(0004 вариант)
ГИА в новой форме по татарскому языку, 2012 год         ТАТАР ТЕЛЕ (Код предмета - 23), IX класс
Рус телендә гомуми белем бирүче мәктәпләрнең рус төркемнәрендәге
IX сыйныф укучыларына ТАТАР ТЕЛЕННӘН яңа формада
дәүләт (йомгаклау) аттестациясе
0004 вариант Эшне башкару өчен күрсәтмә
Татар теленнән имтихан эше 30 биремне үз эченә алган 3 бүлектән тора. 1 нче бүлек 12 биремнән тора (А1 - А 11, В1). Алар укучыларның укылган текстларның эчтәлеген аңлау күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән. Башкару вакыты - 45инут, 2 нче бүлек 12 биремнән тора (В2 -В13). Алар укучыларның лексик-грамматик күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән. Башкару вакыты - 30 минут. 3 нче бүлек 2 биремнән тора (С1, С2). Ачык типтагы С1 биреме укучыларның язма сөйләмен тикшерүгә юнәлдерелгән. Башкару вакыты - 75 минут. С2 биреме сөйләм ситуацияләренә караган репликалар язуны күздә тота. Башкару вакыты - 30 минут.
Уңышлар телибез!
Государственная (итоговая) аттестации в новой форме
по ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ для обучающихся, освоивших программу
основного общего образования в русских группах
школ с русским языком обучения
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по татарскому языку состоит из трёх разделов, включающих 30 заданий. Раздел 1 (задания по чтению) включает 12 заданий на понимание прочитанных текстов (А 1 -А 11, В1). Рекомендуемое время на выполнение данного раздела - 45 минут. Раздел 2 (задания по лексике и грамматике) состоит из 12 заданий (В2-В13). Рекомендуемое время на выполнеиие - 30 минут. В разделе 3 (задания по письму) даны 2 задания (С1 и С2). В заданий С1 предлагается написать личное письмо. Рекомендуемое время на выполнение - 75 минут. В заданий С2 нужно написать реплики в соответствии с заданной речевой ситуаңией. Рекомендуемое время на выполнение - 30 минут.
Желаем успеха!



1 нче бүлек
Прочитайте текст Определите, какие из приведённых утверждений А1-А11 соответствуют содержанию текста (I - текстка туры килә), какие не соответствуют (2 -текстка туры килми), и о чем в тексте не сказано (3 -текстта әйтелми)._______________ ______
Яңа классташ
Быел Харис яңа уку елын ул башка мәктәптә каршылаячак. Әги-әнисе, Харис риза булмаса да, авылдагы йортны саттылар һәм шәһәрдән кечкенә генә фатир сатып алдылар.
Куркак малай түгел Харис. Ул яңалыкка тиз ияләшә. Беренче көнне үк класс ишеген кыю ачып керде. Шәһәр балалары белән дә тиз дуслашты. Яна классташлары Харисны гади, шаян һәм яхшы күңелле булганы өчен яраттылар. Математика, физика кебек фәннәрне малай су кебек эчә, ярдәм сораган классташларына өй эшләрен һәрвакыт рәхәтләнеп аңлатты.Тик яңа партадашы Сәрия белән генә уртак тел таба алмады. Артык иркә һәм нечкә күңелле кыз иде бугай ул. Шаяртканны аңламый, бик тиз үпкәли. Укуны да бик җиңел укымый иде Сәрия. Математиканы авыр аңласа да, ни өчендер Харистан ярдәм сорарга яратмый иде.
Беркөнне укытучы аларга математикадан контроль эш билгеләрен аңлата иде. Кемгәдер "биш"ле, кемгәдер "дүрт"ле, кемгәдер "өч"ле. Укучылар, укытучының аңлатуын тыңлый-тыңлый, дәфтәрләрен алдылар.
Менә укытучы кулына Сәриянең дәфтәрен алды. Ул кызга усал итеп карады:
- Син, балакай, дәрестә нәрсә турында уйлап утырасың икән? Бик җиңел биремнәрдә дә тагын хаталар ясагансың. Нишләргә инде синең белән? Мә, ал дәфтәреңне, - диде.
Сәрия кып-кызыл булды. Аннан соң партага иелеп елый башлады. Укытучы тагын да усалрак тавыш белән:
- Нәрсә инде бу тагын? Бар, класстан чык. Тынычлангач керерсең, - диде. Сәрия, елый-елый, класстан чыгып китте. Укучылар гып-тын утырдылар. Харис  урыныннан  торып  басты,   башта үзенең портфелен,  аннан  соң Сәриянекен җыйды. Укытучыга сүзсез генә карады да класстан чыгып китте.
Сәрия коридорда тәрәзә янына басып елап тора иде. Харисны күргәч, ул башын аска иде. Малай Сәрияне бик кызганды. Харис Сәриянең янына килде дә:
-   Телисеңме, математиканы һәрвакыт бергә эшлибез, - диде.
- Әлбәттә, телим. Бик телим!	(Ләлә
Гыймадиевадан)
А1    Харис авылдан шәһәргә күчәргә шатланып риза булды.
1) текстка туры килә        2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми




А2    Беренче көнне ул яңа мәктәпкә курыкмыйча барды. 1) текстка туры килә       2) текстка туры килми
АЗ     Беренче сентябрьдә Харисның әти-әнисе яңа мәктәпкә килмәделәр.
1) текстка туры килә         2) текстка туры килми         3) текстта әйтелми
2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми
А4    Харис яңа мәктәптә үзенә дусларны тиз тапты. 1) текстка туры килә
2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми
А5    Харис башкаларга ярдәм итәргә яратмый. 1) текстка туры килә
А6     Яңа класста Харис урта рәттәге соңгы парта артына утырды.
1) текстка туры килә        2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми


А7     Партадашы Сәрия белән алар бик тиз дуслаштылар.
1) текстка туры килә

2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми


А8    Сәрия барлык фәннәрне да яхшы белә.
1) текстка туры килә

2) текстка туры килми        3) текстта әйтелми
3) текстта әйтелми
1) текстка туры килә     2) текстка туры килми
А9     Укытучы Сәрияне хаталары өчен ачуланды.
1) текстка туры килә         2) текстка туры килми
А10    Сәрия математикадан контроль эшләрне һәрвакыт "ике"легә эшли.
1) текстка туры килә      2) текстка туры килми       3) текстта әйтелми
А11    Хариска укытучының Сәрия белән сөйләшүе ошамады.
1) текстка туры килә        2) текстка туры килми      3) текстта әйтелми
В1  Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1-6 и текстами А - Д. Запишите свои ответы в таблицу. Исполъзуйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Компьютерның файдасы
2. Компьютерның барлыкка килү тарихы
3.   Гаджетларны куллануның артуы
4. Компьютерның зарары
5. Гаджет авыруының билгеләре
6.   Компьютерда эшләү кагыйдәләре
7. Гаджет авыруын дәвалау урыннары
Компьютер кешеләр тормышында телевизор һәм телефон кебек үк гадәти әйбергә әйләнде. Компьютерның иң борынгы варианты XIX нчы гасыр башында уйлап табылган дип санала. Инглиз Чарль Бэббидж 1823 нче елда ук бүгенге компьютерга охшаган машина җыя башлый. Ләкин ул үзенең эшен тәмамларга өлгерми, 2000 нче елда Лондонда Бэббидж сызымнары буенча беренче компьютер җыела. Сигез мең детальдән торган бу зур машинаны, чыннан да, компьютерның борынгы варианты дип санарга мөмкин.
Ә   Бүген шәһәрләрдә генә түгел, кечкенә генә авылларда да компьютерсыз мәктәпләр юк. XXI нче гасырда һәр кеше компьютерда эшли белергә тиеш. Компьютер ярдәмендә язу-сызу эшләрен башкарырга, рәсем ясарга, төрле уеннар уйнарга була. Интернетка кереп, яңа дуслар белән танышырга, электрон почта аша алар белән хат язышырга, үзеңә кирәкле теләсә нинди мәгълүматны табарга мөмкин. Өйдән чыкмыйча гына, теләсә нинди китапны табып уку, фильмны карау мөмкинлеге бар.
Б    Компьютер, эшләгәндә, баш миенә һәм күзләргә бик якын тора. Аннан чыга торган электромагнит нурланышы, кешенең организмына үтеп кереп, сәламәтлеккә зур зарар китерә. Бигрәк тә нерв, йөрәк-кан тамырлары системасы зыян күрә, күз күрүе дә начарлана. Баш авырту, йокысызлык, борчылу - компьютер каршысында озак утыруның нәтиҗәсе. Табиблар әйтүенчә, компьютердан даими файдаланучыларның иммунитеты начарая. Депрессиягә бирелү, виртуаль тормыш белән мавыгу, компьютердан башка яши алмау (гаджетомания) һәм башка шундый тискәре факторлар да күзәтелә.
В   Компьютерда эшләгәндә, түбәндәгеләрне онытмагыз:
-эш урыны якты булсын, ләкин яктылык каршыдан төшмәсен;
-монитор белән күзләр арасы 45—70 см булсын;
- компьютер каршында көнгә 2 сәгатьтән артык утырырга ярамый;
-эш вакытында һәр 10—15 минут саен ял итәргә кирәк;
- кирәкле программалар белән генә эшләргә, эшне тәмамлагач, бүлмәне җилләтергә кирәк. Компьютерда эшләгәннән соң салкын су белән бит-кулларны юарга, саф һавада булырга, хәрәкәтле уеннар уйнарга, күз арыганда, махсус күнегүләр эшләргә кирәк.
Г    Гаджет — электрон җайланма дигән сүз. Гаджетлар ул - төрле электрон уенчыклар, плеер, смартфон, кесә телефоны, компьютерлар. Гаджетлар белән мавыгу кешеләрнең сәламәтлеге өчен куркыныч авыру -гаджетоманияне китереп чыгарды. Гаджетомания (гаджет авыруы) — гаджеттан башка яши алмау. Электрон җайланмадан аерыла алмау, гаджет белән эшләгәндә, үзеңне бик яхшы хис итү; яңа маркадагы гаджет сатып алу теләге булу; гаджет булмаганда депрессиягә бирелү; ялганлау, укуда яки эштә проблемалар арту - болар гаджет авыруын күрсәтә. Соңгы елларда гаджетомания белән авыручыларның саны көннән-көн күбәя.
Д    Статистика мәгълүматлары буенча, Европада һәр кешенең уртача биш гаджеты бар. Анкета - сорашуда катнашучыларның 93 проценты - кесә телефоныннан, 73 проценты - ноутбуктан, 60 проценты - плеердан башка яши алмаулары турында әйтәләр. Статистика буенча, кешеләрнең 30 проценты эштә көне буе компьютер каршында утыра. Бүгенге көндә компьютерның ниндиләре генә юк: өстәл компьютерлары, мини-



компьютерлар, ноутбуклар, нетбуклар, планшетлар, уен компьютерлары, кесә компьютерлары. Компьютердан күзен алмыйча утыручыларны һәркайда: урамда, транспортта, паркларда, җыелышларда һәм башка урыннарда еш очратырга була.
Текстлар
А
Ә
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Исемнәр






2 нче бүлек
 
 
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В2 - В7 так, чтобы они грамматически соотеетствовали содержанию текста. Заполните пропускы полученными словами. Каждый пропуск соответствует отделъному заданию В2-В7.
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В2       Татьяна Малышева - татар халкының бөек шагыйре Муса
.............................. оныгы.____________________            ҖӘЛИЛ
Таняның   әтисе - Николай Малышев - гомере буе китап   
нәшриятында редактор ...................... эшләгән.______         БУЛЫРГА

В4       Таня    1968    нче    елның    17    нче   ноябрендә    
Мәскәү .............................. туа                                    ШӘҺӘР
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Таня башта Мәскәүдә музыка мәктәбендә укый, аннан соң Казан консерваториясенә ........................... керә.                         УКЫРГА
86	Консерваторияне     ......................     ул     пианист-
башкаручы, концертмейстер, педагог дипломын ала.              ТӘМАМЛАРГА
87	Татьяна Малышева Мәскәүдә  яши,  монда аны    
атаклы  пианист-башкаручы буларак................................. БЕЛЕРГӘ
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В8 - В13 так, чтобы они грамматически и лексически соотеетствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответсвует отдельному заданию В8-В13._____________________________
В8        Бөек рус   ...............................................  А.   С.  Пушкин
1833 нче елның сентябрендә Казанга килә.               ШАГЫЙРЬ
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ТЕЛӘРГӘ
Шагыйрь Казанда Емельян Пугачёв турындагы яңа әсәре өчен материал җыярга ....................... .__________
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Пушкин

Казанга 5  нче  сентябрьдә  кич  белән  килеп ............ 8 нче сентябрьдә иртән   иртүк китә.

ҖИТӘРГӘ

В11



6  нчм   ^ентябпһлга

ЯШ    ПЯКЫТЫН    УЛ

1ШНДЕЗ



күптәнге дусты Э.П. Перцевның гаиләсендә үткәрә.















В12



Пушкин Казанда     К.  Ф.  Фукс гаиләсе белән таныша.
һәм     .......................





УЛ














В13



К.Ф.Фуксның өендә ........................
әдәби кичә була.


........ кунак хөрмәтенә



КАДЕР

















3 нче бүлек
Для ответа на задания С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
При выполнении задания С1 и С2 обратите внимание на то, что ваши ответы будут оцениватъся толъко по записям, сделанным на бланке № 2. Записи в чернавика х при проверке экспертом не учитываются.
Соблюдайте указанный объём письменной работы С1 (70 - 80 слов).
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Сез татар дустыгыздан хат алдыгыз. Шушы сорауларга җавап биреп, аңа хат языгыз. Язма эшегез 70 - 80 сүздән торырга тиеш.
 
... Мин тарих фәнен яратам, чөнки укытучыбыз да бик яхшы, дәресләребез дә кызыклы үтә. Тарихи вакыйгалар турында мин бик кызыксынып укыйм. Ә математика, физика фәннәре миңа авыр бирелә. Телләрне мин җиңел өйрәнәм.
...   Син  кайсы   дәресләрне яратасың?  Ни   өчен?     Кайсы   фәннәрне  авыр
В задании С2 необходимо написать реплики в соответствии с заданной
речевой ситуацией.	'_____________________ _____
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Сөйләм ситуациясенә туры килгән репликаларны языгыз.
1. Сообщи   одноклассникам   о   том,   что   завтра   не   будет   урока математики, так как учительница заболела.
2. Спроси у друга,  во сколько часов начинаются  соревнования по хоккею.
3. Скажи маме, что ты хочешь позвать на свой день рождения друзей.
4. Посоветуй своему братишке заниматься спортом, так как он часто болеет.
5. Предложи другу вместе делать домашние задания по математике.



