 4 нче җөмләнең төрен билгеләгез. 

1) гади, җәенке, тулы, бер составлы хикәя җөмлә 

2) гади, җәенке, тулы, ике составлы, хикәя җөмлә 

3) гади, җыйнак, тулы, ике составлы, хикәя җөмлә 

4) тезмә кушма җөмлә 

 

12 Түбәндә бирелгән сүзтезмәләр арасыннан  янәшәлек юлы белән  бәйләнгән 

сүзтезмәне күрсәтегез. 

1) ак болыт 

2) авылга кадәр бару 

3) белсә сөйләү 

4) батырларча көрәш 

 

13 Җөмләдә аерымланган хәлнең төрен күрсәтегез.  

Бусаганы атлау белән, күзем көзге алдындагы язуга төште. (Г. Бәширов) 

1) вакыт хәле 

2) урын хәле 

3) шарт хәле 

4) рәвеш хәле 

 

14 Җөмләнең төрен күрсәтегез:   

Бу араларда ни телеграммасы килми, ни хаты юк. (И. Гази) 

1) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә 

2) теркәгечле тезмә кушма җөмлә  

3) катнаш кушма җөмлә 

4) синетик иярченле кушма җөмлә 

 

15 Сөйләм аһәңлеге бозылган җөмләне күрсәтегез:  

1) Шәйхи аңа бармак янап китеп барды, бераздан аның майкачан килеш кенә 

кыяр түтәлләренә су сибеп йөргәне күренде. 

2) Улы чыгып киткәч, Гаптелмәннең уйлары еракка йөгереп китте. 

3) Кәрзине бушагач, Әлфис күтәрелеп карады. 

4) Алар арасындагы мөнәсәбәт балачактан ук килә. 

 

16 Сүзләр кушылып язылырга тиешле очракны билгеләгез. 

1) бер сүзсез, эш мәкәрчелек, көн батыш  

2) үги ана яфрагы, аю табаны, эт шомырты 

3) аш су, көне төне, яше карты  

4) буеннан буена юлдан юлга 

 

17 График принципка буйсынып язылган очракны билгеләгез. 

1) тынгы 

2) булышмаслык 

3) вазифасында 
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4) компьютерлар 

 

18 Күп нокталар урынына х хәрефе язылырга тиешле очракны билгеләгез. 

1) Җи...ангир, ...ава 

2) ә...әмият, Ма...руй 

3) Ма...инур, бә...а 

4) Бә...тияр, дару...анә  

 

19 календарь сүзенә дөрес кушымча ялганган очракны күрсәтегез:  

1) календаремны  

2) календаремне  

3) календарьемне 

4) календарьемны 

 

20 Алынма сүзгә дөрес кушымча ялганган очракны билгеләгез. 

1) биографиясы 

2) биографиясе 

3) биографиесе 

4) биографийсы 

 

21  Сүзләрнең дөрес язылышы бирелгән рәтне күрсәтегез. 

1)  чабарга, ачарга 

 2) чабарга, ачырга 

3) чабырга, ачарга  

4) чабырга, ачырга 

 

22 Калынлык билгесенең (ъ) кече тел тартыгын күрсәткән очракны билгеләгез. 

1) унъеллык 

2) ашъяулык 

3) нәкъ 

4) подъезд 

 

23 Җөмләдә <...> тамгасы урынына тыныш билгесенең куелышы дөрес 

билгеләнгән очракны күрсәтегез. 

 Стеналар  <...> яңгыраган нарат. (Г. Ибраһимов)  

1) ия дә, хәбәр дә баш килештәге исем  белән белдерелгәнгә,  ике арага сызык 

куела. 

2) ия дә, хәбәр дә баш килештәге исем  белән белдерелгәнгә, биредә бернинди 

дә тыныш билгесе куелмый. 

3) санау интонациясе булганга, биредә өтер тыныш билгесе куела. 

4) каршы кую интонациясе булганга, биредә ике нокта куела. 
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24 Җөмләдә <...> тамгасы урынына тыныш билгесе дөрес куелган очракны 

күрсәтегез:  

Фәннең башы <...> акыл. (Мәкаль)  

1) нокталы өтер 

2) өтер 

3) сызык 

4) тыныш билгесе куелмый. 

 

25 Аерымланган рәвеш хәле кулланылган җөмләне күрсәтегез (тыныш 

билгеләре куелмаган). 

1) Ул катерны кире җибәрү ниятеннән баржада килгән йөкне тизрәк 

бушатырга кушты. 

2) Көннәр бераз җылытканнан соң Камил Ак чишмәдән умарталык өенә 

күчкән иде. 

3) Хәлим аяк очларына басып тәрәзәдән карады. 

4) Фәйрүзә әйттеме егылып үлсә дә әйткән сүзеннән чигенми иде. 

 

26  Синтетик иярчен җөмлә белән баш җөмлә арасына өтер куелырга тиешле 

җөмләне күрсәтегез (тыныш билгеләре куелмаган). 

1)  Икмәкне яңгырлар башланганчы кайтарып өлгердек. 

2) Кыр эшләре башланганчы Рәүфә өй тирәсендәге эштән һич тә бушый 

алмады. 

3) Кыз кемнең бакчасына таш атылганлыгын аңлады. 

4) Үләннәр яңгыр яугач яшелләнде. 

 

27 Җөмләдә тыныш билгеләре дөрес куелган очракны күрсәтегез. 

  Дымга сусаган чиксез болыннар (1) пар бөркеп яткан кырлар (2) агачта 

кызгылт бөреләр (3) һәммәсе бер-бер артлы ачыла. (Г. Хәсәнов)  

1)  (1) өтер, (2) өтер, (3) сызык 

2) (1) ике нокта, (2) сызык, (3) өтер 

3) (1) ике нокта,  (2) өтер, (3) өтер 

4) (1) өтер,  (2) сызык, (3) өтер 

 

 

Текстны укыгыз һәм 28-30, 31-38, 39 нчы биремнәрне эшләгез. 

 

        1) Учаклар сүндерелгән, палаткалар төреп куелган, кызлар тегендә-монда 

чәчелеп яткан вак-төяк әйберләрне җыештыралар иде. 2) Алия, табындагы 

икмәк кисәкләрен газета кәгазенә төреп, үзенең сумкасында буш урын 

булмаганга, минем букчага тыкты. 

 3) – Кош-кортларга салырсың, монда калдырып булмый бит инде, – 

диде. 
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 4) Шул вакытта берничә кыз мәш килеп нидер эзли башлады. 5) 

Диләрәнең абыйсыннан алып торган пәкесен таба алмыйлар икән. 6) Диләрә 

үзе чак еламый, ашыга-ашыга, әле анда, әле монда килеп төртелә. 

 7) Пәке табылмады. 8) Көне буе шау-гөр килеп торган аланлык тынып 

калды. 9) Походыбыз әнә шулай күңелсез тәмамланды. 

 10) Өйгә кайтып, букчаны бушатканда, Алия төреп салган икмәк 

кисәкләре арасыннан шапылдап авыр саплы пәке килеп төште. 

 11) Өс-башымны да алыштырмадым, пәкене эләктереп, Диләрәләргә 

элдердем. 12) Элек Рүзәлләргә кердем, сөенчене башта аңа әйтергә булдым. 

 13) Әмма Рүзәл мине хупламады. 

 14) – Син, Сәет, Диләрәгә күрсәтмә инде аны хәзер, – диде. 15) – Букчаңа 

ялгыш кергәнлеккә ничек ышандырырсың аны... 

 16) Мин икеләнеп калдым.  17) Рүзәл – иң якын дустым, миңа зыянга 

сөйләмәс. 18) Дөрес <...> кызларда миңа карата шик туса, гаебең юклыгын 

ничек аңлатырсың? 19) Алия аңлар, кечкенәдән бергә уйнап үскән кыз. 20) 

Минем букчага үз куллары белән салды бит ризык төргәген. 21) Анысын үзе 

дә әйтер. 22) Менә Диләрәсе... 23) Бик үткен кыз ул, кимчелегеңне йөзеңә 

бәреп әйтә. 24) Шамилләр, Әнвәрләр, кешенең тырнак очы кадәр гаебен 

күрсәләр дә, бөтен дөньяга кычкыралар.  

 25) Шулай да пәкене үземдә калдыра алмыйм бит инде. 

 26) – Әйдә минем белән, – дидем Рүзәлгә.  27) – Син бит минем кеше 

әйберенә тимәгәнлегемне беләсең, шикләнсәләр, аңлатырсың. 

 28) Дустым авырсынып кына риза булды. 

 29) – Син бара тор, куып җитәрмен, – диде. 

 30) Барганда, Алиягә дә кереп әйттем. 

 31) Шамил белән Әнвәр кайтканда, Диләрәләр капка төбендә 

туктаганнар икән. 

 32) – Менә, минем әйберләр арасыннан килеп чыкты, – дип, пәкене 

Диләрәгә суздым. 33) Үзем артымнан килүче Алиягә карадым. 34) Тик ул 

дәшмәде. 35) Киресенчә, күзләрен миннән яшергән сыман тоелды. 36) Диләрә 

куанычыннан кычкырып җибәрде. 37) Егетләр дә шатланды, өстәвенә, мине 

мактый башладылар: 

 – Рәхмәт, Сәет, әле дә күреп алгансың, югыйсә, абыйсы ачуланыр иде. 

       38)  Кечкенәдән бергә уйнап үскән Алия генә дәшмәде. 39) Иң якын 

дустым Рүзәл дә никтер һаман күренмәде. (Л.Гыймадиевадан)                                                                      

 

28 Текстның төп эчтәлеген чагылдырган җөмләне күрсәтегез. 

1) Учаклар сүндерелгән, палаткалар төреп куелган, кызлар тегендә-монда 

чәчелеп яткан вак-төяк әйберләрне җыештыралар иде. 

2) Диләрә үзе чак еламый, ашыга-ашыга, әле анда, әле монда килеп төртелә. 

3) – Кош-кортларга салырсың, монда калдырып булмый бит инде, – диде. 

4) Кечкенәдән бергә уйнап үскән Алия генә дәшмәде. 
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29 Фразеологик әйтелмә кулланылган җөмләне билгеләгез. 

1) Көне буе шау-гөр килеп торган аланлык тынып калды. 

2) Диләрәнең абыйсыннан алып торган пәкесен таба алмыйлар икән. 

3) Шамилләр, Әнвәрләр, кешенең тырнак очы кадәр гаебен күрсәләр дә, бөтен 

дөньяга кычкыралар.  

4) – Менә, минем әйберләр арасыннан килеп чыкты, – дип, пәкене Диләрәгә 

суздым. 

 

30 Гади сөйләм сүзе кулланылган очракны билгеләгез. 

1) палаткалар төреп куелган (1 нче җөмлә) 

2) авыр саплы пәке (10 нчы җөмлә) 

3) Диләрәләргә элдердем (11 нче җөмлә) 

4) никтер һаман күренмәде (39 нчы җөмлә) 

 

2 нче өлеш 

 

Әлеге өлештәге биремнәрне үтәгәндә, үз җавапларыгызны 1 нче номерлы 

җавап бланкында 31-38 нче саннарының уң ягына беренче шакмактан 

башлап языгыз. Һәр хәреф яки цифр аерым шакмакка язылырга тиеш. 

Сүзләр яки цифрлар, санап үтелгәндә, аерым шакмакка куелган өтерләр 

белән аерыла. Җавапларны язганда, буш шакмаклар калдырырга ярамый. 

 

 

31 1-6 нчы җөмләләр арасыннан антонимик парлы сүзне табып, текстта 

бирелгән формада күчереп алыгыз.   

 

32 7-13 нче җөмләләрдән шатлык сүзенең синонимын табып, текстта бирелгән 

формада күчереп алыгыз.  

 

33 18 нче җөмләдә <...> тамгасы урынына куелырга тиешле тыныш билгесен 

языгыз.   

 

34 - 38 нче биремнәргә җавапларны цифр белән күрсәтегез. 

 

34 7-12 нче җөмләләрдән рус теле аша кергән алынма сүз кулланылган 

җөмләнең номерын языгыз. 

 

35 32- 37 нче җөмләләрдән хәзерге заман сыйфат фигыль кулланылган 

җөмләнең номерын языгыз.   

 

36 13- 24 нче җөмләләрдән эндәш сүз кулланылган җөмләнең номерын языгыз.  

 

37 1 - 6 нчы җөмләләрдән тезмә кушма җөмләнең номерын языгыз.  

31–33 нче биремнәргә җавапларны сүзләр белән языгыз. 
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38 16-36 нчы җөмлләрдән туры сөйләм кулланылган җөмләләрнең санын арта 

бару тәртибендә языгыз.  

 

Барлык җавапларыгызны 1 нче номерлы җаваплар бланкына күчереп 

язарга онытмагыз. 

 

3 нче өлеш 

 

Әлеге өлешкә җавапны 2 нче номерлы бланкта эшләгез. Башта биремнең 

номерын күрсәтегез (39), аннан соң инша языгыз. 

 

39      Текст нигезендә инша (сочинение) языгыз.  

Текст авторы тәкъдим иткән проблемаларның берсен формалаштырыгыз 

һәм аңлатыгыз (цитаталар китерү белән артык мавыкмагыз).  

Автор (хикәяләүче) позициясен формалаштырыгыз. Укылган текст 

авторының фикерләре белән килешү яки килешмәвегезне языгыз, сәбәбен 

аңлатыгыз. Үз җавабыгызны, беренче чиратта, укыганнарыгызга, шулай ук 

белемегезгә һәм тормышта күзәткән күренешләрегезгә нигезләнеп дәлилләгез 

(беренче ике дәлил игътибарга алыначак).  

Иншаның күләме 150 сүздән дә ким булмаска тиеш.  

Укылган текстка нигезләнмичә язылган эш бәяләнми. Әгәр инша сөйләп 

чыгу яки чыганак текстны теге яки бу аңлатуларсыз тулысынча күчереп язу 

формасында гына булса, мондый эш 0 балл белән бәяләнә.  

Иншаны пөхтә, аңлашылырлык итеп языгыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Татар теленннән имтихан эшен бәяләү системасы 

 

81 код 

 

1 нче өлеш 

 

        1 нче өлешнең һәм биремендәге дөрес җавап 1 балл белән бәяләнә. 

Ике һәм күбрәк (шул исәптән дөрес җавап та), хата җавап яки җавап 

булмаса, 0 балл куела.  

  

Бирем 

номеры 

Җавап Бирем 

номеры 

Җавап 

1 2 16 1 

2 4 17 4 

3 4 18 4 

4 2 19 2 

5 4 20 2 

6 2 21 1 

7 3 22 3 

8 4 23 1 

9 4 24 3 

10 4 25 3 

11 2 26 2 

12 1 27 1 

13 1 28 4 

14 2 29 3 

15 1 30 3 

 

2 нче өлеш 

 

Бирем номеры Җавап 

31 тегендә-монда 

32 сөенчене 

33 өтер 

34 9 

35 33 

36 14 

37 1 

38 26,27,29,32 
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3 нче өлеш 81 код 

 

3 НЧЕ ӨЛЕШНЕҢ СЫЙФАТЛАМАСЫ 

 

        1) Учаклар сүндерелгән, палаткалар төреп куелган, кызлар тегендә-монда 

чәчелеп яткан вак-төяк әйберләрне җыештыралар иде. 2) Алия, табындагы 

икмәк кисәкләрен газета кәгазенә төреп, үзенең сумкасында буш урын 

булмаганга, минем букчага тыкты. 

 3) – Кош-кортларга салырсың, монда калдырып булмый бит инде, – диде. 

 4) Шул вакытта берничә кыз мәш килеп нидер эзли башлады. 5) 

Диләрәнең абыйсыннан алып торган пәкесен таба алмыйлар икән. 6) Диләрә 

үзе чак еламый, ашыга-ашыга, әле анда, әле монда килеп төртелә. 

 7) Пәке табылмады. 8) Көне буе шау-гөр килеп торган аланлык тынып 

калды. 9) Походыбыз әнә шулай күңелсез тәмамланды. 

 10) Өйгә кайтып, букчаны бушатканда, Алия төреп салган икмәк 

кисәкләре арасыннан шапылдап авыр саплы пәке килеп төште. 

 11) Өс-башымны да алыштырмадым, пәкене эләктереп, Диләрәләргә 

элдердем. 12) Элек Рүзәлләргә кердем, сөенчене башта аңа әйтергә булдым. 

 13) Әмма Рүзәл мине хупламады. 

 14) – Син, Сәет, Диләрәгә күрсәтмә инде аны хәзер, – диде. 15) – Букчаңа 

ялгыш кергәнлеккә ничек ышандырырсың аны... 

 16) Мин икеләнеп калдым.  17) Рүзәл – иң якын дустым, миңа зыянга 

сөйләмәс. 18) Дөрес <...> кызларда миңа карата шик туса, гаебең юклыгын 

ничек аңлатырсың? 19) Алия аңлар, кечкенәдән бергә уйнап үскән кыз. 20) 

Минем букчага үз куллары белән салды бит ризык төргәген. 21) Анысын үзе дә 

әйтер. 22) Менә Диләрәсе... 23) Бик үткен кыз ул, кимчелегеңне йөзеңә бәреп 

әйтә. 24) Шамилләр, Әнвәрләр, кешенең тырнак очы кадәр гаебен күрсәләр дә, 

бөтен дөньяга кычкыралар.  

 25) Шулай да пәкене үземдә калдыра алмыйм бит инде. 

 26) – Әйдә минем белән, – дидем Рүзәлгә.  27) – Син бит минем кеше 

әйберенә тимәгәнлегемне беләсең, шикләнсәләр, аңлатырсың. 

 28) Дустым авырсынып кына риза булды. 

 29) – Син бара тор, куып җитәрмен, – диде. 

 30) Барганда, Алиягә дә кереп әйттем. 

 31) Шамил белән Әнвәр кайтканда, Диләрәләр капка төбендә туктаганнар 

икән. 

32) – Менә, минем әйберләр арасыннан килеп чыкты, – дип, пәкене 

Диләрәгә суздым. 33) Үзем артымнан килүче Алиягә карадым. 34) Тик ул 

дәшмәде. 35) Киресенчә, күзләрен миннән яшергән сыман тоелды. 36) Диләрә 

куанычыннан кычкырып җибәрде. 37) Егетләр дә шатланды, өстәвенә, мине 

мактый башладылар: 

– Рәхмәт, Сәет, әле дә күреп алгансың, югыйсә, абыйсы ачуланыр иде. 

38)  Кечкенәдән бергә уйнап үскән Алия генә дәшмәде. 39) Иң якын 

дустым Рүзәл дә никтер һаман күренмәде. (Л.Гыймадиевадан) 
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 Текст турында мәгълүмат 

Чыганак: Гыймадиева Л. Дуслар хикәя.– http://chelny-rt.ru/news/dbi-

shif/duslar-15-09-20                                                                                                                                                                                      

 

Төп проблемалар Автор позициясе 

Белми эшләнгән начар гамәлне 

таный белергә кирәк. 

Күңел сафлыгы кешене начарлыктан 

саклый. 

Дустың үзеңнән яхшы булсын. Авыр хәлдә дустың ярдәмгә килергә 

тиеш. 

 

Туган телдә белем бирү мәктәпләре укучылары өчен  

имтихан эшен бәяләү критерийлары 
 

№ Бәяләү критерийлары Баллар 

 

I Иншаның эчтәлеге  

К1    Чыганак тексттагы проблемаларны формалаштыру  

 Имтихан бирүче чыганак тексттагы проблемаларның берсен 

(теге яки бу формада) дөрес формалаштырган. 

Проблеманы аңлау яки формалаштыруга бәйле фактик хаталар 

юк. 

1 

Имтихан бирүче чыганак тексттагы проблемаларның берсен дә 

дөрес формалаштыра алмаган. 

0 

К2    Чыганак текстның формалаштырылган проблемасын 

аңлату 

 

 Имтихан бирүче формалаштырган проблема чыганак текстка 

нигезләнеп аңлатылган. Язмасында чыганак текст проблемасын  

аңлауга бәйле фактик хаталар юк. 

2 

Имтихан бирүче формалаштырган чыганак текст проблемасы 

аңлатылган,  

ләкин 

чыганак текстка нигезләнмәгән 

яки 

язмасында чыганак текст проблемасын  аңлауга бәйле 1 фактик 

хата бар. 

1 

Имтихан бирүче формалаштырган проблема аңлатылмаган,  

яки 

язмасында чыганак текст проблемасын  аңлауга бәйле 1дән 

артык фактик хатасы бар, 

яки 

имтихан бирүче формалаштырмаган башка проблема 

аңлатылган, 

яки 

0 
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аңлатмалар урынына язмада текстның яки аның өзегенең 

эчтәлеге генә бирелгән, 

яки 

аңлатмалар урынына чыганак тексттан күләмле өзек кенә 

китерелгән. 

К3  Чыганак текст авторының позициясен  чагылдыру  

 Имтихан бирүче чыганак текст авторының (хикәяләүченең)  

аңлатылган  проблемага бәйле позициясен дөрес 

формалаштырган.  

Чыганак текст авторының позициясен аңлауга бәйле фактик 

хаталар юк. 

Автор позициясен аңлауда фактик хаталар юк. 

1 

Чыганак текст авторының позициясе имтихан бирүче 

тарафыннан дөрес формалаштырылмаган, 

яки 

чыганак текст авторының позициясе формалаштырылмаган. 

0 

К4   Имтихан бирүченең проблемага карата үз фикерен 

дәлилләве 

 

 Имтихан бирүче үзе формалаштырган һәм текст авторы 

билгеләгән  проблема буенча, фикерен (автор позициясе белән 

килешеп яки килешмичә) белдергән, дәлилләгән (2 дән ким 

булмаган дәлил китергән, шуларның берсе матур, 

публицистик яки фәнни әдәбиятка карый). 

3 

Имтихан бирүче үзе формалаштырган һәм текст авторы 

билгеләгән проблема буенча, фикерен (автор позициясе белән 

килешеп яки килешмичә) белдергән, дәлилләгән (белеменә, 

тормыш тәҗрибәсенә таянып, 2 дән ким булмаган дәлил 

китергән), 

яки 

матур, публицистик яки фәнни әдәбиятка караган 1 генә 

дәлил китергән. 

2 

Имтихан бирүче үзе формалаштырган һәм текст авторы 

билгеләгән проблема буенча, фикерен (автор позициясе белән 

килешеп яки килешмичә) белдергән, белеменә, тормыш 

тәҗрибәсенә таянып дәлилләгән (1 дәлил китергән). 

1 

Имтихан бирүче үзе формалаштырган һәм текст авторы 

билгеләгән проблема буенча, фикерен (автор позициясе белән 

килешеп яки килешмичә) белдергән, ләкин дәлилләмәгән, 

яки  

имтихан бирүче фикере формаль рәвештә генә (мәсәлән, “Мин 

автор фикере белән риза / риза түгел”) бирелгән, 

яки 

имтихан бирүче фикере язмада бөтенләй чагылыш тапмаган. 

0 
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II   Иншаның тел ягы  

К5    Язманың мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге, язу 

эзлеклелеге 

 

 Имтихан бирүченең эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләм 

бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге белән характерлана:  

– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган; 

– абзацларга бүленештә хаталар юк. 

2 

Имтихан бирүченең эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләм 

бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге белән характерлана,  

ләкин  
1 логик хатасы бар, 

һәм/яки 

абзацларга бүленештә 1 урында хата бар. 

1 

Язмада сөйләм үстерүгә омтылыш бар,  

ләкин  
логик хаталарның саны 1 дән артык, 

һәм/яки 

абзацларга бүленештә 2 урында хата бар. 

0 

К6    Төгәллек һәм сөйләм матурлыгы  

 Язмада имтихан бирүченең фикере төгәл, төрле грамматик 

формалар кулланылган. 

2 

Язмада фикер төгәл,  

Ләкин бер генә төрле сөйләм калыпларыннан файдаланылган, 

яки  

язмада төрле грамматик формалар кулланылган, 

ләкин фикер төгәллеге бозылган. 

1 

Сүз байлыгыннан тиешенчә файдалана алмаган, бер үк төрле 

җөмлә калыпларын гына кулланган. 

0 

III  Грамоталылык  

К7    Орфографик нормаларның үтәлеше  

 Орфографик хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар). 3 

Хатасы 2 дән артык түгел. 2 

3-4 хата җибәрелгән 1 

Хаталарының саны 4 тән артык 0 

К8    Пунктуацион нормаларның үтәлеше  

 Пунктуацион хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар). 3 

1-3 хатасы бар. 2 

4-5 хатасы бар. 1 

Хаталарының саны 5 тән артык 0 

К9    Тел нормаларының үтәлеше  

 Грамматик хаталары юк 2 

1–2 хатасы бар 1 

Хаталарының саны 2 дән артык 0 

К10    Сөйләм нормаларының үтәлеше  
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 Сөйләмгә кагылышлы 1 генә хатасы бар 2 

2–3 хатасы бар 1 

Хаталарының саны 3 тән артык 0 

К11    Этикага кагылышлы нормаларның үтәлеше  

 Этикага кагылышлы хаталары юк 1 

Хаталары бар (1 һәм 1дән күбрәк) 0 

К12    Язмада фактларны бирүдәге төгәллекнең үтәлеше  

 Фактик хаталары юк 1 

Фактик хаталары бар 0 

Язма эш өчен максималь балл     23 

 

Грамоталылыкны (К7-К10) бәяләгәндә, укучы язмасының күләме исәпкә 

алына. Таблицада күрсәтелгән бәяләү нормалары күләме 150-300 сүздән 

торган язмаларны бәяләү өчен тәкъдим ителә. 

Әгәр укучының язмасы 70 сүздән кимрәк булса, андый эш 0 балл белән 

бәяләнә, бирем үтәлмәгән булып санала. 

Әгәр укучының язмасы 70 сүздән 150 сүзгә кадәр күләмдә булса, К7-К10 

нчы критерийлардагы хаталары киметелә. Бу критерийлар буенча 2 балл 

түбәндәге очракларда куела: 

К7 – орфографик хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар); 

К8 – тыныш билгеләренә кагылышлы хаталары юк (яки тупас булмаган 

1 хатасы бар). 

Бу критерийлар буенча 1 балл түбәндәге очракларда куела: 

К7 – хатасы 2 дән артык түгел; 

К8 – 1-3 хатасы бар; 

К9 – грамматик хаталары юк; 

К10 – сөйләмгә кагылышлы хаталары 1 дән артык түгел. 

 

Әгәр укучының язмасы 70 сүздән 150 сүзгә кадәр күләмдә генә булса, 

К7-К12 критерийлары буенча югары балл бөтенләй куелмый. 

Әгәр укучының язмасында автор текстының эчтәлеге генә чагылыш 

тапса яки автор тексты бернинди аңлатмаларсыз күчереп кенә алынган булса, 

К1-К12 нче критерийлары буенча бу эш 0 балл белән бәяләнә. Чыганак текстка 

нигезләнмичә язылган эш бәяләнми. 
 


