
7 нче сыйныф 

(татар төркеме) 

_________________________________________________________ мәктәбенең 

7 нче _____ сыйныфы 

укучысы ___________________________________________ ның (нең) 

татар теленнән арадаш аттестация эше 

____май _________ел 
 

I вариант 

1. Түбәндәге фигыльләрнең заманнарын  билгеләргә: 

Килер, сөйләмәдек, барачакмын, тырыша, аңлаганнар. 

2. Бар, уйла фигыльләрен зат-сан белән төрләндерергә: 

                     Берлек сан                                                  Күплек сан 

I зат  __________________________________________________________________ 

II зат _________________________________________________________________ 

III зат _________________________________________________________________ 

3. Мәкальне укыгыз, сүз төркемнәрен һәм җөмлә кисәкләрен билгеләгез: 

 

Батыр бер үләр, куркак мең үләр. 

4. 1) Мәктәп каршында яшел рәшәткә белән әйләндереп алынган бакча бар. 2) 

Аның уртасында – ак обелиск. 3) Алтын хәрефләр белән анда бик күп исем-

фамилияләр язылган. 4) Ул Бөек Ватан сугышында һәлак булган батырлар истәлегенә 

куелган. 5) Безнең бабай да сугышта һәлак булган. 6) Аның да исеме бар. 

7) Без, башларыбызны иеп, бераз тын тордык. 8) Обелиск янына бик күп чәчәк 

бәйләмнәре куйдык. 

а) 4, 5, 6 нчы җөмләләр арасыннан сыйфат фигыль булган җөмләнең санын 

яз: ______ 

ә) 7 нче җөмләдә калын хәрефләр белән бирелгән фигыльнең төркемчәсен 

билгеләргә ____________________________________________________________ 

б) 4 нче җөмләдәге хикәя фигыль нәрсәләр белән төрләнгән? 

________________________________________________________________________ 

 в) Ә Сез Бөек Ватан сугышында һәлак булган батырлар турында ниләр 

беләсез? 6-7 җөмләдән торган кечкенә хикәя языгыз. 
 

 

 



 

7 нче сыйныф 

(татар төркеме) 

_________________________________________________________ мәктәбенең 

7 нче _____ сыйныфы 

укучысы ___________________________________________ ның (нең) 

татар теленнән арадаш аттестация эше 

____май _________ел 

 

II вариант 

1. Түбәндәге фигыльләрнең заманнарын  билгеләргә: 

Тырыштылар, укырмын, белгән, аңламый, өйрәнәчәксең. 

2. Кил, кара фигыльләрен зат-сан белән төрләндерергә: 

                     Берлек сан                                                  Күплек сан 

I зат  __________________________________________________________________ 

II зат _________________________________________________________________ 

III зат _________________________________________________________________ 

3. Мәкальне укыгыз, сүз төркемнәрен һәм җөмлә кисәкләрен билгеләгез: 

 

Батыр үзе өчен туар, кеше өчен үләр. 

4. 1) 1945 нче елның 9 нчы май көне, мәңге онытылмаслык булып, хәтергә 

уелып калган. 2) Хәтер булмаса, киләчәк тә булмас иде. 

3) Иртәнге сәгать өчләр тирәсе иде. 4) Кояш әле офыктан күтәрелеп кенә килә. 5) 

Күк йөзе зәп-зәңгәр. 6) Төнге тынлыктан соң җирдә хуш ис бөркелә. 7) Салмак кына 

тургай сайрый. 

8) Язгы иртәнең саф һавасын ярып, барлык репродукторлардан Мәскәү 

радиосының тавышы – бөтенебезгә таныш Левитанның куәтле авазы яңгырый: “Җиңү! 

Җиңү! Җиңү!” 

а) 1, 2, 3 нче  җөмләләр арасыннан шарт фигыль булган җөмләнең санын яз: 

______ 

ә) 1 нче җөмләдә калын хәрефләр белән бирелгән фигыльнең төркемчәсен 

билгеләргә ____________________________________________________________ 

б) 6 нчы җөмләдәге хикәя фигыль нәрсәләр белән төрләнгән? 

________________________________________________________________________ 

в) Ә Сез Җиңү бәйрәмен ничек үткәрәсез? 6-7 җөмләдән торган кечкенә хикәя 

языгыз.  


