
Казан  шәһәре  Яңа Савин районының 

“179нчы гимназия” гомуми белем муниципаль учреждениясе 

беренче чиреккә контроль диктант    

2018/2019 нчы уку елы 

2018/2019 нчы уку ел 

 

2 класс( татар төркеме) 

Көз. 

Җәй узып китте. Инде көз җитте. Үләннәр саргайды. Яфраклар коелды. 

Яңгырлар ява башлады. Көннәр салкынайды. 

 Бирем:  

3 нче җөмләдәге калын сузыклар астына 2 сызык, нечкә сузыклар астына 1 

сызык сызарга. 

 

 

 

  



Казан  шәһәре  Яңа Савин районының 

“179нчы гимназия” гомуми белем муниципаль учреждениясе 

2чиреккә контроль диктант    

2 класс( татар төркеме) 

 

Форма:  Диктант. 

                                      Авылда. 

Алинәнең әбисе авылда яши. Җәй көне Алинә әнисе  белән авылга кайта. 

Алар әбигә булышалар. Кыз идән юа, бакчада эшли. Ә әбисе Алинәгә  матур 

күлмәк тегә.Алинә авылны бик ярата. 

Бирем:  

1. Икенче җөмләдән Кем? Соравына җавап биргән сүзне язып алырга. 

2. Бишенче җөмләдән Нәрсә? Соравына җавап биргән сүзне язып алырга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казан  шәһәре  Яңа Савин районының 

“179нчы гимназия” гомуми белем муниципаль учреждениясе 

3чиреккә контроль диктант    

2018/2019 нчы уку елы 

2 класс( татар төркеме) 

 

Форма:  Диктант. 

 

                                           Кыш. 

Салкын кыш килде. Бөтен җирне ак кар каплады. Балалар урамга чыкты. 

Кулларында көрәк, чиләк. Алар биек кар тавы ясадылар. Аңа  су сиптеләр. 

Икенче көнне  таудан чана шудылар. Кыш көне күңелле була.  

 

Бирем: 

1. 8 нче җөмләдәге яңгырау тартыклар астына 2 сызык, саңгырау 

тартыклар астына 1 сызык сызарга. 

2. 1-3 җөмләләрдән Нәрсә? соравына җавап биргән сүзләрне язып алырга. 

 

 

 

 

 



Казан  шәһәре  Яңа Савин районының 

“179нчы гимназия” гомуми белем муниципаль учреждениясе 

4 чиреккә контроль диктант    

2018/2019 нчы уку елы 

 

2 класс( татар төркеме) 

 

Форма:  Диктант. 

Май ае. 

                Май- матур, ямьле ай. Майда табигать уяна. Агачлар яфрак яра. 

Кошлар сайрый. Аланнарда, болыннарда чәчәкләр үсә. Иң беренче умырзая 

чәчәк ата. Ул бик матур. Аннары энҗе чәчәкнең дә ак чәчәкләре күренә. 

Шомырт та ак чәчәк ата. 

 

 Бирем:1. 1 нче җөмләдән сыйфатларны табып, астына сызарга. 

3. 2, 4 нче җөмләләрдән исем һәм фигыльләрне табып, астына сызарга. 

 

 

  



Диктантны бәяләү. 
 

1.Хаталары булмаган, төзәтүләрсез эшкә “5” ле билгесе куела. 

 

2. 3 хатага (ике орфографик һәм бер пунктуацион хата; бер орфографик, бер грамматик 

һәм бер пунктуацион хата; бер орфографик һәм ике пунктуацион хата һ.б) “4” ле 

билгесе к уела. 

 

3. 5 хатага (ике орфографик һәм өч пунктуацион хата; ике орфографик, бер грамматик һәм 

ике пунктуацион хата) булса “3” ле билгесе куела. 

 

4. 12 хатага кадәр “ 2” ле билгесе куела.( 6 орфографик, 3 грамматик, өч пунктацион хата 

булса) 

 

5. 12 хатадан да артып китсә “1” ле билгесе куела. 

 

 

 

 


