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Фамилиягез _____________________  

Исемегез _______________________ 

Әтиегезнең исеме_________________ 

          Номерыгыз  

 

ТАТАР ТЕЛЕННӘН ТЕСТ: УКУ ҺӘМ ЯЗУ. ЛЕКСИКА. 

ГРАММАТИКА. 

Төп дәрәҗә: А2. 

1 сәгать 10 минут 

Биремнәр бланкы 

Эшне башкару өчен күрсәтмә 

 

Биремнәр бланкының өске өлешенә фамилиягез, исемегез, әтиегезнең 

исемен һәм номерыгызны языгыз. Шул ук мәгълүматларны җаваплар 

бланкының өске өлешенә язып куегыз.  

Сез җавап вариантларыгызны биремнәр бланкында да билгели аласыз. 

Биремнәрне эшләп бетергәч, җавапларыгызны җаваплар бланкына 

күчереп язарга онытмагыз. Инструктор биремнәрне эшләп бетерергә 

10  минут кала сигнал бирәчәк.  

Һәр бүлек башында эшне башкару өчен күрсәтмә һәм үрнәк бирелгән. 

Сез барлык биремнәрне үтәргә  тиеш.  

Биремнәрне эшләп бетергәч, биремнәр һәм җаваплар язылган 

бланкларны инструкторга бирегез.  

Сорауларыгыз булса, Сез аларны хәзер бирә аласыз. Биремнәрне 

эшләгәндә, сораулар бирү һәм сөйләшү тыела.  

Тест турында кыскача мәгълүмат 

Биремнәрне эшләү вакыты: 1 сәгать 10 минут 

Бүлекләр саны: 9 

Биремнәр саны: 56 

Баллар: һәр бирем ‒ 1 балл, 56 нчы бирем 4 балл белән бәяләнә.  
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Гомуми баллар саны: 60 

1 нче бүлек.  

А-Ж белдерүләрен  укыгыз һәм 1-5 нче җөмләләрдән аларга туры 

килгән мәгълүматны сайлагыз. Биремдә ике артык белдерү 

булуы турында онытмагыз. А-Ж җавапларыннан сайлап алынган 

вариантны 1-5 нче биремнәр өчен җаваплар бланкындагы тиешле 

шакмакка языгыз. 

Үрнәк.  

0 Татар теленнән белемнәрегезне камилләштерә аласыз. А 

1 Телләр өйрәнү өчен, 

кулланмалар тәкъдим 

ителә. 

А Татар теле курсларына языласыгыз 

килсә, түбәндәге номер буенча 

шалтыратыгыз:  233-45-79. 

2 Теләсә кайсы яшьтә 

музыка уен коралында 

уйнарга өйрәнә аласыз.  

Ә 22 нче июньдә Казанның Дәрвишләр 

бистәсендә урнашкан Каенлыкка Сабан 

туена рәхим итегез! Вакыйга сәгать 10 да 

башлана. «Компрессорлар заводы» 

тукталышыннан автобус йөри. 

3 Татар милли бәйрәмен 

карарга килегез.  

 

Б Быел, Яңа ел чыршылары сату өчен, 20 

нче декабрьдән махсус базар ачыла. Базар 

сәгать 9.00 дан 22.00 сәгатькә кадәр эшли. 

4 Үз өегез белән яшәргә 

теләсәгез 

шалтыратыгыз.  

 

В Казаннан Воронежга оча торган 

авиарейс ачыла. Самолет дүшәмбе, 

чәршәмбе, якшәмбе көннәрендә оча. Очу 

вакыты – 1 сәгать 40 минут.  

5 Студент булырга 

теләсәгез ашыгыгыз.  

 

Г Гитара яратучылар өчен, 3 айлык 

курслар ачыла. 554-66-89 телефонына 

шалтыратып язылырга мөмкин.  

 Д Татар, рус, инглиз дәреслекләре, 

тәрҗемәле сүзлекләр сатыла. Телефон: 

244-53-58. 

 Е Шәһәрдән 25 км ераклыкта шәхси йорт 

сатыла. Уты, суы, газы һәм янында 

бакчасы да бар. Телефон: 204-26-08 

 Ж 24 нче июньнән югары уку йортларына 

документлар кабул ителә.  
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2 нче бүлек.  

6-10 нчы җөмләләрне укыгыз һәм А, Ә яки Б җавапларыннан 

дөрес вариантны сайлагыз. Сайлап алган вариантыгызны 6-10 

нчы биремнәр өчен җаваплар бланкындагы туры килгән 

шакмакка языгыз. 

 

Үрнәк. 

0 Мин ‒ Финанс министрлыгы  Ә 

А хезмәттәше   Ә хезмәткәре   Б белгечлеге 

6 _____________ адресы: Кремль урамы, 34 нче йорт. 

А Хезмәт хакымның Ә Эш урынымның  Б Эш вакытының 

 

7 Министрлыкның _______________: дүшәмбе – җомга, 8.00 – 17.00 

А эш вакыты  Ә эш урыны   Б хезмәт хакы 

 

8 Мин эштә төрле яңалыкларны ____________ җиткерәм. 

А белгечлеккә   Ә җанатарга   Б хезмәттәшләргә 

9 Минем бер айлык  _____________ ‒ 20 000 сум. 

А җавабым   Ә хезмәт хакым  Б бүлегем 

10 Безнең бүлек _____________ Казан федераль университетын 

тәмамлаган. 

А  җитәкчесе   Ә белгечлеге   Б эш урыны 

3 нче бүлек.  

3.1 Диалогларны тулыландырыгыз. 11-15 нче репликаларны 

укыгыз һәм А, Ә яки Б җавабын сайлагыз. Сайланган А, Ә яки Б 

вариантларын 11-15 нче биремнәр өчен җаваплар бланкына 

языгыз. 

Үрнәк.  

0 Кызганыч, бездә мондый төс юк.   Б А Бик яхшы.  

      Ә Белмим. 

                                                                       Б Алайса яшелен бирегез. 
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11 Сез нинди чит телләр 

беләсез? 

А Төрекчә өйрәнәсем килә. 

Ә Туган телем – рус теле. 

Б Инглизчә яхшы сөйләшәм.  

12 Сез нинди белгечлек 

сайларга телисез? 

А Мин хисапчы булып эшлим.  

Ә Мин икътисадчы яки укытучы булам.   

Б Кирәк, ләкин мин әле уйламадым. 

13 Шәһәр үзәгеннән 

тимер юл вокзалына 

ничек барырга була? 

АТакси белән тизрәк. 

Ә Шәһәрне җәяү карап йөрик. 

Б Безнең шәһәрдә метро бар. 

14 Дару үләннәрен кайда 

җыясыз? 

А Безнең якта шифалы үсемлекләр 

урманда үсә.  

Ә Бакчада чүп үләннәрен утыйбыз. 

Б Болында күп төрле үләннәр үсә. 

15 Сездә чишмәләр 

күпме? 

А Безнең авыл чишмәсе бик матур. 

Ә Чишмә суы чәйгә тәмле. 

Б Безнең як элек-электән чишмәләргә бай 

булган. 

3.2 Диалогларны тулыландырыгыз. 16-20 нче җөмләләрдәге буш 

урыннарны тутыру өчен, А-Ж репликаларының мәгънәсе буенча 

туры килгәнен сайлагыз. Бу биремдә ике артык реплика булуы 

турында онытмагыз. Сайлап алган вариантыгызны 16-20 нче 

биремнәр өчен җаваплар бланкына языгыз. 

Үрнәк.   

Гүзәл. Хәлил, Сез ничек ял итәргә яратасыз? 

0 Хәлил. Г 

    Гүзәл. Хәлил, Сез кичә ничек 

ял иттегез? 

16 Хәлил. ________ 

 А Ул «Сөембикә» кафесында 

узды. 

    Гүзәл. Анда тагын кемнәр бар 

иде? 

 Ә Беләм. Ә син? 

17 Хәлил. ________  Б Без дусларыбызга кунакка 

бардык. Дустымның туган 

көне иде. 

   Гүзәл. Туган көн бәйрәме 

кайда булды? 

18 Хәлил. ________ 

  

В Бик күп башка кунаклар, 

туганнар. 
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Гүзәл. Табында нәрсәләр бар 

иде? 

 19 Хәлил.________ 

 Г Ял көннәрендә дусларым 

белән очрашам. 

 

Гүзәл.Үзегез кунак чакырырга 

яратасызмы? 

 

20 Хәлил.  ________ 

 Д Безне тәмле татар ашлары 

белән сыйладылар. 

  Е Әлбәттә, бездә кунаклар еш 

була. 

  Ж Мин кибеткә барырга 

җыенам. 

4 нче бүлек.  

Ел фасыллары турында текстны укыгыз. 21-27 нче биремнәрдәге 

раслауларның дөрес булуын (А), дөрес булмавын (Ә) яки бу 

турыда текста әйтелмәгәнлеген (Б) хәрефләр белән билгеләгез. 

Тиешле А, Ә яки Б хәрефләрен 21-27 нче биремнәр өчен җаваплар 

бланкына языгыз. 

Ел фасыллары 

Безнең якта дүрт ел фасылы бар: кыш, яз, җәй, көз. Аларның 

һәркайсы үзенчә матур.  

Кышын урамда һава салкын булса да, бар табигать мамык кебек ап-

ак карга күмелә. Бар җирдә чисталык, сафлык. Кышын чанада, 

чаңгыда, тимераякта шуарга була. Балаларга да кызык: алар кар бабай 

ясыйлар, хоккей уйныйлар. Кышкы каникулларны да күңелле итеп 

үткәрергә мөмкин.  

Язын табигать матурлана. Җылы яклардан кошлар кайта. Урманда 

кардан арчылган урыннарда беренче чәчәкләр күренә. Көннәр җылы, 

кояшлы, кайвакыт яңгырлар ява, күк күкри. 

Җәй – ял вакыты. Укучыларның, студентларның җәйге озын 

каникуллары башлана. Җәен көннәр эссе була. Шуңа күрә кешеләр 

күбрәк сулыклар тирәсендә булырга тырышалар: су керәләр, кояшта 

кызыналар, көймәдә йөриләр.  
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Көз – иң бай ел фасылы. Җиләк-җимешләр, яшелчәләр, игеннәр 

өлгерә. Бакчаларда, кырларда уңыш җыялар. Әмма көзен моңсу да. 

Кошлар җылы якларга китәләр. Көннәр болытлы, яңгырлы, күңелсез 

була. 

Сентябрьдә мәктәпләрдә, училищеларда, техникумнарда, 

университетларда укулар башлана.  

Үрнәк.  

0 Һәр ел фасылы үзенчә ямьле. А 

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

21 Кышын бөтен җирдә аклык, пакълек.  

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

22 Кышын балаларга гына бик күңелле түгел. 

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

23 Кыш ахырында урманда беренче чәчәкләр күренә башлый. 

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

24 Яз җиткәч, күчмә кошлар туган якларына кайта.  

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

25 Бездә җәйләр яңгырлы, салкынча була. 

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

26 Җәй үткәч, кыш җитә.  

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

27 Көз – уңыш җыя торган вакыт. 

А Дөрес  Ә Дөрес түгел  Б Текстта әйтелми 

 

5 нче бүлек.  

Бәйрәмнәр турындагы текстны укыгыз. Тексттагы 28-35 нче 

биремнәрдәге буш урыннарга А, Ә яки Б җавапларының туры 

килгәнен сайлап языгыз. Җаваплар бланкындагы 28-35 нче 

биремнәрдә туры килгән А, Ә яки Б хәрефләрен языгыз.  

 

Бәйрәмнәр 

Россиядә (0) А кешеләрнең иң яраткан бәйрәме – Яңа ел. 
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(28) ________алдан ук әзерләнә башлыйлар: дусларга һәм 

туганнарга бүләкләр сатып алалар, чыршы бизиләр. Яңа ел – гаилә 

бәйрәме. 31 нче декабрь көнне төнге сәгать (29) ________ бөтен гаилә 

бәйрәм табынына җыела. Барысы да бер-берсен Яңа ел белән 

котлыйлар, бәхет телиләр, ә аннары һәркем матур итеп (30) ________ 

чыршы төбеннән үзенә бүләк таба. Яңа елны ничек (31) ________ , 

елың шулай уза, диләр. 

Ел саен 23 нче февраль көнне Россиядә Ватанны саклаучылар 

көнен бәйрәм итәләр. 23 нче февраль хәрбиләр генә бәйрәме (32) 

________ , бу көнне һәр ир-атны бәйрәм белән котлыйлар.  

Россиядә һәм Татарстанда 8 нче мартта барлык хатын-кызларны 

Халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйлар, (33) ________ 

чәчәкләр бүләк итәләр. Бу көнне хатын-кызлар (34) ________  матур 

сүзләр әйтәләр.  

30 нчы августта Татарстанда Республика көнен бәйрәм итәләр. Бу 

көнне урамнарда төрле концертлар, тамашалар, спорт уеннары 

үткәрәләр. Кешеләр көне буе рәхәтләнеп күңел ачалар, җырлыйлар, 

бииләр. Шәһәр транспорты да бу көнне (35) ________ эшли. 

Үрнәк.  

0 А барлык  Ә беркем  Б анда 

28 А Яңа елда  Ә Яңа елдан  Б Яңа елга 

29 А уникедә  Ә уникегә  Б уникене 

30 А бизәлде  Ә бизәлгән  Б бизәлсә 

31 А каршыласаң Ә каршыласак Б каршыласалар 

32 А булды  Ә булса да  Б була 

33 А аларны  Ә аларга  Б аларның 

34 А белән  Ә буе   Б турында 

35 А озаграк  Ә иң озак  Б озак түгел 

6 нчы бүлек.  

«Туганлык мөнәсәбәтләре» темасына караган 36-40 нчы 

биремнәрдәге сүзләрнең тасвирламасы белән танышыгыз һәм һәр 

сүзнең кайсы тасвирламага туры килгәнен билгеләгез. Сүзнең 

беренче хәрефе язылган инде. Сүзләрне баш килештә, тартым 

кушымчасыз язып бетерегез, һәм җаваплар бланкындагы тиешле 

шакмакларга күчерегез. Һәр хәрефне аерым шакмакка языгыз. 
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Үрнәк.  

0Ул ‒ әнинең әнисе.    ӘБИ 

 

36  Ул ‒ әтинең әтисе.   Б_ _ _ _   

37  Ул‒ апаның ире.    Җ _ _ _ _  

38  Ул‒ баланың баласы.   О _ _ _   

39  Ул‒ иремнең әнисе.   К_ _ _ _ _ _  

40  Ул‒ кече кыз туган.   С_ _ _ _ 

7 нчебүлек.  

 

Хикәядәге 41-50 нче буш урыннарны тутырыгыз. Һәр буш урынга 

бер яки ике сүз уйлап языгыз. Сүзләрне җаваплар бланкындагы 

тиешле шакмакларга урнаштырыгыз. Һәр хәрефне аерым 

шакмакка языгыз.  

Кием кибетендә 

Киләсе атнада (0) БЕЗ дустым Алсу белән кунакка барабыз. 
Безгә матур (41) __________уңайлы кием кирәк. Танышым киемнәр 

кибетендә сатучы булып эшли. Анда өс (42)________ , аяк киемнәре, 

баш киемнәре саталар.  

Дустым Алсу шунда ташлама (43) ________ баш киеме сатып 

алган. Ул өс киемнәре бүлегендә дә зур(44)________ булуы турында 

әйтте. Мин Алсу белән шул кием (45) ________киттем. Бу кибеттә без 

бик күп киемнәр киеп (46)________, әмма бер кием дә килешмәде. 

Миңа зәңгәр төс бик килешә, ә дустым Алсуга ‒ кызыл төс (47) 

________. Без үзебезгә килешкән киемне бик озак эзләдек. Ниһаять, 

Алсу үзенә – 37 нче үлчәмле кызыл аяк киеме, ә мин 44 нче (48) 

________зәңгәр күлмәк алдым. Алсуның аяк киеме миңа бик ошады. 

Шундый, әмма зәңгәр төстәге аяк киеме миңа да бик кирәк. Кассага 

без 2500 сум акча (49) ________ . Без сатып алган киемнәр кыйбат 

түгел, әмма бик матур һәм уңайлы. Әлбәттә, кибеттә кыйбатлы 

киемнәр дә бар. Мәсәлән, мин (50) ________караган тун бик 

кыйммәтле, затлы иде. Кибет безгә бик ошады.  

8 нче бүлек.  

Белдерүне укыгыз, аннары 51-55 нче биремнәрдәге буш 

урыннарга мәгълүматны языгыз. Куелган сүзләрне җаваплар 
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бланкындагы тиешле шакмакларга күчерегез. Һәр хәрефне 

аерым шакмакка языгыз. 

БЕЛДЕРҮ 

«Батыр» кибетенә чаңгылар кайтты. Бу атнада барлык спорт киемнәре 

дә ташлама белән сатыла. Һәр көнне беренче сатып алучыга 

истәлекле бүләк бирелә. Кибет төшке ялсыз эшли. Дүшәмбе кибет ял 

итә. Рәхим итегез! Адресыбыз: Чистай урамы, 71 нче йорт. 

 

0 Үрнәк.  

Кибет исеме 

 

БАТЫР 

51 Нинди товарлар кайткан?  

52 Ташламалар кайчан?    

53 Бүләк кемгә?  

54 Ял көне  

55 Төшке ял  

 

9 нчы бүлек.  

Сез дустыгыз Арсланнан хат алдыгыз. Хатында ул яңа күршеләре 

турында яза. Хаттагы сорауларга җавап биреп, 25-35 сүздән 

торган электрон хатны 2 нче номерлы җаваплар  бланкына 

языгыз.  

... Яңа күршеләребез миңа бик ошый. Алар ‒ шат күңелле кешеләр. 

Күршеләребез спорт белән дә шөгыльләнәләр.  

Ә сезнең күршедә кемнәр яши? Алар нинди кешеләр?Алар нәрсә 

белән кызыксыналар? 

Җавапларыгызны җаваплар бланкына күчереп язарга 

онытмагыз. 
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Фамилиягез _________________________  

Исемегез_____________________________ 

Әтиегезнең исеме____________________ 

Номерыгыз 

ТАТАР ТЕЛЕННӘН ТЕСТ: ТЫҢЛАП АҢЛАУ 

Төп дәрәҗә: А2. 

30 минут 

Биремнәр бланкы 

Эшне башкару өчен күрсәтмә 

 

Биремнәр бланкының өске өлешенә фамилиягез, исемегез, әтиегезнең 

исемен һәм номерыгызны языгыз. Шул ук мәгълүматларны 3 нче 

номерлы җаваплар бланкының өске өлешенә язып куегыз.  

Сез җавап вариантларыгызны биремнәр бланкында да билгели аласыз. 

Биремнәрне эшләп бетергәч, җавапларыгызны җаваплар бланкына 

күчереп язарга онытмагыз. Инструктор биремнәрне эшләп бетерергә 

10  минут кала сигнал бирәчәк.  

Һәр бүлек башында эшне башкару өчен күрсәтмә һәм үрнәк бирелгән. 

Сез барлык биремнәрне үтәргә  тиеш.  

Биремнәрне эшләп бетергәч, биремнәр һәм җаваплар язылган 

бланкларны инструкторга бирегез.  

Сорауларыгыз булса, Сез аларны хәзер бирә аласыз. Биремнәрне 

эшләгәндә, сораулар бирү һәм сөйләшү тыела.  

 

Тест турында кыскача мәгълүмат 

 

Биремнәрне эшләү вакыты: 30 минут 

Бүлекләр саны: 5 

Биремнәр саны: 25 

Баллар: һәр бирем 1 балл белән бәяләнә.  

Гомуми баллар саны: 25 
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ТЫҢЛАП АҢЛАУ ТЕСТЫ 

1 нчебүлек.  

Сез 5 кыска диалог тыңлаячаксыз. Һәр диалогка 3 вариант 

җавабы булган бер сорау бирелә. 1-5 нчесорауларга туры килгән 

А, Ә яки Б җавабын билгеләгез. Сезаудиоязманыикетапкыр 

тыңлаячаксыз.  

 

Үрнәк.  

0 Равил Фәридәгә кайчан шалтыраткан?   Б 

 

 

Кичә 

  

Бүген 

  

Өченче көн 

  A   Ә   Б 

 

0 Б 

 

1 Алмаз дусты белән хәзер еш күрешәме? 

 

 

Сирәк 

  

Күрешми  

  

Еш 

  A   Ә   Б 

 

2 Айрат әфәнде кем булып эшли? 
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Җитәкче 

  

Хезмәткәр 

  

Хезмәттәш 

  A   Ә   Б    

 

3 Алмаз өенә сәгать ничәдә кайтып җитә? 

 

18:30 

  

12:00 

  

17:30 

  A   Ә   Б 

 

4 Джон ничек яза? 

 

 

Хаталы яза  

  

Дөрес яза 

  

Хатасыз яза 

  A   Ә    Б 

5 Турист ничә тукталыш барырга тиеш? 

 

4 

  

5 

  

6 

   A     Ә   Б 

2 нче бүлек.  

Диалогны тыңлагыз. 6-10 нчы биремнәргә  А-З вариантларыннан 

туры килгән хәрефне сайлагыз. Ике артык сүз булуы турында 

онытмагыз. Сез диалогны ике тапкыр тыңларсыз.   
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Үрнәк.  

0 сеңел   Е  

 

6 әни      А тәртип саклый 

7 әти      Әмәктәптә эшли 

8 абый                            Б балаларны тәрбияли 

9 апа      Вбалаларны дәвалый 

10 Галия     Гәсәрләр яза 

      Д китапханәдә эшли 

      Ерәсем ясый 

      Ж хатлар яза 

 

3 нче бүлек.  

Диалогны тыңлагыз. 11-15 нче биремнәргә туры килгән А, Ә яки 

Б җавабының берсен сайлагыз. Сез диалогны ике тапкыр 

тыңларсыз.  

Үрнәк.  

0  Рамилнең гаиләсе Ә яши. 

А бүлмәдә           Әфатирда                       Б тулай торакта 

 

11  Аш бүлмәсендә ____ өстәл тора. 

А түгәрәк            Ә  зур                               Б иске 

 

12  Залдагы____ чит илдән алынган. 

А келәм            Ә  каләм                              Б кәнәфи 

 

13Рамил балалар бүлмәсенә ____куярга теләгән. 

А диван           Ә  ике катлы карават       Бике карават 

 

14  Юыну бүлмәсендә душ кабинасы_____ . 

А бар               Ә  юк                                Ббулачак 
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15  Йокы бүлмәсендә ____ төстәге пәрдә эленгән. 

А яшькелт Ә  коңгыртБзәңгәрсу 

 

4 нче бүлек.  

Сез  бер әфәнденең туристлык агентлыгына шалтыратуы 

турында диалог тыңларсыз. 16-20 нче биремнәрне үтәгез: буш 

урыннарга бер яки ике сүз языгыз. Сездиалогныикетапкыр 

тыңларсыз.   

Кырымга бару 

Кайсышәһәргәбарыргателисез? 0 ЯЛТАГА 

Озаккамы? 16. __________ . 

Бер юллама күпме тора? 17. __________ сум.  

Кунакханәдә нинди ашлар пешерәләр? 18. __________ ашлар. 

Рәүф әфәнде ничә юллама алырга 

тели? 

19. __________ юллама.  

Сәяхәтләр бюросына кайчан барачак? 20. __________ . 

 

5 нчебүлек.  

Сез кибеткә бару турында мәгълүмат тыңларсыз. 21-25 нче 

биремнәрдәге буш урыннарга тексттан сүзләр язарсыз. Һәр буш 

урынга туры килгән бер яки ике сүзне языгыз. Сез монологны 

ике тапкыр тыңларсыз.  

 

Кибеттә 

 

Үрнәк.  

0 Беренче бүлектә ЯШЕЛЧӘЛӘРсатыла. 

 

21 Икенче бүлектә _________   алганнар.  
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22 Өченче бүлектә__________сатып алырга мөмкин.  

23 Ире _____________сайлаган. 

24 Кафе ________________кинотеатр бар. 

25 Салат, өчпочмак, чәй_______________сум торган. 

 

Җавапларыгызны 3 нче номерлы җаваплар бланкына күчерү 

өчен, Сезгә 8 минут вакыт бирелә.  

 


