
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН  МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

ТАТАР ТЕЛЕ 

22 код 

Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмаларның  

татар төркемнәре өчен 

 

2 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. Көн исемнәре   алфавит тәртибендә язылган рәтне билгелә.    Дөрес 

җавапны түгәрәк эченә ал.                    

      1) шимбә, пәнҗешәмбе, дүшәмбе, сишәмбе 

      2) дүшәмбе, сишәмбе, пәнҗешәмбе, шимбә 

      3) дүшәмбе, сишәмбе, шимбә, пәнҗешәмбе 

      4) дүшәмбе, пәнҗешәмбе, сишәмбе, шимбә 

 

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

1) хәтер                       2) хата                        3) шәхәр                     4) халык 

    

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

ал. 

1) 6 хәреф, 6 аваз                                 2) 7 хәреф, 7 аваз 

3) 7 хәреф, 6 аваз                                 4) 7 хәреф, 8 аваз 

 

4. Дөрес бирелгән очракны табып, җавапны түгәрәк эченә ал. 

      1) егерме укучылар                               2) алты дәфтәрләргә 

      3)  җиде көннәрне                                  4) алты кыз, биш малай 

 

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

        1) тәмле                  2) баллы                          3) ачы                        4) яңа 

 

6. Нишләгәнмен? соравына җавап биргән сүзне тап. Дөрес җавапны түгәрәк 

эченә ал. 

1) туганмын                    2) торган                         3) сөйләгәннәр       4) кайттым 

 

7. Киләчәк заман хикәя фигыльне тап. Дөрес җавапны түгәрәк эченә ал. 

  1) сөйләштем                 2) таптык                    3) тыңладылар      4) барачаклар 

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

түгәрәк эченә ал. 

       1) акыллы, яшел                                  2) алтын, сорау 



       3) көзге, акрын                                     4) уңыш, курай 

 

9. Сабантуй  сүзенә нинди сүзләр  яшерелгән, табып яз. 

Сабантуй: _______________________________________________________ 

 

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

1) сорау                         2) ялгыш                        3) сыерчык              4) яулык 

 

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

түгәрәк эченә ал. 

1) алан                          2) кояш                            3) куак                     4) ризык 

 

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

түгәрәк эченә ал. 

1) җайлы, җайсыз   2) җайлы, уңайлы    3) җайлы, тәртипле     4) җайлы, яхшы 

 

13.  Муса кечкенәдән туган як табигатен ярата  җөмләсендә эш-хәрәкәтне 

белдерә торган сүз: 

1) кечкенәдән       2) ярата                    3) табигатен                  4) туган як 

 

14. Мәгънәләре   капма-каршы  сүзләр ничек атала?                                                

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

 

15. Җөмләдәге күрсәтү алмашлыкларын табып яз. 

Мансур әнә шул зур гимназиядә укый. 

______________________________________________ 

    

16.  Дөрес җавапны билгелә. Җөмләдә ия ...   . 

1) эшне кем башкарганны белдерә. 

2) эшнең кайчан булганлыгын белдерә. 



3) предметның билгесен белдерә. 

4) ия турында хәбәр итә. 

 

 17. Җөмләнең дөрес тәрҗемәсе бирелгән очракны билгелә. 

Син зур һәм көчле булып үсәрсең. 

1) Выросли большими и сильными. 

2) Ты большой и сильный. 

3) Ты выростишь большим и сильным. 

4) Ты вырос большим и сильным 

 

18. Күп нокталар урынына тиешле сүзне яз. 

  Татар телендә сан  ... алда килә. 

 

19. Текстны укы. Син әбиеңә ничек җавап бирерсең? Җавабыңны яз. 

Син рәсем ясыйсың. Шулчак әбиең сиңа ягымлы елмаеп эндәшә: 

 - Бәбкәем, күзлегемне генә табып бир әле. 

_______________________________________________________________ 

20. Нокталар урынына тиешле сүзләрне өстәп, текст яз.  

 

   Җәйге _____________ көн. Мин __________  күк йөзен күзәтәм. Бик биектә 

____________________ болытлар йөзә. Болытлардан да өстә, бик биектә 

______________тургай сайрый.  Күк йөзе ____________ . 

 

Сиңа кирәкле сүзләр:  зәп-зәңгәр, моңлы, аяз, эссе,  аксыл. 


