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Демонстрационный вариант ЕРЭ-11 по татарскому языку, 2023 год        ТАТАР ТЕЛЕ (КОД ПРЕДМЕТА- 83) , XI  класс 

 

 

Эшне башкару өчен күрсәтмә 

 

Татар теленнән имтихан эшен башкаруга 180 минут вакыт бирелә. 

Имтихан эше 4 өлештән тора. 

1 нче өлештә 8 бирем тәкъдим ителә (1-8 нче биремнәр). Алар 

укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен тикшерүгә юнәлтелгән. Башкару 

вакыты – 30 минут.  

2 нче өлештә 9 бирем бирелә (9-17 нче биремнәр). Алар укучыларның 

уку күнекмәләрен тикшерү максатыннан бирелә.  Башкару вакыты – 30 минут.  

3  нче өлеш  12 биремнән тора (18 – 29 нчы биремнәр). Алар 

укучыларның лексик-грамматик күнекмәләрен тикшерүгә кайтып кала. 

Башкару вакыты – 30 минут.  

4 нче өлеш 2 биремнән тора (30 һәм 31нче биремнәр). Ачык типтагы 30 

нчы бирем сөйләм ситуацияләренә караган репликалар язуны күздә тота. 

Башкару вакыты - 20 минут. 31 нче бирем укучыларның  язма сөйләмен  

тикшерүдән гыйбарәт. Башкару вакыты -  40 минут.  

 

Уңышлар телибез! 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение экзаменационной работы по татарскому языку дается 

180 минут. Работа состоит из 4-х частей (31 задание). 

Часть 1 (задания по аудированию) включает 8 заданий на понимание 

аутентичных текстов (задания 1-8). Рекомендуемое время на выполнение 

данного раздела – 30 минут.  

Часть 2 (задания по чтению) включает 9 заданий (задания 9-17). 

Рекомендуемое время на выполнение данного раздела – 30 минут.   

 Часть 3 (задания по лексике и грамматике) состоит из 12 заданий 

(задания 18-19). Рекомендуемое время на выполнение – 30  минут.   

В части 4 (задания по письму) даны 2 задания (30 и 31). В задании 30 

нужно написать реплики в соответствии с заданной речевой ситуацией. 

Рекомендуемое время на выполнение – 20 минут. В задании 31 предлагается 

написать личное письмо. Рекомендуемое время на выполнение – 40 минут.  

 

Желаем успехов! 
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1 нче өлеш 

Прослушайте 7 коротких диалогов. В заданиях 1 - 7 укажите 

правильный вариант ответа. Вы услышите аудиозапись дважды. 

Сез җиде кыска диалог тыңларсыз. 1-7 нче сорауларга туры килгән 

җавапны билгеләгез. Сез аудиоязманы ике тапкыр тыңларсыз.  

 

Дуслар кайда очрашырга телиләр? 

         1) кибет каршында 

         2) мәктәп янында  

         3) ишегалдында   

Марат ни өчен дәрескә әзерләнмәгән? 

 1) авырган 

2) авылга киткән 

3) оныткан 

Маратның әнисенә кайсы кафе ошый? 

 1) “Тәмле булсын” 

2) “Тәмле” 

3) “Түбәтәй” 

Марат кайсы язучының әсәрен укый? 

 1) Хәсән Туфан 

2) Мөхәммәт Мәһдиев 

3) Әмирхан Еники 

Тапшыру сәгать ничәдә башлана? 

 1) җиденче унбиш минутта 

2)  җиденче яртыда 

3)  бишенче яртыда 

Айсылу кемгә кунакка барырга җыена? 

 1) әнисенең абыйсына 

          2) әнисенең апасына 

  3)  әнисенең энесенә   

 

1    

2    

3   

4    

5    

6    
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Айсылуга нәрсә сатып алырга кирәк? 

 1) чәй һәм конфет 

2) шифалы су 

3) эремчек һәм каймак 

 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего А – Г  и 

утверждениями, данными в списке 1 - 6.  Используйте каждое 

утверждение из списка  1-6  только один раз. В задании есть одно 

лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои 

ответы в таблицу. 

 

Сез биш сөйләүчене ишетерсез. 1-6 саннары белән  тамгаланган 

раслауларның кайсы сөйләүчегә туры килүен билгеләгез. Һәр 

раслауны бер генә тапкыр файдаланыгыз.  Бер раслау артык булуын 

истә тотыгыз. Язманы ике тапкыр тыңларсыз. Җавапларыгызны 

җаваплар бланкына күчерергә онытмагыз.  
 

1. Сөйләүче  кыңгырау чәчәк турында әйтә. 

2.Сөйләүче  роза чәчәге турында әйтә. 

3. Сөйләүче  мәтрүшкә   турында әйтә 

4. Сөйләүче  лалә  чәчәге   турында әйтә. 

5. Сөйләүче   энҗе чәчәк турында әйтә. 

6. Сөйләүче  акчәчәк турында әйтә. 

 

Ответ:  

Говорящий/ 

Сөйләүче 
А Ә Б В Г 

Утверждение/ 

Гыйбарә 
     

 

2 нче өлеш 

 

Прочитайте текст. Определите, какие их приведённых утверждений           

9-16 соответствуют содержанию текста (1 – текстка туры килә), 

какие не соответствуют ( 2 – текстка туры килми) и о чём в тексте не 

сказано (3 – текстта әйтелми). 

 

7   

8    
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Текстны укыгыз. 9-16 нчы раслауларның текстның эчтәлегенә туры 

килүен (1 – текстка туры килә), туры килмәвен (2 – текстка туры 

килми) һәм текстта бу турыда мәгълүмат бирелмәвен (3 - текстта 

әйтелми)  күрсәтегез.  

 

 

Ике күрше яшәгән, ди: берсе бик бай, икенчесе бик ярлы булган. Бай 

күршеләр кичке ашны ашамыйлар, чәй эчәләр дә тыныч кына йокларга яталар 

икән. Ә ярлы күршеләрнең балалары күп булган, шуңа күрә алардан гел җыр 

– бию, елау – көлү тавышлары ишетелә икән. Бу хәлгә бай бик гаҗәпләнгән. 

Үз – үзенә: “Боларның ашарга да, кияргә дә бернәрсәләре юк, үзләре бик шат 

яшиләр, - ди икән. - Ә безнең байлыгыбыз шулкадәр күп, әмма шат яшәмибез”. 

Беркөн бу бай ярлы күршесеннән: 

- Сез ничек шулай шат яшисез? – дип сорый. 

Теге ярлы моңа әйтә: 

- Безнең җиде алтын алмабыз бар, без шулар белән уйныйбыз, - ди.  

Шуннан бу бай егерме алтын алма сатып ала. 

- Хәзер без дә шат яшәрбез, - ди ул хатынына. 

Ләкин күп генә тырышмасыннар, бу алтын алмалар бай гаиләсенә шатлык 

китерми. 

Кич белән бай үзенең ярлы күршесенә кунакка керә һәм күрә: җиде 

баланың кайсысы бии, кайсысы җырлый, кайсылары уйный, кайберсе үзара 

сугыша.  

Шуннан бай ярлы күршесенә: 

- Синең байлык минем байлыктан күбрәк икән, - ди.    

(Татар халык әкияте) 

 Борын – борын заманда яшәгән ди бай күршеләр. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

  Бай күршеләр, кичке ашны ашагач, чәй эчәргә яраталар икән. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

  Ярлы күршеләр бик күңелле яшәгәннәр. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

  Бай күрше моңа бик аптыраган. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

Байның соравына ярлы: “Безнең биш алтын алмабыз бар”, – дип җавап 

биргән. 

 

 1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

9    

10 

11 

12 

13 
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Бай күрше дә алтын алма алырга базарга киткән. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

Алтын алмалар алса да, бай хатыны белән шатланып яши алмаган. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

Байлык алтында түгел икәнен  һәркем яхшы белә. 

 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми   3) текстта әйтелми   

 

 

Прочитайте тексты и установите соответствие между 

заголовками 1-7 и текстами А – Е. Запишите свои ответы в таблицу.  

Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один 

лишний заголовок. 

 

Текстны укыгыз. 1-8 нче җөмләләр белән А-Е абзацлары арасында 

тәңгәллекләр урнаштырыгыз. Җавап күрсәтелгән саннарны 

таблицага языгыз. Бер җөмләне бер тапкыр гына файдаланыгыз. Бер 

артык җөмлә барлыгын онытмагыз.   

 

1. Баязитның йокысыз төне 

2. Кичке уенга чыгу 

3. Төшнең дәвамы  

4.  Җаваплы эш 

5. Малайга үтенечне аңлату 

6. Кызның рәхмәте 

7. Күрше малае Җәмил 

8. Яшьләрнең сүз куешуы 

 

А Розаларның күршесендә генә беренче сыйныфта укучы Җәмил исемле малай 

бар. Кайчан карама, урамда я капка төбендә уйнаган чагы булыр аның. Баязит 

бүләк чәчәген алды да малай янына китте.  

 

Ә. Шатлыгына, малайның урамда уйнап йөргән чагын туры китерде ул. 

Чакырып алды да үзенең йомышын аңлатты, аның нәни учына алдан ук 

әзерләп куйган перәннекне салды.  

 

Б. Мондый да “ пачутлы” эштән малайның авызы колагына җитте: ышанып, 

шундый зур эш кушсыннар әле сиңа!.. Бар ышанычны акларга тырышып,  ул 

бүләк чәчәген иясенә илтеп тапшырды. 

 

14 

15 

16 

17 
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В. Бүләк тапшырылды. Кичен Баязит йоклый алмады билгеле. Әллә нинди 

төшләр белән саташып чыкты. Имеш, Роза белән алар тау буенда 

очрашканнар. Бүләк өчен Роза аңа кат-кат рәхмәтләр әйтә. 

 

Г. Имеш, кулга – кул тотынышканнар да каядыр ерак офыкка таба атлыйлар. 

Оялып-тартынып кына, беренче тапкыр үбешкән кебек тә булалар әле үзләре... 

 

Д. Гаҗәп бит: әлеге төшнең кайтавазы, тора – бара, чынбарлыкта нәкъ менә 

шулайрак кабатланды да. Ул аны чишмәгә суга дип килгән җирендә очратты. 

Бүләк өчен рәхмәтен Роза, чынлап та, әйтте. 

 

Е. Еллар үткәч, алар тау битендә юкә агачы янында очраштылар. Юкәнең 

кәүсәсендә йодрык сыярлык кына куыш бар иде. Киләчәккә озакка 

аерылышырга туры килсә, Роза тимер чәчәкне шунда яшерергә, Баязит үзенең 

бүләген шуннан эзләп табарга дип сүз бирештеләр. (Рашат Низамидан) 

 
 

Текстлар А Ә Б В Г Д Е 

Исемнәр        
 

 

 3 нче өлеш 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, написанные заглавными буквами 

в конце строк, обозначенных номерами 18 – 23 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами.  

 

Текстны укыгыз. 18-23 нче биремнәрдә икенче баганада бирелгән сүзләрне 

җөмләдә кирәкле грамматик формага куегыз. Буш урыннарга языгыз.  
 

 

 

Фәрит Яруллин — татар милли ... нигез салучы. БАЛЕТ 

 

      

Ул 1914 нче елда Казанда күренекле халык 

музыканты Заһидулла Яруллин гаиләсендә ... . 

ТУАРГА 

 

 

 

Кечкенәдән үк Фәрит Яруллин әтисе кебек оста музы-

кант булырга ... . 

ТЕЛӘРГӘ 

 

 

 

 

 

18 

19 

20 
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Башта аны әтисе фортепианода уйнарга өйрәткән, 

соңыннан ул Казан музыка … укыган. 

ТЕХНИКУМ 

 

Яшь музыкант ... мәдәни тормышында актив 

катнашкан,  үзешчән хор белән җитәкчелек иткән. 

 

КАЗАН  

 

 
 

1939 нчы елда Фәрит Яруллин бөек татар шагыйре 

Габдулла Тукайның «Шүрәле» ... буенча музыкаль 

әсәр язган. 

ПОЭМА 

 

 

 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова,  написанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 24 – 29 так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует  отдельному заданию. 

 

Текстны укыгыз. 24-29 нчы биремнәрдә икенче баганада бирелгән 

сүзләргә, ясагыч кушымчалар ялгап, яңа сүзләр ясагыз. Аларны җөмләдә 

кирәкле грамматик формага куеп языгыз. Һәр буш урын аерым биремгә 

туры килә.  

 

Исәнләшү — сүз башлау өчен ... ул. АЧ 

 
 

Татарлар ике кул биреп исәнләшәләр. Бу — «менә сиңа 

ике кулым, икесе дә синең кулыңда, минем күңелем саф» 

дигәнне ... .   

АҢ 

 
 

Яшьтәшләреңә «Сәлам!» дип әйтергә ярый, әмма 

олыларга болай әйтү ...  була.     

ӘДӘП 

 
 

Русларда бик якын кешегә син дип эндәшәләр. Бу бер-

береңә ышану һәм ... дәрәҗәсен белдерә.  

ЯКЫН 

 
 

21 

22 

23 

24 
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Инглизләрдә, французларда сез эндәшүнең төп формасы 

булып ... . 

САН 

 

Һәркемнең исәнләшү-танышу кагыйдәләрен белүе  … .  ӘҺӘМИЯТ 

 

4 нче өлеш 

 

Для ответа на задания 30 и 31 используйте бланк ответов № 2. При 

выполнении заданий 30 и 31 обратите внимание на то, что ваши ответы 

будут оцениваться только по записям, сделанным на бланке № 2. Записи в 

черновиках  при проверке экспертом не учитываются.    

 

Соблюдайте указанный объём письменной работы 31 (70 – 80 слов).  

 

30 һәм 31 нче биремнәрне үтәү өчен, 2 нче номерлы җавап бланкларын 

файдаланыгыз.  Җаваплар әлеге бланкларда язылганнар буенча 

тикшереләчәк. Караламадагы язмалар тикшерелми. 

 

31 нче биремне үтәгәндә, язма эшнең күләмен истә тотыгыз (70-80 сүз). 

 

 

 

 

1. Сообщите родителям, что завтра ваш класс не учится, так как вы идете в 

Национальный музей. 

2. Спросите у друга (подруги), где он (она) провел(а) зимние каникулы.  

3. Предложите другу (подруге) прочитать рассказы татарского писателя 

Фатиха Амирхана. 

4. Посоветуйте одноклассникам почаще бывать на свежем воздухе. 

5. Поздравьте друга (подругу) с днем рождения.   

    

 Сез татар дустыгыздан  хат алдыгыз. Шушы сорауларга җавап биреп, аңа 

хат языгыз. Язма эшегез 70 – 80 сүздән торырга тиеш. 

 

... Мин компьютер технологияләре белән кызыксынам. Мәктәпне 

тәмамлагач,  программистлар әзерли торган уку йортына укырга керергә 

телим. Бүгенге көндә бу һөнәр бик кирәкле. Программистлар төрле 

оешмаларда эшлиләр. 

...  Ә син нәрсә белән кызыксынасың?... Сиңа кайсы һөнәр күбрәк ошый 

һәм ни өчен?... Бу һөнәргә ия булу өчен, кайсы уку йортында белем алырга 

кирәк?    

28 

29 

Напишите реплики в соответствии с заданной речевой ситуацией.  

 

Сөйләм ситуациясенә туры килгән репликаларны языгыз. 

30 

31 
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Тыңлап аңлау биремнәре өчен текстлар 

 

Инструктор. Сез җиде кыска диалог тыңларсыз. 1-7 нче сорауларга туры 

килгән җавапны үрнәктәгечә билгеләгез.  

Сез аудиоязманы ике тапкыр тыңларсыз.  

Инструктор. Бер.  Дуслар кайда очрашырга телиләр? 
Айсылу: Марат, кичен саф һавада йөрергә чыгасыңмы?  

Марат: Әйе, әлбәттә.  

Айсылу: Сәгать ничәдә?  

Марат:  Миңа рус әдәбиятыннан шигырь ятларга кирәк, тагын берничә бирем 

эшлисем бар. Сәгать бишләрдә бушармын дип уйлыйм. Ә синең өй эшләрең 

күпме, Айсылу?  

Айсылу: Минем дә рус әдәбиятыннан өй эшем бар. Безгә хәзерге рус 

язучылары турында проект эше якларга кирәк. Шуңа күрә миңа Интернеттан 

мәгълүмат тупларга кирәк. Хәзер сәгать өч. Син әйткәнчә, биштә очрашырбыз 

алайса.  

Марат: Ә кайда очрашабыз? 

Айсылу:  Әйдә, мәктәп янында очрашыйк. Сиңа да, миңа да уңайлы булыр.  

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

[2 секунд пауза] 

Инструктор. Ике. Марат ни өчен дәрескә әзерләнмәгән? 

Марат: Исәнме, Айсылу! Син  рус әдәбиятынан шигырь ятладыңмы? 

Айсылу: Сәлам, Марат! Әйе, әлбәттә, ятладым. Ә син әзерме, бүген дәрестә 

шигырь сөйлисеңме?  

Марат:  Мин әзер түгел, кызганычка каршы.  Кичә әбиемнең хәле начарланды, 

ашыгыч ярдәм машинасын чакыртырга туры килде. Табиблар карадылар, укол 

ясадылар һәм бер дару эчертергә куштылар. Өйдә үзем генә, әти белән әни 

авылга киткәннәр иде. Шуңа күрә башта даруханәдән кирәкле даруны алып 

кайттым. Аны эчкәч, әбиемнең хәле бераз яхшырды. Шигырь турында 

онытканмын.  

Айсылу:  Бүген әбиеңнең хәле ничек соң? Ул өйдә үзе генәме?  

Марат: Бүген яхшырак, башы авыртмый инде. Мин әнигә шалтыратып 

әйттем, алар ике сәгатьтән кайтып җитәләр. Мин мәктәпкә киткәндә, әби 

йоклап калды. Барысы да яхшы булыр дип уйлыйм. 

Айсылу: Әйе, шулай булсын. Ә шигырь турында борчылма, укытучыга 

сәбәбен аңлатырсың, икенче дәрестә сөйләрсең. 

Марат: Әйе, рәхмәт сиңа, дустым.  

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

 [2 секунд пауза] 

Инструктор. Өч. Маратның әнисенә кайсы кафе ошый? 

Айсылу: Шимбә көнне әниеңнең туган көне, шулаймы, Марат? 
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Марат: Әйе, дөрес.  Без гаиләбез белән кафега барырга җыенабыз.  

Айсылу:  Кайсы кафега? 

Марат: Әниемә “Тәмле булсын” кафесы бик ошый, анда милли ризыклар бик 

тәмле. Без берничә тапкыр бу кафеда булдык инде.   

Айсылу: Ә син әниеңә нинди бүләк әзерләдең?  

Марат: Әле алмадым. Синнән киңәш сорыйсым килә.  

Айсылу: Әниеңә матур яулык бүләк итәргә мөмкин. Мин сиңа сайларга 

булышырмын. 

 Марат: Рәхмәт, дустым.    

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

[2 секунд пауза] 

Инструктор. Дүрт.   Марат кайсы язучының әсәрен укый? 

Айсылу: Марат, син нәрсә укыйсың?  

Марат: Татар әдәбияты дәресендә без Әмирхан Еникинең иҗаты белән 

таныштык. Укытучы өйдә бу язучының “Матурлык” хикәясен укырга кушты. 

Менә шуны укый башладым.   

Айсылу: Китапны каян алдың?  

Марат:  Мәктәп китапханәсендә бар икән. Шуннан алдым. Сез дә дәрестә бу 

язучының әсәрләрен өйрәнәсезме?  

Айсылу: Юк әле, без үткән дәрестә Мөхәммәт Мәһдиевнең иҗаты турында 

сөйләштек. Аның әсәрләре бик кызыклы. Әнием дә бу язучының әсәрләрен 

бик ярата, чөнки аларда сүз татар авылы, татар кешесе турында  бара.  Ә сиңа, 

Марат,  тагын кайсы язучы яки шагыйрьнең иҗаты ошый?  

Марат:  Мин Хәсән Туфанның шигырьләрен бик яратып өйрәндем.  Ә инде 

“Матурлык” хикәясен укып чыккач, сиңа да эчтәлеген сөйләрмен, дустым.  

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

[2 секунд пауза] 

Инструктор. Биш.   Тапшыру сәгать ничәдә башлана? 

Марат: Айсылу, сәлам! Син беләсеңме, бүген кичен ТНВ каналында безнең 

мәктәп турында тапшыру күрсәтәчәкләр. 

Айсылу: Сәлам, Марат! Беренче тапкыр ишетәм,  син каян белдең?  

Марат: Миңа Булат язды, аның әнисе телевидениедә эшли бит, димәк, ул 

әйткән. 

Айсылу: Башкаларга да хәбәр итик, сыйныф чатына бу яңалык турында  

языйк. Тапшыру ничәдә башланачак? Булат вакытын язганмы?   

Марат: Әйе, кичке җиденче яртыда башлана дип язган.   

Айсылу:  Хәзер сәгать ничә соң? Хәбәр итәргә өлгерәбезме?     

Марат: Әйе. Әле бишенче ярты гына. Мин сыйныфташларга хәбәр җибәрәм.    

Айсылу: Рәхмәт! 

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  
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 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

[2 секунд пауза] 

Инструктор. Алты.   Айсылу кемгә кунакка барырга җыена? 

Марат: Айсылу, сәлам, ял көнне нишләргә җыенасың? Планнарың нинди?   

Айсылу:  Якшәмбе көнне кунакка чакырдылар. Әниемнең бертуган апасы 

Мәскәүдә яши, ул бер атнага ялга кайткан. Шуңа күрә әнием белән 

аларга кунакка барырга җыенабыз.  

Марат: Ә-ә-ә, алай икән. Мин сине кинога чакырырга уйлаган идем. Алайса 

башка вакытта барырбыз. Туганнар белән очрашырга бик кирәк. 

Әниеңнең тагын бертуганы бармы? 

 Айсылу: Әйе, аның бертуган абыйсы Казанда яши. Аларда еш кунакта 

булабыз.    

[2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

[2 секунд пауза] 

Инструктор. Җиде.  Айсылуга нәрсә сатып алырга кирәк? 

Марат: Сәлам, Айсылу!  Син кая киттең?    

Айсылу:   Кибеткә барам. Әти белән әнием бүген эштән соң кайталар, шуңа 

күрә ашамлыклар алырга куштылар.  Ә син кайдан кайтып киләсең, Марат?  

Марат: Мин кибеттән кайтып киләм. Без хәзер авылга китәбез, шуңа күрә әби 

белән бабайга күчтәнәч алырга бардым.  

Айсылу: Ә-ә-ә, алай икән. Күчтәнәчкә нәрсәләр алдың соң?   

Марат: Әнием тәмле чәй һәм конфет алырга кушты, менә шуларны алдым. 

Юлда эчәргә шифалы су да алдым.   

Айсылу:  Ә миңа сөт ризыклары   алырга кирәк. Кичен без бырыбыз да каймак 

белән эремчек ашарга яратабыз.  

Марат: Алар бик файдалы.  

Айсылу: Дөрес. Ярар, сезгә хәерле юллар! 

Марат: Рәхмәт, дустым!       

[ 2 секунд пауза] 

Инструктор.   Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз.  

 [язма икенче тапкыр яңгырый] 

 

8. Инструктор. Сез биш сөйләүчене ишетерсез. 1-6 саннары белән  

тамгаланган раслауларның кайсы сөйләүчегә туры килүен билгеләгез. 

Һәр раслауны бер генә тапкыр файдаланыгыз.  Бер раслау артык булуын 

истә тотыгыз. Язманы ике тапкыр тыңларсыз. Җавапларыгызны 

җаваплар бланкына күчерергә онытмагыз. 

 

Сөйләүче А 

   Ул - хуш исле һәм бик матур чәчәк. Аны  чәчәкләр патшабикәсе дип тә 

атыйлар.  Бу чәчәкнең төрле төсләре була: ак, кызыл, сары, ал. Алар бик матур 

булсалар да, сабаклары – чәнечкеле, тиз генә өзеп ала алмыйсың. Чәчәкләр 

бакчаларда да, махсус теплицаларда да үсәләр. Чәчәк кибетләрендә аларны ел 
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дәвамында күрергә мөмкин. Араларында безнең илдә үскәннәре дә,  җылы 

яклардан китерелгәннәре дә була.  

     

Сөйләүче Ә 

Алар – яз чәчкәләре.  Кояш җылыта башлагач,  яшел чирәм чыгуга, май аенда 

чәчәк аталар. Аларның кызыл, сары, алсу һәм башка бик күп төрле төсләре 

була. Аларны паркларга, йорт алдына, бакчаларга утырталар. Бу чәчкәләр 

суганнан  үсәләр. Яфраклары да суган кыягына охшаган.  Бу  чәчәкләрне язын 

гына күрергә мөмкин.    

 

Сөйләүче Б 

Бу чәчәкләр кырда үсә.  Аларның таҗлары - ак, ә  урталары сары төстә була. 

Бу чәчәкне зурлар да, балалар да яраталар. Хуш исле чәчкәләрдән такыя 

үрәләр, аның таҗларын өзеп, “ярата-яратмый” уенын уйныйлар, алардан 

җәйге букет ясыйлар. Ә кипкән чәчкәләрне медицинада файдаланалар.  

 

Сөйләүче В 

Бу – бик файдалы чәчәк һәм үлән. Аны медицинада кулланалар.  Ул кырда, 

болында, урманда  үсә. Чәчкәләре кечкенә генә булса да, аны күп кешеләр 

белә. Алар шәмәхә һәм сары төстә була.  Аларны күбрәк матурлыгы өчен 

түгел, ә файдасы өчен яраталар. Бу чәчкәләрне җәен җыялар, ә кышкы салкын 

көннәрдә алардан чәй эчәләр. Мондый чәй тәмле дә, файдалы да.   

 

Сөйләүче Г 

Бу чәчкәләр болында, урманда үсәләр. Зәңгәрсу төстәге бу чәчкәләр бер 

сабакта ун яки күбрәк тә булырга мөмкин. Уртача  зурлыктагы, әмма озын 

сабаклы чәчкәләр һәр  чәчәк бәйләмен матурлый. Бу чәчкәләр турында бик күп 

җырлар бар. Чәчкәләр үзләре табигатьтә җәен  генә булалар, ә  аның чәчкәсенә 

охшаган предметның тавышын һәр укучы мәктәптә дәрес башланыр һәм 

тәмамланыр вакытта ишетә.  

 

ҖАВАПЛАР 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Биремнәр Дөрес җавап 

1 2 

2 3 

3 1 

4 3 

5 2 

6 2 
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13 2 

14 3 

15 1 

16 3 

17 7541368 

18 БАЛЕТЫНА 

19 ТУГАН 

20 ТЕЛӘГӘН 

21 ТЕХНИКУМЫНДА 

22 КАЗАННЫҢ 

23 ПОЭМАСЫ 

24 АЧКЫЧ 

25 АҢЛАТА 

26 ӘДӘПСЕЗЛЕК 

27 ЯКЫНЛЫК 

28 САНАЛА 

29 ӘҺӘМИЯТЛЕ 
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30 нчы биремне  бәяләү критерийлары 

Сөйләм ситуациясенә караган репликалар язу 
 

 

№ Бәяләү критерийлары Баллар 

 

 

I 

 

Язылган текстның эчтәлеге 

 

 

К1    Сөйләм ситуациясенә караган репликаны  формалаштыру  

 Имтихан бирүче, сөйләм ситуациясенә караган репликаны  

аңлап, җавабын дөрес формалаштырган.Коммуникатив бурыч 

төгәл үтәлгән. 

Фактик хаталар юк. 

1 

 Имтихан бирүче сөйләм ситуациясенә караган репликаны 

дөрес формалаштырмаган. 

Яки  

Сөйләм ситуациясенә караган реплика өлешчә генә 

формалаштырылган  

Яки  

дөрес формалаштырмаган. 

Яки  

Фактик хаталар бар. 

Яки 

Имтихан бирүче башка сөйләм ситуациясенә караган 

реплика  язган. 

0 

 

II 

 

 

   Грамоталылык 

 

К2    Орфография һәм сөйләм нормаларының үтәлеше  

 Репликада орфографиягә тел нормаларының үтәлешенә  

караган  хаталар (грамматик, орфографик, стилистик. 

пунктуацион)  юк. 

Һәм/ яки  төрле нормаларга караган 2 хата бар. 

1 

Репликада тел нормаларының үтәлешенә   караган   3 яки 

күбрәк хата бар. 

 Яки  

Имтихан бирүче башка сөйләм ситуациясенә караган 

реплика  язган. 

0 

 

Язма эш өчен максималь балл 

 

2 
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Шәхси хат язуны (31 нче биремне) бәяләү критерийлары 

 
К Бәяләү 

критерийлары 

3 балл 2 балл 1 балл 0 балл 

К1 Коммуникатив 

бурычны үтәү 
Эш тулысынча 

башкарылган: 3 

сорауга да тулы 

җавап бирелгән. 

Мөрәҗәгать итү, 

саубуллашу һәм 

имзалау 

фразалары дөрес 

сайланган. 

Алынган хатка 

рәхмәт 

белдерелгән.  

Эш  

башкарылган: 
3 сорауга да 

җавап 

бирелгән, әмма 

берсенә 

бирелгән җавап 

тулы түгел. Хат 

стилен бозган 

1-2 төгәлсезлек 

бар һәм/яки  

алынган хатка 

рәхмәт 

белдерелмәгән.  

Эш өлешчә 

башкарылган:   2 

сорауга гомуми 

җавап бирелгән, 

әмма 1 сорауга 

бирелгән җавап 

тулы түгел  яки  

бер сорауга 

гомумән җавап 

юк.  Хат стилен 

бозган 3 яки 

күбрәк 

төгәлсезлек бар, 

итагатьлелек 

формалары 

сакланмаган. 

Эш  

башкарылмаган: 

2 сорауга  җавап 

бирелмәгән яки 

текстның күләме 

тулмый. 

К2 Текстны 

оештыру 

 Текст логик 

эзлеклелектә 

төзелгән һәм 

абзацларга 

бүленештә 

хаталар юк;  

тел чаралары 

дөрес 

кулланылган; 

хатның 

төзелеше язма 

этикет 

нормаларына 

туры килә. 

Текст, гомумән 

алганда, логик 

эзлеклелектә 

төзелгән, ләкин 

логик  

бәйләнешләрдә 

һәм /яки 
абзацларга 

бүленештә яки  

хатның 

төзелешендә 1-2 

төгәлсезлек бар. 

Текст 

төзелешендә 

логик эзлеклелек 

сакланмаган;  язма 

текст төзелешендә   

3   яки күбрәк хата 

бар,  яки  хатның 

төзелеше язма 

этикет 

нормаларына 

туры килми. 

К3 Текстның 

лексик-

грамматик 

төзелеше 

Коммуникатив 

бурычны үтәү 

өчен  кирәк 

булган төрле 

лексик һәм 

грамматик 

чаралар 

файдаланылган 

(текстны 

аңлауга зыян 

китермәгән 1-2 

төгәлсезлек 

рөхсәт ителә). 

Текстны 

аңлауга  зыян 

китермәгән тел 

чараларына 

караган хаталар 

бар (3-4 тупас 

булмаган хата 

рөхсәт ителә) 

яки тел 

хаталары юк, 

ләкин  артык 

гади лексик һәм 

грамматик 

чаралар 

кулланылган. 

Текстны аңлауга  

зыян китермәгән 

тел чараларына 

караган хаталар 

бар (5-6  тупас 

булмаган хата 

рөхсәт ителә) һәм 

/яки текстны 

аңлауга зыян 

китерә торган 1-2 

грамматик  хата 

бар. 

Текстны аңлауга  

зыян китерә 

торган   хаталар 6 

дан  күбрәк. 

К4 Орфография 

һәм пунктуация 

  Орфографик 

һәм 

пунктуацион 

хаталар юк, 

яки  текст 

эчтәлеген 

аңлауга зыян 

китерми торган 

1-2 хата бар. 

Текст эчтәлеген 

аңлауга зыян 

китерми торган 3-

4 орфографик һәм 

пунктуацион  хата 

бар. 

Текст эчтәлеген 

аңлауга зыян 

китерә торган 

орфографик һәм 

пунктуацион  

хаталар  4 тән 

күбрәк. 

 

 



17 

 

Шәхси хат язу биреме  К1-К4 критерийлары буенча тикшерелә. 

Максималь 10 балл алырга мөмкин. 

Текстның эчтәлеге биремгә туры килмәсә (язма хат характерында 

булмаса, тәкъдим ителгән  сорауларга җавап урынына башка мәгълүмат 

язылса, тәкъдим ителгән хат күчереп кенә язылса),   бу бирем  өчен 0 балл 

куела. 

Хатның күләме 40 сүздән ким булса, К3 һәм К4  критерийлары буенча 

максималь балл куелмый. 

Эшнең күләмен билгеләгәндә, беренче сүздән алып соңгысына кадәр 

(шулай ук адрес, язылу вакыты, имза да) исәпкә алына. Хатта укучы үзенең 

чын исемен, адресын күрсәткән очракта эш тикшерелми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


