
                              Рус мәктәбенең  10 нчы сыйныфы татар 

төркемнәре өчен мәктәп туры олимпиада сораулары   

                                               Әдәбият 
1. Татар әдәбияты тарихының чорларга бүленешен  атагыз. 

 2. Алтын Урда әдәбияты кайсы чорларны үз эченә ала. 

3. Казан  ханлыгы чоры әдәбиятына хас үзенчәлекләрне санап чыгыгыз 

4.  XVIII йөз әдәбиятында кайсы жанрда әсәрләр языла. Җавабыгызны 

мисаллар белән аңлатыгыз. 

5. Алтын Урда чорында  шигырь формаларының кайсы үрнәкләре язылган?  

6. XIX йөз шигъриятендә, башка авторның әсәреннән файдаланып, яңа 

әсәрләр иҗат итү очраклары күп була. Әдәбият белемендә аны нәрсә дип 

йөртәләр? Бу ысул белән иҗат ителгән кайсы  әсәрләрне беләсез? 

7. М. Фәйзи үзенең “Галиябану” драмасын башта “Сәгадәтбану” дип атарга 

тели. Ни өчен ул соңыннан андый исемнән баш тарта? 

8. . Бу юллар кайсы шагыйрьнең кайсы әсәреннән алынган? 

                              Тәңре әйтте: “Мин бер хөкем боерырмын, 

                              Аны да мин сөйгәненнән аерырмын, 

                              Зар-сагышның ялкынында яндырырмын. 

                              Аны җитмеш ел егълатам тәмам имди..... 

9. Түбәндәге әсәрләрнең авторын языгыз. 

 

                    А) “Сөһәйл вә Гөлдерсен”        (.... )                А) Габдулла Тукай 

                    Б) “Сәрләүхәсез”                        (.....)                Б) Сәйф Сараи 

                    В)  “Хөсрәү вә Ширин”            (.....)                В) Сәгыйть Рәмиев 

                    Г)  “Таң вакыты”                             (......)                   Г) Котб 

 

10. Түбәндәге әсәрләрнең жанрын языгыз. 

                   А) “Сөһәйл вә Гөлдерсен”          (......)       А) повесть          

         Б) “Ул әле өйләнмәгән иде”        (......)       Б) поэма 

                   В) “Сәхибҗамал”                         (.....)        В) роман 

                    Г) “Хисамеддин менла”              (.....)        Г)дастан 

11. Кайсы бөек шагыйрь кайсы күренекле татар драматургын “Татар 

Островские” дип атый? 

  12. XX гасыр башында татар телендә нинди газета журналлар чыккан? 

 

13.  5.4.Мәүлә Колый- ул: 

а)(17 нче гасыр;   ә) 20 нче гасыр башы;     б)Алтын Урда чоры;   

в)Казан ханлыгы чоры әдибе 

14. ”Егет булу турында” әсәренең авторы –  

а)К.Насыйри;   ә)Г.Утыз-Имәни;   б)М.Колый;  в)Габди.      

15. Уфада сатира һәм юмор остасы булган кайсы язучының “Көлке капчыгы” 

җыентыгы басылып чыга? Ул язучының кайсы шигъри әсәрләрен укыдыгыз? 
 



Рус мәктәбенең  11  нче  сыйныфы татар төркемнәре өчен 

мәктәп туры олимпиада сораулары   
                                                  Әдәбият 

1. Драма жанры трагедия жанрыннан нәрсәсе белән аерыла? 

2. 20 нче еллар әдәбиятына хас үзенчүлекләрне санап чыгыгыз. 

3.  Шигъри тезмәләрдә юллар, иҗекләр саны төрлечә булган шигырьне ничек атыйлар?  

4. .Рифмасыз тезмәләрдән төзелгән шигырь ничек атала? 

5. Кыскартып бирелгән шигъри юллардан алынган өзекләр сезгә таныш. Биремнәрне 

үтәгез. 

        “ Агыла да болыт агыла                      ... Роман кебек күңелле син, юл! 

         Туган-үскән җирләр ягына;                  Азмы синдә гомер уздырдым,          

         Тәрәзәгә чиртер дә яңгыр                      Ничә кием  чабата синдә,   

         Нәрсә әйтер туганнарыма?!                  Ничә кием итек туздырдым!? 

         Агыла да болыт агыла...                        Роман кебек күңелле  син, юл!” 

5.1. Авторы 

5.2. Исеме 

5.3. Шигырьдәге лирик геройны билгеләгез. 

5.4.   Шигырьдә лирик геройның хисен табыгыз. Лирик герой хисенең сәбәбен аңлатыгыз. 

5.5 .  Лирик герой, юаныч эзләп, нәрсәләргә мөрәҗәгать итә? 

5.6. Шигырдә юл образы кайсы символны аңлата? 

6. Ә.Еникинең “Әйтелмәгән васыять”хикәясенең темасын билгеләгез. 

7. Бөек Ватан сугышында һәлак булган әдипләрнең асларына сызыгыз. 

а) Фатих Кәрим 

ә) Зариф Бәшири 

б) Муса Җәлил 

в) Зыя Ярмәки 

г) Нур Баян 

д) Әхмәт Ерикәй 

е) Хәйретдин Мөҗәй 

8.   Түбәндәге өзектә тропның кайсы төре кулланылган?  

               “Көн яңгырлы иде... Берсен-берсе                

                  Этә-төртә кургаш болытлар 

                  Иелделәр җиргә...” 

 

                                    А) сынландыру             

                                    Б) чагыштыру 

                                    В) литота 

                                     Г) гипербола 

9. Сәлим Гәрәевич, Рәхилә образлары кайсы әсәрдә бар? 

А)”Язгы аҗаган” 

   Б) “Итил суы ака торур” 

   В) “Бәхилләшү” 

   Г) ”Беренче мәхәббәт”  

10.  “Кичер мине әнкәй” пьесасының авторы кем? 

                                     А) Илдар Юзеев                             

                                     Б) Рабит Батулла 

                                     В) Хәй Вахит 

                                     Г) Туфан Миңнуллин 

11. . “Туган телемә” шигыренең авторы кем ? 

                                       А) Шәүкәт Галиев                        



   Б) Сибгат Хәким 

   В) Хәсән Туфан 

   Г) Роберт Миңнуллин  

12. .  “Дүрт җыр” шигырендә Зөлфәт шагыйрь өчен иң мөһим булган кайсы дүрт җырны 

билгели?  

13.         А) “Якты моң”                               (........)                          А) Зөлфәт 

             Б) “Ышан бары йөрәк авазыңа”   (........)                          Б) Р. Миңнуллин 

             В) “Һәйкәлләрне тыңлыйк”         (........)                          В) Җ. Дәрзаман 

             Г)  “Тылсым”                                  (........)                          Г) Р. Фәйзуллин 

14.  20 нче йөзнең 30 нчы елларында репрессияләнгән күренекле әдәбият галимнәрен 

санагыз. 

 

15. Г.Тукай яшәгән урыннарны санап чыгыгыз. 

 

16. Татар телендә чыгучы кайсы газета һәм журналларны укыйсыз, кайсы тапшыруларны 

карыйсыз? Шуларның кайсыларында әдәбият һәм сәнгать проблемаларын яктыртуга 

аеруча зур урын бирелә? 


