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КЕРЕШ

Укучыларның татар теленнән үзләштергән белемнәрен һәм ком-
муникатив күнекмәләрен тикшерү иң әһәмиятле эшләр нең берсе бу-
лып тора. Әлеге кулланма шул максаттан чыгып төзел де. Ул бердәм 
республика тестын (БРТ) үткәрүгә бәйле материалларны — норма-
тив документлар, методик күрсәтмәләр, мөстәкыйль эш ләү өчен тест 
вариантлары һәм белешмәлекне үз эченә ала.

Тестлар хәзерге вакытта иң эффектив дидактик үлчәү бе-
рәм лекләренең бер се булып санала. Алар укучыларның тың  лап 
аңлау, уку, лексик-грамматик күнекмәләрен тикше рергә ярдәм 
итә. Тестларга түбәндәге сыйфатлар хас: бирем нәрнең бер типта 
булуы һәм тиз кабул ителүе; нәти җәләрне бәяләүдәге объективлык; 
укытучының субъектив фикере исәп кә алынмавы. Тестлар түбәндәге 
критерийларга нигезләнеп тө зелде: валидлык (тестларның билгеле 
бер этаптагы тикшерү максатларына туры килүе); корректлык (тест 
биременең логик яктан эзлекле булуы һәм тестны эшләүгә комачау-
ламавы). Алда әйтелгән биремнәрдән тыш, бердәм республика тесты 
укучыларның телдән һәм язма сөйләм күнекмәләрен тик шерүгә 
юнәл де релгән эшләрне дә үз эченә ала.

Тестның тыңлап аңлау өлешендә әңгәмәдәшләрнең көндәлек 
аралашу вакытында куллана торган гыйбарәләре, мәгълүмати ау-
диотекстлар файдаланыла. Уку күнек мәләрен тикшергәндә, праг-
матик, фәнни-популяр, публицистик текстлар һәм әдәби әсәрләрдән 
алынган өзекләр бирелә. Лексик-грамматик күнек мәләрне тик-
ше  рү дә бәйләнешле текстлар ярдәмендә оештырыла. Телдән 
һәм язма сөйләмне тикшерү максатыннан, уку чыларның яшь 
үзенчәлекләренә туры килгән аралашу ситуацияләре тәкъдим ител-
де. Барлык биремнәр дә түбәндәге методик функцияләрне үтиләр: 
өйрәтү функциясе (татар телен үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү); 
диагностик функция (тел өйрәнүчеләрнең әзерлек дәрәҗәсендәге 
ким челекләрне ачыклау); тәрбияви функция (тел өйрәнүчеләрнең 
үзтикшерү һәм үзбәя  ләү күнекмәләрен активлаштыру).

Әлеге уку әсбабы укучыларда тыңланган текстның төп эчтә-
леген аңлау; тың ланган тексттан кирәкле мәгълүматны табу; 
укылган текстның төп эчтәлеген аңлау; укылган тексттан кирәк ле 
мәгълүматны табу; лексик-грамматик биремнәрне үтәү, язма һәм 
телдән сөй ләм күнек мәләре булдыруны күздә тотып эш ләнде.
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БЕРДӘМ РЕСПУБЛИКА ТЕСТЫН ҮТКӘРҮ ӨЧЕН 
НОРМАТИВ ДОКУМЕНТЛАР

Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмаларының 
9 нчы сыйныф укучылары өчен төзелгән 

бердәм республика тесты материалларының үзенчәлекләре

1. Бердәм республика тестын үткәрүнең максаты
Рус телендә төп гомуми белем бирү мәктәпләренең 9 нчы сыйныфын 

тәмамлаучы укучыларның татар теленнән әзерлек дәрәҗәләрен бәяләү. 

2. Бердәм республика тестының эчтәлеген билгеләүче документ
Төп гомуми белем бирү мәктәбе өчен татар теленнән үрнәк эш програм-

масы. 5—9 нчы сыйныфлар / төз.-авт.: Хәйдәрова Р.  З., Фәтхуллова К.  С., 
Әхмәтҗанова Г.  М. — Казан, 2013. 

3. Эчтәлекне сайлау һәм үрнәк материалларны төзү алымнары
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен укытуның максаты — 

укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаш-
тыру.

Төп гомуми белем бирү мәктәбен тәмамлаучыларның коммуникатив 
эшчәнлеген һәм тел белү дәрәҗәсен билгеләү өчен, бердәм республика тес-
тында төрле типтагы биремнәр файдаланыла. 

Укучыларның тәкъдим ителгән биремнәрне башкарып чыгуы алар-
ның татар телен үзләштерү дәрәҗәсен ачыкларга ярдәм итә. 

4. Бердәм республика тестының (БРТ) төзелеше һәм эчтәлеге
БРТ 2 өлештән (язма һәм телдән җавап бирү) һәм 5 бүлектән тора. 
Укучыга, татар теленнән БРТның  язма өлешен (1—4 нче бүлекләр) 

үтү вакы тында, тәңгәллек урнаштыруга караган 3 бирем, тәкъдим ител-
гән 2 җа вапның  берсен сайлап алу мөмкинлеге булган 8 бирем, тәкъдим 
ител гән 3 җавапның  берсен сайлап алу мөмкинлеге булган 6 бирем, кыс-
ка җавап бирүне таләп иткән 15 бирем, киңәйтелгән җавап (шәхси хат) 
язуны таләп иткән ачык типтагы 1 бирем тәкъдим ителә.

БРТның  телдән җавап бирү өлеше (5 нче бүлек) диалогик һәм моно-
логик сөйләм күнекмәләрен тикшерүне күздә тота.

Төзелеше ягыннан татар теленнән тест эше өч өлештән тора.
1 нче өлеш (1—17  нче биремнәр) җавабын сайлап алу мөмкинлеге 

булган биремнәрдән тора. Бу өлештә тәкъдим ителгән биремнәр укучылар-
ның  тыңланган һәм укылган текстларның  төп эчтәлеген аңлау һәм алар-
дан кирәкле мәгълүматны табу күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән.
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2 нче өлеш (18—32 нче биремнәр) кыска җавап бирүне таләп иткән 
биремнәрдән тора. Бу өлештә тәкъдим ителгән биремнәр укучыларның  
лексик-грамматик күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән.

3 нче өлеш (33—35 нче биремнәр) укучыларның  билгеле бер темага 
караган телдән һәм язма сөйләмен тикшерүгә юнәлдерелгән ачык типтагы 
биремнән (33 нче бирем — шәхси хат язу); интервью бирү (34 нче бирем) 
һәм ситуатив бирем нигезендә монолог сөйләүдән (35 нче бирем) тора. 

Тест эшендә биремнәрнең чагылышы 1 нче таблицада бирелә.

1 нче таблица

Биремнәрнең тест эшендә чагылышы

Тест бүлекләре Биремнәрнең 
саны

Иң югары 
(максималь) 

башлангыч балл
Биремнәрнең төрләре

Тыңлап аңлау
17 30

Җавабын сайлап алу мөм-
кинлеге булган би рем нәр

Аңлап уку 

Лексик һәм грам ма-
тик бе лем нәр не тик-
шерү

15 15
Кыска җавап бирүне та-
ләп иткән биремнәр

Язма сөйләм кү нек -
мә ләрен тик ше рү 1 10 Киңәйтелгән җавап би рү-

не таләп иткән би рем нәр

Телдән сөйләм 2 12

Барлыгы 35 67

5. Тест биремнәрен эчтәлегенә һәм эш төрләренә нигезләнеп бүлү
Тест ярдәмендә төп гомуми белем бирү мәктәбендәге рус телле уку-

чы ларның татар телендә коммуникатив компетенциягә ия булулары тик-
шерелә. Ягъни:

Z тыңланган текстның төп эчтәлеген һәм сорала торган мәгълүматны 
аңлый белү (1 нче бүлек);

Z укылган текстның төп эчтәлеген һәм сорала торган мәгълүматны 
аңлый белү (2 нче бүлек);

Z тел берәмлекләрен коммуникатив яктан мөһим булган контекстта 
куллану күнекмәләренә ия булу (3 нче бүлек);

Z стимул-хатка җавап итеп, шәхси хат яза белү (4 нче бүлек);
Z тәкъдим ителгән коммуникатив ситуация буенча телдән аралаша 

алу (5 нче бүлек);
Z ситуатив бирем нигезендә монолог сөйләү (5 нче бүлек).
Әлеге бүленеш 2 нче таблицада күрсәтелә.
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2 нче таблица

Сөйләм осталыгы һәм тел берәмлекләрен куллану күнекмәләрен 
тикшерү өчен биремнәр бүленеше

 Сөйләм осталыгы һәм тел күнекмәләрен 
тикшерү өчен биремнәр

Биремнәрнең 
саны

Иң югары 
башлангыч балл

Тыңланган текстның төп эчтәлеген аң лау 2 9

Тыңланган тексттан кирәкле мәгълү мат ны 
табу

6 6

Укылган текстның төп эчтәлеген аңлау 8 8

Укылган тексттан кирәкле мәгълү мат ны табу 1 7

Грамматик күнекмәләр 8 8

Лексик-грамматик күнекмәләр 7 7

Билгеле бер тема, проблема буенча яза белү 
күнекмәләре. Хат язу

1 10

Сөйләм бурычын аңлау күнекмәләре. Тәкъдим 
ителгән коммуникатив ситуация буенча тел-
дән аралашу

2 12

Барлыгы 35 67

6. Биремнәрне катлаулылык дәрәҗәсе буенча бүлү
Бердәм республика тестының катлаулылык дәрәҗәсе тел материалы-

ның һәм тикшерелә торган күнекмәләрнең катлаулылыгына, шулай ук 
биремнең төренә карап билгеләнә.

Бердәм республика тестында 2 төрле катлаулылыктагы биремнәр 
тәкъ дим ителә.

3 нче таблица

Биремнәрнең катлаулылык дәрәҗәсе буенча бүленеше

Биремнәрнең 
катлаулылык 

дәрәҗәсе

Биремнәрнең 
саны

Иң югары 
башлангыч 

балл

Иң югары башлангыч баллдан 
чыгып, биремнәрнең әлеге өлеше 
өчен куелган балл, процентларда

Беренче дәрәҗә 23 23 34,3

Икенче дәрәҗә 12 44 65,7

Барлыгы 35 67 100
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7. 1 нче (тыңлап аңлау биремнәре) һәм 2 нче (уку өчен тәкъдим 
ителгән биремнәр) бүлекләрдә кулланыла торган текстларның жанрла-
ры һәм стильләре

1 нче бүлектә (тыңлап аңлау биремнәре) әңгәмәдәшләрнең көндәлек 
аралашу вакытында куллана торган гыйбарәләре, прагматик (белдерү) 
һәм мәгълүмати аудиотекстлар файдаланыла.

Тыңлап аңлау текстларының озынлыгы 2,5—3 минутлык була. Тың-
лап аңлау өчен тәкъдим ителгән текстларны тел вәкиле укый.

2 нче бүлектә (уку өчен тәкъдим ителгән биремнәр) прагматик, фән-
ни-популяр, публицистик һәм әдәби стильгә караган текстлар файдала-
ныла. Уку өчен тәкъдим ителгән текстларның күләме, тикшерелә тор-
ган күнекмәләр һәм белемнәрнең төренә, биремнең характерына карап, 
150—200 сүз тәшкил итә. 

8. Биремнәрнең якынча тематикасы (телдән һәм язма сөйләм 
биремнәре)

БРТда түбәндәге темаларга караган ситуацияләр файдаланыла:
1. Үзем һәм гаиләм турында. Туганлык мөнәсәбәтләре. 
2. Көндәлек тормышта аралашу.
3. Көндәлек режим. Буш вакытым.
4. Бәйрәмнәр. Татар һәм рус халыкларының милли бәйрәмнәре. Кот-

лаулар.
5. Минем яраткан шөгыльләрем һәм уеннарым. Минем дөньям һәм 

Интернет. Спорт уеннары. 
6. Мин һәм минем дусларым. Дуслык.
7. Кешенең тышкы кыяфәте һәм холкы.
8. Мәктәбем һәм сыйныфым. Дәресләр. Түгәрәкләр, спорт секция-

ләре. Сыйныфташлар белән үзара мөнәсәбәтләр.
9. Һөнәрләр.

10. Өлкәннәргә хөрмәт. 
11. Әйләнә-тирә дөнья. Йортым, фатирым. Туган шәһәрем / авылым.
12. Туган як табигате. Табигать һәм кеше. Ел фасыллары. Экология.
13. Татарстан Республикасы. Гомуми мәгълүмат: башкаласы, шәһәр-

ләре һәм районнары, халкы, елгалары, истәлекле урыннары. 
14. Илләр һәм шәһәрләр. 
15. Сәяхәт итү. Җәйге ял. Кышкы ял. 
16. Татар халкының  күренекле шәхесләре. 
9. Эшне башкару вакыты
Тестның  язма өлешен үтәү өчен, 2 сәгать 15 минут вакыт бирелә. Тел-

дән сөйләм биремнәрен үтәү өчен, һәр укучыга 15 минут вакыт каралган.
10. Өстәмә материаллар һәм җиһазлар

Тест вакытында тавыш яңгырату аппаратурасы, татар теленең  орфо-
график сүзлеге, 1 нче бүлек биремнәрен үтәү өчен, текстлар яздырылган 
компакт-диск һәм стена сәгате файдаланыла.


