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Татар теленнән төп дәүләт имтиханына әзерләнәбез
(Рус телендә гомуми белем бирү оешмаларының рус төркемнәрендәге IX сыйныф укучылары өчен татар теленнән ТРИ буенча контроль-бәяләү материаллары)
Эльвира ДЕНМӨХӘММӘТОВА, Кадрия ФӘТХУЛЛОВА,
КФУ доцентлары, татар теленнән ТДИ үткәрү комиссиясе әгъзалары

Эшне башкару өчен күрсәтмә
Татар теленнән төп дәүләт имтиханын тапшыру өчен, 3 сәгать 55 минут вакыт бирелә.
Имтихан эше 32 биремне үз эченә алган 5 бүлектән тора. 1 нче бүлектәге 13 бирем (1 – 13 нче биремнәр) укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен тикшерүгә юнәлтелгән. 2 нче бүлектәге 7 бирем (14 – 20 нче биремнәр) укучыларның уку күнекмәләрен тикшерү максатыннан бирелә. 3 нче бүлектәге 8 бирем (21 – 28 нче биремнәр) укучыларның лексик-грамматик күнекмәләрен тикшерүгә кайтып кала. 4 нче бүлектәге ачык типтагы 29 нчы бирем укучыларның язма сөйләмен тикшерүгә юнәлтелгән. 5 нче бүлек укучыларның телдән сөйләмен тикшерүне үз эченә ала һәм 3 биремнән тора: текстны сәнгатьле итеп укуны тикшерү (30 нчы бирем), диалогик сөйләмне тикшерү (31 нче бирем), монологик сөйләмне тикшерү (32 нче бирем). Телдән сөйләмне тикшерү өчен, һәр укучыга 15 минут вакыт каралган.
Биремнәрне үтәгәндә, орфографик сүзлекләрдән файдаланырга рөхсәт ителә. Караламадагы язулар тикшерелми!
Уңышлар телибез!
1 нче бүлек
Сез җиде кыска диалог тыңларсыз. 1 – 7 нче сорауларга туры килгән җавапны билгеләгез. Сез аудиоязманы ике тапкыр тыңларсыз.
1. Дуслар бүләккә нәрсә алырга булганнар?
1) чәчәкле гөл
2) зәңгәр яулык
3) күн перчатка
2. Әнәс нәрсәне өйдә оныткан?
1) алгебра дәфтәрен
2) рус әдәбияты дәреслеген
3) алгебра китабын
3. Шимбә көнне концертка ничә кеше барган?
1) өч 2) дүрт 3) биш
4. Күзлек хәзер кайсы бүлмәдә?
1) аш бүлмәсендә
2) кунак бүлмәсендә
3) алгы бүлмәдә
5. Иртәгә нинди түгәрәккә барырга кирәк?
1) «Оста куллар» түгәрәгенә
2) бию түгәрәгенә
3) волейбол секциясенә
6. Алмазның сәхнә костюмы нинди?
1) Зәңгәр төстәге чалбар һәм сары күлмәк, кара галстук.
2) Зәңгәр төстәге чалбар һәм сары ялтыравыклы күлмәк, галстук. 
3) Зәңгәр төстәге чалбар, кызгылт ялтыравыклы күлмәк һәм галстук.
7. Автобус ничәнче платформада?
1) беренче 2) дүртенче 3) икенче
Ике дусның сөйләшүен тыңлагыз. 8 ‒ 13 нче биремнәрдәге раслауларның текстка туры килүен (1) яки туры килмәвен (2) билгеләгез. Сез диалогны ике тапкыр тыңларсыз. 
8. Сиринә каникулда әбисенә кунакка барган.
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
9. Сиринә дуслары белән имтиханнарга гына әзерләнгән.
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
10. Сиринә җәйге ял вакытында сәяхәткә китәргә тели. 
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
11. Марат каникулларны дусты белән үткәргән.
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
12. Марат Түбән Камада татарча спектакльгә барган. 
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
13. Марат туганнарына шәһәрнең истәлекле урыннарын күрсәтергә тели. 
1) текстка туры килә 2) текстка туры килми
2 нче бүлек
14 ‒ 16 нчы биремнәрдәге текстларны укыгыз. Куелган сорауга туры килгән җавапны билгеләгез.
14. Чыгарылыш сыйныф укучылары игътибарына! Имтиханнарга әзерләнү курсларына языласыгыз килсә, безгә шалтыратыгыз. Тәҗрибәле һәм югары квалификацияле укытучылар ярдәмендә сез төрле фәннәрдән имтиханнарга әзерләнә аласыз. Дәресләр 16 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр дәвам итә. Үзегезгә уңайлы көнне сайларга мөмкин. Элемтәгә керү өчен телефон: 8(843) 54-32-10.
Белдерүдә сүз нәрсә турында бара?
1) Чыгарылыш сыйныф укучыларының имтиханнары тәмамлануы турында.
2) Чыгарылыш имтиханнарына мөстәкыйль әзерләнү турында. 
3) Мәктәпне тәмамлаучыларга имтиханнарга әзерләнүдә булышу турында.
15. Апам, хәерле көн! Укуларың барамы? Тагын ничә көннән кышкы ялыгыз башлана? Сессия ничәсендә тәмамлана? Мәктәп укучылары студентлар белән очрашуга әзерләнәләр. Бу очрашуны барысы да түземсезлек белән көтә. Безнең мәктәпне тәмамлаган барлык студентлар да әлеге чарага чакырылган.
Сине сагынып, сеңлең Әминә.
Кыз апасына электрон хатында нәрсә турында язган?
1) Мәктәптә узачак чараны оештыруда ярдәм сорап язган.
2) Сыйныфташларының булачак очрашуны көтүләре турында язган.
3) Мәктәптәге очрашуда катнашучы студентларның исемлеген язган.
16. Алло, сәлам, дустым! Син өйдәме? Кичке сәгать биштә Татарстан Яңа Гасыр каналыннан безнең мәктәпнең юбилеена багышланган тапшыру була. Безнең сыйныф укучыларының спорттагы уңышлары турында да сюжет булачак дип әйтте сыйныф җитәкчебез. Хәзер вакытың булса, бу хәбәрне башкаларга да җиткерче.
Бу сөйләшү нәрсә турында?
1) Сыйныфташларның телевизион тапшыруда катнашырга теләүләре турында.
2) Мәктәп юбилеен оештыручыларга хәбәр итү турында.
3) Сыйныф җитәкчесе әйткән яңалык турында.
Текстны укыгыз. 17 ‒ 20 нче биремнәрдәге сорауларны укыгыз һәм туры килгән җавапны билгеләгез. 
Алдакчы Наил
Нинди рәхәт. Кояш кыздыра. Cy өсте җем-җем итеп тора. Яфраклар да селкенми, җил бөтенләй юк. 
Җирдәге ком аякны пешерә. Менә шундый вакытта су керәсе бик килә. Без елга буена барабыз. Их, рәхәтләнеп су коенырга тотынабыз, йөзәбез, чумабыз. 
Беркөнне Наил дә су коенырга безнең белән барды. Суга сикерде, йөзеп эчкә кереп китте. 
Без кычкырабыз:
‒ Кермә, кермә, батасың! 
Ә ул берни ишетми. Бер кулын күтәреп, бер кулы белән генә йөзә. Имеш, шундый батыр. Әй мактанчык! Безнең белән коенучы апа да кычкырды: 
‒ Наил, Наил! 
Ә бераздан Наил яр кырыена ук йөзеп килде һәм кинәт кычкыра башлады: 
‒ Батам, батам, коткарыгыз! 
Без, йөзеп килсәк, гаҗәпләнеп калдык: ул урын сап-сай, ә Наил бата.
Наилнең кулыннан тотып сөйрәдек. Ул күзләрен йомган, үлгән кеше кебек булган. Ә без бик курыктык. Апа да курыкты. Ул, Наилне күтәреп, ярга алып чыккан иде: 
‒ Ха-ха-ха! ‒ дип, Наил көлеп җибәрде. Без шатланып киттек. Апа да куанды. 
Апа әйтә: 
‒ Алай алдакчы булырга ярамый, ‒ ди. 
Наил әйтә: 
‒ Мин уйнап кына. 
‒ Уйнап кына да ярамый, ‒ ди апа. 
Ә икенче бер тапкыр менә болай булды. Без, рәхәтләнеп, су коена идек. Тагын Наил эчкә керә башлады. Без кычкырабыз: 
‒ Кермә, кермә! 
Апа да кычкыра: 
‒ Наил, Наил! 
Ә ул йөзә дә йөзә. Менә инде шактый ерак эчкә керде. Аңа сузылып та җитәрлек түгел. Янәсе, ул әйбәт йөзә. Ә кырыйда су беткәнме йөзәргә? 
Кинәт Наил юк. Ә, чумган икән. Башын калкытты. Тагы чумды. Кычкыра башлады: 
‒ Батам, батам, коткарыгыз! 
‒ Шаяра, шаяра, ‒ диделәр малайлар. Апа да алдый дип уйлый, ахрысы: 
‒ Наил, алдама, тиз бул, чык! ‒ ди. Бервакыт Наил кычкыра да алмый башлады. Бата да калка, бата да калка. 
Ә шул вакыт елга буеннан узучы бер абый киемнәре белән суга сикерде һәм йөзеп эчкә кереп китте. Наилне ярга алып чыкты. 
Йөзе аның ап-ак сөлге кебек. Борыннарыннан шаулап су ага. Үзе сөйләшә дә алмый. 
Апа белән абый аны җиргә куеп әйләндерделәр, тәгәрәттеләр. Аның авызына су тулган. Шул суы да чыкты. Ул күзен ачты. 
Уңайсызланып апага карады. Кызарды. Ә апа: 
‒ Менә ни була бит ул, ‒ диде. Ә бу юлы Наил бер дә көлмәде.
Абдулла Алиш
17. Җәйге эссе көндә балалар нишләргә яраталар?
1) Аларның кызу кояш астында кызынасылары килә. 
2) Алар елгада йөзәргә телиләр.
3) Аларның урманда агачлар арасында йөриселәре килә. 
4) Алар сикереп уйнарга яраталар. 
18. Наил ничек шаярткан?
1) Ул балаларга су сипкән.
2) Ул балалар белән су коенучы апага күзләрен йомарга кушкан.
3) Ул балаларны кулларыннан тотып сөйрәгән.
4) Ул суга батучы булып кыланган.
19. Икенче тапкыр су кергәндә, нинди хәл булган?
1) Наил апаның да, балаларның да сүзен тыңлаган.
2) Барлык балалар шактый эчкә йөзеп кергәннәр.
3) Наил чыннан да бата башлаган.
4) Балалар Наил белән суга чумып уйнаганнар.
20. Наилне кем коткарган?
1) Алар белән су коенучы апа суга сикергән һәм малайны алып чыккан.
2) Үтеп баручы бер кеше малайга ярдәм иткән.
3) Узып баручы бер апа эчкә йөзеп кергән һәм малайны коткарган.
4) Малай белән су керүче балалар аңа ярдәм күрсәткәннәр.
3 нче бүлек
Текстны укыгыз һәм 21 – 28 нче биремнәрдәге туры килгән сүзне билгеләгез.
Борынгылар вакытның кадерле булуын белгәннәр һәм аны аңларга, туктатырга (21) ... караганнар. Ләкин бернәрсә дә барып чыкмаган.
Без исә борынгы кешеләрнең (22) ... вакыты күп булган дип уйлыйбыз. Алар аны кояш, су яки ком сәгатьләре белән генә исәпләгәннәр. Борынгыларның вакытлары күп булганга (23) ..., алар вакыт җитмәүнең нәрсә икәнен белмәгәннәр.
Без (24) ... заманында яшибез. Ул эшлекле кешенең вакытын арттырырга тиеш. Шуңа күрә кешеләр чанадан поездга утырганнар, ә соңрак алар самолетка алышынган. Хат урынына - телеграммалар һәм телефон, театр урынына телевизор (25) ... Эскалаторлар, компьютерлар һәм башкалар, барысы да - кешенең вакытын арттыру (26) ... уйлап табылган нәрсәләр. Әмма кешегә һаман вакыт җитми!
Күп эштә кешене машиналар алыштыра, әмма буш вакыт юк. Дуслар белән аралашырга да, табигать матурлыгын (27) ... дә, сәнгать турында уйларга да вакытыбыз юк, чөнки эшлисе эшләребез күп. Вакыт каядыр юкка чыга. Буш вакытны (28) ... алырга соң? 

21. 1) тырышырга 2) тырышып 3) тырышкач 4) тырышу
22. 1) аз 2) тиеш 3) буш 4) кирәк
23. 1) күрә 2) сәбәпле 3) саен 4) өчен
24. 1) арттыру 2) бәйләнеш 3) алдынгы 4) алгарыш
25. 1) юк булган 2) алып барган 3) барлыкка килгән 4) ярдәм иткән

26. 1) турында 2) өчен 3) соң  4) кебек
27. 1) күрсәтергә 2) күнегергә 3) каршыларга 4) күзәтергә
28. 1)кайдан 2) кайда 3) кая 4) кайчан
4 нче бүлек
29. Сез татар дустыгыздан хат алдыгыз. Сорауларына җавап биреп, аңа хат языгыз. Язма эшегез 80 сүздән торырга тиеш.
 Ял көнне мин дусларым белән шугалакка бардым. Без анда рәхәтләнеп тимераякта шудык. Аннары бергәләп кафеда утырдык, аралаштык, сөйләштек. Дусларым белән аралашу – минем өчен бәйрәм. 
... Ә син ял көннәрен кемнәр белән үткәрергә яратасың? Сез кайларга барасыз? Бергәләп нәрсәләр турында сөйләшәсез?
5 нче бүлек 
30. Текстны сәнгатьле итеп укыгыз. Әзерләнү өчен, сезгә 2 минут бирелә. Текстны уку вакыты – 2 минут.
Аның турында төрле халыкларда әкиятләр күп. Һәм ул, дөрестән дә, шул әкиятләрдә бирелгән сыйфатларга ия. Төлке бик күркәм: кабарып торган койрык, сары тун, озынча борын, күзләре матур, алар хәйләкәр елмаялар кебек. Аның гәүдәсе дә сылу. Үзе уртача эт зурлыгында, авырлыгы 6 ‒ 10 килограммга җитә. 
Төлке тычканнарны бик ярата. Бер көндә ул 12 ‒ 20 тычкан тота. Табигать аңа ис сизү, ишетү һәм бер күргән әйберне истә калдыру сәләтен биргән. Ул тычкан тавышын йөз метрдан, ә аның яшерен сукмаклардан йөргәнен ярты метр калынлыктагы кар астыннан ишетеп ала. 
Төлке – бик яхшы аучы. Күзәтүчән, бик яхшы йөзә, тиз йөгерә. Әйтик, үзен куып килгән эт артыннан җитсә, ул нишли дип уйлыйсыз? Кинәт кенә туктый да эткә каршы сикерә.
31. Сез яшьләр тормышы турында интервью бирәсез. Сорауларны игътибар белән тыңлагыз һәм тулы җаваплар бирегез. Һәр сорауга җавап бирү өчен, 40 секунд вакыт бирелә.
‒ Сезнеңчә, бүгенге яшьләр нәрсәләр белән кызыксына?
‒ Яшьләр нинди чараларда катнашалар?
‒ Сез яшь кеше буларак нәрсә турында хыялланасыз? 
‒ Бүгенге яшьләр арасында нинди проблемалар бар?
‒ Яшьләр нинди булырга тиеш?
32. Татарстанның табигате турында сөйләгез. Әзерләнү өчен, 2 минут бирелә. Текстны сөйләү өчен, 2 минут вакыт каралган.
Сөйләмегездә түбәндәге мәгълүматлар да булсын:
‒ Татарстанның табигате нинди?
‒ Анда нинди байлыклар бар?
‒ Татарстан аша нинди зур елгалар ага?
‒ Татарстан урманнарында нәрсәләр үсә, нинди җәнлекләр яши?
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 бүләккә нәрсә алырга булганнар?
Әминә. Әнәс, тиздән Камиләнең туган көне җитә. Аңа нәрсә бүләк итәрбез икән?
Әнәс. Ул гөлләр ярата бит. Әйдә, матур чәчәкле гөл бүләк итик. 
Әминә. Без аңа 8нче Март бәйрәменә дә гөл бүләк иттек бит инде. Туган көненә башка бүләк сайлыйк. 
Әнәс. Ә нәрсә? 
Әминә. Ә бәлки яулык бүләк итәргәдер. Хәзер яулыклар модада бит. Минемчә, күн перчаткалар да яхшы бүләк булачак. 
Әнәс. Камиләнең күзләре зәңгәр төстә. Зәңгәр яулык аңа килешер дип уйлыйм. Перчатканың үлчәмен белергә кирәк, аны сайлау кыенрак булачак. 
Әминә. Килешәм. Алайса, иртәгә туган көн бүләге сайларга барабыз. 
Әнәс. Яхшы. 
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Ике. Әнәс нәрсәне өйдә оныткан?
Әнәс. Исәнме, Әминә! Синдә рус әдәбияты дәреслеге бармы?
Әминә. Сәлам, Әнәс! Әйе, әлбәттә, бар. Ә синеке кайда?
Әнәс. Биреп торчы. Минем дәреслекне Алсу алып торган иде. Мин шигырьнең бер юлын оныттым. Шуны карарап алыймчы. 
Әминә. Әлбәттә, мә ал. Әнәс, син алгебрадан мәсәләне чиштеңме? Чишелешне күрсәтә аласыңмы? 
Әнәс. Әйе, Әминә, хәзер күрсәтәм. Ой, мин бит алгебра китабын өйдә калдырганмын. Өстәл өстендә. Ярый әле дәфтәре килгән! 
Әминә. Әнәс, ни булды сиңа? Син бүген бик таркау. Син бит андый егет түгел!
Әнәс Кичә кызыклы фильм караган идем. Ул бик соң бетте. Шуңадыр...
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Өч. Шимбә көнне концертка ничә кеше барган?
Әнәс. Шимбә кич кайда булдыгыз?
Әминә. Концертка бардык. Әтием белән әнием үткән атнада барганнар иде. Аларга бик ошаган. Безгә дә тәкъдим итттеләр. Алмаз безгә дә билетлар алып кайтты. 
Әнәс. Концерт ошадымы соң?
Әминә. Әйе, бик яхшы ял иттек. Кызыбызга да ошады. 
Әнәс. Алия белән Азат та концетка бардылармыни?
Әминә. Безнең белән кызыбыз гына бара алды, улымны дуслары кунакка чакырганнар иде. Ул шунда китте. 
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Дүрт. Күзлек хәзер кайсы бүлмәдә?
Әминә. Хәерле кич! Әнәс, син әбинең күзлеген күрмәдеңме? Мин аны, өй җыештырганда, йокы бүлмәсендәге өстәлгә куйган идем, ләкин анда юк. 
Әнәс. Кичә ул аш бүлмәсендә газета укып утыра иде. Сания апа кергәч, кунак бүлмәсенә кереп китте. Күзлеген газеталар белән калдырмаганмы соң?
Әминә. Газеталарны әни алгы бүлмәдәге шкаф алдына алып куйган. Шундадыр. Мин аннан карамадым әле. Рәхмәт! Хәзер карыйм.
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Биш. Иртәгә нинди түгәрәккә барырга кирәк?
Әнәс. Хәерле кич! Әминә, болай соң кайдан кайтып киләсең?
Әминә. Хәерле кич! Бию түгәрәгеннән. Дәресләрдән соң, «Оста куллар» түгәрәгенә бардым, ә аннан соң бию түгәрәгенә. 
Әнәс. Соң бит инде! Дәресләр дә эшлисе бар. Син барысына да ничек өлгерәсең?
Әминә. Теләк булса, вакыт табыла. Мин өлгерәм. Түгәрәкләр һәр көнне булмый бит. Кичә волейбол секциясенә бардым. Берсекөнгә инглиз теле түгәрәге булачак. 
Әнәс. Иртәгә бернинди түгәрәк тә юкмы?
Әминә. Без конкурска әзерләнәбез. Шуңа күрә иртәгә дә җитәкчебез биюне кабатларга чакырды. Мин шунда барачакмын. 
Әнә. Яхшы, уңышлар сиңа!
Әминә. Рәхмәт!
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Алты. Алмазның сәхнә костюмы нинди?
Әнәс. Гафу итегез, Алмаз костюмын югалтканмы? Ул нинди иде? Төгәлрәк тасвирлап бирегезче.
Әминә. Әйе шул, югалткан. Былтыр абыйсыныкы кебек костюм тектергән идек. Зәңгәр төстәге киң чалбар һәм ялтыравыклы күлмәк. Абыйсының күлмәге сары ялтыравыклы, ә Алмазныкы кызгылт. Кара төстәге галстугы да бар иде. Алмаз костюмын концерттан соң чишенү бүлмәсендә онытып калдырмады икән. Табылса, бик рәхмәтле булыр идек.
Әнәс. Хәзер эзләп карыйбыз. 
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Җиде. Автобус ничәнче платформада?
Әнәс. Гафу итегез, миңа Мамадышка бара торган автобус кирәк иде. Ул кайда туктый икән? 
Әминә. Яр Чаллыга бара торган автобус Мамадыш аша үтә. Ул 2нче платформада туктый. Кукмарага да Мамадыш аша бара торган рейс бар. Ул 1нче платформага килә. 
Әнәс. Миңа Казан - Мамадыш рейсы кирәк. 
Әминә. Ул 4нче платформада тора инде. Ашыгыгыз. 
Әминә. Рәхмәт! 
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Сез ике дусның сөйләшүен тыңларсыз. 8-13 нче биремнәрдәге раслауларның текстка туры килүен яки туры килмәвен билгеләгез. Сез диалогны ике тапкыр тыңларсыз. 
[пауза 20 секунд]
Инструктор. Хәзер сез диалог тыңларсыз.
Марат. Сәлам, Сиринә!
Сиринә. Исәнме, Марат!
Марат. Кышкы каникулларың ничек үтте? Кая да булса бардыңмы? 
Сиринә. Яхшы үтте, Марат. 3 көнгә авылга әбием янына кайтып килдем. Аннары шәһәрдән китмәдем. Өйдә булдым. Быел имтаханнар тапшырасым бар бит. Әзерләндем. 
Марат. Каникул буе китап укып кына укып утырдыңмыни? 
Сиринә. Юк инде, әлбәттә. Дуслар белән чаңгы шуарга, тимераякта шуарга да бардым. Кызыклы китаплар да укыдым. Имтиханга әзерләнергә дә өлгердем. Ә син нишләдең? Быел имтахан тапшырасы булмагач, бернәрсә дә укымадыңмы?
Марат. Мин сәяхәт иттем. Татарстанның төрле шәһәрләрендә туганнарыбыз яши. Мин аларга кунакка бардым. Алабуганы, Әлмәтне, Лениногорскины күрдем. Яр Чаллы һәм Түбән Каманың матур урыннарында булдым. 
Сиринә. Каникулың күңелле үткән икән! Синең бу шәһәрләрдә дусларың бармы соң?
Марат. Әйе, дусларым да бар, анда туганнарым да яши. Әлмәттә, Мамадышта, Түбән Камада дусларым белән дә очраштым. Без кафега, кинотеатрга бардык. Ә Түбән Камада яшәүче дустым мине театрга алып барды. Анда татарча спектакль карап кайттым. 
Сиринә. Син табигатьтә ял итмәдеңме? 
Марат. Мамадышта туганнарым белән паркка бардык. Анда чаңгыда, тимераякта шудык. Хәтта чанада да! Бик кызык булды! 
Сиринә. Әйе, ялың күңелле үткән икән! Җәйге ял вакытында да сәяхәткә барасыңмы? 
Марат. Җәйге каникул вакытына мин туганнарымны Казанга чакырдым. Аларга шәһәрнең истәлекле урыннарын күрсәтәсем килә. 
Сиринә. Әйбәт. Бу вакытта минем дә имтиханнарым тәмамлана инде. Мин дә сезнең белән йөрермен. Ярыймы? 
Марат. Әлбәттә, Сиринә! Бик күңелле булыр! 
[2 секунд пауза]
Инструктор. Диалогны икенче тапкыр тыңлагыз. 
[язма икенче тапкыр яңгырый]
[2 секунд пауза]
Инструктор. Җавапларны махсус бланкка күчерү өчен, 6 минут вакытыгыз бар.
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Шәхси хат язу биремен бәяләү критерийлары
1 нче таблица
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

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.
Телдән сөйләмне бәяләү критерийлары
2 нче таблица
Текстны уку биреме (максимум – 2 балл)
Баллар
Сөйләмнең фонетик ягы
2
Текст җиңел укылган: кирәксез паузалар ясалмаган, фраза һәм сүз басымы урынлы куелган, интонациясе дөрес. 5 фонетик төгәлсезлек рөхсәт ителә. Мәгънәгә зыян китерә торган 1 ‒ 2 хата булырга мөмкин 
1
Текст чагыштырмачы җиңел укылган: кирәксез паузалар ясала, фраза һәм сүз басымы урынлы куелган, интонациясе дөрес. 7 фонетик төгәлсезлек рөхсәт ителә. Мәгънәгә зыян китерә торган 3 хата булырга мөмкин
0
Текст авыр укылган: кирәксез паузалар күп, фраза һәм сүз басымы урынлы куелмаган, интонациясе дөрес булмаган очраклар бар, яки 7 дән күбрәк фонетик төгәлсезлек бар, яки мәгънәгә зыян китерә торган хаталар саны 4тән күбрәк

Диалогик сөйләм (максимум – 5 балл)
Һәр сорауга җавап аерым бәяләнә
1 ‒ 5 нче сорауларга җаваплар
1 балл
Сорауга тулы җавап бирелгән; фонетик, грамматик, лексик төгәлсезлекләр җавапны аңлауда кыенлык тудырмый
0 балл
Сорауга җавап бирелмәгән, яки җавап бу сорауга туры килми, яки җавап 1 сүз яки сүзтезмә белән генә бирелгән, яки җаваптагы фонетик, грамматик, лексик төгәлсезлекләр җавапны дөрес аңларга кыенлык тудыра
Монологик сөйләм (максимум – 7 балл)
К
Бәяләү критерийлары
3 балл
2 балл
1 балл
0 балл
К1
Коммуникатив бурычны үтәү
Бирем тулысынча үтәлгән: коммуникатив максатка ирешелгән, тема тулысынча ачылган (соралган 4 бирем дә үтәлгән). Укучы 10 ‒ 12 фраза әйткән 
Бирем үтәлгән: коммуникатив максатка ирешелгән, тема тулысынча ачылмаган (1 биремгә җавап юк). Укучы 8 ‒ 9 фраза әйткән
Бирем өлешчә үтәлгән: 3 бирем тулы үтәлмәгән, яки 1 бирем, гомумән, үтәлмәгән, яки 1 бирем генә тулы үтәлгән, 3 бирем өлешчә генә яктыртылган. Укучы 6 ‒ 7 фраза әйткән
Бирем үтәлмәгән: 2 биремгә җавап юк, яки текстның күләме 5 һәм аннан кимрәк фразадан тора
К2
Сөйләмне оештыру (К4)

Текст логик эзлеклелектә төзелгән һәм төгәлләнгән текст буларак формалаштырылган. Кереш һәм йомгаклау фразалары бар
Текст, гомумән, логик эзлеклелектә төзелгән. Ләкин кереш яки йомгаклау фразасы төшеп калган.Логик эзлеклелекне бозган 1 ‒ 2 төгәлсезлек бар
Текст төзелешендә логик эзлеклелек сакланмаган; яки кереш һәм йомгаклау фразалары юк. Сөйләмдә итагатьлелек кагыйдәләре бозылган
К3
Сөйләмне тел ягыннан оештыру (К5)

Текстны оештыруда кулланылган лексик берәмлекләр, грамматик формалар һәм фонетик яңгыраш татар сөйләменә туры килә. 4 тупас булмаган лексик-грамматик яки 3 тупас булмаган фонетик төгәлсезлек рөхсәт ителә
Текстны аңлауга зыян китермәгән тел чараларына караган хаталар бар. 5 лексик-грамматик хата, яки 4 тупас булмаган фонетик төгәлсезлек бар
Текстны аңлау кыенлашкан. Эчтәлекне аңлауга зыян китерә торган 6 яки күбрәк лексик-грамматик хата бар, яки 5 һәм аннан күбрәк фонетик хата бар


