
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН  МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

ТАТАР ТЕЛЕ 

22 код 

Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмаларның  

татар төркемнәре өчен 

 

1 нче вариант 

 

Мәктәп____________________________________ 4 нче ___ сыйныфы  

Фамилия, исем _______________________________________________ 

укучының фамилиясе, исеме 

 

 

УКУЧЫ ӨЧЕН КҮРСӘТМӘ 

Эшне башкару өчен 40 минут вакыт бирелә. 

Биремнәр төрле авырлыкта. Бер төркем  биремнәргә җавапны тәкъдим 

ителгән дүрт вариант арасыннан сайлап алып, аны түгәрәк эченә алырга 

кирәк. Икенче төркем биремнәрнең җавабын сүзләр белән язарга кирәк. 

Җавапларыңны язганчы, биремне игътибар белән укы, яхшылап уйла. 

Авыр тоелган биремнәрне калдырып тор, алдагы биремнәрне 

башкаруга күч. Вакытың калса, калдырып торган биремнәргә кабат кайта 

аласың. 

Әгәр дә ялгыш җавап бирсәң, төзәтергә була. Моның өчен ялгыш 

җавабыңны пөхтә генә итеп сыз һәм  үзең дөрес дип санаган җавабыңны яз. 

Уңышлар телибез! 

 

2014/2015 нче уку елы 

 



1. Кеше исемнәре   алфавит тәртибендә язылган рәтне билгелә. Дөрес 

җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) Хәмит, Шамил, Сания, Фәрит 

2) Фәрит, Хәмит, Сания, Шамил 

3) Сания, Фәрит, Хәмит, Шамил 

4) Сания,Хәмит, Фәрит, Шамил 

 

2.  Хаталы язылган сүзне тап. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал. 

1)  хәйкәл                  2) хата                   3) шәһәр                     4) халык 

 

3. Умырзая сүзендә ничә хәреф һәм аваз бар? Дөрес җавапны түгәрәк эченә 

ал.                

1) 7 хәреф, 7 аваз                                   2) 7 хәреф, 8 аваз 

3) 7 хәреф, 9 аваз                                   4) 7 хәреф, 6 аваз     

   

 4. Татар телендә кем? соравы ... карата куела. Дөрес җавапны түгәрәк эченә 

ал.                

1) барлык җан ияләренә                         2) кешеләргә 

3) предметларга                                      4) кушаматларга 

 

5. Артык сүзне тап. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) матур                2) зәңгәр                   3) акыллы                    4) җомга 

 

6. Нишләмәячәкләр? соравына җавап биргән сүзне тап. Дөрес җавапны 

түгәрәк эченә ал. 

1) барачакмын     2) тыңладылар          3) күрмисез                 4) белмәячәкләр 

 

7. Юклык формадагы боерык фигыльне тап. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) язмаска             2) шалтыраткан         3) аңламадык              4) алам 

 



8. Нинди? соравына җавап булган сүзләр рәтен билгелә. Дөрес җавапны 

түгәрәк эченә ал.                

1) ямьле, куркак                             2) сары, сандугач 

3) җитез, бүре                                 4) уйный, курай 

 

9. Аксакал  сүзенә нинди сүзләр  яшерелгән, табып яз. 

Аксакал: ____________________________________________________ 

 

10. Өч иҗекле сүзне билгелә. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) акыллы                       2) көмеш                   3) җиләк                      4) дөя 

 

11. Юлдан-юлга күчереп булмый торган сүзне билгелә. Дөрес җавапны 

түгәрәк эченә ал.                

1) рәсем                          2) елмая                      3) җәя                         4) кошчык 

 

12. Бер үк мәгънәне белдергән сүзләрнең рәтен билгелә. Дөрес җавапны 

түгәрәк эченә ал.                

1) эссе, салкын               2) эссе, коры              3) эссе, зур                4) эссе, кызу 

 

13. Предметның эшен белдергән сүзләр рәтен билгелә. Дөрес җавапны 

түгәрәк эченә ал.                

1) бара, якты                  2) шигырь, шагыйрь   3) яшел, ут               4) яна, үсә 

 

14. Әйтелеше, язылышы төрле, мәгънәләре    бер булган  сүзләр ничек атала? 

Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) тамырдаш                   2) синоним                   3) омоним                4) антоним 

 

15. Тиңдәш кисәкләрне табып яз.  

    Әлфия казларга, тавыкларга җим бирде. 

______________________________________________________ 



16.  Батырчылык итте фразеологик берәмлегенең дөрес тәрҗемәсе 

бирелгән очракны билгелә. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал.                

1) стал героем                                            2) героический поступок 

3) показался героем                                   4) осмелился 

 

 17. Җөмләнең дөрес тәрҗемәсе бирелгән очракны билгелә. 

Прошел первый весенний дождь. 

      1) Беренче язгы яңгыр булды. 

      2) Беренче язгы яңгыр үтте. 

      3) Беренче язгы яңгыр явып узды. 

      4) Беренче язгы яңгыр бетте. 

 

18. Күп нокталар урынына тиешле сүзне яз. 

  Сан янында килгән исем  ... санда гына кулланыла. 

 

19. Текстны укы.  Илдар нәрсә дип әйтер. Шул җөмләне яз. 

    Тукталышта трамвайга кечкенә бала күтәргән бер апа керде. Ул як-якка 

карады – буш урыннар юк иде. Илдар аны күрде дә урыныннан торды: 

-  __________________________________________________________, - 

диде. 

 

20. Нокталар урынына тиешле сүзләрне өстәп, текст яз.  

 

    Ямьле яз ______________. Беренче тапкыр  җылы  яңгырлар 

_____________________ _____.  Шомырт, чия, алмагач  ак чәчәк 

________________. Һавада моңлы тургай ____________________, бал 

кортлары тәмле бал ____________________. 

Сиңа кирәкле сүзләр:  сайрый, явып үтте, аталар, җыялар, җитте. 


