
1 
 

 
 

«РАСЛЫЙМ» 

Татарстан Республикасы  

мәгариф һәм фән 

министры  

____________     И.Г.Һадиуллин 

«___» __________ 2022 нче ел 
 

 

 

Рус телендә гомуми белем бирү оешмаларының 

татар укучылары өчен 2023 нче елда туган (татар) телдән  

бердәм республика имтиханын уздыру 

материалларының күрсәтмә варианты 

 

Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов для проведения в 2023 году 

единого республиканского экзамена  

по родному (татарскому) языку для учащихся-татар 

школ с русским языком обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработан федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

подготовлен государственным бюджетным учреждением  

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

утвержден МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 



2 
 

 

Демонстрационный вариант ЕРЭ-11 по татарскому языку, 2023 год        ТАТАР ТЕЛЕ (КОД ПРЕДМЕТА- 82) , XI класс 

 

Эшне башкару өчен күрсәтмә 

 

Имтиханны башкаруга 210 минут вакыт бирелә. Ул 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  кыска җавапны таләп иткән 8 биремнән (31-38) гыйбарәт. 

Бу биремнәргә җавапларны мөстәкыйль рәвештә формалаштырырга кирәк.  

Өченче өлеш бер биремнән (39) гыйбарәт һәм текстка бәйле зур 

булмаган язма эшне (иншаны) тәшкил итә.  

Биремнәрне тәкъдим ителгән тәртиптә үтәргә киңәш итәбез. Аларны 

үтәү барышында кыенлык тудырганы очраса, әлеге биремне калдырып торып, 

алдагысына күчегез. Вакыт калган очракта, сез бу биремнәргә кабат әйләнеп 

кайта аласыз.  

Дөрес җавап, катлаулылыгыннан чыгып, 1 яки югарырак балл белән 

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

күрә мөмкин кадәр күбрәк биремнәргә дөрес җаваплар бирергә һәм күбрәк 

баллар җыярга тырышыгыз. 

Уңышлар телибез! 
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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 Сүзнең әдәби әйтелеш нормасын билгеләгез.  

1) [койылдо] 

2) [койолдо] 

3) [койылды] 

4) [коелды] 

 

2 Алынма сүзне билгеләгез. 

1) бүртмә 

2) бүре 

3) бүрек 

4) бүрәнә 
 

3 Антоним сүзләрне билгеләгез. 

1) кыен – ансат  

2) кыен – начар 

3) кыен – авыр  

4) кыен – читен 
 

4 Тамыр сүзне билгеләгез. 

1) борынгы 

2) борау 

3) борчак 

4) борычлы 
 

5 Весло сүзенең татарчага дөрес тәрҗемәсен билгеләгез. 

1) ишкеч 

2) ишәк 

3) ишек 

4) ишкәк 

 

 

Текстны укыгыз һәм 6 – 11 нче биремнәрне үтәгез. 

 

1) Һәркемгә билгеле ки, чаңгыда йөрү ‒ спортның иң файдалы 

төрләренең берсе. 2) Аның файдасы шунда: ул нерв системасына бик уңай 

тәэсир итә, кәефне яхшырта, аппетитны ача. 3) Барыннан да әһәмиятлесе: 

организмны чыныктыра, кешенең төрле чирләргә каршы тору сәләтен 

арттыра. 4) Моның сәбәбе шул <...> чаңгыда йөргәндә, бөтен тән хәрәкәткә 
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килә. 5) Бу инде аяк һәм җилкә мускулларын ныгыта, кан тамырларын 

киңәйтә. 

6) Медицина белгечләренең киңәше шундый: балалар да, яшьләр һәм 

олы яшьтәгеләр дә чаңгыда йөрергә тиешләр. 7) Чаңгыда йөрү кан басымы 

югары булган кешеләр өчен аеруча файдалы. 8) Һәркем ачык белергә тиеш: 

спортның бу төре кешенең эшкә сәләтен ныгытып кына калмый, аның 

гомерен озынайтырга да ярдәм итә. (Вакытлы матбугаттан) 

 

6 2 нче җөмләдә кулланылган аппетитны сүзенең татарча вариантын 

билгеләгез. 

1) ашыйсы килмәү 

2) ашыйсы килү теләге 

3) ашарга килү теләге 

4) ашап тую тойгысы 
 

7 5 нче җөмләдә кулланылган җилкә сүзенең русчага тәрҗемәсен билгеләгез. 

1) голова 

2) шея 

3) плечо 

4) тело 
 

8 7 нче җөмләдә кулланылган ясалма сыйфатны билгеләгез. 

1) булган 

2) югары 

3) аеруча 

4) файдалы 
 

9 Әлеге өзекнең кайсы стильгә каравын билгеләгез. 

1) матур әдәбият стиленә 

2) рәсми эш кәгазьләре стиленә 

3) публицистик стильгә 

4) фәнни стильгә 
 

10 6 нчы җөмләнең төрен билгеләгез. 

1) гади җөмлә 

2) иярченле кушма җөмлә 

3) тезмә кушма җөмлә 

4) катнаш кушма җөмлә 
 

11 4 нче җөмләдә <...> тамгасы урынына куелырга тиешле тыныш билгесен 

билгеләгез. 

1) ике нокта  

2) сызык 

3) нокталы өтер 

4) өтер 
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12 Күп нокталар урынына куелырга тиешле тыныш билгеләрен билгеләгез. 

Ризаэтдин Фәхретдин <...> кыю фикерле <...> батыр шәхес. («Ризаэтдин 

Фәхретдин» китабыннан) 

1) сызык, сызык  

2) өтер, өтер 

3) сызык, өтер  

4) өтер, ике нокта 

 

13 Күп нокталар урынына ң хәрефе языла торган очракны билгеләгез.  

1) киере...ке  

2) ки…лек 

3) кисе…те  

4) киске…лек 

 

14 Күп нокталар урынына куелырга тиешле тыныш билгесен билгеләгез. 

Тел <...> халык күңеленең кыңгыравы. (Ф. Яруллин) 

1) өтер 

2) ике нокта  

3) сызык 

4) тыныш билгесе куелмый.  

 

15 Аерып бирелгән сүзнең кайсы җөмлә кисәге булуын билгеләгез.  

Каенның табигать өчен әһәмияте зур. (К. Дәүләтшин)  

1) аергыч 

2) тәмамлык  

3) хәл 

4) аныклагыч 
 

16 Түбәндә бирелгән сүзләр арасында хәбәрлекле мөнәсәбәт урнашкан 

очракны билгеләгез.  

1) кояшлы көн белән 

2) кояшлы көннең 

3) көн кояшлы 

4) кояшлы көн 
 

17 Күп нокталар урынына ө хәрефе язылырга тиешле сүзне билгеләгез.  

1) к...смәк 

2) к...сәк 

3) к...ймак 

4) к...ймә  
 

18 Дөрес язылышны билгеләгез. 

1) утравы  

2) утрауы 

3) утраууы 

4) утраувы 
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19 Сүзләр кушылып язылган очракны билгеләгез. 

1) кош(корт) 

2) кот(очкыч) 

3) коры(сары) 

4) ком(таш) 

 

20 Кушымча дөрес ялганмаган сүзне билгеләгез. 

1) металлы 

2) аграк 

3) туктабырак 

4) моделе 

 

21 Юлдан-юлга күчерүнең дөрес очрагын билгеләгез. 

1) бак-чач-ылар  

2) бакчачы-лар 

3) бакча-чы-лар 

4) бак-ча-чы-лар 

 

22 Артык сүзне билгеләгез.   

1) кыен 

2) янтык 

3) кәкре 

4) кыек 

 

23 Сүзнең дөрес язылышын билгеләгез. 

1) ямьле 

2) ямле 

3) йәмле 

4) ямьлэ 

 

24 Күп нокталар урынына  куелырга тиешле тыныш билгесен билгеләгез. 

Хәер <…> мин Салих абый белән беренче күрешүем турында сөйли башлаган 

идем. (Ш. Әхмәров) 

1) өтер 

2) ике нокта 

3) сызык 

4) тыныш билгесе куелмый 

 

25  Корень сүзенең татар теленә дөрес тәрҗемәсен билгеләгез.  

1) тамак 

2) тамыр 

3) тамга 

4) тамчы 
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26 Дөрес тәрҗемә ителмәгән сүзне билгеләгез. 

1) көпчәк – колесо  

2) көпшәк – рыхлый  

3) көндәш – серебро 

4) көрәш – борьба   

 

27 Сүзнең дөрес язылышын билгеләгез.  

1) мөстәкийль 

2) мөстәкийл 

3) мөстәкыйл 

4) мөстәкыйль 

 

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

 

(1) Иртәдән бирле көн матур, кояшлы тора иде. (2) Көтмәгәндә <...> 

көнбатыштан яңгыр болытлары күренде. (3) Йомшак кына яңгыр җиле 

исеп куйды. (4) Бакчадагы агач яфраклары җәй исе аңкытып 

җилфердәштеләр. (5) Яшенле яңгыр буласын сизенгән кебек, кошлар 

чырылдап оча башлады. (6) Яңгыр коя башлаганчы, Шамилнең кинога 

барып җитәсе килә иде. (7) Ул, әнисеннән акча эләктерү белән үк, атылып 

чыгып китте.  

(8) Җәйге яңгыр тиз килә бит ул. (9) Шамил барып җитә алмады.(10) 

Күктә, күзләрне чагылдырырлык булып, яшен чаткылары күренеп китте. 

(11) Ул ара да булмады, дөбер-шатыр китереп, күк күкри башлады. (12) 

Көчле җил яфрак <...> кәгазь кисәкләрен очыртып алып китте.  

(13) Күп тә үтмәде, эре яңгыр тамчылары төшә дә башлады. (14) 

Тагын күк күкрәп, яшен яшьнәп үтте, шуның артыннан чиләкләп коярга 

тотынды.  

(15) Шамил бер капка ышыгына кереп басты. (16) Аның артыннан 

чүәкләрен кулына тоткан бер кыз бала да килеп сыенды. (17) Ул инде 

чыланып та өлгергән, битләренә сырышкан чәчләреннән эре тамчылар 

тәгәри иде.  

(18) Яңгыр басыла төште. (19) Шулай да Шамил урыныннан 

кузгалмады. (20) Аның янында ышыкланып торган яланаяклы кыз да, 

яңгырның үтеп китүен көтеп, ишек төбеннән аккан суга аякларын тыгып 

тора бирде. 

(21) Шул вакыт кыз бала кинәт кычкырып җибәрде: 

‒ Акчам! (22) Акчам төшеп китте!  

(23) Шамил, кулларын җәеп торган кызга карап: 

‒ Син дә кинога бара идеңмени? 

(24) ‒ Ю-ук, даруханәгә дару алырга бара идем, ‒ диде кыз, сузып 

кына.  

(25) ‒ Әниең авырыймыни? ‒ диде Шамил, аны кызганып.  

(26) ‒ Юк, күрше апаның башы бик авырта. (27) Ул ялгыз, дару алып 

кайтып бирче дигән иде. (28) Ул менә мине көтеп ята инде.  
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(29) Шамил әле кулындагы акчага, әле кызга карады. (30) Аның 

кинога да барасы килә, кызны да кызгана иде. (31) Бигрәк тә башы авыртып 

яткан ялгыз апаны кызганды ул.  

(32) Шамил бераз икеләнеп торды да учына кысып тоткан акчасын 

кызга сузды. 

(33) ‒ Мә, дару алырсың. 

(34) Кызчык, ышаныр-ышанмас карап торгач, кыюсыз гына акчаны 

алып: 

‒ Рәхмәт! ‒ диде һәм, бер кулы белән ‒ чүәкләрен, икенчесе белән 

итәген җыеп, даруханәгә йөгерде. (35) Аның яңгыр астында юылган 

кечкенә тәпиләрен генә күреп калды Шамил. 

(Г. Бакиров буенча)   
 

28 2 нче җөмләдә күп нокталар урынына куелырга тиеш тыныш билгесен 

билгеләгез. 

1) өтер 

2) ике нокта 

3) сызык 

4) тыныш билгесе куелмый 

 

29 5 нче җөмләдә өтернең ни өчен куелганын билгеләгез.  

1) Кереш һәм эндәш сүзләр җөмләдә өтер белән аерылалар. 

2) Тиңдәш кисәкләр арасына өтер куела. 

3) Кушма җөмләдәге гади җөмләләр өтер белән аерылалар. 

4) Җөмләнең аерымланган кисәкләре (аныклагычлар) өтер белән аерылалар. 

 

30 7 нче җөмләнең төрен билгеләгез: 

1) гади, җәенке, ике составлы җөмлә 

2) иярченле кушма җөмлә 

3) тезмә кушма җөмлә 

4) катнаш кушма җөмлә 

 

2 нче өлеш 

 

Әлеге өлештәге биремнәрне үтәгәндә, үз җавапларыгызны 1 нче 

номерлы җавап бланкында 31-38 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. Тел 

терминнарын тулы, дөрес һәм баш килештә язу таләп ителә. 

 

31 – 33 нче биремнәргә җавапларны сүзләр белән языгыз. 

 

31 3 нче җөмләдә аерып бирелгән сүз кайсы сүз төркеменә карый? 
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32 6-9 нчы җөмләләрдән бәйлекне табып языгыз. 

 

33 12 нче җөмләдә күп нокталар урынына кайсы тыныш билгесе куела? 

 

34 - 38 нче биремнәргә җавапларны цифр белән күрсәтегез. 

 

34 13-16 нчы җөмләләрдән ирен гармониясенә буйсынган сүз булган җөмлә 

санын языгыз. 

 

35 17-20 нче җөмләләр арасыннан тезмә кушма җөмләнең санын языгыз. 

 

36 21-24 нче җөмләләр арасыннан неожиданно сүзенең татарчага тәрҗемәсе 

булган җөмләнең санын языгыз. 

   

37 28-31 нче җөмләләр арасыннан бер составлы фигыль җөмләнең санын 

күрсәтегез.  

 

38 23-35 нче җөмләләр арасыннан сыйфат фигыль 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 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 аңлатуларсыз тулысынча күчереп язу формасында 

гына булса, мондый эш 0 балл белән бәяләнә. 

Иншаны пөхтә, аңлашылырлык итеп языгыз. 
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Татар теленннән имтихан эшен бәяләү системасы 

82 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 4   

2 4 17 4 

3 1 18 1 

4 3 19 2 

5 4 20 3 

6 2 21 4 

7 3 22 1 

8 4 23 1 

9 3 24 1 

10 2 25 2 

11 1 26 3 

12 3 27 4 

13 2 28 1 

14 3 29 3 

15 1 30 1 

 

2 нче өлеш 

 

Бирем номеры Җавап 

31 кисәкчә 

32 белән 

33 өтер 

34 14 

35 17 

36 21 

37 30 

38 23, 31, 32, 35 
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82 код 3 нче өлеш 

3 НЧЕ ӨЛЕШНЕҢ СЫЙФАТЛАМАСЫ 

 

(1) Иртәдән бирле көн матур, кояшлы тора иде. (2) Көтмәгәндә <...> 

көнбатыштан яңгыр болытлары күренде. (3) Йомшак кына яңгыр җиле исеп 

куйды. (4) Бакчадагы агач яфраклары җәй исе аңкытып җилфердәштеләр. (5) 

Яшенле яңгыр буласын сизенгән кебек, кошлар чырылдап оча башлады. (6) 

Яңгыр коя башлаганчы, Шамилнең кинога барып җитәсе килә иде. (7) Ул, 

әнисеннән акча эләктерү белән үк, атылып чыгып китте.  

(8) Җәйге яңгыр тиз килә бит ул. (9) Шамил барып җитә алмады.(10) 

Күктә, күзләрне чагылдырырлык булып, яшен чаткылары күренеп китте. (11) 

Ул ара да булмады, дөбер-шатыр китереп, күк күкри башлады. (12) Көчле җил 

яфрак <...> кәгазь кисәкләрен очыртып алып китте.  

(13) Күп тә үтмәде, эре яңгыр тамчылары төшә дә башлады. (14) тагын 

күк күкрәп, яшен яшьнәп үтте, шуның артыннан чиләкләп коярга тотынды.  

(15) Шамил бер капка ышыгына кереп басты. (16) Аның артыннан 

чүәкләрен кулына тоткан бер кыз бала да килеп сыенды. (17) Ул инде чыланып 

та өлгергән, битләренә сырышкан чәчләреннән эре тамчылар тәгәри иде.  

(18) Яңгыр басыла төште. (19) Шулай да Шамил урыныннан 

кузгалмады. (20) Аның янында ышыкланып торган яланаяклы кыз да, 

яңгырның үтеп китүен көтеп, ишек төбеннән аккан суга аякларын тыгып тора 

бирде. 

(21) Шул вакыт кыз бала кинәт кычкырып җибәрде: 

‒ Акчам! (22) Акчам төшеп китте!  

(23) Шамил, кулларын җәеп торган кызга карап: 

‒ Син дә кинога бара идеңмени? 

(24) ‒ Ю-ук, даруханәгә дару алырга бара идем, ‒ диде кыз, сузып кына.  

(25) ‒ Әниең авырыймыни? ‒ диде Шамил, аны кызганып.  

(26) ‒ Юк, күрше апаның башы бик авырта. (27) Ул ялгыз, дару алып 

кайтып бирче дигән иде. (28) Ул менә мине көтеп ята инде.  

(29) Шамил әле кулындагы акчага, әле кызга карады. (30) Аның кинога 

да барасы килә, кызны да кызгана иде. (31) Бигрәк тә башы авыртып яткан 

ялгыз апаны кызганды ул.  

(32) Шамил бераз икеләнеп торды да учына кысып тоткан акчасын кызга 

сузды. 

(33) ‒ Мә, дару алырсың. 

(34) Кызчык, ышаныр-ышанмас карап торгач, кыюсыз гына акчаны 

алып: 

‒ Рәхмәт! ‒ диде һәм, бер кулы белән ‒ чүәкләрен, икенчесе белән итәген 

җыеп, даруханәгә йөгерде. (35) Аның яңгыр астында юылган кечкенә 

тәпиләрен генә күреп калды Шамил.  

(Г. Бакиров буенча) 
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Текст турында мәгълүмат 

Текст  Госман Бакировның "Кинога барганда" хикәясеннән кыскартып алынды.  

 

Төп 

проблема(лар) 

Мәрхәмәтлелек 

Бер-береңә ярдәм итү, җылы мөнәсәбәт, кайгы уртаклашу, хәлгә 

керү 

Автор 

позициясе 

Кешенең әхлагы, мәдәни асылы - аның дөньяга карашында,  

тормышка мөнәсәбәтендә, кешеләр белән мөгамәләсендә. Бу 

сыйфатларга нигез бик кечкенәдән салынырга тиеш. Акны 

карадан аера белү никадәр кирәк булса, яхшыны начардан, 

гаделлекне хаксызлыктан, инсафлыкны тупаслыктан, 

миһербанлыкны шәфкатьсезлектән, тыйнаклыкны 

тотнаксызлыктан аеру да шундый ук әһәмияткә ия. 
 
 
 

Туган телдә белем бирү мәктәпләре укучылары өчен (82 код) 

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 аңлатмалар урынына язмада текстның яки аның өзегенең 

эчтәлеге генә бирелгән, 

0 
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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 әдәбиятка, 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 әдәбиятка, 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 

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, 

1 
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һәм/яки абзацларга бүленештә 1 урында хата бар. 

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  

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

алына. Таблицада күрсәтелгән бәяләү нормалары күләме 130-250 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 130 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 130 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. 
 

 

 
 


