
6 нчы сыйныф 

(татар төркеме) 

_________________________________________________________ мәктәбенең 

6 нчы _____ сыйныфы 

укучысы ___________________________________________ ның (нең) 

татар теленнән арадаш аттестация эше 

____май _________ел 

 

 

I вариант 

1. Түбәндәге сүзләрне килешләр белән төрләндерергә: 

Тәнәфес, китабым 

Б.к._______________________________________________ 

И.к. ______________________________________________ 

Ю.к.______________________________________________ 

Т.к._______________________________________________ 

Ч.к. ______________________________________________ 

У.-в.к. ____________________________________________ 

2. Саннарны сүзләр белән яз: 

  5, 12, 23 

________________________________________________________________ 

3. Сыйфатларны чагыштыру дәрәҗәсенә куеп языгыз: 

Тозлы, матур, акыллы, кызыл. 

_________________________________________________________________ 

 

4. 1) Идел – тыныч һәм акрын агымлы, мул сулы елга. 2) Ул – дәрьядай киң, 

күңелдәй иркен елга. 3) Аның үзәннәре бик матур. 4) Тау битләрендә яфраклы 

агачлар, куаклар үсә. 5) Җиләк-җимеш бакчалары тезелеп киткән. 6) Иделнең 

сулъяк яры сөзәк. 

7) Идел – “елга”, “зур елга” дигән сүз.  

а) 6 нчы җөмләнең баш кисәкләрен язарга: 

______________________________________________ 

ә) 4 нче җөмләдә калын хәрефләр белән бирелгән сүз ясалышы ягыннан 

нинди? ____________________________________________________________ 

  

б) 1,2,3,4 нче җөмләләр арасыннан ясалма рәвешләр кулланылган 

җөмләнең санын яз: ______ 

 

в) Сез тагын нинди елгаларны беләсез (исемнәрен язарга)? 
__________________________________________________________________ 

 

Шуларның берсе турында 5-6 җөмләдән торган кечкенә хикәя языгыз. 



6 нчы сыйныф 

(татар төркеме) 

_________________________________________________________ мәктәбенең 

6 нчы _____ сыйныфы 

укучысы ___________________________________________ ның (нең) 

татар теленнән арадаш аттестация эше 

____май _________ел 

 

II вариант 

1. Түбәндәге сүзләрне килешләр белән төрләндерергә: 

Дәреслек, каләмем 

Б.к._______________________________________________ 

И.к. ______________________________________________ 

Ю.к.______________________________________________ 

Т.к._______________________________________________ 

Ч.к. ______________________________________________ 

У.-в.к. ____________________________________________ 

 

2. Саннарны сүзләр белән яз: 

  7, 15, 26 

________________________________________________________________ 

 

3. Сыйфатларны артыклык дәрәҗәсенә куеп языгыз: 

Баллы, чибәр, тәртипле, яшел. 

_________________________________________________________________ 

 

4. 1) Идел – тыныч һәм акрын агымлы, мул сулы елга. 2) Ул – дәрьядай 

киң, күңелдәй иркен елга. 3) Аның үзәннәре бик матур. 4) Тау битләрендә 

яфраклы агачлар, куаклар үсә. 5) Җиләк-җимеш бакчалары тезелеп киткән. 6) 

Иделнең сулъяк яры сөзәк. 

7) Идел – “елга”, “зур елга” дигән сүз.  

а) 1 нче җөмләнең баш кисәкләрен язарга: 

______________________________________________ 

ә) 2 нче җөмләдә калын хәрефләр белән бирелгән сүз ясалышы ягыннан 

нинди? ____________________________________________________________ 

б) 4,5,6,7 нче җөмләләр арасыннан парлы исем кулланылган җөмләнең 

санын яз: ______ 

 

 в) Сез тагын нинди елгаларны беләсез (исемнәрен язарга)? 
__________________________________________________________________ 

 

Шуларның берсе турында 5-6 җөмләдән торган кечкенә хикәя языгыз. 


