Тесты для проверки ранее усвоенных знаний
русскоязычных студентов
Тест 1
1. Татар алфавитында хәрефләр саны
а) 36
б) 39
в) 38
2. Дӛрес язылган сүз
а) шәһәр
б) шәхәр
3. Дӛрес язылмаган сүз
а) тауыш
б) тавыш
4. [а] сузыгының нечкә пары
а) ә
б) ө
в) ү
5. [ү] сузыгының калын пары
а) о
б) у
в) ы
6. Басым дӛрес куелмаган сүз
а) барма
б) тавышыгыз
в) урамда
7. Сингармонизм законына буйсынмаучы сүзләр
а) тавышка, әниебезгә, тукталышта
б) китап, табиб, гамәли
в) бүгенге, төнлә, Казаным

8. Ӛстәмә кабул ителгән тартыклар
а) [в], [к], [г]
б) [җ], [ң], [һ]
в) [ч], [с], [т]
9. Ӛстәмә кабул ителгән сузыклар
а) [и], [ы], [э]
б) [о], [а], [у]
в) [ә], [ө], [ү]
Тест 2
1. Әнием – … .
а) икътисадчы
б) бүген
в) иртәгә
2. Апам … эшли.
а) укытучы
б) банкта
в) икътисадчы
3. Сатучы…
а) -нар
б) -ләр
в) -лар
4. Укыту…
а) -чы
б) -че
в) -ләр
5. Без телевизор … утырабыз.
а) каршында
б) өстендә
в) астында

6. Кич белән … дип әйтәбез.
а) хәерле иртә
б) хәерле кич
в) хәерле көн
7. Абыем … ӛйдә була.
а) кичен
б) кичә
в) көзен
8. Иртән әти эшкә … .
а) бара
б) кайта
в) эшли
9. Абыем … булып эшли.
а) эш
б) менеджер
в) гаилә
Тест 3
1. Татар телендә килешләр саны
а) 6
б) 5
в) 7
2. Иялек килеше кушымчасы
а) -га/-гә
б) -да/-дә
в) -ның/-нең
3. Юнәлеш килеше кушымчасы
а) -дан/-дән
б) -га/гә, -ка/кә
в) -нан/-нән

4. Тӛшем килеше кушымчасы
а) -ны/-не
б) -да/дә
в) -та/тә
5. Чыгыш килеше кушымчасы
а) -да/-дә, -та/тә
б) -ның/-нең
в) -нан/-нән, -дан/дән, -тан/-тән
6. Урын-вакыт килеше кушымчасы
а) -да/-дә, -та/тә
б) -ны/-не
в) -дан/дән, -тан/-тән
7. Безнең университетта укулар … башланды.
а) сентябрьдә
б) сентябрьгә
в) сентябрьне
8. Иртә белән … дип әйтәбез.
а) Хәерле иртә!
б) Хәерле кич!
в) Хәерле көн!
Тест 4
1. Личные местоимения:
а) ничәнче
б) теге, бу, ул
в) мин, син, ул, без, сез, алар
2. Вопросительные местоимения:
а) бу, сез, без
б) ничә, кем, нәрсә, кайчан
в) тегенди, мондый

3. Сиңа … яшь?
а) кем
б) ничә
в) кайсы
4. … кулым авырта.
а) минем
б) аның
в) синең
5. Кәефегез …?
а) нинди
б) ничек
в) ник
6. Сез … яшисез?
а) кайдан
б) кайда
в) кем
7. … ничә яшь?
а) сез
б) сездән
в) сезгә
8. Сез бүген … ашадыгыз?
а) кем
б) нәрсә
в) нәрсәдән
Тест 5
1. Чагыштыру дәрәҗәсе аффикслары:
а) -рак/-рәк
б) -чан/-чән
в) -сыл/сел
2. Тӛсләр:

а) көйсез, тыныч, моңсу
б) ак, кара, яшел, зәңгәр, кызыл, сары
в) матур, ямьсез
3.Бала …, бабай … .
а) аяк, кул
б) яшь, карт
в) күз, борын
4. Ак сүзенең антонимы – …
а) яшел
б) кара
в) кызыл
5. Матур сүзенең синонимы - …
а) кырыс, усал
б) чибәр, гүзәл
в) акыллы
Тест 6
1. … кӛннәр салкын була.
1) җәен
2) кышын
3) югарыда
2. ...үләннәр яшел була.
1) көзен
2) кышын
3) җәен
3. ... мәктәпләрдә укулар башлана.
1) кышын
2) җәен
3) көзен
4. Бала ... йоклады.
а) ак

б) озак
в) иртәгә
5. ... авырый башладыгыз?
а) нәрсә
б) кайчан
в) кем
Тест 7
1. Числительное отвечает на вопрос:
а) нинди
б) кайда
в) ничә
2. Разряды числительных:
а) качественный
б) относительный
в) порядковый
3. Санның грамматик мәгънәсе:
а) качество, признак предмета
б) число, количество предметов, порядок их при счете
в) действие
4. Санның морфологик билгеләре:
а) число, падеж
б) лицо
в) спряжение
5. Унбиш, унтугыз, уналты, унике, ундүрт:
а) сложные
б) простые
в) составные
6. Йӛз, ундүрт, алтмыш биш, туксан җиде, сиксән сигез:
а) простые

б) составные
в) сложные
Тест 4
1. Тәрҗемә итегез.
нога –
а) аяк
б) яланаяк
в) аяклар
2. Г.Тукай – татар халкының бӛек ... .
а) шагыйрь
б) язычысы
в) шагыйре
г) язучы
3. Бүгенге белдерү
а) сегодняшнее объявление
б) приглашение на сегодня
в) объявление будет сегодня
4. Тәрҗемәи хәлең
а) моя биография
б) твоя характеристика
в) твоя автобиография
5. Сәгать сигездән
а) с восьми часов
б) к восьми часам
в) около восьми
6. Зависит от меня
а) үзегездән тора
б) үзеннән тора
в) үземнән тора

Тест 5
1. Найдите нужный послелог.
Җәйдән ... көз килә.
а) хәтле
б) башка
в) белән
г) соң
2. Найдите неправильное предложение.
а) Иртәгә мин институтка бармыйм.
б) Бүген безгә кунаклар килде.
в) Берсекөнгә син авырдың.
г) Кичә йокларга соң яттык.
3. Найдите соответствующее числительное.
Бер елда ... ай.
а) унике
б) өч йөз алтмыш биш
в) утыз
г) җиде
4. Подберите глагол в нужной форме.
Бүген без ... кино бик кызык булырга тиеш.
а) караган
б) караячак
в) карадык
г) карарбыз
5. Найдите антоним слова «аз».
а) әз
б) бихисап
в) күп

г) җитәрлек
Тест 6
1. Подберите глагол в нужной форме.
Иртәгә татар теленнән диктант ...
а) язачакбыз
б) яздык
в) язганбыз
г) язачак
2. Найдите правильный перевод.
Мин утырып хат яза башладым.
а) Я сидя написал письмо.
б) Я сидел и писал письмо.
в) Я сел и начал писать письмо.
г) Я продолжал писать письмо.
3. Найдите нужный послелог.
Иртәдән … кар ява.
а) бирле
б) соң
в) өчен
г) белән
4. Найдите неправильное предложение.
а) Иртәгә син кунакка килдең.
б) Иртән көн аяз иде.
в) Бүген без балыкка барабыз.
г) Бүген театрга бардык.
5. Найдите соответствующее числительное.
Бер тәүлектә … сәгать.
а) унике

б) сигез
в) егерме
г) егерме дүрт
Тест 7
1. Какое из следующих выражений является бессмысленным?
а) борын күрә
б) колак ишетә
в) тел сөйли
г) кул тота
д) баш уйлый
2.

Укажите

окончание,

с

помощью

которого

образуется

множественное число слова “моң”.
а) -нәр
б) -ләр
в) -нең
г) -нар
д) -дән
3. Выберите подходящий послелог.
Яздан ... яңгыр булмады.
а) турында
б) кадәр
в) бирле
г) аша
д) кебек
4. Заполните пропуск в предложении вставив подходящее слово.
Кичә без урманга җиләк җыярга бармадык, .... яңгыр яуды.
а) микән
б) әгәр

в) чөнки
г) димәк
5. Какая из следующих форм выражает действие прошедшего
времени?
а) каршыладым
б) каршылыйсың
в) каршылама
г) каршыламыйк
д) каршылармы
Тест 8
1. Какое из приведенных слов противоположно по значению слову
“иске”?
а) яңа
б) матур
в) зур
г) кечкенә
2. Подберите глагол в нужной форме.
Кичә ... кунаклар бүген киттеләр.
а) килде
б) киләчәк
в) килүче
г) килгән
3. Подберите глагол в нужной форме.
... – энә белән кое казу.
а) укып
б) укыгач
в) укыганда
г) уку

4. Какое из приведенных слов противоположно по значению слову
“начар”?
а) матур
б) яшь
в) яхшы
г) якты
6. Как переводится на татарский язык предложение “Сколько
стоит в магазине масло?”?
а) Май кибеттә ничә сум тора?
б) Май кибеттә күпме?
в) Май кибеттә ничек тора?
г) Май кибеттә ничәнче сум тора?
Тест 9
1. Выберите подходящий послелог.
Авылдан шәһәргә ... бик ерак.
а). шикелле
б) сыман
в) чаклы
г) өчен
2.

Укажите

окончание,

с

помощью

которого

образуется

множественное число слова “болын”.
а) -лар
б) -нар
в) -нәр
г) -нең
д) -дан
3. Каким из приведенных окончаний нужно заменить многоточие в
предложении “Кичә сез итле аш пешер...гезме?”

а) -ә
б) -ми
в) -әр
г) -гән
д) -дә
4. Как спросить по-татарски “Ты на какой улице живешь?”
а) Син кайсы урамда яшисең?
б) Син ничек урамда яшисең?
в) Син кайчан урамда яшисең?
г) Син нигә урамда яшисең?
5. Какое слово не подходит для замены многоточия в предложении
“Минем дустым ...”?
а) кыш
б) табиб
в) язучы
г) галим
д) төзүче

Тесты для проверки ранее усвоенных знаний
русскоязычных студентов экономического профиля
Тест 1
Найдите правильный перевод.
1. Ихтыяҗ а) потребление
б) потребность
в) производство
г) жизнь
2. Куллану – ихтыяҗны канәгатьләндерү процессы.
а) Потребление – это процесс удовлетворения потребностей.
б) Потребление – это процесс производства.
3. Икътисад – катлаулы тӛшенчә.
а) Экономика – сложное понятие.
б) Экономика – интересная наука.
в) Экономика – сложный предмет.
4. Табигый ресурслар а) природные ресурсы
б) государственные ресурсы
в) собственные ресурсы
5. Сату-алу а) область
б) счет
в) купля-продажа
6. Мӛстәкыйль оешмалар а) успешные предприятия
б) независимые предприятия

в) деятельность предприятий
7. Тәнкыйтьчеләр а) поэт
б) критик
в) писатель
г) политик
8. Акча кертү а) внести вклад
б) найти деньги
в) оборот
г) брать деньги в долг
9. Бәянең үлчәү берәмлеге а) единица измерения цены
б) высокая цена
в) низкая цена

Тест 2
Найдите правильный перевод.
1. Хәл фигыль а) причастие
б) самочувствие
в) деепричастие
2. Җаваплы а) ответ
б) безответственный
в) ответственный
3. Биегәнче а) танцы

б) танцуйте
в) до танцев
4. Эш хакы а) вчерашнее дело
б) наша работа
в) заработная плата
5. Әйләнеш чарасы а) регулирует
б) вклад
в) средство оборота
6. Матди байлык –
а) богатство
б) материальное богатство
в) природное богатство
7. Акча әйләнеше а) безналичные деньги
б) денежный оборот
в) деньги
8. Кулдагы акча –
а) наличные деньги
б) безналичные деньги
в) деньги в руках
9. Эшмәкәрлек –
а) предпринимательство
б) предприниматель
в) бизнесмен
10. Озак сроклы кредит –
а) краткосрочный кредит
б) долгосрочный кредит
в) кредит на 6 месяцев

Тест 3
Найдите правильный перевод.
1. Карарга килде.
а) прихожу к выводу
б) пришел к выводу
в) пришли к выводу
2. Эш эзли.
а) ищет работу
б) ищу работу
в) работа ищет вас
3. Үз вазифаларымны беләм.
а) мои обязанности
б) я знаю свои обязанности
в) обязанности знала
4. Сәгать җидедән
а) с семи часов
б) к семи часам
в) около семи
5. Банк нинди операцияләр башкара?
а) Какие операции выполняет банк?
б) Какие обязанности банка?
в) Чем занимается банк

Тест 4

Вставьте нужное слово.
1. Үзегез ачкан кафега реклама ясау ӛчен … кирәк булачак.
а) акча
б) кыйммәтле кәгазьләр
в) мөмкинлек
2. Банк … ӛлкәсенә карый.
а) финанс
б) икътисад
в) оешма
3. Банк … ӛлкәгә карый?
а) нинди
б) ничә
в) кайчан
4. Үзәк дәүләт банкы акча массасын контрольдә … .
а) тота
б) ала
в) куя
5. Менә кафе эшли башлады һәм ул сезгә хәзер … китерә.
а) зыян
б) керем
в) чыгым

Тест 5
Найдите правильный перевод.
1. На каких условиях предоставляется кредит?
а) Кредитлар көннең кайсы вакытында бирелә?

б) Кредитлар нинди шартларда бирелә?
в) Кредитлар кемнәргә бирелә?
2. Мы хотим взять долгосрочный кредит.
а) Без кыска сроклы кредит алырга телибез.
б) Без озын сроклы кредит алырга телибез.
в) Без кредитны ун ел эчендә түләп бетерергә телибез.
3. Наша фирма продает промышленные товары.
а) Безнең фирма сәнәгать товарлары сата.
б) Безнең фирма киң куллану товарлары сата.
в) Безнең фирма суыткычлар сата.
4. У этого товара очень хорошее качество.
а) Бу товарның сыйфаты бик яхшы.
б) Бу товарның сыйфаты бик начар.
в) Бу товарның бәясе бик кыйммәт.
5. Оплатить долг.
а) бурыч түләү
б) бурычка алу
в) бурычка бирү
6. На мое имя поступил денежный перевод.
а) Минем исемемә акча күчерәләр.
б) Мин үз исемемә акча күчерәм.
в) Минем исемемә акча күчерелгән.

Тест 6
1.

«Могҗизалар

кыры»

гражданнары

хезмәт

хакының

процентын салым рәвешендә хӛкүмәт тотып кала. Әлеге салым
а) өстәлгән түләү салымы (НДС);
б) табыш салымы;
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в) инфляция салымы;
г) керем салымы дип атала.
2. Белмәмешкә имтиханда «Нәрсә ул бюджет?» дигән сорауга
җавап бирергә кирәк. Аңа ярдәм ит. Бюджет – хӛкүмәтнең
а) керем һәм чыгымнар планы;
б) салым җыю планы;
в) түләүләрне бүлү планы;
г) салым җыеп, аны хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләү өчен бүлеп бирү
планы.
3.

Түбәндә

санап

кителгән

очракларның

кайсысында

компьютерларны программа белән тәэмин итүгә сорау артачак?
а) хөкүмәт компьютер җитештергән өчен салым түләүне булдырса;
б) процессорның бәясе артса;
в) компьютер бәясе төшсә;
г) компьютер җитештерү кимесә.
4. Кайсы очракта Россиянең эчке базарында ташкүмер җитештерү
кимер?
а) эчке базарда ташкүмер бәясе артса;
б) шахтада эшләүчеләр баш күтәрсә;
в) күмер промышленносте предприятиеләренә хөкүмәт акчалата ярдәм
бүлеп бирсә;
г) ташкүмер ширкәтләренең акция курсы түбән төшсә.
5. Түбәндә санап кителгән товар һәм хезмәт күрсәтү ӛлкәсенең
кайсысына сорау бәягә бәйле рәвештә үзгәрүчән?
а) тозга;
б) автомобильгә;
в) шәһәр транспортыннан файдалануга;
г) даруларга.
Тест 7

1. Әгәр Сез нинди дә булса акционерлык җәмгыяте (АҖ)
облигацияләрен сатып алсагыз, түбәндәге фикерләүнең кайсысы дӛрес
булыр?
а) Сез АҖнә акчагызны бурычка бирәсез;
б) бурыч өчен җаваплылыкны үз өстегезгә аласыз;
в) Сезгә АҖ милкенә өлешчә ия булу хокукы бирелә;
г) АҖ керемнәренә бәйле рәвештә Сезгә - процент акчасы түләячәк.
2. Әгәр сез данәсен мең сумнан, елга 28 % керем китерүче
ӛстенлекле акция сатып алып, аны ӛч елдан соң, яңа курс буенча
данәсен 1500 сумнан сатсагыз, әлеге вакыт эчендә 1 акциядән гомуми
керемегез
а) 1340 сум; б) 1000 сум; в) 500 сум; г) 840 сум тәшкил итәр.
3. Товар биржасында нәрсә белән сәүдә итәләр?
а) киң күләмдә теләсә нинди товар белән;
б) киң массага тәкъдим ителә торган промышленность һәм шәхси
төрдәге стандарт товарларга килешүләр (контрактлар) белән;
в) киң массага тәкъдим ителә торган промышленность һәм шәхси
кулланылыш товарлары белән;
г) биржада җаның ни тели, шуны – теш щеткасыннан алып җир
участогына кадәр сатып алырга мөмкин.
4. Кеше промышленность үсешенең башлангыч чорында су һәм
җил энергиясен киң файдаланган. Икътисадчы буларак фикер йӛртсәк,
нинди максаттан, XXI гасыр башында җил энергиясен күпләп
файдалануга яңадан әйләнеп кайтачакбыз?
а) әйләнә-тирәгә зыян салуны киметү өчен;
б) европалыларның иске карашлы булуыннан;
в) туристлар өчен борынгы ландшафт күренешләрен гәүдәләндерү
өчен;

г) башка төр энергия чыганакларының бәясе чагыштырмача югары
булганлыктан.
5. «Рента» һәм «җир» тӛшенчәләренең үзара мӛнәсәбәте түбәндәге
тӛшенчә парлары арасындагы үзара бәйләнешнең кайсысына туры
килә?
а) «инвестиция» — «облигация»;
б) «ихтыяҗ» — «чыганак»;
в) «кытлык» (дефицит) — «муллык»;
г) «капитал» — «процент».
Тест 8
1. Түбәндәге очракларның кайсысында акчаның (сумның) бәясе
күтәрелә:
а) инфляция темпы төшсә;
б) валюта биржасында доллар курсы күтәрелсә;
в) сумның сатып алу сәләте үссә;
г) кулдагы саф акчага күбрәк «тере булмаган» акча бирелсә.
2. Әгәр энергия чыганакларының бәясе үсүгә бәйле рәвештә
икътисадта гомуми бәяләр арту күзәтелсә, әлеге күренеш
а) сорау инфляциясе;
б) чыгымнар инфляциясе;
в) дефляция;
г) үзара алмашу тигезләнү була.
3. 100 сумлык акчаның чынбарлыктагы бәясе күпме:
а) аны җитештерүгә тотылган кәгазь бәясе;
б) аны эшләп чыгаруга сарыф ителгән хезмәт, материал, җайланма
бәясе;
в) 100 сумлык акчаны тәэмин итүче алтын бәясе;

г) 100 сумга сатып алырга мөмкин булган товар һәм хезмәт күрсәтү
өлкәсенә түләү бәясе.
4. Кулланылышта акча түбәндәге очракта артыр:
а) әгәр инженер, саф акча түләп, үз предприятиесенең акцияләрен алса;
б) оборона министрлыгы чит илдән оптик төбәү системасы сатып алса;
в) «Менатеп» финанс төркеме үз акцияләрен 100 мең сумга сатса;
г) фермер йорт төзү өчен кредит алса.

Тест 9
1. Хуҗалык итү тәртибен ӛйрәнүче фән.
а) икътисад
б) хокук
в) җәмгыять белеме
г) психология
2. Бурычка акча биреп торучы кеше.
а) кредитор
б) дебитор
в) спонсор
г) табыш
3. Сәүдә итүдә кулланыла торган иң кыйммәтле металл.
а) алтын
б) бриллиант
в) көмеш
г) тимер
4. Базарда үз товарларын сатучы кешеләр.
а) кулланучылар
б) кешеләр
в) җитештерүчеләр

г) сатып алучылар
5. Акча башкача ничек атала?
а) кыйммәтле кәгазь
б) тиен
в) акча
г) банкнот
Тест 10
1. Законсыз рәвештә сату итүче, сәүдәгәр.
а) сәүдәгәр
б) сатучы
в) спекулянт
г) кулланучы
2. Предприятиеләр, фондлар тарафыннан чыгарыла торган
кыйммәтле кәгазь.
а) акча
б) товар
в) кәгазь
г) акция
3. Банк тарафыннан бурычка бирелгән акча.
а) кредит
б) ссуда
в) табыш
г) акча
4. Акцияләрдән алына торган процентлар.
а) чыгым
б) кыйммәтле кәгазьләр
в) меңнәрчә
г) дивидентлар
5. Аз санлы эшләүчеләре булган предприятие.

а) ачык акционерлык җәмгыяте
б) ябык акционерлык җәмгыяте
в) кече предприятие
г) зур предприятие
Тест 11
1. Эшмәкәрләргә мәгълүмат саклау һәм аннан файдалану ӛчен
хезмәт итә торган җайланма.
а) китап
б) каләм
в) компьютер
г) калькулятор
2. Кредиторга кире кайтарып бирелергә тиешле акча.
а) акция
б) бурыч
в) акча
г) кыйммәтле кәгазь
3. Авыл хуҗалыгында зур булмаган предприятие.
а) фирма
б) ферма
в) хуҗалык
г) кечкенә фирма
4. Физик һәм юридик затлар дәүләткә нәрсә түли?
а) салым
б) бурыч
в) процентлар
г) хезмәт хакы
5. Кешеләргә санау ӛчен ярдәм итә торган машина.
а) хәтер

б) сан
в) исәп-хисап
г) калькулятор
Тест 12
1. Товарны товарга алмаштыру.
а) сату
б) бартер
в) сату-алу
г) сатып алу
2. Приватизация чегы.
а) ваучер
б) кыйммәтле кәгазь
в) акча
г) чек
3. Товарны конкурс нигезендә сату.
а) чират
б) аукцион
в) игълан
г) реклама
4. Товарлар һәм хезмәт күрсәтү җитмәү.
а) товар
б) әйбер
в) дефицит
г) кредит
5. Акчаны бурычка билгеле бер түләүгә биреп тору.
а) салым
б) ссуда
в) бурыч
г) бирергә

Тест 13
1. Банк кредитыннан файдаланган ӛчен түләү.
а) процент
б) алыш-биреш
в) сату
2. Бӛлгенлеккә тӛшкән эшмәкәр яки фирма.
а) баю
б) бөлү
в) банкротлык
3. Кыйммәтле кәгазьләр һәм акча белән эш итә торган оешма.
а) банк
б) саклык кассасы
в) фирма
4. Товарны бераз арзанрак сатып алып, аның бәясен бераз
арттырып сату белән шӛгыльләнүче кеше.
а) сатучы
б) эшмәкәр
в) сәүдәгәр
5.

Килешүдә

билгеләнгән

вазифаларны

җаваплылык.
а) җаваплы
б) түләү
в) штраф
Тест 14
1. Илдән товар чыгару.
а) чит илдән товар кертү
б) читкә чыгару

үтәмәгән

ӛчен

в) экспорт
2. Сату-сатып алу килешүе.
а) килешү
б) сатулашу
в) контракт
3. Авторлык хокукы бирүче таныклык.
а) дәрәҗә
б) бүләк
в) патент
4. Бәяләрнең тиз үсүе.
а) түбән бәя
б) югары бәя
в) артык күбәю сәбәпле акчаның бәясе төшү
5. Сату яки алмаштыру ӛчен җитештерелгән әйбер.
а) акча
б) товар
в) әйбер
Тест 15
1. Барлык планнар «ӛстән җиткерелә торган хуҗалык итү ысулы».
а) план
б) икътисад
в) команда-административ ысул
2. Товар җитештерүчеләр арасындагы ярыш.
а) чыгым
б) ярыш
в) көндәшлек
3. Кулланучы ихтыяҗына йӛз тотучы хуҗалык итү ысулы.
а) җәмгыять
б) керем

в) җитештерү
г) базар иктисады
4. Базар шартларында товарны бердәнбер җитештерүче булу яки
базарның зуррак ӛлешен яулап алу.
а) кулланучы
б) җитештерүче
в) монополия
5. Милекне яки бинаны вакытлыча файдалануга биреп торган
ӛчен түләү.
а) аренда түләве
б) салым
в) түләү
г) ссуда
Тест 16
1. Подберите глагол в нужной форме.
Бая … кеше кем иде?
а) шалтыратты
б) шалтыратачак
в) шалтыраткан
г) шалтыратыр
2. Найдите правильный перевод.
Мин укып чыктым.
а) Я прочитала и вышла.
б) Я читала.
в) Я начала читать.
г) Я прочитала.
3. Найдите нужный союз.
... ул турыда төгәл белмәсәм дә, сизенә идем.
а) әгәр

б) һәм
в) гәрчә
г) ягъни
4. Найдите нужный послелог.
Синнән ... мин анда бармыйм.
а) башка
б) белән
в) өчен
г) тыш
5. Найдите соответствующее числительное.
Биш сәгатьтә ... минут.
а) өч йөз
б) йөз егерме
в) ике йөз кырык
г) биш йөз
Тест 17
1. Найдите антоним слова “озак”.
а) тиз
б) әкрен
в) күп
г) җитез
2. Найдите синоним слова “куллану”.
а) файдалану
б) биреп тору
в) алу
г) югалту
3. Найдите нужный союз.
Бүген бик салкын, ... аяз.

а) белән
б) чөнки
в) әгәр
г) фәкать
4. Найдите нужный послелог.
Синең ... бернәрсәне дә кызганмыйм.
а) белән
б) турында
в) таба
г) өчен
5. Найдите неправильное предложение.
а) Бүген дүшәмбе түгел.
б) Кичә кичен бик озак сөйләшеп утырдык.
в) Узган ел мин икенче курста укыйм.
г) Быел ял итәргә Төркиягә барачакмын.
Тест 18
1. Найдите правильный перевод.
Син башлап җибәр.
а) Ты отпусти.
б) Ты начинай.
в) Ты начинаешь.
г) Ты продолжаешь.
2. Найдите нужный союз.
... мин, .... син бүген анда барырга тиеш.
а) я..., я
б) дә..., дә
в) ә
г) ләкин

3. Найдите нужный послелог.
Кибеттән чыккач, тукталышка .... юнәлдем.
а) хәтле
б) аркылы
в) элек
г) таба
4. Найдите неправильное предложение.
а) Киләсе елга институтны тәмамладым.
б) Быел әнигә 50 яшь тула.
в) Кичә урманга гөмбәгә бардык.
г) Бүген көн җылы аяз булды.
5. Найдите соответствующее числительное.
Бер атнада ... көн.
а) алты
б) биш
в) җиде
г) утыз

