Бердәм республика тесты үтүгә әзерләнәбез
(Рус телендә гомуми белем бирү оешмаларының татар төркемнәрендәге IX сыйныф укучылары өчен татар теленнән БРТ буенча контроль-бәяләү материаллары)
Гөлназ МӨГЪТӘСИМОВА,
КФУ доценты, татар теленнән БРТ үткәрү комиссиясе әгъзасы

ЯЗМА ӨЛЕШЕ
Эшне башкару өчен күрсәтмә
Рус телендә гомуми белем бирү оешмаларының 9 нчы сыйныфын тәмамлаучы укучыларга татар теленнән бердәм республика тестының язма өлешен эшләү өчен, 2 сәгать 30 минут (150 минут) вакыт бирелә. Язма өлеше 2 бүлектән тора.
Беренче бүлек 10 биремне (1 – 10) үз эченә ала. Алар укылган текст нигезендә эшләнә. 1 – 2 нче биремнәрне үтәгәндә, дөрес җавапны тәкъдим ителгән 4 варианттан сайлап алып, 1 нче номерлы җавап  бланкына бер цифр белән язарга кирәк. 3 ‒ 10 нче биремнәргә җавапларны укучылар мөстәкыйль рәвештә формалаштыралар. Әлеге биремнәргә җаваплар сүз (сүзтезмә) яки цифрлар белән 1 нче номерлы җавап бланкына языла. Ялгышкан очракта, аны пөхтә итеп сызып, янына дөрес җавапны язарга була.
Икенче бүлектәге биремне укучылар 1 нче бүлектәге текст буенча башкаралар. Эшли башлаганчы, тәкъдим ителгән (11.1 һәм 11.2) биремнәрнең берсен сайларга һәм үз фикереңне дәлилләп, эзлекле рәвештә киңәйтелгән җавап бирергә кирәк. Әлеге бирем 2 нче номерлы җавап бланкында эшләнә. 
Тест биремнәрен үтәгәндә, орфографик сүзлекләрдән файдаланырга рөхсәт ителә.
Караламадагы язулар тикшерелми!
Биремнәрне тәкъдим ителгән эзлеклелектә эшләргә киңәш ителә. Җавап бирергә авырсынган бирем очраса, аны калдырып, башкаларын эшли торыгыз. Вакыт калса, аларга яңадан әйләнеп кайтырсыз.
Үтәлгән биремнәр өчен куелган баллар бергә кушыла. Мөмкин кадәр күбрәк биремгә дөрес җавап биреп, югарырак балл җыярга тырышыгыз.
Сезгә уңышлар телибез!
I бүлек

Текстны укыгыз һәм 1 – 10 нчы биремнәрне үтәгез

Күңел күзе
(1) Ландышлар чәчәк аткан вакытта, Камил әтисе белән урманга барды. (2) Әтисе юлда аңа: «Урман – зур ул, серле ул, күңел күзе белән карасаң гына, бөтен нәрсәне күрерсең», – диде. (3) Камил көлеп җибәрде: «Кешенең күзе маңгаенда гына була, күңелнең күзе булмый, шаяртасың», – диде. (4) Әтисе каршы килмәде. (5) «Әлбәттә, тик күңел күзе белән карамасаң, маңгай күзе берни күрми ул. (6) Шуңа күрә борынгылар, маңгай күзе – ботак тишеге, дигәннәр», – диде.
(7) Урман аларны тын гына каршылады. (8) Биек-биек наратлар селкенми дә утыралар. (9) Камил өскә карады. (10) Агач башлары сизелер-сизелмәс кенә селкенәләр, әйтерсең үзара нәрсә турындадыр сөйләшәләр.
(11) Шулчак бер нәни кошчык, Камилләр янындагы ботакка кунып, ярсып чыркылдарга тотынды. (12) Камил белән әтисе, тын да алмый, кошны күзәттеләр. (13) Ачулы кош аскы ботакка төшеп кунды һәм тагын да усалрак итеп чыркылдарга тотынды. (14) Камилнең әтисе көлемсерәп куйды:
– Бу кош безгә моннан китәргә куша бит әле, ачулана. (15) Бәлки, бу агачта аның оясы бардыр...
(16) Камил, ашыгып, әтисенең сүзен бүлде:
– Оясында балалары бардыр. (17) Әнә, әти кош җим алып кайткан.
(18) Камилләр башка агач төбенә күчеп утырдылар. (19) Кошларга шул гына кирәк иде дә, шунда ук тынычландылар. (20) Камил аларның ояларын күрергә теләп караса да күрә алмады. (21) Кайтыр юлга чыккач <…> моны ул әтисенә әйтте. (22) Әтисе, аны юатып, аркасыннан сөйде.
(23) – Аның каравы, урманны күңел күзе белән карарга өйрәндең. (24) Ә кош оясын күрергә кирәкми дә, – диде.
(Р.Хафизовадан*)
*Роза Хафизова (1929 ‒ 2005) – танылган балалар язучысы. Ул, балалар тормышына бәйләп, табигатьне саклау, туган җирне ярату, хезмәтне сөю, дуслык кебек тәрбияви темаларга әсәрләр язган. Аның «Кашкарыйлар озын гомерле», «Без әле кайтырбыз», «Сак-Сок тавышы», «Киек каз юлы», «Актәпи ник моңая», «Карурманда ниләр булмас» кебек әсәрләре яшь укучылар арасында популярлык казана.

1 – 10 нчы биремнәрне укылган текст нигезендә башкарыгыз. Җавапларны сүз (сүзтезмә) яки цифрлар белән языгыз.  Һәр хәреф яки цифр аерым шакмакка язылырга тиеш. Сүзләр яки цифрлар, санап үтелгәндә, БУШ УРЫНСЫЗ, ӨТЕРСЕЗ ҺӘМ БАШКА БИЛГЕЛӘРСЕЗ языла. Җавапларны язганда, буш шакмаклар калдырырга ярамый.

1. Кайсы мәгълүмат түбәндәге сорауга җавап була ала? 
Нәни кош ни өчен чыркылдый? 
1) Бәлки, бу агачта аның оясы бардыр.
2) Камил белән әтисе, тын да алмый, кошны күзәттеләр.
3) Камил өскә карады. 
4) Әти кош җим алып кайткан.
Җавап: __________.
2. Метафора булган җөмләне табыгыз.
1) Камил әтисе белән урманга барды.
2) Камил өскә карады.
3) Камил көлеп җибәрде.
4) Наратлар селкенми дә утыралар.
Җавап: __________.
3. 6 нчы җөмләдән әйтелеше язылышына туры килмәгән сүзне языгыз.
Җавап: __________.
4. 2 нче җөмләдән «һәммә» сүзенә синоним булган сүзне табып языгыз.
Җавап: __________.
5. 7 нче җөмләдән баш кисәкләрне табып языгыз.
Җавап: __________.
6. 9 – 11 нче җөмләләр арасыннан тиңдәш кисәкләр булган җөмләнең номерын языгыз.
Җавап: __________.
7. Аерымланган хәлгә бәйле куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 
Әтисе юлда аңа: (1) «(2) Урман – (3) зур ул, (4) серле ул, (5) күңел күзе белән карасаң гына, (6) бөтен нәрсәне күрерсең» (8), (9) – (10) диде.(11)
Җавап: __________.
8. Кереш сүзгә бәйле куелган тыныш билгесенең номерын языгыз.
Әлбәттә, (1) тик күңел күзе белән карамасаң, (2) маңгай күзе берни күрми ул. (3)
Җавап: __________.
9. 21 нче җөмләдә <…> тамгасы урынына кайсы тыныш билгесе куелырга тиеш? Җавапны сүз белән языгыз.
Җавап: __________.
10. 11 нче җөмләдән юнәлеш килеше кушымчасы ярдәмендә бәйләнгән сүзтезмәне табып языгыз.
Җавап: __________.

Барлык җавапларны, тестны үтәү өчен күрсәтмәдә әйтелгән тәртиптә, 1 нче номерлы бланкка күчереп язарга онытмагыз.
II бүлек

Укылган текстны файдаланып, 11.1 яки 11.2 БИРЕМНӘРЕНЕҢ БАРЫ ТИК БЕРСЕН ГЕНӘ үтәгез. Әлеге биремнең җавабын 2 нче номерлы җаваплар бланкына языгыз. Яза башлар алдыннан сайланган биремнең номерын күрсәтегез.

11.1 Аның каравы, урманны күңел күзе белән карарга өйрәндең. 
Текст ахырында китерелгән бу сүзләрнең мәгънәсен аңлатып, сочинение языгыз.
Укылган тексттан фикерләрегезне раслый торган 2 дәлил китерегез. Мисаллар биргәндә, кирәкле җөмләләрне языгыз яисә аларның номерларын күрсәтегез. 
Сочинениенең күләме 100 сүздән ким булмаска тиеш. Сочинениене пөхтә һәм аңлаешлы итеп языгыз.
11.2. КҮҢЕЛ КҮЗЕ БЕЛӘН КАРАУ сүзләрен ничек аңлыйсыз? Үзегез формалаштырган билгеләмәне дәлилләгез. Үзегез язган билгеләмәне тезис итеп алып, «Күңел күзе белән карау» дигән темага сочинение языгыз. Тезисыгызны раслый торган 2 дәлил китерегез: дәлилнең берсен укылган тексттан алыгыз, икенчесен тормыш тәҗрибәгездән чыгып формалаштырыгыз. 
Сочинениенең күләме 100 сүздән ким булмаска тиеш. Сочинениене пөхтә һәм аңлаешлы итеп языгыз.
ТЕЛДӘН ҖАВАП БИРҮ ӨЛЕШЕ
Эшне башкару өчен күрсәтмә
Рус телендә гомуми белем бирү оешмаларының 9 нчы сыйныфын тәмамлаучы укучылар өчен татар теленнән бердәм республика тестының  телдән җавап бирү өлеше 2 биремнән гыйбарәт.
Беренче биремдә шартлы сораштыруда катнашырга тәкъдим ителә. Аудиоязмадан ишетелгән биш сорауга җавап бирергә кирәк. 
Икенче биремдә тәкъдим ителгән фото турында сөйләү каралган. Әзерлек өчен 2 минут вакыт бирелә. 
Бердәм республика тестында катнашучы бер укучы бу биремнәрне 15 минут эчендә эшләргә тиеш. Җаваплар аудиоязмаларга теркәлеп бара. Биремне төгәл үтәргә, бирелгән темадан читләшмичә, тәкъдим ителгән план буенча ачык һәм аңлаешлы сөйләргә кирәк. Мөмкин кадәр күбрәк биремгә дөрес җавап биреп, югарырак балл җыярга тырышыгыз.
Сезгә уңышлар телибез!
1. Сораштыруда катнашып, куелган сорауларга җавап бирегез. Сезгә 5 сорау тәкъдим ителә. Һәр сорауга җавапны 40 секунд эчендә әйтеп бетерергә тырышыгыз. Сорауга тулы җавап бирегез. 
1. Кешегә дус кирәкме? Ни өчен?
2. Синеңчә, чын дус нинди булырга тиеш?
3. Синең дустың нинди?
4. Син аның белән ничек дуслаштың?
5. Син дустыӊны ни өчен хөрмәт итәсеӊ?
2. Р.Дункан рәсемендә нәрсәләр күрәсез? Шул турыда сөйләгез. Әзерләнү өчен, 2 минут вакыт бирелә, һәм сезнең сөйләмегез 2 минуттан артмаска тиеш. Паузалар ясамыйча сөйләгез.
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ҖАВАПЛАР
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11.1 биремен тикшерү критерийлары
1 нче таблица
11.1 биременә җавап түбәндәге критерийлар буенча бәяләнә.

№
Текст эчтәлеген анализлауга бәйле темага язылган сочинениене (11.1)  бәяләү критерийлары
Баллар
С1К1
Тексттан алынган кисәкнең мәгънәсен аңлау


Укучы тексттан алынган кисәкнең эчтәлеген дөрес аңлаткан. Аңлатмада хаталар юк 
2

Укучы тексттан алынган кисәкнең эчтәлеген гомумән дөрес аңлаткан,
ләкин 
аңлатмада 1 хата бар
1

Укучы тексттан алынган кисәкнең эчтәлеген дөрес аңлатмаган
яки
укучы, тексттан алынган кисәкнең эчтәлеген аңлатканда, 2 яки күбрәк хата ясаган
яки
тексттан алынган кисәк эчтәлегенең аңлатмасы язма эштә юк
0
С1К2
Дәлил-мисал(-лар)ның булуы


Укучы тексттан әлеге кисәкнең эчтәлегенә туры килә торган 2 дәлил-мисал китергән
3

Укучы тексттан әлеге кисәкнең эчтәлегенә туры килә торган 1 дәлил-мисал китергән
2

Укучы башка тексттан дәлил-мисал(-лар) китергән
1

Укучы әлеге кисәкнең эчтәлеген аңлата торган дәлил-мисал(-лар) китермәгән
яки
укучы биремдәге цитатаны я аның бер өлешен дәлил-мисал(-лар) итеп китергән
0
С1К3
Язманың мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы, язу эзлеклелеге 


Укучының эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы һәм язу эзлеклелеге белән характерлана:
– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган;
– абзацларга бүленештә хаталар юк.
2

Укучының эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы һәм эзлеклелек белән характерлана, 
ләкин 
1 логик хата бар,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 1 урында хата бар
1

Язмада сөйләм үстерүгә омтылыш бар, 
ләкин 
логик хаталарның саны 1 дән артык,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 2 урында хата бар.
0
С1К4
Эшнең композицион бөтенлеге


Эш композицион яктан бөтен һәм төгәлләнгән, текст төзүдә хаталар юк
2

Эш композицион яктан бөтен һәм төгәлләнгән, 
ләкин 
текст төзүдә 1 хата бар
1

Текст төзүдә 2 яки күбрәк хата бар
0
С1К1 – С1К4 критерийлары буенча сочинение өчен иң югары балл
9

Игътибар!
Әгәр сочинениедә текст күчереп кенә язылса яки анда текстның эчтәлеге генә чагылыш тапса, бәяләүнең барлык критерийлары буенча (С1К2–С1К4) 0 балл белән бәяләнә. 
Язма эшнең грамоталылыгы һәм аның фактик төгәллеге аерым бәяләнә (4 нче таблицаны кара).

3 нче таблица

№
Текст эчтәлеген анализлауга бәйле темага язылган сочинениене (11.2) бәяләү критерийлары
Баллар
С2К1
Төшенчәнең мәгънәсен аңлату


Укучы (сочинениенең теләсә кайсы өлешендә теге яки бу формада) төшенчәгә билгеләмә биргән һәм аңлаткан.
2

Укучы (сочинениенең теләсә кайсы өлешендә теге яки бу формада) төшенчәгә билгеләмә биргән,
ләкин 
аңлатмаган.
1

Укучы төшенчәгә дөрес билгеләмә бирмәгән
яки
укучынең эшендә  төшенчә аңлатылмаган.
0
С2К2
Дәлил-мисалларның булуы


Укучы 2 дәлил-мисал китергән:  берсе ‒ тексттан, икенчесе тормыш тәҗрибәсеннән алынган
яки
укучы укылган тексттан 2 дәлил-мисал китергән
3

Укучы укылган тексттан 1 дәлил-мисал китергән
2

Укучы тормыш тәҗрибәсеннән дәлил-мисаллар(-лар) китергән
1

Укучы дәлил-мисал китермәгән
0
С2К3
Язманың мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы, язу эзлеклелеге 


Укучының эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы һәм язу эзлеклелеге белән характерлана: 
– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган;
– абзацларга бүленештә хаталар юк
2

Укучының эше мәгънәви бөтенлеге, сөйләмнең бәйләнешле булуы һәм эзлеклелек белән характерлана, 
ләкин 
1 логик хата бар,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 1 урында хата бар
1

Язмада сөйләм үстерүгә омтылыш бар, 
ләкин
логик хаталарның саны 1 дән артык,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 2 урында хата бар
0
С2К4
Эшнең композицион бөтенлеге


Эш композицион яктан бөтен һәм төгәлләнгән, текст төзүдә хаталар юк
2

Эш композицион яктан бөтен һәм төгәлләнгән,
ләкин
текст төзүдә 1 хата бар
1

Текст төзүдә 2 яки күбрәк хата бар
0
С2К1-С2К4 критерийлары буенча сочинение өчен иң югары балл
9

Игътибар!
Әгәр сочинениедә текст күчереп кенә язылса яки  анда текстның эчтәлеге генә чагылыш тапса, бәяләүнең барлык критерийлары буенча (С2К1-С2К4) 0 балл белән бәяләнә. 
Язма эшнең грамоталылыгы һәм аның фактик төгәллеге аерым бәяләнә (4 нче таблицаны кара).

4 нче таблица

№
Укучы сөйләменең грамоталылыгын һәм фактик төгәллеген бәяләү критерийлары
Баллар
ГК1
Орфографик нормаларның үтәлеше


Орфографик хаталар юк яки хата 1 дән артык түгел
2

2-3 хата җибәрелгән 
1

Хаталарның саны 4 тән артык
0
ГК2
Пунктуацион нормаларның үтәлеше


Пунктуацион хаталар юк яки хаталар 2 дән артык түгел
2

3-4 хата бар
1

Хаталарның саны 5 тән артык 
0
ГК3
Грамматик нормаларның үтәлеше


Грамматик хаталар юк яки 1 хата бар
2

2 хата бар
1

Хаталарның саны 3 тән артык
0
ГК4
Сөйләм нормаларының үтәлеше


Сөйләм хаталары юк яки  хата 2 дән артык түгел
2

3–4 хата бар
1

Хаталарның саны 5 тән артык
0
ФК1
Язма сөйләмнең фактик төгәллеге


Материалны язмада бирүдә, шулай ук аңлауда һәм терминнар кулланылышында фактик хаталар юк
2

Материалны язмада бирүдә яки терминнар кулланылышында 1  хата бар
1

Материалны язмада бирүдә яки терминнар кулланылышында 2 хата бар
0
ГК1-ГК4, ФК1 критерийлары буенча сочинение өчен иң югары балл
10

Грамоталылыкны бәяләгәндә (ГК1–ГК4), сочинениенең күләмен истә тотарга кирәк.
4 нче таблицада бирелгән нормативлар сочинениедә 100 һәм күбрәк сүз булган очракта тәкъдим ителә.
Әгәр сочинениедә 50 – 99 сүз булса, ГК1–ГК4 критерийлары буенча 1 дән артык балл куелмый. 
ГК1 ‒ орфографик хаталар булмаса яки тупас булмаган бер хата булса, 1 балл куела.
ГК2 ‒ пунктуацион хаталар булмаса яки тупас булмаган бер хата булса, 1 балл куела.
ГК3 – грамматик хаталар булмаса, 1 балл куела.
ГК4 ‒ сөйләм хаталары булмаса, 1 балл куела.
Әгәр сочинение 50 сүздән дә кимрәк булса, ГК1–ГК4 критерийлары буенча мондый эш 0 балл белән бәяләнә.
Барлык язма эш өчен, укучы ала алган иң югары балл – 29.
Телдән сөйләмне бәяләү критерийлары
1 нче бирем (максимум – 25 балл)

№
Бәяләү критерийлары
2 балл
1 балл
0 балл
Һәр сорауга җавап түбәндәгеләрдән чыгып бәяләнә
1
Мәгънәви бөтенлек, сөйләмнең эзлеклелеге 
логик хаталар юк, сөйләм эзлекле
1 логик хата бар
логик хаталар 1дән күбрәк, сөйләм эзлекле түгел, коммуникатив бурыч авырлык белән генә үтәлгән
2
Орфоэпик нормаларның үтәлеше

хаталар юк
1 яки күбрәк хата бар
3
Тел нормаларының үтәлеше

хаталар юк
1 яки күбрәк хата бар
4
Сөйләм хаталарының булуы

хаталар юк
1 яки күбрәк хата бар
Бер сорау өчен иң югары балл – 5

2 нче бирем (максимум – 14 балл)

№
Бәяләү критерийлары
3 балл
2 балл
1 балл
0 балл
1
Коммуникатив бурычның үтәлеше*
Бирем тулысынча үтәлгән: тема тулысынча ачылган; аралашу ситуациясенә ярашлы иҗтимагый һәм мәдәни мәгълүматлар файдаланылган
Бирем үтәлгән: аралашу максатына ирешелгән; әмма тема тулысынча ачылмаган; аралашу ситуациясенә ярашлы иҗтимагый һәм мәдәни мәгълүматлар нигездә  файдаланылган
Бирем өлешчә үтәлгән: аралашу максатына тулысынча ирешелмәгән; тема бик аз ачылган; аралашу ситуациясенә ярашлы иҗтимагый һәм мәдәни мәгълүматлар аз файдаланылган
Коммуникатив бурыч үтәлмәгән
2
Мәгънәви бөтенлек, сөйләмнең эзлеклелеге 

логик хаталар юк, сөйләм эзлекле
1 логик хата бар
логик хаталар 1дән күп, сөйләм эзлекле түгел, коммуникатив бурыч авырлык белән генә үтәлә
3
Сөйләмдә сүз байлыгы чагылышы,  соралган мәгълүматның  төгәл бирелеше, грамматик конструкцияләрнең төзеклеге 

сөйләм төгәл, сүз байлыгы җитәрлек, төрле грамматик конструкцияләр кулланылган
Сөйләмдә  тайпылышлар бар һәм/яки бертөрле грамматик конструкцияләр кулланылган
сүз байлыгы  түбән, бертөрле грамматик конструкцияләр кулланылган
4
Орфоэпик нормаларның үтәлеше
хаталар юк
1 хата бар
2 – 3 хата бар
хаталар саны 4 яки күбрәк
5
Сөйләм  хаталарының булуы


хата юк
1 яки күбрәк хата бар
6
Тел нормаларының үтәлеше
хаталар юк
1 хата бар
2 – 3 хата бар
хаталар саны 4 яки күбрәк


