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IV. Абдулла Алиш шигыре килеп чыгарлык итеп, калын хәреф белән бирелгән 

сүзләрне җәя эчендә соралган рәвештә төрләндерегез һәм бер-берсенә бәйләгез. (15 

балл). 

1 юл) сат- (шарт фигыль, төп юнәлештә, юклык формасында, 3 зат берлектә), егет- 

(исем, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән, баш килештә), ил- (исем, берлек санда, 3 

зат берлек сандагы тартым белән төрләнгән, төшем килешендә), алтын-көмеш- (исем, 

күплек санда, тартым белән төрләнмәгән, юнәлеш килешендә) 

2 юл) әгәр (ияртүче теркәгеч), югал- (шарт фигыль, йөкләтү юнәлешендә, юклык 

формасында, 3 зат берлектә), вөҗдан (исем, берлек санда, 3 зат берлек сандагы тартым 

белән төрләнгән, төшем килешендә) 

3 юл) алтын- (исем, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән, төшем килешендә), 

ул (3 зат алмашлыгы, баш килештә), чүп- (исем, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән, 

юнәлеш килешендә), сан- (билгесез киләчәк заман хикәя фигыль, ясалма нигез, төп 

юнәлештә, 3 зат берлектә)  

4 юл) иң (кисәкчә), кыйммәт- (сыйфат, ясалма), күр- (билгесез киләчәк заман 

хикәя фигыль, төп юнәлештә, 3 зат берлектә), ватан- (исем, берлек санда, 3 зат берлек 

сандагы тартым белән төрләнгән, төшем килешендә) 

V.Әдәби төр буларак драматургия, аңа хас үзенчәлекләр, башка әдәби 

төрләрдән аермалы яклары. Төп жанрлары. Үз фикерегезне дәлилле итеп языгыз, 

һәр жанрга бәйле әсәрләр нигезендә раслагыз. (15 балл) 

VI.  М.Җәлилнең лирик героена характеристика бирегез. Тоткынлык чоры 

иҗатында урын алган лирик героена нинди сыйфатлар хас? Үз фикерегезне дәлилле 

итеп языгыз, шагыйрьнең әсәрләреннән мисаллар белән раслагыз. (10 балл) 

VII.  ХХ йөз башы татар прозасында нинди тема-проблемалар чагылыш таба? 

Алар кайсы авторлар тарафыннан нинди әсәрләрдә күтәрелә? Үз фикерегезне 

дәлилле итеп языгыз, шушы чорда иҗат ителгән әсәрләр мисалында раслагыз. (10 

балл) 

VIII. «Матурлык төрле була...»  темасына 150 cүздән артмаган инша  языгыз 

(20 балл). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ  

I. Башваткычны чишегез. Тел белеменең төрле тармакларына караган 

терминнарны языгыз. (10 балл). 

 

1 А   З         

2 Җ    Ә        

3 Х    Ф        

4 Ы    К        

5 Ф     А       

6 С     Т       

7 А      М      

8 К      Ә      

9 С       Ә     

10 Л           Я  

II.  Тотрыклы гыйбарә килеп чыгарлык итеп, сүзләрне бер-берсенә бәйләп һәм 

мәгънәләрен аңлатып языгыз.  (10 балл). 

авыз, боламыгы, тел, йөрәк, баш.  

Арыш _______________________________________________________________________ 

Кабак___________________________________________________________________ 

Агач_______________________________________________________________________ 

Әрем_________________________________________________________________________

_ Мүк______________________________________________________________________  

III. Хәзерге татар әдәби теленең  язу принциплары турында языгыз. Җавабыгызны 

мисаллар белән аңлатыгыз.  (10 балл). 
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	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)
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	Залог хевиринде кылыг сөстери.
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	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.
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	Онаалга 3. (1)
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	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
	ЧАСТЬ 2.  ЮКАГИРСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
	4) инглиз
	4) фигыль
	12 задание. Инфинитивны билгеләгез. (3 балл)
	4) килүенә
	4) нокталы өтер
	8 класс (Тувинский язык)
	9 класс ( Тувинский язык)
	Төрээн дылым
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	Б – существительнай + глагол;

	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Тувинский язык, 8 класс
	Сырын-биле чергелештир чарышпышаан,
	Тувинский язык, 9 класс


