
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И БАЛЛЫ ЗАДАНИЙ  8-9 КЛАССЫ 

 

№ 

вопроса 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями 

 

Количество 

вопросов 

Максимальный 

балл 

1 Стилистика, пунктуация 1 10 

2 Морфология 1 10 

3 Синтаксис 1 10 

4 Словообразование 1 15 

5 Жанр 1 15 

6 Татарская драматургия и проза второй 

половины ХХ века 

1 10 

7 Анализ стихотворения 1 10 

8. Сочинение 1 20 

Итого 100 баллов 

Критерии оценивания сочинения 

№ Сочинениене бәяләү критерийлары Баллар 

 

I Иншаның эчтәлеге  

 Язманың эчтәлеге темага туры килә. Эчтәлеге тулысынча ачылган. 

Икедән артык дәлил бирелгән.  

4 

Язманың эчтәлеге, нигездә, темага туры килә. Эчтәлеге ачылган. 1-2 

гомуми дәлил бар.  

3 

Язманың эчтәлеген бирүдә җитди ялгышлар бар. 1 дәлил бар.  2 



 

 

Язманың эчтәлеге ачылмаган 

яки 

мисал буларак дәлил  язылмаган. 

0 

II   Иншаның тел ягы  

    Язманың мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге, язу 

эзлеклелеге 

 

 Эш мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге 

белән характерлана:  

– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган; 

– абзацларга бүленештә хаталар юк. 

2 

Эш мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге 

белән характерлана,  

ләкин 
1 логик хатасы 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 

    Төгәллек һәм сөйләм матурлыгы  

 Язмада фикер төгәл, төрле грамматик формалар кулланылган. 2 

Язмада фикер төгәл,  

Ләкин бер генә төрле сөйләм калыпларыннан файдаланылган, 

яки  

язмада төрле грамматик формалар кулланылган, 

ләкин фикер төгәллеге бозылган. 

1 

Сүз байлыгыннан тиешенчә файдалана алмаган, бер үк төрле җөмлә 

калыпларын гына кулланган. 

0 

III  Грамоталылык  

    Орфографик нормаларның үтәлеше  

 Орфографик хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар). 3 

Хатасы 2 дән артык түгел. 2 

3-4 хата җибәрелгән 1 

Хаталарының саны 4 тән артык 0 

    Пунктуацион нормаларның үтәлеше  

 Пунктуацион хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар). 3 

1-3 хатасы бар. 2 

4-5 хатасы бар. 1 

Хаталарының саны 5 тән артык 0 

    Тел нормаларының үтәлеше  

 Грамматик хаталары юк 2 

1–2 хатасы бар 1 

Хаталарының саны 2 дән артык 0 

    Сөйләм нормаларының үтәлеше  

 Сөйләмгә кагылышлы 1 генә хатасы бар 2 

2–3 хатасы бар 1 

Хаталарының саны 3 тән артык 0 

    Этикага кагылышлы нормаларның үтәлеше  

 Этикага кагылышлы хаталары юк 1 



 

Хаталары бар (1 һәм 1дән күбрәк) 0 

    Язмада фактларны бирүдәге төгәллекнең үтәлеше  

 Фактик хаталары юк. 1 

Фактик хаталары бар. 0 

Язма эш өчен максималь балл     20 

 

КЛЮЧИ И БАЛЛЫ К ЗАДАНИЯМ (8-9 КЛАССЫ) 

 

№ задания Ключи Баллы 

1 Дөньяда шундый итеп яшәргә кирәк: 

үлгәннән соң да үлмәслек булсын – яшәүнең 

бөтен максаты шунда түгелмени? (Муса 

Җәлил 

10 

2 шартлавыннан (йөгергән) – исем 

фигыль, 3 зат берлектәге тартым белән 

төрләнгән, -нан формалы чыгыш килешендә, 

йөгергән (һава дулкынының) – сыйфат 

фигыль, -ган кушымчалы үткән заман белән 

төрләнгән,  

бәрелүен (сизә) – исем фигыль, 3 зат 

берлектәге тартым белән төрләнгән, -н 

формалы төшем килешендә, 

сизә – -ә кушымчалы хәзерге заман 

хикәя фигыль, 3 зат берлектә. 

10 

3 Хәбәр–җөмләнең ия турында хәбәр итә 

торган баш кисәге. Нинди сүз төркеме белән 

белдерелүенә карап, 2 төргә бүленә: 1) исем 

хәбәр(фигыльдән башка сүз төркемнәре 

4белән бирелә); 2) фигыль хәбәр. А5лар, үз 

чиратында, хәбәрнең төз6елеше ягыннан, 3 

төргә бүле7нәләр: 1) гади; 2) тезмә; 3) 

кушма. Мәсәлән, гади исем хәбәр: мисал; 

гади фигыль хәбәр: мисал; тезмә исем хәбәр: 

мисал; тезмә фигыль хәбәр: мисал; кушма 

исем хәбәр: мисал; кушма фигыль хәбәр: 

мисал. 

15 

4 Ук, уч, ут, чук, укчы, кыл, кул, кар, 

чаткы, чык. 
10 

5 Вопрос включает в себя теоретический 

материал по изученному теоретическому 

понятию и направлен на выявление 

теоретических умений, сформированных в 

процессе изучения жанра повести. Учащиеся 

должны описать особенности повести как 

самостоятельного жанра.   Данный вопрос  

позволяет не только проверить знание 

учащимися конкретных произведений, но и 

способность анализировать текст с учётом его 

жанровой принадлежности.  

15 

6 Вопрос предполагает выявление 

основных тенденций и особенностей 

10 



творчества А.Еники.  

7 Вопрос посвящен анализу 

стихотворения  М.Джалиля или Ф.Карима. С 

помощью этого задания выявляется уровень 

сформированности комплекса умения и  

навыков литературного анализа. Данный 

вопрос дает возможность оценить способности 

ученика самостоятельно выразить своё 

отношение к поднимаемым авторами 

произведений проблемам, определить свою 

личностную позицию и корректно выражать 

ее.Выполнение работ такого рода требует 

большей меры познавательной 

самостоятельности и в наибольшей степени 

отвечает специфике литературы как вида 

искусства и учебной дисциплины, ставящей 

своими целями формирование 

высококвалифицированного читателя с 

развитым эстетическим вкусом.  

 

20 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ВСЕ ЗАДАНИЯ 100Б 

 


	1 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	2 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	2 часть. Задания  по юкагирской литературе
	2ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	1. Тексттi хығырып, аныy jjн саuызын iле сыuарып, аuаа тjстенiп, «Пик сjбiре – кeстiг чон» темаа улуғ нимес эссе пазыyар. Эсседе пирiлген темаxа постыy саuызын, постыy кjрiзiн чарыда кjзiдiyер.
	2.    Текст хоостыра мындаu тоuыстар толдырыyар.
	10 КЛАСС (Тувинский язык)
	Задание 22.  Бижик демдектерин салганын тайылбырлаӊар
	Термин
	Термин (1)
	Онаалга 2.
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ ПО ЮКАГИРСКОМУ ЯЗЫКУ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2)
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ
	10 - 11  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3)
	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

	Максимальный балл – 4
	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Ономастика.
	АЙТЫРЫГ № 4
	АЙТЫРЫГ № 5
	АЙТЫРЫГ № 6
	АЙТЫРЫГ № 7
	АЙТЫРЫГ № 8
	АЙТЫРЫГ № 9
	АЙТЫРЫГ № 10
	9 класс (Тувинский язык)
	АЙТЫРЫГ № 1
	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
	Сөзүглелден деепричастиелерниӊ шупту хевирлерин тыпкаш, оларныӊ аттарын кырынга бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 8 (1)
	Чаӊгыс составтыг домактарныӊ сөглекчилерин тыпкаш, оларныӊ хевирлерин айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
	АЙТЫРЫГ № 5 (2)
	АЙТЫРЫГ № 6 (2)
	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
	Аӊгылаан кылыг сөстерин ушта бижээш, оларныӊ дөзүнге немешкен кожумактарныӊ илередип чоруур уткаларын тодарадыӊар. Ук кылыг сөстериниӊ кожумактарын чогуур шыйыы-биле айтыӊар, дылда оларны кылыг сөзүнүӊ кайы хевири деп адап турарыл?

	Онаалга 7.
	Бердинген домактарда болгаш деп сөстүӊ күүседип чорууру хүлээлгелерин, домак кежигүнү болуп азы болбайн чоруурун тодараткаш, тайылбырын бижиӊер.

	Онаалга 8.
	Сөзүглелден тускайлаан кежигүннерни тодараткаш, адаан шыйыӊар.

	Онаалга 9.
	Дараазында домактарда ат оруннарыныӊ бөлүүн айтыр, олар домактарда кандыг хүлээлге күүседип чоруур-дур? Домак бүрүзүнде ук теманыӊ илереттинген аргазын тайылбырлап бижиӊер. Каяа, кандыг бижик демдээ салып болурул?

	Онаалга 10.
	Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактарны ажыглавышаан,
	Нарын домактарның хевирлерин кырынга демдеглеңер.

	Онаалга 1.
	Демдээ:
	Онаалга 2. (1)
	Демдээ: (1)
	Онаалга 3. (1)
	Демдээ: (2)
	Онаалга 4. (1)
	Демдээ: (3)
	Онаалга 5. (1)
	Демдээ: (4)
	Онаалга 6. (1)
	Демдээ: (5)
	Онаалга 7. (1)
	Демдээ: (6)
	Онаалга 8. (1)
	Демдээ: (7)
	Онаалга 9. (1)
	Демдээ: (8)
	Онаалга 10. (1)
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	11 класс (Тувинсий язык)
	Онаалга 2. (2)
	Онаалга 3. (2)
	Онаалга 4. (2)
	Онаалга 5. (2)
	Онаалга 6. (2)
	Онаалга 7. (2)
	Онаалга 8. (2)
	Онаалга 9. (2)
	Онаалга 1
	Демдээ: (9)
	Онаалга 2. (3)
	Демдээ: (10)
	Онаалга 3. (3)
	Демдээ: (11)
	Онаалга 4. (3)
	Демдээ: (12)
	Онаалга 5. (3)
	Онаалга 6. (3)
	6. Демдээ:
	Онаалга 7. (3)
	Демдээ: (13)
	Онаалга 8. (3)
	Демдээ: (14)
	Онаалга 9. (3)
	Демдээ: (15)
	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	1) Именительный, местный, звательный
	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
	4) Предложный, дательный, винительно-неопределенный
	5) Отложительный, направительно-определенный, дательный
	1) эвенкийский язык
	2) эвенский язык
	3) юкагирский язык
	4) тазский язык
	5) нанайский язык
	1) отложительный
	2) совместный
	3) направительный
	4) продольный
	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
	4) «Мне сейчас бы надо в Токму…»                Г) Немтушкин А. Н.
	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9 КЛАССЫ
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