
Татар теле - 21 код 
6 нчы сыйныф I вариант

Эшне башкару вчен курсэтмэ
Татар теленнэн биремнэрне башкаруга 45 минут вакыт бирелэ. Тэкъдим ителгэн эш 2 

елештэн тора.
Беренче елеш 16 биремне уз эченэ ала (1-16), сез алар арасыннан дерес дип уйлаган бер 

жавапны сайлап алырга тиеш. Икенче елеш 4 биремнэн (17-20) тора. Олеге биремнэр текстка бэйле 
рэвештэ башкарыла. Аларга жавапны сез местэкыйль рэвештэ формалаштырырга Ьэм язып куярга 
тиешсез.

Биремнэрне тэкъдим ителгэн тэртиптэ утэгез. Аларны утэу барышында сезнен ©чен кыенлык 
тудырганнары килеп чыкса, элеге биремне калдырып торып, алдагыларына кучэргэ кинэш итэбез. 
Сез бу биремнэргэ, вакытыгыз калган очракта, кабат эйлэнеп кайта алачаксыз._________________

1 елеш
1. Кайсы теркемдэ аваз Ьэм хэреф саны туры килэ?
1) ечен, ат, янэшэ
2) гадэт, Агыйдел, сэнгать
3) ямь, дэвер, эЬэмият
4) ватык, кагыйдэ, гомер
2. Васыять сузендэ нинди сузык авазлар бар?
1) а, и, э
2) а, ы я
3) а, ы, е
4) а, ы, э
3. Кайсы теркемдэге сузлэрдэ купнокталар урынына Ц хэрефе языла?
1) мэ...ге, ти...лэу, иртэ...ге
2) боры...гы, ди...гез, тэ...кэ
3) бэрэ...ге, ши...гэн, я...гырау
4) э...кэй, у...ган, я...гыр
4. Тубэндэге мисалларда сузлэр узара антоним булган вариантларны курсэтегез.
1) тагын, янадан, арт, ал
2) кунел, жан, эжэт, хажэт
3) ару, талчыгу, матур, ямьсез
4) дус, дошман, биек, тэбэнэк
5. Кайсы пунктта фразеологик берэмлеклэр рэте бирелгэн?
1) колак торгызу, акылга утыру
2) белем иясе, кычкырып жибэру
3) тау куышы, милэш яфрагы
4) ватык кезге, авыз турсайту
6. Милэш чыпчыгы, \т и ана яфрагы, тавыш биру сузлэре суз ясалышыныц кайсы ысулы 
буенча ясалганнар?
1) сузлэрне кыскарту юлы белэн
2) сузгэ кушымчалар естэу юлы белэн
3) сузлэрне тезу ысулы белэн
4) болар сузтезмэлэр
7. Ясалма сузлэр кайсы теркемдэ?
1) сэхнэ, кунел
2) язмыш, улем
3) тана, ихтимал
4) гыйбрэт, тамаша
8. Сыйфат ясагыч кушымчалар кайсы теркемдэ бирелгэн?
1) -тын/-тен, -лап/-лэп
2) -ымта/-емтэ, -гар/-гэр
3) -лэтэ/-лата, -лаш/-лэш
4) -сыл/-сел, -ык/-ек



9. Бэйлэгеч кушымчалар кайсы рэттэ курсэтегез?
1) -ныц, -нец, -га, -гэ, -дан, -дэн
2) -лык, -лек, -ла, -лэ, -чы, -че
3) -дай, -дэй, -ча, -чэ, -лап, -лэп
4) -ган, -гэн, -ты, -те, -ачак, -эчэк
10. Кайсы суз тамыр, суз ясагыч Ьэм бэйлэгеч кушымчалардан тора?
1) яшьлек
2) утынлыкта
3) килэчэк
4) баручы
11. Сыйфат ясалу тибына керэ торган ысуллар кайсы теркемдэ бирелгэн?
1) уйланма, зурлама
2) кайгырма, тавышланма
3) юллама, кабартма
4) ясалма, чагыштырма
12. Жемлэдэ аерып бирелгэн исемнец килешен билгелэгез. Гариф карыитады, тагын 
баранка китте.
1) чыгыш килеше
2) юнэлеш килеше
3) тешем килеше
4) урын-вакыт килеше
13. Минем алмашлыгыныц теркемчэсе -
1) курсэту алмашлыгы
2) зат алмашлыгы
3) тартым алмашлыгы
4) билгелэу алмашлыгы
14. Билгесез угкэн заман хикэя фигыль кушымчаларын курсэтегез.
1) -ды, -де, -ты, -те
2) -ган, -гэн, -кан, -кэн
3) -ганчы, -гэнче, -канчы, -кэнче
4) -кач, -кэч, -гач, гэч.
15. Эйту максаты ягыннан жемлэнен терен билгелэгез. -  Жыеп ал!
1) хикэя
2) сорау
3) боеру
4) тойгылы
16. Дуслары шгварса да, ул кайтмады. жемлэсендэ аерып бирелгэн суз:
1) аергыч
2) хэл
3) тэмамлык
4) хэбэр

2 елеш
Олеге елештэге биремнэргэ жавапны жавап бланкына бирем саныннан уц якка беренче 

шакмактан башлап языгыз. Ьэр хэреф яки цифрны аерым шакмакка языгыз. Сузлэр яки 
цифрлар, санап утелгэндэ, аерым шакмакка куелган етерлэр белэн аерыла. Жавапларны 
язганда буш шакмаклар калдырырга кирэкми.__________________________________________

Гомер узган саен курэм: начар мин,
Языгым белеп язмыштан. качалмыйм.

17. Аерып бирелгэн суз жемлэнен нинди кисэге булып тора?
18. Белеп фигыленец теркемчэсен языгыз.
19. Бирелгэн жемлэдэн алмашлыкны кучереп языгыз.
20. Языгым сузендэ ничэ аваз бар?


