Составила: канд. филол. наук, доцент кафедры РТЯ
Зиннатуллина Г.Ф. Тесты по татарскому языку, 40 заданий,
тестовое задание закрытой формы (вопрос с единственным
верным ответом)

Тесты II уровня для проверки остаточных знаний
русскоязычных студентов
Из этих вариантов выберите единственно правильный вариант:
1. Найдите правильный перевод.
Хат язарга кереште.
а) Он написал письмо.
б) Он приступил к написанию письма.
в) Он будет писать письмо.
г) Ему нужно написать письмо.
2. Найдите антоним слова «матур».
а) тар
б) ямьсез
в) яшел
г) кызу
3. Найдите синоним слова «җөмһүрият».
а) оешма
б) җәмгыять
в) дәүләт
г) республика
4. Найдите лишнее предложение.
а) Мин эшлим.
б) Мин языйм.
в) Мин башлыйм.
г) Мин басам.

5. Найдите нужный союз.
... мин килеп җитмәсәм көтегез.
а) әгәр
б) гәрчә
в) ләкин
г) һәм
6. Найдите нужный послелог.
Җәйдән ... көз килә.
а) хәтле
б) башка
в) белән
г) соң
7. Найдите ошибку.
а) миңа
б) сезга
в) аларга
г) шуңа
8. Найдите неправильное предложение.
а) Иртәгә мин институтка бармыйм.
б) Бүген безгә кунаклар килде.
в) Берсекөнгә син авырдың.
г) Кичә йокларга соң яттык.
9. Найдите соответствующее числительное.
Бер елда ... ай.
а) унике
б) өч йөз алтмыш биш
в) утыз
г) җиде

10. Подберите глагол в нужной форме.
Бүген без ... кино бик кызык булырга тиеш.
а) караган
б) караячак
в) карадык
г) карарбыз
11. Найдите правильный перевод.
Ул җырлап җибәрде.
а) Она запела.
б) Она будет петь.
в) Она пела.
г) Она поет.
12. Найдите антоним слова «дус».
а) сабакташ
б) күрше
в) дошман
г) иптәш
13. Найдите синоним слова «гүзәл».
а) матур
б) йомшак
в) ямьсез
г) тәрбияле.

Оценочные средства внутрисеместрового контроля (ОС ВсК)
Тест 1
1. Татар алфавитында хәрефләр саны
а) 36
б) 39

в) 38
2. Дөрес язылган сүз
а) шәһәр
б) шәхәр
3. Дөрес 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 дөрес 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. Өстәмә кабул ителгән тартыклар
а) [в], [к], [г]
б) [җ], [ң], [һ]
в) [ч], [с], [т]
9. Өстәмә 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 … өйдә 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
10. Татар телендә килешләр саны
а) 6
б) 5
в) 7
11. Иялек килеше кушымчасы
а) -га/-гә
б) -да/-дә
в) -ның/-нең
12. Юнәлеш килеше кушымчасы
а) -дан/-дән
б) -га/гә, -ка/кә
в) -нан/-нән
13. Төшем килеше кушымчасы
а) -ны/-не
б) -да/дә
в) -та/тә

14. Чыгыш килеше кушымчасы
а) -да/-дә, -та/тә
б) -ның/-нең
в) -нан/-нән, -дан/дән, -тан/-тән
15. Урын-вакыт килеше кушымчасы
а) -да/-дә, -та/тә
б) -ны/-не
в) -дан/дән, -тан/-тән
16. Безнең университетта укулар … башланды.
а) сентябрьдә
б) сентябрьгә
в) сентябрьне
17. Иртә белән … дип әйтәбез.
а) Хәерле иртә!
б) Хәерле кич!
в) Хәерле көн!
Тест 3
1. Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе аффикслары:
а) -рак/-рәк
б) -чан/-чән
в) -сыл/сел
2. Кайсы рәттә төсләр бирелгән?
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
6. … көннәр салкын була.
1) җәен
2) кышын
3) югарыда
7. ...үләннәр яшел була.
1) көзен
2) кышын
3) җәен
8. ... мәктәпләрдә укулар башлана.
1) кышын
2) җәен
3) көзен
9. Бала ... йоклады.
а) ак
б) озак
в) иртәгә
10. ... авырый башладыгыз?
а) нәрсә
б) кайчан

в) кем.
Тест 4
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. Йөз, ундүрт, алтмыш биш, туксан җиде, сиксән сигез:
а) простые
б) составные
в) сложные.

