
 

 

 

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

1 задание. Сүзнең дөрес язылган вариантын билгеләгез.(1 балл) 

1) кәдер 

2)кәдэр 

3) кадэр 

4) кадер 

2 задание. Аңладыңмысүзендә басым төшкән иҗекне билгеләгез. (1 балл) 

1) беренче 

2) икенче 

3) өченче 

4) дүртенче 

3 задание. Җөмһүрият сүзенең синонимын билгеләгез. (1 балл) 

1) барлык 

2) республика 

3) җәмәгать 

4) сәнәгать 

4 задание. “Әлдермештән Әлмәндәр” әсәренең авторын күрсәтегез (1 балл) 

1) Г.Тукай 

2) Т.Миңнуллин 

3) Мөхәммәдъяр 



 

4) Котб 

5 задание. Ф.Әмирханның “Хәят” повестенда төп герой: (1 балл) 

1) Хәят 

2) Хисаметдин менла  

3) Мостафа 

4) Искәндәр  

6 задание. Күрсәтү алмашлыгын билгеләгез. (3 балл) 

1) беркая 

2)нәрсә 

3) әнә 

4)нидер 

7 задание. Парлы сүзнең икенче компонентын билгеләгез. Керем – … (3 балл) 

1) чыгым 

2) чыгу  

3) кереш 

4) керү 

8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең 

сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл) 

1) ия 

2) хәбәр 

3) тәмамлык 

4) аергыч 

 

9 задание.«Борыны кәп-кәкре – бөгелгәндер тәмам кармак кеби» (Г. Тукай) 

җөмләсендә нинди сурәтләү чарасы кулланылган? (3 балл) 

1) метафора 

2) эпитет 

3) сынландыру 

4) чагыштыру 

10 задание.Эскәтер, салам, ызбасүзләре кайсы телдән алынган? (3 балл) 

1) рус 

2) мари 

3) гарәп 

4) инглиз 

11 задание.Бүген бар, иртәгә юк (мәкаль)җөмләсендә иртәгә сүзе нинди сүз 

төркеменә карый? (3 балл) 

1) сыйфат 

2) исем 

3) рәвеш 

4) фигыль 

12 задание. Инфинитивны билгеләгез. (3 балл) 

1) караса 

2) салды 

3) янарга 

4) килүенә 

13 задание.Ул бүген килмәс инде, күрәсең <...> мин дә бераз басып торганнан соң 

китеп бардым (Л. Гыймадиева)җөмләсендә нинди тыныш билгесе куела? (3 балл) 

1) ике нокта 

2) өтер 

3) сызык 

4) нокталы өтер 



 

14 задание.Авызын гына ачкан иде, берәү каты итеп йөткереп куйды. 

(Л. Гыймадиева)Бу җөмләнең төрен билгеләгез. (3 балл) 
1) гади җөмлә 

2) тезмә кушма җөмлә 

3) иярченле кушма җөмлә 

4) катлаулы кушма җөмлә 

15 задание. Бикташ, бүреген салып, тирләгән маңгаен сөртте. 

(М. Мәһдиев)җөмләсендә кулланылган маңгаен сүзе нинди җөмлә кисәге булып 

тора? (3 балл) 

1) ия 

2) тәмамлык  

3) хәл 

4) аергыч 

16 задание.  Г.Тукай әсәрен күрсәтегез. (3 балл) 

1) “Ана догасы” 

2) “Хисаметдин менла”  

3) “Бер хәрабәдә” 

4) “Буранда” 

17 задание. Мәгърифәтчелек идеяләрен  үзәккә алган әдәбият: (3 балл) 

1) дини әдәбият 

2) суфичылык әдәбияты 

3) мәгърифәтчелек әдәбияты 

4) модернистик әдәбият 

 

18 задание. К.Тинчурин иҗат иткән “Сүнгән йолдызлар” әсәренең төп жанрын 

билгеләгез. (3 балл) 

1) роман 

2) повесть 

3) драма 

4) хикәя 

19 задание. “Буранда” әсәрендәге төп тышкы конфликтны билгеләгез. (3 балл) 

1) Мостафаның белән Ана каршылыгы 

2) Мостафа белән бала каршылыгы 

3) Кеше һәм табигать каршылыгы 

4) Җәмгыять белән кеше каршылыгы 

20 задание. “Йа Ходай, күрсәт, диген, ушбу җиһанда якты юл” юлларында 

кулланылган тел-сурәтләү чарасын күрсәтегез. (3 балл) 

1) чагыштыру 

2) риторик эндәш 

3) сынландыру 

4) гипербола. 

21 задание. Баш һәм иярчен кисәкләре булган гади җөмлә ... җөмлә дип атала. (5 

балл) 

ИНСТРУКЦИЯ: Сүзне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап (Ответ):ҖӘЕНКЕ 

22 задание. Ки, яки, гүяки кайсы сүз төркеменә керәләр? (5 балл) 

ИНСТРУКЦИЯ: Сүзне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап (Ответ):ТЕРКӘГЕЧ 

23 задание. Сүздә нинди хәреф язылуын тәңгәллек белән күрсәтегез (5 балл). 

СҮЗ ХӘРЕФ 

1) ...отым А) е 

2) ма...май Б) я 



 

3) ки...м В) й 

4) кы...фәт Г) э 

ИНСТРУКЦИЯ: Хәрефләр җыелмасын баш хәрефләр белән буш аралык 

калдырмыйча һәм тыныш билгеләрсез языгыз. 

Җавап (Ответ): ВГАБ 

24 задание. Тәңгәллекләр урнаштырыгыз. (5 балл)  

1) каен А) 4 хәреф, 4 аваз 

2) кара Б) 6 хәреф, 6 аваз 

3) мәгънә В) 4 хәреф, 5 аваз 

4) ямьсез  Г) 6 хәреф, 5 аваз 

ИНСТРУКЦИЯ: Хәрефләр җыелмасын баш хәрефләр белән буш аралык 

калдырмыйча һәм тыныш билгеләрсез языгыз. 

Җавап (Ответ): ВАГБ 

25 задание. Тәңгәллекләр урнаштырыгыз. (5 балл)  

1) тамыр сүз А) БДИ 

2) ясалма сүз Б) алганнармы 

3) кушма сүз В) карты-яше 

4) тезмә сүз Г) вәгъдә бирү 

5) парлы сүз Д) карашларын 

6) кыскартылма сүз Е) бервакыт 

ИНСТРУКЦИЯ: Хәрефләр җыелмасын баш хәрефләр белән буш аралык 

калдырмыйча һәм тыныш билгеләрсез языгыз. 

Җавап (Ответ): БДЕГВА  

26 задание. Осина сүзе татар теленә ничек тәрҗемә ителә? (5 балл) 

ИНСТРУКЦИЯ: Сүзне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап (Ответ):УСАК 

27 задание. Ерактан ук күрде <...> мәктәпне әле сүтә башламаганнар. 

(Ф. Бәйрәмова)җөмләсендә күп нокталар урынына нинди тыныш билгесе куела? (5 

балл) 
ИНСТРУКЦИЯ: Җавапны буш ара калдырмыйча, БАШ хәрефләр белән баш 

килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап (Ответ):ИКЕНОКТА 

28 задание. Әдәби әсәр һәм аларның төп геройларын туры китереп, 

тәңгәллекләр урнаштырыгыз. (5 балл) 

 

А) Ш.Камал  “Буранда” 1) Сөһәйл. 

  

Ә)Г.Тукай “Су анасы” 2) Хисаметдин менла 

Б) М.Акъегет “Хисаметдин 

менла” 

3) Мостафа  

В)С.Сараи “Сөһәйл вә 

Гөлдерсен” 

4)Малай 

 

Җавап:3421 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

29 задание. Лирик әсәрнең төп герое: (5 балл) 

Җавап: ЛИРИКГЕРОЙ 

ИНСТРУКЦИЯ: Җавапны буш ара калдырмыйча, БАШ хәрефләр белән баш 

килештә, берлек санда языгыз. 



30 задание. Әдәби әсәрдәге табигать сурәтенең бирелеше әдәбият белемендә 

нинди атама (термин) белән йөртелә? (5 балл) 

Җавап: ПЕЙЗАЖ 

ИНСТРУКЦИЯ: Җавапны буш ара калдырмыйча, БАШ хәрефләр белән баш 

килештә, берлек санда языгыз. 

 

КЛЮЧИ И БАЛЛЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 8-9 КЛАССЫ 

 

№ задания Ключи Баллы № задания Ключи Баллы 

1 кадер  1 16 “Ана догасы” 3 

2 өченче 1 17 мәгърифәтчелек 

әдәбияты 

3 

3 республика 1 18 драма 3 

4 Т.Миңнуллин 1 19 Мостафаның белән 

Ана каршылыгы 

3 

5 Хәят 1 20 риторик эндәш  3 

6 әнә 3 21 ҖӘЕНКЕ 5 

7 чыгым  3 22 ТЕРКӘГЕЧ 5 

8 аергыч 3 23 ВГАБ 5 

9 чагыштыру 3 24 ВАГБ 5 

10 рус 3 25 БДЕГВА  5 

11 рәвеш 3 26 УСАК 5 

12 янарга 3 27 ИКЕНОКТА 5 

13 нокталы өтер 3 28 3421 5 

14 иярченле кушма 

җөмлә 

3 29 Лирический 5 

15 тәмамлык  

 

3 30 ПЕЙЗАЖ 5 
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	АЙТЫРЫГ № 9
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	АЙТЫРЫГ № 1
	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
	Сөзүглелден деепричастиелерниӊ шупту хевирлерин тыпкаш, оларныӊ аттарын кырынга бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 8 (1)
	Чаӊгыс составтыг домактарныӊ сөглекчилерин тыпкаш, оларныӊ хевирлерин айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
	АЙТЫРЫГ № 5 (2)
	АЙТЫРЫГ № 6 (2)
	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
	Аӊгылаан кылыг сөстерин ушта бижээш, оларныӊ дөзүнге немешкен кожумактарныӊ илередип чоруур уткаларын тодарадыӊар. Ук кылыг сөстериниӊ кожумактарын чогуур шыйыы-биле айтыӊар, дылда оларны кылыг сөзүнүӊ кайы хевири деп адап турарыл?

	Онаалга 7.
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